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Kinų Tautininkai Neįmato 
Liaudies Armijos Planų

Taikos Kongresas Nei
gia Trumą no Atstovus

kė, jog Peekskillo razbajus 
“nieko bendra neturi su šia

Izraelis Rekrutuos ir 
Moteris Karinei Lavybai
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Kanton. Kinija

Anglija Prašosi 
Vokiečių Draugiškumo

Potasho žmona ir keli kiti 
Robesono koncerto daly
viai pristatė prisiektus liu
dijimus, kaip vietinė ir val
stijos policija veikė išvien 
su užp.uolikų gauja.

Šaukia Miliciją prieš 
Bell Streikierius #

Washington
fic geležinkelio darbininkus atidėti streiką, kurio pra 
džia buvo škelbiama penktadieni 4 vai. poniet. Streikas 
sustabdytų traukinius 7,200 mylių geležinkelyje. Darbi 
ninkai reikalauja palengvipt sunkiąsias dąrbo sąlygas.

Kanton,/Kinija
rius, generolas Lu Han pasižadėjo čiang Kai-šekui ka 
riauti prieš kinu komunistus, jeigu čiang Kai-Šekas p.ri 
pažins jam plačią savivaldą toje pietiniai-vakarinėje Ki 
niinc nvnvinniim’n i i./'f t,
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biznierių Haroldą Harrisą 
ir navoiingai pašovė du a- 
merikiečius

Yunnano provincijos gūbernatd

milionų dolerių užtikrinti

Washington. — Prez. Trumanas ir prezidento Rbose- 
velto našlė Eleanora Rooseveltienė tik nedrąsiai, papeikė 
fašistinius chuliganus, kurie žvėriškai užpuolė negro 
dainininko Paulo Robesono koncerto dalyvius Peekskillo 
apylinkėje, praeitą sekmadienį.

Washington. — Čionaitiniai« politikieriai džiaugiasi, 
kad Amerikos $20,000,000 paskola Jugoslavijos valdovui 
Titui žymiai pastiprins prieSsovietin^ jo politiką.

New York. — Atvykęs iš Washingtono Cyrus Ching, 
valdinis direktorius darbininkams taikyti su samdyto
jais, tarpininkauja deryboms tarp Hawaju laivų kompa
nijų ir streikųojančiųjaivakrovių, CIO unijistų.

Streikas tęsėsi jau 133 dienas. 'f

Vokiečiai Išniekino 
Nužudytą Žydą Kapus

Munich, Vokietija. —Vo
kiečiai pradėjo atkasinėti 
ir išniel&nti kapus, kur pa
laidota tūkstančiai žydų, 
kuriuos naciai nužudė Da
chau koncentracijos sto
vykloje. Vokiečiai sakė, rei
kią tą žemę farmoms apva
lyti, ir vežė lavonų palai
kus kur kitur suversti.

Dėl to kilo toki žydų pro
testai, kad karinė ameriko
nų vyriausybė liepė atkas
tus kapus užkasti ir už
draudė toliau tas kapines 
kliudyti.

250 japonų policijos ap
gulė korėjiečių komunistų 
namą’, ant kurio plevėsavo 
vėliava, šaukianti nuverst 
nietinės Korėjos prezidento 
Syngmano Rhee’o valdžią; 
grūmojo areštuoti tuos, ku
rie dar laikysis name.

Tie žygiai padaryti su 
generolo MacArthuro už- 
gyrimu.

Demokratinių korėjiečių 
organizacijos Japonijoj ke
tina ir toliau veikti, nepai
sant uždraudimo.

Japonų valdžia, 
nekliudo dešiniųjų, konser
vatyvių korėjiečių, kurie 
renąia pietinės Korėjos vai-

Teismo "Džiūrė dėl
Pakurstyta prieš Teisiamuosius

Paryžius.,,— Franoiios karininkai skelbia, kad nau
jausias'jų submarinas išnlaukioio 17 dienų po vandeniu, 
nė sykio yiršun nepakildamas., Submarinas naudoja vo
kiečių išrastą “šnorkelį” - guminį vamzdį, per kurio at
varą virš vandens traukiamas oras į ąubmariną. ‘

Viena, Austrija. — Sugrįžo iš sovietinio Austrijos 
ruožto amerikonas kareivis Sidney Schwartz" linksmas ir 
sveikas. Buvo paskleisti paskalai, būk Sovietai jį pagro
bę. * . Is A

Schwartzas sakė, kad jis plačiai ir smagiai važinėjo 
dviračiu po sovietinę Austrijos dalį ir niekas jo nekliu-

tei^mui atiduoti.
Teisėms Mediną, iš savo 

nusės, dribtelėjo, kad ko* 
munis'tu advoka
tai galėtu kreiptis j 
kita teisėia, prašydami iš-

' Kadangi dienraščio Laisvės 
jubiliejinio numerio išleidi
mas atidėtas porai savaičių, 
tai visiems dar yra progos at
siųsti pasveikinimų ir patekti 
į tą numerį, žinau, jog dar 
daug draugų tos .gražios par
eigos nėra atlikę. Pasisku
binkite.

kėje, kaitino publikos, tai
gi ir džiūrimanų, ūpą prieš 
komunistus. Komunistų ad
vokatai taip pat nurodė, 
jog užpuolikai šlykščiau
siais keiksmais plūdo kon
certo dalyvius, apšaukdami 
juos žydais, “nigeriais” ir 
Sovietų agentais.

Advokatai pabrėžė, jog 
užpuolikų 'gauja, remiama 
federalių ir*valstijos valdi
ninkų, kriminaliai sutrem
pė Jungtinių Valstijų Kon
stituciją ir sulaužė šalies 
įstatymus. Komunistų ad
vokatai todėl reikalavo, kad 
valdžios prokuroras John 
McGohey ištirtų Peekskillo 
pogromą ir patrauktu teis
man atsakingus valdinin
kus ir jų globojamus kru
vinuosius gengsterius.

? Tel Aviv. — Izraelio val
stybės seimas (knesset) 
nutarė rekrutuoti versti-* 
nam kariniam lavinimui vi
sus vyrus nuo 18 iki 49 me
tų amžiaus ir moteris nuo 
18 iki 34 metų.

Premjeras Ben Gurion 
sakė: — Mergina prie kul
kosvaidžio lygiai patraukli, 
kaip ir prie rašomosios ma
šinėlės? I , .

Mexico City. — Praneša
ma, jog viso Amerikos že
myno šalių Kongresas dėl 
Taikos neįsileido Jungtinių 
Valstijų ambasados narių.

Kalbėtojai smerkė prez. 
Trumano valdžią už tai, 
kad ji persekioja * fašizmo 
priešus, taikos draugus ir 
kitus pažangūnus.

Baisi tragedija.
Auka religinio Įkarščio 
Gražus sumanymas. 
Be melo nė žingsnio. 
Dar visiems proga.

Rašo A. BIMBA

Buffalo, N. Y.— BelĮ lėk
tuvų fabrikų streikiėriai 
vėl pastojo kelią važiuojan
tiems busais į darbą ske- 
bams. Muštynėse sužeista 
15 asmenų. Daugelis^ skebų 
yra iš kitur įgabenti geng- 
steriai. $

Vietinė valdžia subūrė 
dar 100 specialių policinin
kų — “depučiu” prieš strei
kierius, CIO unijistus^ ir 
atsišaukė į valstijos guber
natorių Tomą Dewey, kad 
alsiųstiįkmiliciją.

Išftnta pora tuzinų war- 
r&ntų streiko pikie’tųoto- 
jam areštuoti. •

(Suberantor. Dewey šau
kė streiko vadus atvykt pas 
jį .į Albany ir tartis apie 
streiko baigimą.

Vadai pareikalavo, kad 
valdžia pirma panaikintų 
arešto warrantus; sako, 
tiktai po to jie sutiktų tar
tis su gubernatorium.

Komunistų advokatai nu
rodė, jog kukluksiniai chu
liganai sužeidė ir du teisia
muosius — sužalojo akis 
Irvingui oPotashui, CIO 
Kailiasiuvių Unijos bendro
sios tarybos vedėjui, ir ap
daužė Benjaminą Davisą, 
New Yorko miesto tarybos 
narį.

Advokatai priminė, kaip 
komercinė spauda ir radi
jas neteisingais pasakoji
mais apie fašistinių smogi
kų žygį Peekskillo apylin-

O Keleivis nebūtų Keleiviu, 
jeigu taip pat neapsimeluotų. 
Jis sako, kad “pikietuoįojų 
minioje buvo keli tūkstančiai 
žmonių.” Betgi pati policija 
suskaitė ir paskelbė, kad viso 
labo nikietuoti buvo sugraibs- 
tyta vos vienas ' tūkstantis 
‘‘veteranų.” Pats New YčĮrk 
Times rašė ir stebėjosi, kaip 
mažai atsirado u kopininkų 
koncertą užpulti/

Tas tik parodo, kad tie, ku
rie skaito Ameriką ir Kelei
vį, negali tikėtis tiesos jų iš
keptose žiniose.’

^Kanton, Kinija. — Čiang 
Kai-šeKo tautininkai nesu
pranta, kodėl kinų Liaudies 
Armija dar nedaro naujų, 
smarkesnių žygių linkui 
Kantono ir Čungkingo; sa
ko, gal ..potvyniai apstabdė 
liaudininkų - k o m u n istų 
maršavimą pirmyn.

Pirmesnės žinios teigė, 
kad Liaudies Armiją per
tvarkoma didiems naujiems 
žygiams.

g)abar tautininkai sakosi 
riebę tūlas pozicijas.

Man labai patinka V. Bo- 
vino pasiūlvmas šią žiemą 
Brooklyno ’ Lietuviu Kultūri
niame Centre įsteigti vaidy
bos ir režisūros nkikyklą. Tai 
būtu naujas pažangiųjų lietu
vių veikloje dalykas.

Tuo visu reikalu būtinai 
perskaitykite Bovino straips
ni. tilpusį ketvirtadienio Lais
vėje.

Tokia mokykis gražiai ga
lėtu pasinaudoti ne tik brūk- 
lyniečiai. Nesunkiai t. 
atvažiuoti keletas scenos me
no mylėtojų iš New Jersey ir 1 kitas kairiųjų 
Connecticut.

Veria rimtaį pagalvoti 
susirūpinti.

Vėliausios minios
Saratoga Springs, N. Y. — New Yorko miesto majo

ras O^Dwyer ragino valstijinįdO unijų suvažiavimą da
rytį spaudimą Jungtinių Valstijų Kongresui, kad užgir- 
tų prez. Trumano ‘‘teisingosios dalybos” planus. Suva
žiavimas parėmė O’DWyerio kandidatūrą naujai majoro 
tarnybai.

Kinijos Tautininkai ..... r 
Planuoją “Ofensyvą”

Hong Kong. — Kinijos 
tautininkų valdžia skelbia, 
kad ji ruošiasi savo “ofen- 
syvui” prieš kinų Liaudies 
Armija; giriasi, kad su
stabdžius komunistus liau
dininkus keliuose punktuO’ 
se Kantono fronte. ,

Klerikalinė Amerika sura
do, kad pereito sekmadienio 
įvykiąi ties Peekskill. N. Y., 
buvo komunistų “bandomi 
manevrai būsimai revoliuci
jai.” Sako, kad jie buvo nu
sitarę “švenčiu proga orga
nizuotai užpulti 42 tūkstančių 
ramų miesteli Peekskill.’

Dar penktadienį ir šeštadie
nį prieš tą sekmadieni “ko
munistų šnipai užplūdo Peeks
kill” ir “rinko* revoliuciniam 
štabui žinias.” O sekmadienį 
“apie 12 vai. vien iš New 
Yorko miesto įsiveržė apie 85 
busai ir 0 automobiliai.”

Ir taip prasidėjo ir ėjo už
puolimas ant Peekskill!

Tik vieną dalyką šis kleri
kalinis melagius pražiūrėjo, 
būtent, kad koncertas įvyko 
ne Peekskill, bet už trijų ke
turių mylių nuo miestelio bu
vusiam golfo lauke. Tuo bū
du, aišku, šita “komunistų 
suruošta revoliucija” įvyko ne 
Peekskill mieste, bet Ameri
kos . peckelio nelaimingoje 
galvoje?

Amerikos valdžią jau 
pirm šios paskolos užgyrė 
vienos amerikinės kompani
jos kontraktą pastatyt Ju
goslavijai plieno fabriką už 
3 milionus dolerių.

Nuo to Jai ko, kai jugo
slavų valdovas Tito išstojo 
prieš Sovietų Sąjungą iK ki
tus Kominformo kraštus, 
Amerika padidino įvairių 
reikmenų pardavinėjimą 
Jugoslavijai. Dabar ameri
konai veda kelis kartus di
desnę prekybą su nedičke 
Jugoslavija, negu su milži
niška Sovietų Sąjunga.

Howard B. Unruh, 28 metų, 
karo veteranas. vieną dieną 
išėjo Camdene į gatvę ir pa
leido darban revolverį. Kri
to trylika visiškai nekaltų, 
jam nepažįstamų žmonių. 
Niekas neatsimena tokios ne- 
tikėtbs ir baisios tragedijos. 
^Unrirh—yra-Jiuka karo ir re
ligijos. # Kafe jis išmoko ge
rai šaudyti. Kare jis mate, 
kaip didvyriška yra kuodau- 
giausia žmonių iššaudyti.

Bet prie to nelaimingo jau
no žmogaus proto sumaišy
mo prisidėjo ir begalinis re
liginis įkarštis. Visa “moks
lą” jis sėmė iš Biblijos ir ki
tų “šventų raštu.” Meldėsi 
daug ir dažnai. Drebėio prieš 
dievą ir velnią. Bijojo pik
tųjų dvasių.

Smegenys nebegalėjo atlai
kyti. Baisūs išgyvenimai ka
re ir religinis fanatizmas su- 
dildė ir iškrarpė visus jaunam 
protavimo aparate ratus.

Gaila jauno žmogaus, gaila 
jo nekaltu aukų.

Bonn, Vokietija. — Ka
rinis Anglijos komisionie- 
riūs Vokietijai, generolas 
Brian . Robertson kalbėjo 
vokiečių darbo unijų suva
žiavime ' Hanoveryje. Jis 
skundėsi, kad vokiečiai ne
apkenčia anglų. Robertso- 
nas prašė vokiečių draugiš
kumo ir bendradarbiavimo 
su Anglija.

x Sykiu jis gyrė šovinistinį 
daugelio vokiečių tautizmą 
ir peikė tuos, kurie kriti
kuoja vokiečius už fašis- 
tuojantį nacionalizmą.
SUOMIJOŠ~VALDŽIA 
DŽIAUGIASI, KAD 
SULAUŽIUS STREIKĄ

Helsinki. — Socialdemo
kratas Suomijos premjeras 
Kari Fagerholm, * kalbėda
mas seime, džiaugėsi, kad 
nupuolę komunistų vado
vaujami streikai. - .

Dar tebestreikuoja 25,- 
000 mašinistų, medžio dar
bininkų ir. kt.

Frankfurt, Vokietija. — 
112,000 amerikonų kariuo
menės ir būriai Uaujovinių 
lėktuvų tęsia pratimus kar 
ruį prieš Sovietus.

New York. —i Kūdikių 
paralyžius čia šiemet nu
marino jau 147 asmenis.
ORAS

ATMESTAS PRAŠYMAS PANAIKINT 
KOMUNISTĘ TEISMU IR IŠTIRT 
KRUVINI PEEKSKILLO ŽYGI
Komufiistai Nurodė 
To Pogromo

New York. — Komunistų 
advokatai reikalavo panai
kinti teismą prieš komunis
tų vadus. Jie nurodė, jog 
fašistiniai Peekskillo pa
daužos, užpuldami Paulo 
Robesono koncerto daly
vius, pakurstė ir teismo 
džiūrės narius prieš kalti
namus komunistus. Kruvi
nasis užpuolimas buvo su
ruoštas su valdininkų žinia 
ir hžgyrimu. Taigi negali
ma tikėtis, kad šis teismas 
teisingai spręstų bylą.

Teisėjas Haroldas Medi
na atmetė reikalavimą pa
naikinti teismą. Jis pareiš-

JUNGTINĖS VALSTIJOS 
SKOLINA JUGOSLAVIJAI 
20 MILIJONŲ DOLERIŲ
Tito Valdžia Atsileis Amerikai 
Svarbiais Kariniais Metalais

Washington. — Jungtinės 
Valstijos duoda 20 milionų 
dolerių paskolą Juįošlavi- 
jos Tito valdžiai. Jugoslavi
ja atmokės Amerikai skolą 
tokiais karui svarbiais me
talais, kaip gyvsidabris, va
ris, švinas, cinkas ir aliumi- 
no rūda.

Už paskolos pinigus Ju
goslavija pirks- iš Amerikos 
reikalingas tų metalų ka
sykloms mašinas ir įvairius 
fabrikinius įrengimus.

Paskolos sutartis sako, 
visi Jugoslavijai parduoda
mi dalykai turės pirma būt 
užgirti' Amerikos vąldinin-

Washington. — Jungtin. 
Valstijų iždo sekretorius 
John W. Snyder pranešė, 
kad Amerikos, Anglijos ir 
Kanados ministrai dabarti
nėse derybose svarsto a- 

Sofija, Bulgarija. —Bul- merikinį pasiūlymą — padi- 
garų valdžia užginčijo dinti amerikonų kapitalo į- 
Graikijos monarcho fa-1 dėjimus į pramones Angli- 
šistų melą, kad Bulgarijoje joje ir įvairiose anglų nu
gyvenantieji graikai esą.perijos dalyse, 
mobilizuojami į partizanų 
būrius ir siunčiami 1 
prieš Graikijos fašistų val-

J Snyderis sakė, , kad jau 
karan pirmesnis Jungtinių Valsti

jų Kongreso nutarimas lei
džia šios šalies valdžiai 300

JAPONU VALDŽIA UŽDARO DEMOKRATINIŲ 
KORĖJIEČIŲ ORGANIZACIJAS JAPONIJOJE

Tokio, Japonija. — Japo
nų valdžia išleido įsakymą 
uždaryt Korėjiečių Japoni
jos Gyventojų Sąjungą, 

galėtų Demokratinių Korėjiečių 
Jaunuolių Sąjungą ir vdvi 

korėjiečių 
organizacijas. Tos keturios 
organizacijos turi 400 tūk
stančių narių. V,

Japonijos valdžia kartu 
įsakė užgrobti kairiųjų7de- 
mokratinių korėjiečių drau
gijų raštines ir visą jų 
nuosavybę.* Tos organizaci
jos smerkė amerikonų\ su
darytą 'dešiniųjų valdžią 
pietinėje Korėjos < pusėje; 
Jos rėmė šiaurinės Korėtos 
liaudies respubliką. \

------------- ^_j- merikiečius— aukštu kalnų 
rduoti . Amerikoje laipiotoia L. Clarką ir biz

nierių 3V11. Freemaną.

privataus amerikonų kapi- | McGohey atmetė reikala- 
talo įdėjimus užsieniuose, ivima, nors prisipažino, jog 

Anglijos užsienio reikalų , tuji teise mos tyrinėti ir 
ir finansų ministrai, Bevi- I 
nas *ir Stafford Cripps davė 
sekamus pasiūlymus, ku
riais tikisi išvilkti Angliją 
iš dolerinio bankrūto: 

Leist Anglijai bile kur!
pasaulyje pirkti daiktus už j tiri- Peekskillo skandalą, 
gaunamus, iš Marshallo pla- «*------J
no dolerius. — Anglija iki 
šiol priversta tiktai Ameri
koje pirkti už Marshallo 
fondo pinigus.

Jungtinės Valstijos pri
valo pirkti iš Anglijos ir jos 
kolonijų daugiau gamtinės 
gumos (robo), cinos ir kitų 
tinkamų-karui medžiagų.

Amerika turi mažiau 
dirbtinės gumos gaminti, o 
daugiau naturalės gumos 
pirkti iš priklausomų Ang
lijai kraštų.

Amerika turėtų numušti 
muitinius mokesčius už į- 
gabenamus šion šalin ang
lų dirbinius bei produktus. 

Jungtinės Valstijos pri-. 
valo pakeisti 1946 metų pa
skolos sutarties 9-jį para
grafą. Tas paragrafas sa
ko: — Anglija nęturi pasi
rinkti kitų kraštų dirbiniu- 
'produktų prieš ameriki
nius ; anglai pirmiausiai 
privalo pirkti iš Jungtinių 
Valstijų.

Anglai reikalauja taip 
pataisyti tą paragrafą, kad 
Anglijai būtų leista dauL 
giau reikmenų pirkti pigiau 
iš vakarinės Europos, o su
mažinti dolerinius pirki
mus iš Amerikos.

\ Anglijos atstovai sako, 
kad jeigu Amerika užgirtu 
tuos jų pasiūlymus, tai gal 
Anglijos iždas galėtų išbri
sti iš dolerinės krizės. 
, Pranešama, jog Amerika, 
be kitko, reikalaus numušti 
Anglijos pinigu svaru ster
lingu verte nuo dabartiniu 
4 doleriu iki 3-iu. Numesi
mas reikštu, kad Anglijos 
darbininkai už gąunamas 
aIp-ss mažiam reikmenų te- nia kas nušovė 
galėtu niykti. Užtat, sako 
amerikonai, Anglija galėtu 
nicrfau ir daugiąu savų pro
duktu na: 
už dolerius.
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rinkimo klausimais” iškelti 
būdai, kaip tikslingiau iš
naudoti .vietines rišamąsias 
džiagas ir vietinius hidrau
linius priedus. Nurodyti ke- 
liaį. taupyti aukštaverčius 
cementus, pakeičiant juos 
iš dalies ar. pilnai vietinė-! 
mis medžiagomis. Asist. J. 
Žiugždos disertacijoje su
rinkta daug vertingos me
džiagos medicinos mokslo 
literatūroje diskutuojamo 
septinio endokardito kilmės 

.klausimu. . •
Kasmet ruošiamos moks

linės konferencijos, kurio
se skelbiama ir nagrinėja
ma profesorių, dėstytojų| 
mokslinio tiriamojo darbo 
pasiekimai. Didelę ‘reikšmę 
turėjo Kauno, V. Universi-| 
tete Medicinos ir Farmaci* (
jos fakultetų ’ 1948 m. su-'lo bruožas. Mokslinio - ti- 
ruošta mokslinė konferen-' riamojo darbo plano eilė ka- 
cija mičiurininės biologijos tedrų pastoviai neįvykdo, 

/Dažniausia laiku neužbai
giamos disertacijos, ir iš 
1948 m. numatytų baigti 
disertacijų užbaigta, tik 24 
proc.

Pirmaisiais po okupacijos 
met. nemaža dalis dėstyto-

Mūsų aukštosios mokyk
los uždavinys — paruošti 
aukštos kvalifikacijos, kad
rus, atsidavusius dirbti ko
munistinės visuomenės su
kūrimui. Be mokslinio dar
bo išvystymo neįmanomas 
gerų specialistų paruoši
mas. Tarybiniai mokslinin
kai turi praturtinti mūsų 
šalį naujaiš laimėjimais, nu
šviečiančiais kelią 4 komu
nizmą. Stalinas savo istori
nėje kalboje, pasakytoje 
1946 m, vasario mėn. 9 d., 
ypatingai pabrėžė tuos už
davinius, kurie iškyla tary
binėms mokslo įstaigoms, 
kviesdamas mūsų moksli
ninkus ne vien pavyti, bet

Jubiliejine Dienraščio Lauja Išeis
* i Rugsėjo 30 Dieną

Ilgai buvo skelbta, jog mūsų dienraščio jubiliejinė .lai
da bus išleista rugsėjo 16 dieną. Tačiau susidarė kai ku
rių kliūčių (techninių)', kurios neleidžia mums paminėtą 
dieną padidintą ’numerį išleisti.

Dėl to redakcija su administracija pasitarė ir nustatė 
jubiliejinei laidai š. m. rugsėjo 30 dieną. Tai bus 
penktadienis, paskutinė šio mėnesio diena, — tai bus, be
je, pradžia mūsų vajaus. v nrnlpnkti užsienini mok-. Vadinasi, iki jubiliejinės Laisvės laidos išėjimo pasihe- Pralonkti u sien j ok
ka dar apie trys savaitės. K ,

Per tą laiką mūsų skaitytojai, kurie dar nepasveikino 
savo dienraščio, gali pasvčikinti. Per tą laiką mūsų vei
kėjai dar gali parinkti daugiau sveikinimų iš pažangiųjų 
lietuvių dal’bo žmonių. •

Visi pasveikinimai tilps jubiliejinėje laidoje, kuri bus 
gerokai padidinta. ,

Prašome visus -skaitytojus ir veikėjus šią permainą į- 
sitėmyti.

Anglis Tarybą Sąjungoje
š. m. rugpiūčio 28 dieną visoje Tarybų Sąjungoje buvo 

švenčiama angliakasių diena. •___ >
Tą dieną buvo pagerbti tie darbininkai, kurie dirba po 

žemę, kurie dirba sunkiai, kurie kasa juodąjį auksą.
Tą dieną buvo tarybinėje spaudoje plačiai atžymėti 

angliakasyklose pasiekimai, taipgi kritikuoti trūkumai, 
nurodytos klaidos, ir nustatytos gairės sekamų metų 
darbui.

Anglis, atsiminkime, yra labai reikalingas kiekvienam 
kraštui produktas. . •", > ’ . ,

Nors Tarybų Sąjungoje šiuo metu plačiai statomos 
vandens jėgainės, teikiančios elektrą, — pajėgą, šilimą 
ir šviesą, — tačiau neapleidžiama ir anglies pramonė. 
Anglis dar vis labai reikalinga ir bus reikalinga per ilgus 
metus, net ir tuomet, kai atominė pajėga bus plačiai iš- , 
tobulinta ir pritaikyta gamybiniam naudojimui.

Rašydama apie anglies pramonę, Maskvos Pravda žy
mėjo, jog karo metu vokiškieji naciai buvo sunaikinę 
1,000 kasyklų, galinčių suteikti 100,000,000 tonų per me- 

, tus anglies.
Tai baisus nuostolis! * ,
Kai tik vokiečių govėdos buvo iš angliakasių srities 

išguitos, tarybinis pilietis griebėsi už kasyklų atstatymo 
darbo.

Šiandien tos pačios kasyklos jau suteikia 51 nuošimtį 
anglies daugiau, negu teikė prieš karą!

Tai milžiniškas laimėjimas.
Bet tarybinė vyriausybė, spauda ir visuomenė tik tuo 

nesitenkina. Dedamos didžiausios pastangos senosioms 
» kasykloms tobulinti, kad jos būtų našesnės, ir naujoms 

kasykloms atidaryti.
Šių metų pabaigoje, rašo tarybinė spauda, Tarybų 

Sąjungos angliakasiai iškas anglies tiek, kiek, einant 
penkerių metų planų, jie turėjo iškasti 1950 metų pa- 

. baigoje. '
Tai kitas didžiulis laimėjimas.
Prieš dvejus ar trejus metus Stalinas, kalbėdamas vie

name piliečių susirinkime^Maskvoje, sakė, kad už 15- 
kos metų/T. Sąjunga privalo per metus anglies pagamin- 

’ ti nemažiau 500,000,000 tonų.
Podraug su kylančia anglies gamyba, gerėja ir kyla

slą. Kiekvienos aukštosios 
mokyklos vienas iš pirmųjų 
uždavinių — visais būdais 
prisidėti prie-šio svarbaus 
uždavinio įvykdymo.
Seniau ir Dabar

Buržuaziniais laikais 
mokslinis darbas arba buvo 
pamirštas arba dirbamas 
be jokio plano ir ryšio su 
aktualiomis mokslo proble
momis ir liaudies ūkio rei
kalavimais. P a ž a n giųjų 
mokslininkų iniciatyva su
aktyvinti mokslinį darbą 
nerado Jokios paramos iš 
'buržuazinių vyriausybių 
pusės.

Tarybų valdžios sąlygo
mis įkurta visa eilė naujų 
mokymo ir mokslinio, tyri
mo įstaigų, sukurta reikia
ma mokslinių įstaigų me
džiaginė bazė, ir mokslinis- 
tiri'amasis darbas įstatytas 
į naują, daug žadantį kelią.

Per pirmuosius ketveris 
metus po išvadavimo iš vo
kiškosios okupacijos pada
rytas nemažas darbas. 
Vien Kauno V. Universite
te užbaigta 282 mokslo dar
bai, iš kurių 58 jau išspau
sdinti ir 72 įteikti spaus
dinti. Tarp išspausdintų 
darbų rasime aukštųjų mo
kyklų originalių vadovėlių, 
rusų autorių žymesnių va
dovėlių vertimų, monogra
fijų ir įvairių/kitų Origina
lių darbų, kurių autoriai y- 
ra akad. Lasas, prof. Vasi
liauskas, prof. Baršauskas, 
prof. Grybauskas ir kiti 
mokslo darbuotojai.
Aktualiai Klausimai

Kauno V. Universiteto 
personalo apginta 21 kan
didato ir viena daktaro di
sertacija. Doc. • Janickis 
chemijos mokslų daktaro 

vos Lomonosovo vardo Uni-

Mūsų trukumai
Norių iškelti aikštėn kai 

kuriuos Kauno V. (Universi
teto mokslinio darbo trūku
mus.

Mūs(ų > tematika kasmet 
taisosi, tačiau universiteto 
vadovybė pei\ maža skyrė 
dėmesio mokslinip darbo 
kontrolei ir vadovavimui, 
tuo’; būdu ir .1949 m. planas 
būdingas-didelių temų skai
čiumi (179). Jų skaičiuje 
tik 5 temos dirbamos- ūki
nių. organizacijų sąskaitom

Tai ryškiai rodo, kad 
nebuvo reikiamo ryšio tarp 
mokslinio tyrimo įstaigų J r 
respublikos ūkinių organi
zacijų, tinkamo ryšio su 
praktika, o ryšys su 
praktika kaip tik ir yra bū
dingiausias tarybinio moks-

angliakasių- pragyvenimo lygis. Angliakasy kilniuose disertįciją apgynė Mask. 
miesteliuose statomi nauji, svarus, moderniški namai; vvo 
aedama pastangos, kad angliakasių buitis būtų smagi,
1 1 i — ‘vi •v VulOlvulv* .kulturiska, žmoniška.

Apie Dovydą Dubinsiu
Dienraštis Vilnis,rašo: \
'‘Žurnalas ‘Time’, Luce spaudos imperijos organas, at

spausdino ilgą vedamąjį straipsnį apie Dovydą Dubins- 
kj, ILGWU vadą. Luce ūrganas tikrus darbininkų vadus 
visuomet biauriai apšmeižia, nors savo apšlifuotame sti
liuje ir su “bešališkumo’^ priedanga. Visvien, joks svar
bus unijų vadas, kuris yra ištikimas savo klasės reika
lams, ‘Time’ puslapiuose nesusilaukė tiek pagyrų, kiek 
Dųbinskis. Jis ir savo uniją puikiausiai sutvarkė, jis ir 
su bosais, geriausiai sugyvena, jis diplomatas geriausias, 
jis ir gabus, išmintingas, ir t.t. ir t.t.

“Baigiant tą straipsnį ‘Tijne’ išduoda tikrą priežastį, 
„kodėl Dųbinskis taip giriamas: jis yra “ęks-socialistas”, 

kuris dabar tvirtai tiki į “laisvos iniciatyvos sistemą,” 
tai yra, į kapitalizmą. Jis net pavadinamas ‘laisvos ini
ciatyvos apaštalu.’ '

“Nesenai Dųbinskis už savo anti-komunizmą bųvtFap- 
dovanotas medaJiu^KataJįkų Veteranų Sąjungos; tos pa
čios organizacijos, kuri rodę dažnai pro-fašistines ir an- 
tisėmitine's tendencijas. Dabar jis giriamas ‘Time’ pus
lapiuose, ir nors jis pats save dar kartais vadina socia
listu, ten sakoma: nereikia tų baikų, Duljinske, tu'jau 
eks-spcialistas...

“Dųbinskis gali “didžiuotis’^ savo draugais ir garbin
tojais... Koks kontrastas tarp jo ir Hillmano!”

* Nuo savęs pridėsime tiek: Dųbinskis prisisamdė viso

klausimais, kurioje gausiai 
dalyvavo Kauno aukštųjų 
mokyklų ir vidurinių mo
kyklų , pedagoginis persona
las:
Mokslo Apsivalymas

Šiais mokslo metais iš 
pagrindų pakeistas moksli
nio darbo planas, pašalin
tos visos ' • mendelistinės - 
morganistinės temos, teršu- 
sios tarybinį mokslą įvai
riausiomis melagingomis 
teorijomis, įvesta daugiau 
kompleksinių. temų, ‘moksli
nio - tiriamojo darbo, planas 
suderintas su krašto ūkio 
reikalavimais.- • •

Kauno '¥.■ iŲniversiteto 
Medicinos fakulteto inicia
tyva suorganizuota Kauno 
medicinos mokslo draugija, 
sudaranti . sąlygas visiems 
miesto gydytojams prisidė
ti prie mokslinio darbo ir 
pakelti savo kvalifikacijas. į 
Studentų moksliniai darbai

Buržuaziniais laikais bū
tų buvusi keista naujiena, 
jei kas nors būtų kalbėjęs 
apie studentų mokslinį dar
bą.’ Šiuo metu visose aukš
tosiose mokyklose veikia 
studentų mokslinės draugi
jos, iš kurių vien Kauno 
universitete dirba 692 stu\ 
dentai. Šiose draugijose stu
dentai išmoksta dirbti mok
slinį - tiriamąjį darbą ir 
profesorių, dėstytojų vado
vybėje padeda (surinkti 
svarbios medžiagos stam-- 
besniems moksliniams dar
bams.

Studentų prityrimas 
moksliniam - tiriamajam 
darbe svarbiausia .reikalin
gas todėl, kad jie, išėję. į 
gyvenimą, . galėtų būti ne 
vien eilinių uždavinių vyk
dytojai, bet ir įvairių įstai
gų ir įmonių darbo tobulin
to j ai ir novatoriai. .

Nors atliktas .nemažas 
darbas, nors padaryta nepa
lyginamai daugiau, kaip 
atitinkamu laiku buržuazi
niais laikais, bet, turint 
galvoje Partijos ir Vyriau
sybės suteiktą paramą ir 
sudarytas darbo sąlygas, iš 
mūsų moksĮo iMųokomųjų 

reikat

Jau keletas dienų prabė
go po įvykių šalia Peekskill, 
N. Y., rugsėjo 4 d., bet 
spauda plačiai apie tai te
berašo. Įvairios žmonių or
ganizacijos ir politinės gru
pės pasiuntė gubernatoriui 
Dewey ir prezidentui Tru- 
manui protestus su reikala
vimais fašistinius užpuoli
kus ant koncerto publikos 
sulaikyti ir nubausti.- Rei
kia tikėjtis, kad tokių pro
testų bus daugiau. Civili
nių Teisių Kongresas ragi
na žmonių organizacijas pa
reikšti savo pasipiktinimą 
fašistinių chuliganų siautė
jimu. •

Apie tą fašistų užpuoli
mą ant Robesono. koncerto 
plačiai diskusuoja eiliniai 
visų politinių įsitikinimų 
piliečiai. Nereikia būti ko
munistu arba jiems simpa
tizuojančiu, kad. įmaty.ti 
rugsėjo 4 dienos įvykių 
svarbą. Tie įvykiai ’aiškiau, 
negu kas kitas, parodė f ašis-, 
tinį pavojų Amerikos žmo-l 
hių civilinėms teisėms.

Aš manau, kad eilinių 
amerikiečių atsinešimą ge
rai pavaizduoja pati tų įvy-

O net ir jis 
kad koncertan 

,buvo suplaukę penkiolika 
tūkstančių žmonių. Bet iš 
tiesų buvo 25 tūkstančiai. 
Dalis jų buvo pribuvę iš 
New Yorko, bet dauguma, 
aišku, buvo tos apylinkės 
žmonės.

Tas tik parodo, kad nei 
komercinei • spaudai, nei 
aukštiems valdininkams, nei 
fašistams nepavyko eilinių 
amerikiečių mases įtraukti 
į tą fijaurų smurtą. Iš 42 
tūkstančių Peekskill gyven
tojų, iš kitų desėtkų tūks
tančių kitų kaimų ir mies
telių gyventojų, pagaliau iš 
paties. New Yorko, pavyko į 
smurtą sumobilizuoti viso 
labo (priimkime gi prokuro 
Fanelli skaitlinę) tik pus
trečio tūkstančio žmonių! 
Tai labai svarbu. Tai geras 
įrodymas, kad eilinis ameri
kietis nelengvai duodasi bū
ti fašistiniais nuodais už- 
nuodytas^

tūkstančiai, 
pripažįsta,

Salietis.

Philadelphia, Pa
jų, profesorių ėmėsi rašytinių eiga. Prieš rugsėjo‘4

Daugelio apgintų kandi
dato^ disertacijų tematika 
yra susijusi su aktualiais 
mokslo ar krašto ūkio klau
simais. Pav., vyr. dėst. Mi- 
tūzos disertacijoje “Pagrei
tinta karbonatinių pader
mių chemikė analizė” duo
tas naujas pagreitintas 
karbonatinių medžiagų a- 
nalizės metodas, kuris gali 
būti panaudotas rišamųjų 
medžiagų pramonės, ir ža
liavų tyrimo srityje. Doc. 
Rozenbliumo disertacijoje (įstaigų būtiį galima : 
“Tyrimai optimalių betonų, lauti žymiai geresnių re- 
mišriųjų rišamųjų; žiedžia- zultatų tiek darbo kiekybes, 
gų ir skiedinių šąętatų pa- ] tiek ir kokybės atžvilgiu.

originalius vadovėlius, nors 
dauguma iš jų neturėjo 
tam kvalifikacijų. Be abe
jo, daugumas šiam darbui 
buvo nepasiruošę ir plano 
neįvykdė. Lietuvos, aukštų-r 
jų mokyklų vadovėliai, žino
ma, 'turi būti ne žemesnės 
vertės, kaip kitų respublikų, 
ir vadovėlių autoriams rei
kalavimai negali būti ma
žesni. Originalų vadovėlį 
galima rašyti tik tais atve
jais, kai, peržiūrėjus esa- 
muosiū'š, 'Tahdama' tokių 
trūkumų, kuriuos naujame 
vadovėlyje norima atitaisy
ti, arba autorius gali duoti 

Į ką nors naujo savo rpošia- 
mamę darbe. Jei norima iš
leisti ' vadovėlį lietuvįų kal
ba, tai nėra būtina rašyti 
originalų darbą, kai galima 
padaryti gero vadovėlio ver
timą. Prof. Gutmano “h{er- 
vų; ligos” ir prof. Indriūno 
“Pluoštinės medžiagos” ne
atitiko vadovėliams statomų 
reikalavimų. Prof. Gutma- 
-naį naujame vadovėlyje 
daugiausia operuoja seno- 
m|iš, atgyvenusiomis buržu
azinio mokslo teorijomis ir 
pažiūromis, o prof. Indriū
no vadovėlis dėl stambių 
klaidų ir keliaklupsčiavimo 
prieš Vakarus skaitantį ga
lėtų tik suklaidinti. ,

(Disertacijų srityje, nors 
.vienas antras asmuo, kaip 
J. Žiugžda ir S. Gruodytė, 
'darbą užbaigė anksčiau nu
statyto laiko, bet dauguma 
dėstytojų < savo . darbo planą 
įvykdo žymdai pavėluotai, 
ar net visai,'sužlugdo. Far . 
macijos ir Ąrchitektūros 
fakultetuose per praėjusius 
4 metus nė vienas asmuo ne
apgynė disertacijos. Ypač 
Atsilikę neturintieji moksli
nių vardų universiteto do
centai^’ iš kurių tarpo 'per 
pirmuosius metus tik doc 
Mironas x ir doc. Kiškinas 
apgynė kandidato disertaci-

Paklaidos Pataisymas
Skelbiant aukas, surink

tas philadelpiečių.suruošta-

4 d.) Gloucester, N. J., įsi
skverbė nemaloni paklaida 
aukotojų pavardėse. Buvo 
žymėta, jog J. ir M*. Gugo- 
niai aukojo $2 dienraščiui 
pasveikinti ir $1 civilinėms 
žmonių teisėms ginti. Ne
maloni klaia^t įsiskverbė ta
me: turėjo būti ne “Gugo-

• « • • 5 . V • varvv • e

dieną, kai buvo paskelbta, 
kad koncertas bus suruoštas hie Laisvės ^piknike (rugs, 
ir kad įžymusis baritonas' ‘ ' 'T T
atvyks ir dainuos, pakilo vi
sos fašistinės jėgos ir1 pra
dėjo ' provokaciniai šaukti. 
Prisidengę veteranų orga
nizacijų maska sukti ir pik
ti sutvėrimai grūmojo su
organizuosią tokią demons
traciją prieš Robesoną.ir
koncertą, jog užteksią kepu- niai”, bet J. ir M. Vagoniai. 
riiį koncerto dalyviams iš- Atsiprašom draugus Va- 
vaikytį. ^Koncertas visiškai!g°nius.

Kanadiečiai žada Skelbt
„ Pasaulinį Boikotą prieš

ACAJLIJLCV MA 1UCAA V 11 Y I * j *11
Pažadėjo demons- Ja"kui Streiklauzms __

riiį koncerto dalyviams iš

kiausių pažangiųjų darbininkų ėdikų, kurie jam. padeda
A 4- r>t * ■»>-»/-» * 1 •. * j-/-L ‘ ~ J -J - -- * . -

šeimoje yra Jay Lovestone, ir kiti “ekspertai”, kuriems 
šiandien rūpi puoselėti darbininkus ne socialistinęje,' bet 
fašistinėje dvasioje. • 7

Kadaise vienas “Daily Workerio’*’ bendradarbis apibū-. 
dino Dųbinskį kaip “naujo tipo” fašistą, dargi žydų kil
mės fašistą! . '

Visa tai padarė šį asmenį dabai dideliu ir brangiu mo
nopolistinių kapitalistų spaudoje;

Turinio atžvilgiu dalis 
mokslinių - tiriamųjų dar
bų dar reikiamai nesusiję 
su praktika, su aktųdliąis

kovoti komunizmą”. Atsiminkime: Dubinskio1 samdinių | gyvenimo klausimais, dalis
darbų yra tik seniau ištir
tų ir aprašytų tyrimų pa
kartojimas, kuriu nors, sta- 
tistįpių žinių sųpinkipias į 
ir . sugrupavimas.

negalėsiąs įvykti. Komerci
nė spauda “demonstracijos” 
organizatoriams? pritarė ir 
padėjo.
traciją iš mažiausia dvide
šimt penkių tūkstančių ve
teranų. O kur kiti žmonės? 
Juk visi buvo kviečiami ir 
raginami pribūti ii’ pasiro
dyti “prieš komunistus.” 
Visos propagandos priemo
nės'buvo sumobilizuotos su- 
kurstymui gaujų. Atrodė, 
kad visi Peekskillio 42 tūks
tančiai gyventojų apleis na
mus ir trauks už miesto ne
leisti koncertui įvykti. O 
kur kitų apylinkės kaimų ir 
miestelių gyventojai? Jie 
irgi buvo raginami “apsi
dirbti su raudonaisiais.”

O kas atsitiko rugsėjo 4 
dieną? Didlapis New York 
Times turėjo pasiuntęs 
koncerto vieton keletą ko
respondentų. Niekas negali 
sakyti, kad jie simpatizuo
ja Robesonui arba koncerto 
rengėjams. Tačiau šitie ko
respondentai ant rytojaus 
rašę, kad jie buvo, savo aki
mis matė ir suskaitė “vete
ranų demonstraciją” šalia 
koncerto vietos. Visas jų 
maršas, girdi,. tęsėsi tik 
dvidešimt minučių ir eise
noje negalėjo būti daugiau, 
kaip vienas tūkstantis da
lyvių. Jau jeigu Times duo
da tūkstantį, tai labai gali
mas daiktas, kad buvo tik 
keletas šimtų.

Dabar turime ir distrik- 
to prokuroro Fanelli, kuris 
visa širdžia darbavosi su fa
šistais prieš koncertą, ra
portą. Jis sako, kad “vete
ranų demonstracija susidė
jo iš apie 2,500 žmonių.” 
Aišku, kad jis keletą sykių 
padaugina. Be to, jis dar

Toronto, Kanada. — Ka
nadiečių Marininkų Unija 
grasino šaukti viso pasau
lio laivakrovius, kad atsisa
kytų iškrauti bei prikrauti 
Jungtinių Valstijų laivus, 
kuriuose dirba Amerikos 
Darbo Federacijos unijis- 
tai.

Amerikinės Federacijos 
marininkai laužą Kanados 
marininkų. streiką, kuris 
tęsiasi jau nuo kovo mėne
sio. 1 L

Santa Cruz, Bolivija. — 
Šis miestas dar tebėra su
kilėliu rankose.

Hugo Ernst, AFL Hotel & 
Restaurant Enąpjoyes Inter
national Unijos prezidentas, 
neseniai sugrįžęs iš apsilanky
mo Vokietijoje, įspėjo, jog 
nacizmo teorijos ten dar te- ‘ 
begyvuoja. Jas tebępąląiko 

trizonijos okupąntai.

..... , r ... .IWas [prideda, kad visoje apylin-
. sugrupavimas. Vokėje šiaip “žiopsotojų” bu- 

moksl^ darbuotuoju dėmesys vo prisirinkę kiti penki
visų pirma turėtų būti nu- 

(Tąsa 5-tam pusi.) 2 pusi.—Ląbvė (Lįfoęrty, l-ith. Daily) — Šešt., Rugs. 10, 1949
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Nauja Rojaus Mizaros Pjese ŽINIOS K LIETUVOS
i ^Nesusipratimas”

Šiomis dienomis Brooklyno Lietuvių 
Liaudies Teatras išleido R. Mizaros pa
rašytą 3-jų veiksmų pjesę “Nesusiprati
mąs.” Ištikrųjų, tai nei drapia, nei- ko
medija ir nei tragedija, bet realus vaiz
delis iš Amerikos lietuvių gyvenimo, su- >7" ir i • /n • ■ 1 drumsto atvykusiais iš Europos dipu-Kas Vyko rer Dvi savaites Olympia rarkekais

ĮSPŪDŽIAI, STUDENTAI, JŲ
DARBAI, KAI KURIOS IŠVADOS
Antroji sesija Vasarinės Mokyklos, 

kuri vyko Olympia-Parke dviejų savaičių 
laikotarpiu, jau praėjo. Pilnai aprašyti,, 
kas mokykloje buvo veikta, reikėtų gana 
ilgo rašinio. Šio rašinėlio tikslas duoti 
bent suglaustą peržvalgą to gražėus me
ninio darbo.

Pereitų metų LMS Mokykla buvo pir
mas bandymas. Gi šių metų meno mo
kykla, kurią suruošė LMS II ir III aps
kritys, jau sukūrė kaip ir tradiciją, kad 
sis kultūringas darbas teks tęsti ir ge
rinti toliau. Kas dalyvavo mokykloje, 
kaipo studentai ar stebėtojai, įsitikino, 
jog tai yra vertingas ir būtinas darbas 
palaikymui- ir plėtimui meninės saviveik- ‘ 
los tarpe lietuvių. Tai veikla, kuri telkia 
daugiau ir mažiau prasilavinusius ta
lentus į meninės veiklos sąryšį. Mokyk
la paliko gražų ir vertingą įspūdį.

Akademinį mokyklos fakultetą suda
rė: Birūta Ramoškaitė (muzikos); Carl 
Heins Roth (dramos), Albertas Merkis 
(liaudies šokiu), Stasys Jasilionis '(kal
bos), Frank Balwood (pianistas), Mil
dred Stensler (mokyklos vedėja).

Vien faktas, kad mes galime suorgani
zuoti aukšto lygio vasarinius kursus, ro
do į lietuvių praeitį, ką Šolomskas sakė 
savo paskaitoje. Daug metų ėmė, kol lie
tuviai čia įsikūrė, įsisteigė organizaci
jas, klubus ir parkus. Olympia Parkas 
yra ideališka vieta meno mokyklai. Kul
tūringi Worcesterio lietuviai jau per dvi 
vasaras veltui suteikė savo jaukų Olym
pia Parka ir sale meno mokyklos kur
sams. Prie to, Worcesterio pažangieji 
lietuviai, ypač moterys, apgvvendino sa
vo namuose svečius ir studentus, gamino 
maistą mokyklos šeimai — pusryčius, 
pietus, vakarienę ir dažnai naktipiečius.

štai, kiek mes turime tu darbščiųjų 
motetu ir Vyriv. O. Serbentaitė, U. Tu- 
manienė. H/Katakauskienė, E. Pačėsie- 
nė, O. Stankienė, K. Sabaliauskienė, E. 
Kananienė, E. Dovidonienė, M. Šiupėnie- 
nė. M. Kižienė, H. Kižiūtė, J. Kižiūtė, J. 
Karsokiehė, J. Karsokvtė, E. Serbentai
tė, E. Čiaponienė, N. čianonytė, S. Kas- 
nutienė, J. Deksnis, M. Dovidonienė, J.^ 
Dovidonis, H.v Janulienė. Taip pat M. ir 
W. Žukai, A. Merkienė. Kai kurie ip 
kiti svečiai.

Vietą savo namuose suteikė svečiams 
ir studentams: M. Mačioniai, M. V. Žit- 
kai, E. A. Kanapiai, J. D. Jusiai, L^J. 
Ausiejai, J. M. Deksniai, M. J. Petkū- 
nai, J. H. Januliai, A.'E. Čiaponiai. Ži
noma^ prisidėjo, ir kiti, kurių pavardės 
šiam rašėjui nėra žinomos. Ne tik nuo 
studentų,.svečių ir LMS Vasarinės Mo-

x kyklos ruošėjų šie Worcesterio lietuviai 
užsipelno pagarbos, bet ir visa .lietuvių 
pažangioji visuomenė jiems dėkinga už’ 
'suteiktą talką svarbiam kultūriniam dar
bui. *

STUDENTAITR KURSAI
1 Mokyklos Komisiją sudarė: Walter 
Žukas, Marijona Sukackienė, Richardas 
Janulis, Helena Kižytė, Helena Janulytė.

V. Mildred Stensler, LMS 3 apskrities se
kretorė, ėjo mokyklos administracijos . 
pareigas.

Kad susipažinti, kaip mokyklos darbas 
' ėjo, duodame vienos dienos darbą:

Trečiadienis, rugpiūčio 10: Nuo 8 iki 
9 vai. pusryčiai; 9-11: muzikos pamokos; 
11-12: liaudies šokiai; 12-1 pietūs; 1-2: 
lietuvių kalba; 2-4: dram, pamokos; 4-6:- 
poilsis; 6-7: vakarienė; 8-11: liaudies 
šokių festivalyje,'Worcester, Mass.

Tai, dar .ne viskas. Liuoslaikis buvo 
neliuosas. Mokyklos choras du kartu dai
navo radio stotyje, paruošė spektaklį mo
kyklos baigimui. Vakarais vyko liaudies 
šokiai, žaislai bendrai su svečiais. Ant 
vietos reikėjo sukurti veikalėlis, daug- 
reikėjo daryti bandymų, pratimų išsto
jimui estradom Kitaip sakant, laiko pa- 

. mokoms reikėjo daug daugiau duoti, ne
gu buvo nustatyta.

Studentų skaičius turėjo būt didesnis. 
Tų,‘ kurie lankė visas pamokas, buvo 
apie 20. Maža dalis dalyyumą ėmė tik

lietuvių kalbos ir dramos lekcijose. Viso 
-studentų, jei'neklystame, buvo apie 25- 
30. • Gal būt tik todėl studentų skaičius 
buvo mažas, kad mes ir mūs organizaci-

• jos dar neįvertinome mokyklos ruošimą 
kaipo rimtą ir vertingą darbą. •

Šių metų studentų sudėtis buvo kiek 
pasikeitus. Mažai matėsi tų, kurie da- 

: lyvavo praėjusiais metais. Nedalyvavo 
šiais metais solistės ir chorvedės,, kaip 
Norma Čiaponytė, Gertruda Ulinskaitė, 
Violeta Čipaitė, smuikininkas Bakūnas 
ir kiti. Bet pakankamai buvo talentų ir 
šių metų mokykloje. Pavyzdžiui, Helena 

' Kižytė, Helena Janulytė — pianistės.
Josefina Karsdkięnė — patyrusi chorve- 
dė. Liuosybės Choro, Montello, Mass., 
studentė, Aldona Wallen — solistė. Da
lyvavo F. Balevičius, jau gerai žinomas 
kaipo pianistas ir kompozitorius. Iš Ne
wark© Sietyno buvo gera grupė talentų: 
Frank Rogers, artistas ir choro daininin
kas. Aldona Kričinskaitė, dar neseniai 
atvykus Amerikon, .išsilavinus liaudies 
šokiuose, choro dainininkė. Taip pat Wal
ter Žukas, chorvedis-kompozitorius, Myl- 
da Žukienė, Helena Jacot, Janet Jacot, 

i Ann Stoškienė ir Eleanora Stoškaitė.
Nuo Brooklyn© Aido — Amelia Burba.

Du jauni studentai dalyvavo iš Ban
gos Choro, Toronto, Kanada. Tai Artu
ras Kaptainis ir Ida Strash (Strazevi- 
čiūtė). Pirmasis linkęs prie vaidybos, 
dramos ir choristas. I^a jau prasilavi
nus ne tik liaudies 
te. Perstatyme n»^

ose, bet ir bale- 
los kūrinio, Ida 

šoko solo ir duetą su Al Merkiu. Ida šiam 
rašėjui pareiškė, jog LMS Mokykla jai 
daug davė patyrimo dramoje, muzikoje 
ir liaudies šokiuose. Tuos patyrimus Ida 
panaudos savo grupėse, kuriose ji veikia. 
Tiek apie studentus. Žinoma, tai ne vis

kas ir ne apie visus čia pilnai pasaky
ta. Minėjome tuos, apie kuriuos teko 
feauti informacijų arba su jais pačiais 
teko pasikalbėti.'

“PAPARČIO ŽIEDAS,” ŠOKIAI, 
CHORAS .

Veikalėlis “Paparčio Žiedas” nėra di
delis. Jį sukūrė kolektyviai mokyklos fa
kultetas —•, J. Byronas, B. Ramoškaitė, 
M. Stensler, S. Jasilionis ir kiti. Tai da
lykėlis, kuriame panaudota legendinė 
mintis. Jo tekate Laumė sako: “aš esu 
Laumė, galinti Juteikti tavo-žiedui bur
tą.- To žiedo $ 
ko tik trokšti.
pageidavimai bu 
gauti turtus, garbę^Jaųn^.- Sakyk, ko no
ri?” / y

Vladas atsiliepia, kad jis7 norėtų ma
tyti savo kaimą, kaip Jis dabar gyvenk.' 
Uždanga kyla,, jaunimū^ 
kūs, tykūs vakarėliai.”'.
'jaunimo sceną. Paskiau seka 
lia reiškia pageidavimą pasirodyti prieš 
publiką, vaidinti operoj. Laume išpildo 
jos norus, atsidąro scena iš “Vagabond 
King.” Solo šokis, daina;

Taip į kūrinėlį įvesta liaudies dainos, 
šokiai. Bet vėliaus ta legendinė mintis 
Laumės monologe pataisyta. Būtent, kad 
kiekvienas “turime paparčio žiedą savo 
širdyje, tik ^reikia išmokti juomi naudo- 

į tis. Laimę galima pasiekti sunkiu darbu, 
vargu, mokėjimu s sugyventi su visais 
žmonėmis, palinksminti juos ir padaryti 
laimingais.” “Paparčio Žiedo” ieškan
tiems patariama grįžti “iš legendos į ti
krovę.” '

Toks yra idėjinis /kūrinėlio turinys. 
Jis, žinoma,

galba tu gali gauti viską, 
k Ii; toliau: “. ..visi" tavo 

atenkinti: tu gali

dainuoja “Ty- 
^atome kaimo 

kis. Ame-

šių seserėnas Danielius Barutis, kurio 
jau nebėra gyvo.

Apsimetusį Sausių ' seserėnu dipuką 
Martyną Lapotą Sausiai atsikvietė, kad 
užpildyti namuose vietą sūnaus^ Algirdo, 
kuris žuvo praėjusiam kare kovoje prieš 
nacius. Tačiau .iškilus aikštėn* Martyno 
Lapoto suktybėms, Monika Šausienė pa- 

| šiame vaizdelyje atsitikimas 'vyksta sięmus sūnaus Algirdo pakeiksiąJškil- 
per visus tris veiksmus Adomo Sausio 
namuose, nedideliame Amerikos mieste. 
Tema sukasi apie Sausių seserėną dipu
ką Danielių Birutį, kurį Sausiai atsikvie
tė iš Vokietijos, išpildydami efideivitą. *

Iš pirmo su dipuku Danielium pasi
kalbėjimo aiškiai matyti, kad jis užkie
tėjęs nacistas ir aklas antisemitas. Ne- 
sikišantiems Sausiams į politiką ir gra
žiai sugyvenantiems su įvairių pažiūrų 
žmonėmis, atvykėlis Danielius su' savo 
nacizmu ! pirmą dienjį pridaro ne
malonumų, o už savaitės kitos pas Danie
lių vis labiau ir labiau pradedą pasi
reikšti blogo žmogaus ypatybės. Tačiau 
gero būdo žmonės Sausiai ir jų šeima iš- 
tvirkusį ir tinginį dipuką Danielių tole
ruoja, kaipo karo auką ir Vokietijoje la
geriuose išnervintą, kol Danielius nepra
deda lįsti prie Sausių dukters ir kol jis 
jos neužpuola išprievartauti.

Vėliau paaiški, kad Danielius Barutis 
nėra tikrasis Sausių ■ seserėnas, o kaž 
koks lietuviškas nacis, sadistas Martynas 
Lapotas, kilęs iš tos pačios Lietuvoje vie
tos, iš kur turėjo būti kilęs tikrasis Sau-

mingai kalbėdama baigia veikalą: “Bran
gus sūnau, aš klaidą padariau! Atleisk 
man, Algirdėli I Aš tikėjaus, jog tavo 
vietą šiuose namuose užims jis, kurį aš 
gelbėjau... O jis, brangusis sūnau ...” 
ir sukniumba sofon apsipylus ašaromis.

Veikale yra ir daugiau dipukų, bet 
jie, kaip daūgunias: kuria gyvenimą, iš
siilgę tėvynės ir padorūs žmonės. Viso 
veikale veikia 11 žmonių — penkios mo
terys ir šeši vyrai.

Suvaidinti ši pjesė gana lengva ir įma
noma ant b i kokios salėje scenos. Visuo
se trijuose veiksmuose scenerijos tos pa
čios — Amerikos darbininko stuboje pa
prastas salionėlis (frontruimis).
f Veikalas, be savo dramos, turi užten
kamai sveiko jumoro. Svarbiausia, kad 
vaizduoja aktuališkiausio Amerikos lie
tuvių gyvenimo kampelį ir iškelia apie 
naujuosius Amerikos imigrantus lietu
vius dipukus sąvoką.

Veikalo knygutes galima užsisakyti: 
Brooklyno Lietuviu Liaudies Teatras, 
427 Lorimer St., Brooklyn 6,, N. Y.

J. Jokubka.

Radijo Paroda Lazdijuose
LAZDIJAI, birž. 24 d. — 

Apskrities ryšininkai ir mies
to radijo mėgėjų ratelis šio
mis dienomis Lazdijų gimna
zijos patalpose surengė radi
jo parodą.

Parodoje išstatyta nemaža 
eksponatų, kurie ryškiai liudi
ja apie radijo laimėjimus Ta
rybų šalyje.

Parodos lankytojų dėmesį 
patraukia jaunų radijo mėgė
jų sumontuoti radijo imtuvai, 
čia matome Lazdijų gimnazi
jos Vl-tos klasės mokinio kom- , 
jaunuolio R. Žukausko sumon
tuotą imtuvą - garsiakalbį. 
Eksponuojami taip pat detek- , 
toriniai radijo imtuvai, ku
riuos sumontavo radijo mėgė
jai Skripka ir Dapkevičius.

Parodoje išstatyti radijo re
produktoriai “Tuliak” ir kt., 
Morzės aparatai, įrengti spe- , 
cialūs telefonų, radijo litera
tūros ir kt. skyriai.

Paroda gausiai lankoma.

LMS Will Flourish This 
Coming Concert 

Season!
BOOK YOUR SHOW NOW

All districts of the LMS are, and will 
pay ą great deal of attention to the com
ing Fall season, for it is expected to 
bring out a brand new array of stage 
productions, varying all the way from 
the small lecture to the largest of all our 
stage productions, the operetta. Already, 
the* Chicago Aido Chorus are rehearsing 
the beautifuL operetta, “Blossom Time.” 
We, on the Eąst Coast, are hoping that 
they may even have an opportunity of 
bringing it here. Such arrangements can 
readily be made.

Yes, the Lithuanian public is anx
iously awaiting this coming season with 
its promise of the new plans for the cul
tural groups. The era of the sub-stand
ard concert is passing away. The public 
is clamoring for finer, more spectacular 
showSi 1 ' ' ■

The Veal drama is coming into its own, 
too. Last year, New Yofkers and sur 
rounding commuters witnessed two out
standing* plays, “Mūsų Gyvenimo Žaiz
dos” and “Gieda Gaideliai.” Both were 
well received. More of this type of pre
sentation is in demand.

All cultural groups are getting to
gether again after summer vacations to 
plan their presentations for the forth- 
comihg season, and from all indications, 
their plans are really showing initiative 
and great promise. It may be interesting 
to “swap” productions this season. How 
about it, Chicago?

It is evident that our cultural activi
ties are definitely on the upswing. Our 
Lithuanian-Americans are becoming 
more and more conscious of their folk
culture. .The Lithuanian Fine Arts 
League is the pHme factor in arousing 
this interest. By means of the Music and 
Art Festivals, the Summer , Cultural 
School, and the publishing of new music 
and plays, the LMS is able to link all 
Lithuanians together.

All organizations, not only those
ganized to*employ the fine arts, all or
ganizations shduld join in this move
ment to keep alive here in America the * 
fine songs, the language and the dance 
of our heritage. ;

How can you help? Sponsor LMS pre- 
. sentątions in your communities! If you 
have no groups of your own at the pre
sent time, you can get outside talent. Re
member the LMS 3rd district has a 
Booking Agency that is prepared tb send 
to your town any talent heeded.

Book your show now! The agency is 
bos (veikalo parašy- particularly interested in hearing from 
14”pusi.) . . " the larger populated communities, such

or-

/

Jis, žinoma, ne tobulas, bet tinkamas 
tikslui. Jame panaudota liaudies šokiai 
“Žiogelis,” “Kalvelis” ir kiti. Taip pat 
dainos: “Tykūs^Vakarėliai,” “Laukai 
Nearti,” “Sirpsta, noksta avietėlės,” 
^Vienas Žodis” ir t.t.

Svarumas kūrinėlio nėra jo turinyje. 
Mokykloje jis buvo kaip ir naujas kur
sas. Jo reikėjo baigimui mokyklos, už- 
akcentavimui jos darbo. Jo reikėjo, kad 
pabaigoje dviejų savaičių kursų būtų ga
lima sujungti visą mokyklos darbą j vie
ną spektaklį./ Jame mes matome pamo
kas dramatinės kūry

Ką Veiksime Sugrįžę 
Į Sales?

---------------L——

SEZONAS KULTŪRINIAM DARBUI 
I JAU ČIA

Oras vėsta, vasariniai piknikai, išva
žiavimai, atostogos baigia praeiti. Kultū
rinės organizacijos galvoja, planuoja 
apie rudens-žiemos parengimus. Koncer
tai, vaidinimai jau ruošiami. Bet spek
taklių neužtenka, apšvietos, kultūros va
karų, parengimų taip pat reikia.

Kas kalbėti, kas tašyti, kokios paskai
tos ruošti apšvietos klausimais? Štai, ke
letas sugestijų. Kalbant apie savos tau
tos meną, lite/atūrą, mes turime daug 
temų referatams. Tik dabar mus pasie
kė nenaudinga žinia, kad B. Dauguvietis, 
kurio jau keli veikalai buvo vaidinta 
įvairiose lietuvių kolonijose, mirė. Rašy
tojas Petras Cvirka, poetai Liūdau Gira, 
Salomėja Nėris, — jau žiauriosios mir
ties ištraukti iš mūsų tarpo. • .
* Bile kurio minėtų rašytojų biografija, 
jų literatinė kūryba yra įdomios temos 
paskaitoms, referatams. Tai darbas mū
sų švietėjams jas papuošti, perduoti ži
nias, kūrybinius darbus tų rašytojų lie
tuvių, visuomenei.

Galime pasižvalgyti ir tarptautiniam 
lauke. Ir‘čia mes surandame pasaulinio 
maštabo kųltūrnešių. Šiais metais suei
na lygiai du šimtai metų nuo gimimo di
džio vokiečių x poeto, filosofo Johanno 
Wolfgango yon Goethes. O nuo gimimo 
rusų tautos auklėtinio Aleksandro Puš
kino, 150 metų. Taip pat lygiai 150 me
tų nuo gimimo francūzų tautos didžio ra
šytojo Balzako. Nuo gimimo rusų dra
maturgo Gogolio šiais metais sueina ly
giai 140 metų. Nuo Johanno Schillerio 
gimtadienio, kurio veikalų jau matė ii; 
mūsų scena, sueina 190 metų.

Amerikos lietuviams gal mažiausiai'ži
nomas yra rusų tautos meno kritikas- 
teoretikas Černiševskis, bet jis labai 
daug prisidėjo prie išvystymo pažangaus 
meno realizmo teorijos. Černiševskis 
mirė 1889 metais. Jis mirė prieš 60 me
tų, davęs daug njiokslinių darbų apie me
ną. Tuo laiku lietuvių tautoje' dar tik 
pirmas veikalo vaidinimts pasirodė sce
noje.

Kiekvieno šių pasauliniu rašytojų gy- 
(Tąsa ant 4 pusi.)

as Pittsburgh, Bridgeport, Binghamton, 
Scranton, Baltimore, Wilkes-Barre, She
nandoah and so,on. We sincerely want 
to hear from you.. Get your committees 
together now, discuss the possibilities^ 
decide "what ; you want and write the 
Booking Agency in care of this publica
tion. \

PLAN YOUR SHOW NOW!
BOOK YOUR' SHOW NOW!

—Harry Mitkus.

MAŽEIKIAI, birž. 23 d.— 
Kelių tais.ymo darbuose ap
skrityje pirmauja Viekšnių 
valsčius. “Gegužės Pirmo
sios,” Vinco Kudirkos, Juliaus 
Janonio ir Marytės Melnikai- 
tės vardo kolūkių valstiečiai 
jau antrąją kelių taisymo sa
vaitę užbaigė darbus, sutvar
kę daugiau kaip 8 km. vieti
nės reikšmės kelių ir atre
montavę 3 tiltus.

Kelių taisymą baigia taip 
pat - Židikų valsčiaus “Lais
vės,” “Tarybinės varpos” ir 
“Tarybinio pavasario” kolū
kiečiai. Vadovaujami vals
čiaus kelių meistro Bičkaus, 
jie per 4 darbo dienas su
taisė 6Į4 km. kelių.

B. Stašaitis.

LAZDIJAI, birž. 23 d. — 
Į kelių taisymą įsijungė Laz
dijų valsčiaus kolūkių bei in
dividualiųjų ūkių valstiečiai. 
Kelių tvarkymo talkos įgavo 
masinį pobūdį. Jau baigia
mas tvarkyti Zelenkos - Ku
čiūnų vieškelis, čia darbuo
jasi .“šviesiojo kelio” kolū
kio nariai.

Atlikta 60 procentų Lazdi- 
jų-Kučiūnų vieškelio remonto 
darbų. Čia aktyviai dalyvau
ja Karolio Požėlos ' vardo, 
“Pirmūno” kolūkiečiai ir Ak
menių apylinkės individualūs 
valstiečiai.

Tarybų Lietuvos Darbo 
Žmonės Rygos Pajūryje

RYGA, birž. 21 d.—Tarybų 
Latvijos sostinės pajūryje — 
Jūrmaloje— išsidėstęs vienas 
didžiausių šalies kurortų. Čia 
yra dešimtys „sanatorijų bei 
poilsio namų, šiomis dieno-. t 
mis pajūryje prasidėjo vasa
rojimo sezonas. Atvyko daug 
žmonių iš broliškųjų respubli
kų, jų tarpe iš Tarybų Lietu
vos. t,

Vienoje iš sanatorijų ilsisi 
ir 30 mūsų respublikos švieti
mo ir meno darbuotojų.

TRUMPAI
★ Naują būrį traktorininkų 

parengė Klaipėdos MTS. Su
rengtus čia kursus baigė 52 
žmonės, jų tarpe kelios mer
ginos. V. Džigariukas.

★ Vaistžolift auginimu rū
pinasi Rozalimo (Radviliškio 
apskr.) vaistinė. Padedant 
“Ateities” kolūkiui, buvo tin
kamai įdirbta žemė ir pasė
tos įvairios vaistžolės.

O. Sapegiene.
★ Eilę naujų pastatymų pa

rodė Vištyčio gyventojams/ 
vietos kultūros namai. Pąs^ 
kutiniu Vnetu pastatytos šios 
pjesės: J. Marcinkevičiaus 
“Sugrįžimą^,” A. Vienuolio 
“Prieblandoje,” B. Dauguvie
čio “Uždavinys.”

★ Vilnų karšykla įrengta 
Vilkaviškyje. Per dieną ji 
atlieka apie 40 kolūkiečių už
sakymus. A. Tausinskas.

Los Angeles. Gręsia 
viesulas pietinei Californi- 
jai. . '.
Laisvė—Liberty Lith. Daily 

šešt., Rugs. 10, 1949
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Už geležinkelio ėjo vien miškai. Jie lei
do mums žygiuoti dieną. Apie vidurdie
nį kolona atėjo prie Blitčos kaimo. Arti
nimasis prie gyvenamos vietos dienos 
metu privertė mane griebtis ypatingų at
sargumo priemonių ir, kaip mes sakyda
vome, “pridėti staigumo”. Raitelių būrį, 
vadovaujamą Sašos Lenkino, aš pasiun
čiau kaimo užuolankomis, ir tokiu būdu 
mes užkirtome visus kelius. Ties išėji
mais iš kaimo buvo pastatytos sargybos. 
Tad iš kaimo niekas negalėjo išeiti.>Dėl 
to aš tikėjausi, kad Kijevo grupė,^kurios 
mes vis dėlto bijojomės, bent ligi pakaro 
bus pametusi mūsų pėdsakus. Vokiečiai 
užkarde mus geležipkelyje šalia stoties.

Tačiau po Kodros mūšio priešui, ma
tyt, atšalo noras sekioti mūsų pėdsakais 
miško keliais. Vadinasi, galima buvo lai
kinai sustoti atviroje vietoje. Blitčos kai
mas, esantis ant Teteręvo upės kranto, 
yra tipingas Ukrainos kaimas Kijevo 
srityje. Įsitikinęs, kad visos galimos iš
ėjimo vietos saugojamos raitelių, aš ė- 
miau ieškotis buto, ir čia mane sudomi
no telefono stulpai, tęsiantieji kaimo gat
vėmis geležinę vielą. Toji viela atvedė 
inane į aikštę, kurios vidury stovėjo gra
žus, čerpėmis dengtas, namelis; Kijevo 
sritieš kaimuose tokiuose nameliuose pa
prastai būna kaimo tarybos bei kolektyvi
nių ūkių valdybos. Į tą namelį ir ėjo te- 'r 
lefono laidas. Dabar jame buvo kaimo 
valdyba. Užnėręs pavadžius ant “ganeč- 
ko” stulpelio, aš įėjau į namą, šalia sta
lo kabėjo telefonas, panašus į senovišką, 
mušantį laikrodi. Medinis rudos spalvos 
prietaisas su blizgančia rankena, didžiu-

(Tąsa nuo 3 puslapio) 
mas). Jame veikė kolektyviai muzikos, 
šokių ir dramos mokytojai. Paruošimas 
tokio kūrinėlio scenai, daug gauta pa
mokų ne tik šokių, mūzikoš, bet ir vai
dybos, režisūros srityje.

ORGANIZACINIAI IR IDĖJINIAI 
NEDATEKLIAI •

liai ir kvartirjeriai jau spėjo valdyboje 
išversti viską aukštyn kojomis. Nuo sie
nos žvelgė Hitlerio figūra; pažinti jį ga
lima buvo tik iŠ šukuosenos — pokštinin
kai jau buvo išbadę jam akis ir išteplio
ję žandenas. Ant grindų mėtėsi popie
riai ir valdybos bylos. Visur viešpatavo 
chaotiška netvarka. Vienas tik telefonas 
buvo savo vietoje ir visiškai tvarkoje. 
Greta jo, lyg medžioklinis šuo postovyje, 
ant taburetės sėdėjo Michailas Kuzmi- 
čius Siemenistas ir nieko x neleido prie 
aparato. Matyt, jis iki šiol gerai atsimi
nė senio “gaivinimą” už. Naujųjų metų 
pasikalbėjimą su David-Gorodoko gesta
pu.

— Drauge papulkininki! Nieko 
neprileidžiu! Ką įsakysite su juo daryti?

Aš atsistojau priešais įtaisą, svarsty
damas,. ar nebūtų galima kokiu nors bū
du išnaudoti tą kultūros priemonę.

Dėžutėje suurzgė skambučiai.
—O, vėl skambina, — vaikiškai nai

viai tarė Siemenistas. — Jūs iš karto ne- 
nuimkite. Aš jau klausiausi. Iš rajono 
girdėti įvairių pasikalbėjimų. O tik kai 
Šešis kartus žvangtels, 
šauks: “Blitča, Blitča.. 
siliepiau.

. — O sakei ką nors?
— Ne, aš gi dabar jau suprantu tą 

reikalą. Aš, štai, ragelį nosine apvynio
jau, kad nesusijuokčiau. Aš tik viską gir
dėjau. Ot komedija...

— Tai sakai; Blitča — šeši skambu
čiai? 7 .

— Aha! K*ai šeši skambučiai, tai iš 
kaVto šaukia: “Blitča, Blitča ...” O pen
ki—Leonovka. Leonovka atsako, o aš ty
liu. Jis sako: “Leonovka, ar išsiuntė grie
tinę į rajoną? Vachmistras reikalavo dvi
gubos porcijos.” Kažkokį balių ruošia... 
Ant tilto rengs balių su grietine.

— Ant tilto? Balių "šu grietine? Tu 
kažką painioji, Kuzmičiau?

— Dievaž! Taip' ir sakė! Tai pirmą 
kartą. O antrą'kartą —$ vis klausinėjo 
Leonovkos, kodėl Blitča neatsako.

O ką atsako Leonovka? ...
Nieko daugiau aš neišgavau iš Michai- 
Kuzmičiaus. Tačiau iš jo pasakojimo 
supratau, kad prie vieno-laido, yra 

keli aparatai, ir dėl to galima 
usytis visų pasikalbėjimų :— bent tol, 

kol rajoniniame centre, Ivanovkoje, kuri 
apie dešimt dvylika kilometrų nuo 

mūsų, dar nežino apie mūsų buvimą čia.
tai visai neblogas naujas būdas gauti 

rejkalingų žinių. Aš taip pat supratau,z 
kad nusnausti jau nebepavyks, kad rei-

tada jau mus 
Tik as< neat-

kia apsišarvuoti kantrybe ir tūnoti neži
nia kiek laiko prie telefono ragelio bei 
klausytis. Nežinia kodėl aš atsiminiau 
Krilovą: . ,

Kapstydamasis mėšlo krūvoje, 
Gaidys surado žemčiūgą joje.. .

Ir kad butų tikriau, užspaudęs dar 
delnu ragelį, apvyniotą skuduru, ir su- 
draudęs knyburiuojaučius raitelius bei 
ryšininkus, aš galvos linktelejimiKatW 
dau Siemenistą. Vyrai suprato ir ant 
pirštų galų, vienas paskui kitą, išėjo iš 
buvus, kolektyvinio ūkio kontoros, pas
kui vokiečių valdybos, o dabar'2-jo Kov- 
pako štabo skyriaus patalpų.

Po. kelių minučių medinė bandūra vėl 
' švelniai suurzgė, ir aš išgirdau gūdų, že

mą balsą, kuris buvo žmogaus, visą sa
vo' gyvenimą kalbėjusio Taraso B ulbos, 
Ševčenkos, ir daugelio kitų kalba.
'— Blitča, Blitča! Nagi, klausyki, Blit

ča. Ot velnio vaikai, vėl naminę maukia. 
Kiek kartų esu jau sakęs: nors budintį

- palikinėkite prie telefono... O čia...
Ir vėl švelniai .suurzgė dėžutėm Aš skai

čiavau: viens, du... Penki skambučiai.
— Leonovka’, Leonovka. Ko ten Blitča

* neatsiliepia?
— Nežinau, — atsakė Leonovka mie

gūstu falcetu.
— O grietinę išsiuntėte?
— Aš Juk sakiau, išsiuntėme.
-r— Na, siųsk dar!..,

- Atrodė, kad boso savininkas rengėsi 
prigirdyti grietinėje visą rajohinį centrą 
su žandarmerijos vachmistrų' priešaky. 
Po kelių minučių telefonas vėl suskam
bėjo. Kalbėjosi apie įvairias ūkiškas 
Smulkmenas. Rajonas gyveno įprastą ra
mų ūkišką gyvenimą-. Ir jei ne nuolat mi
nima aukšta vachmistro asmenybė, ga
lėjai pamanyti, kad jokio karo nėra ir 
nebuvo, o klausaisi nuobodaus telefonu- 
nio tauškalo rajono prižiūrėtojo su pe
riferija pertraukų tarp dviejų kampani
jų metu, kada viršininkai skambina sa
vo valdiniams tik iš nuobodulio ir dėl 
smulkmenų. 1

Aš buvau Jau beužsnūstąs prie ragelio, 
kaip staiga tarpe įprastų miegūstų po
kalbių įsipynė nerimo tonas.

č — Blitča! Blitča!... Po velniii! Leo- 
novka .. . Nagi, tučtuojau policijos ko
mendantą prie telefono.

(kalbės.
“Aha, — tai pirmoji, naudinga žinia, 

Vauta tos bandūros pagalba. — Vadinasi, 
Leonovkoje yra policija. Pasiklausysime 
dar švelnaus vachmistrų balselio.” Po ke

blių minučių ragelyje išgirdau ukrainie
čio balsą, bandantį pamėgdžioti vokišką- 

ėsias Jntonacijas: J
— "feėonovkos dorfo policaišafto komen

dantas Mazurenka klauso.
Mano nuostabai, jam atsakė moteriš

kas balselis. Tai buvo jau! įdomu ..
’— Herr Mazurenka 

žmonės iš miško? ' 
— Sugrįžo ...

— Ir ką gi?

eonovkoje yra policij

Li i”

Vachmistras

Oho!
, ar sugrįžo jau

I I
Prisieina tarti keli žodžiai ir apie tai, 

kaip mokykloje atspindėjo mūsų meno 
saviveiklos pats tikslas — LMS kaipo or
ganizacija, jos idėjiniai siekiai. Mokyk
la, festivaliai ir kiti darbai yra galima 
įvykinti tik todėl ir ten, kur yra organi- . 
zacija. Kur mūs organizacija veikė ge
rai/iš ten ir studentų buvo. O kur orga
nizacija šlubuoja, — ten ir dalbai silp
ni. Su kylančiais mūsų meno darbais ir 
organizacija turi kilti.

Žinoma, muzikos, dramos, šokių pa
mokos ėmė daug laika, iš studentų. Jiems x 
mažai liko laiko klausytis paskaitų, dis- ■ 
kusi jų bendrais meno, ir organizacijos 
klausimais. - Sekančių metų mokyklą or
ganizuodami, turėsime ir tai imti aty- 
don.

Paskaitų, referatų per dvi savaites tu
rėjome tris. D. M. šolomsko paskaita 
labai tiko mokyklai. Amerikos lietuvių 
praeitis, jų atvykimas Amerikon, pra
džia jų kultūrinio darbo daug pasako se
nimui ir jaunimui. Gęrai, kad paskaitos 
buvo ruošiamos vakarais, kuomet į jas 
gali įsitraukti ir bendra publika.

Jono S'iurbos paskaita buvo išimtinai 
apie LDS. Graži ir gera kalba, bet išim
tinai apdraudos klausimu, statistikos, ap
draudos kompanijos, kainos apsidraudi
mo ir t.t. Mūsų manymu, net socialė 
LDS veikla, jos reikšmė šiojė veikloje ne
buvo nušviesta. O tokioje • sueigoje, ro
dos, socialė organizacijos pusė turėjo būt 
svarbiausiu paskaitos punktu.

Jonas Juška kalbėjo penktadienio va
kare, rugpiūčio 19. Tą dieną baigėsi ir 
mokykla. Jo tema: “Lietuvių Teatro 60 
Mėtų Sukaktis.” Jusįkos paskaita buvo 
trumpa, 15 minutų. Palietė tik vaidybą 
pirmiau ir dabar. Paskiau, klausimai ir 
atsakymai. Bet ir čia nepaliesta LMS or- 

• ganizacija, jos .siekiai, o tai yra vyriau
sias išdavas ilgametės lietuvių meno yei- 
klps. Meno Sąjunga jau yra išleidusi, apie 
50 veikalų mūsų teatrui.

Kitaip sakant, ta dalis meno veiklos, 
kuri palaiko ^organizaciją, ruošia spek-

taklius, rašo veikalus, nebuvo mokyklos 
.programoje. . Kasdieninė organizacijos 
gyvybė, jos idėjine praktika, veikiausia, 
turės būt sekančių metų mokyklos pro
gramoj e^ ,

KAI KURIOS IŠVADOS IR 
SUGESTIJOS

Judėjime ima laiko, kol įsigyvena nau
jos idėjos, nauji darbai. Taip buvo šu 
LMS (festivaliais, dailės parodomis. Tad 
nėstebėtina, kad atostogų meno mokykla 
negalėjo iš pat pradžios įsigyventi lie
tuvių judejime<Jos pasisekimas taip pat 
priklauso nuo tb, kiek mes stiprūs .orga- 

' nizaciniai.
Kad studentų buvo ne tiek, kiek tikė

tasi, bent dalinai priklauso ir nuo to, 
kad pervelai pradėjome organizacinį jos 
darbą.. Neturėjome tuo reikalu plates
nių susirinkimų mokyklos populiarizavi- 
mui. i

Kas reikia daryti dabar? Pirma, iš 
Olympia Parko meno mokyklą reikia 
parnešti namo, į sales, kuriose studen
tai buvo renkami. Mokyklos raportai tu
ri pasiekti ir tas vietas, iš kurių stu
dentai nedalyvavo. Reikia sušaukti vieši 
susirinkimai išklausymui mokyklos pra
nešimų. Čia studentai-stebėtojai turi 
duot raportus,' kas veikta meno mokyk
loje, o ten veikta daug. Vieji raportai ga
li duoti gerą, kultūringą vakaro progra
mą. Tokiuose susirinkimuose galima pa- 
diskusuoti ir tai, kas reikia taisyti, ge
rinti, kad sekančių metų meno mokykla 
būtų sėkmingesnė.

Toki mitingai gali įvykti ne tik Brook- 
lyne, Newarke, bet ir kitose kolonijose. 
Jie padės mokyklos klausimą pastatyti 
visuomeniniai svarbiu reikalu. Taip pat 
bus didelė pamoka mokyklos ruošėjams, 
kuomet jie girdės platesnės visuomenės 
nuomonę šiuo svarbiu klausimu.

V. Bovinas.

KĄ VEIKSIME SUGRĮŽĘ Į SALAS? 
(Tąsa nuo 3-čio dus.)

vefih^as, jų kūryba, jų gyvenimo laikas, 
•yra įdomus. Mūsų kultūrinės organizaci
jos, ypač didesnėse kolonijose, turėtų 
įruošti daugiau4 apšvietos vakarų, paskai
tų. . Tą patį turėtų galvoti pažangioji in
teligentija, ypač tie, kurie naudoja ir ki
tas kalbas, apart lietuvių kalbos. Jų pa
reiga paruošti paskaitas, referatus minė
tomis, ar kitomis temomis.

V. Bovinas.
JACK LONDON

ČAINAGAS

In Memoriam—»
Stasys G. Makoveckas

Atsiminęs apie tavo, bro
li, mirtį aš tegaliu gerti vien 
iš sopulingų savo atodūsių 
taurės.

Kiek' mirtis jau nušienavo 
pasižymėjusių meno ir dainos 
mėgėjų. Ir Stasys Makovec
kas tokiu būdamas mirė rug
sėjo 10 dieną, 1948 metų, 7 
valandą 30 minutų vakare, 
Hartfordo ligoninėje.

S. G. Makoveckas visuomet* 
būdavo, taip sakant, 
jų.” 
bėjo 
nę.”

ant ko
jis veikė atvirai ir kal- 
nevyniodamas “j piršti- 
Ką velionis veikė—vei-

ke 
liu

— Ogi nieko. Išsivaikščiojo po trobas.
Dabar aš ėmiau suprasti. Kažkur to

li už merginos balso subaubė, spiegdama 
ir kaukdama, vokiečių. kalba. Mergina 
vertėja po kiek laiko įtaigiai pasakė:

— Herr Mazufenka. Herr vachmistras 
sako, kad jūs esate asilas!

— Kas tai a-si-las?
' — Ną, mulas. Toksai arklys su dide
lėmis ausimis. ’ ’

Tyla. Vėl vokiečių kalba.
• švelnus balselis:

— Vachmistras sako: nedelsiant su- 
rinkite visus žmones, atbėgusius, girdite, 
atbėgusius iš miško... J

— O tai teisingai. Iš tikrųjų, žmonės 
atbėgo. O aš’ ir nesuvokiau ...

— Ai, Mazurenka, Mazurenka! 
rinkite visus ir apklauskite, ką jie 
matę miške. Kokią kariuomenę?

— Kariuomenę?
Vėl baubia vokietis.
—- Pasiuntėte, Mazurenka?
— Dar ne! ' ’
— Siųskite. O patys neatsitraukite 

nuo telefono.
;Dabar man jau nebe miegas buvo gal

voje. Bazima, sudomintas mano praneši
mų, padėjo priešais mane švarų lapą' po
pieriaus ir įspraudė į ranką ■ pieštuką. 
Aš ėmiau užrašinėti.

(Bus daugiau)

Su
yra

(Tąsa)

—Tu perdaug juokiesi, — 
barėsi Krušotas.—Ki’tas tokią 
valandą plūstų ašaromis.

—Aš džiaugiuos, kad išėjau 
iš kalėjimo.

—Ar tai viskas? — žanda
ras patraukė pečiais.

—Argi neužtenka ? — buvo 
atsakymas.

—Reiškia, tu džiaugies, 
kad tau nukirs galvą ?

Ah-čo pasižiūrėjo į jį, ne
lauktai nusistebėjęs, ir tarė:

—Kocįūl? Argi aŠ neva
žiuoju atgal į Atimaoną dirb
ti plantacijoje šemeriui? Ar
gi jūs nevežate manęs į Ati
maoną ? t- J

Krušotas susimąstęs pakrai
pė savo ilgus ūsus.

—Taip, taip, — pratarė jis 
pagaliau, pliekdamas atsili
kusi mulą botagu, — reiškia, 
tu nieko nežinai?

-^-Ką gi aš turiu žinoti ?— 
Ah-čo ėmė kankinti neaiški 
baime.

—Ar šemerįs neleis man 
daugiau pas jį dirbti?

—Nuo rytojaus tikrai lie,— 
širdingai nusijuokė Krušotas. 
—Matai, nuo rytojaus tu jau 
nebegalėsi daugiau dirbti, 
žmogus be galvos juk negali 
dirbti. Ar ne?—Jis bakste
lėjo čainagųi į šoną ir nusi
kvatojo. i

Kol mulai ristele prabėgo 
visą mylią, Ah-čo visą laiką 
tylėjo’; Paskui jis prašneko:

—Argi šemeris ruošiasi nu
kirsti man galvą? i

Krušotas linktelėdamas 
.pyptelėjo;
yt-čia yra klaida, -4- rimtai 

tave Ah-čo.—’Aš ne tąs ėai- 
naįhis, kuriam/reikįa nukirsti 
ga|vą. Ąš esu/ Ah-’čę. Ger
biamasis teisėjas nuteisė ma-

us ne 
teisė- 
galva

ne dvidešimčia metų sunkių
jų darbų Naujojoj Kaledoni
joje.

žandaras nusijuokė. Ne
bloga išdaiga, šitas čainagas 
bando apgauti giljotiną. Mu
lai prabėgo kokoso - palmių 
miškelį, ir apie, pusę mylios 
jie važiavo kibirkščiuojančios 
jūros krantu, kol pagaliau 
Ah-čo vėl prabilo:

—Sakau jums, kad 
Ah-čou. Gerbiamasis 
jas nesakė, kad mano 
turės būti nukirsta.

—Nebijok,—-tarė filantro
piškai Krušotas, norėdamas 
palengvinti kaliniui. — Tokiu 
būdu numirti yra nesunku.— 
Jis pliaukštelėjo pirštais. —- 
Tai atliekama greitai, štai ši
taip. čia .visai kas kita, nei 
kyboti ant virvės galo ir pen
kias minutes spardytis kojo
mis ir vaipytis. Tai visai tas 
pats, kaip viščiukui z kirviu 
nukirsti galvą. Tas pats ir su 
žmogumi.' Puf, ir viskas baig
ta. Neskąuda, Tų netgi ne- 

I pagalvoji, kad skauda. Nie- 
1 ko negalvoji, Netenki galvos 
ir negali gąlvoti. Tai labai 
puiku, šitokia mirtimi i r ✓aš 
norėčiau numirti -— greit/ la
bai greit. Tų laimingas, ’kad 
galėsi taip numirti. >Tu gali 
susirgti raupsais, ir tavo kū
nas gaji lėtai supūti gabalais: 

-pirma tau nukris pirštas, pas
kiau nykštis, op 
pirštai . Aš pažinojau vieną 
žmogų, kurį nušutino verdan
čiu vandeniu. Jis kankinosi 
dvi dienas, kol numirė. Per 
vįsą kilometrą buvo galima 
girdėti, kaip jis šaukė, Bet 
tu? Ak, kaip Įeągvai! Čįk! 
ir peilis nukerta tavo galvą. 
O\tm>A viskas ii’ 
Pems gali netgi

to kojos

pasibaigią.
pakutenti.

Kas gali papasakoti? Nie
kas, kas šiuo būdu numirė, 
dar nesugrįžo papasakoti.

Paskutinieji žodžiai jam 
pasirodė baisiai juokingi, ir 
todėl pusę minutės jis kvato
josi iki ašarų. Jo juokas bu
vo dirbtinis, bet jis laikė sa
vo žmogiška pareiga pralinks
minti čainagą.

—Bet aš sakau jums, kad 
esu Ah-čo,—protestavo pasta
rasis. — Aš visiškai nenoriu, 
kad mano galva būtų nukirs
ta.

Krušotas susiraukė. Jis 
pagalvojo, kad čainagas per 
toli nuėjo, su savo kvailumu.

—Aš nesu 
pradėjo Ah-čo.

—Užteks, — 
žandaTas. Jis 
žandus ir norėjo apsimesti 
piktu.

—Aš sakau jums, kad aš 
nesu i..—vėl pradėjo Ah-čo.

—Nutilk!— suriko Krušo
tas. } • '

Po to jie važiavo tylėdami. 
Iš Pepeetės į Atimaoną buvo 
dvidešimt mylių, ir kol čaina
gas vėl pabandė kalbėti, jie 
jau buvo nuvažiavę apie pusę 
viso to kelio.

—Kai gerbiamasis teisėjas 
mus tardė, aš mačiau jus teis
mo rūmuose, — pradėjo ji
sai.—Labai gerai! Bet saky
kite, juk jūs atsimenate, kad 
tas Ah-čou, kurianr turi būti 
nukirsta galva, buvo aukštas 
vyrąs, ar atsimenate? O pa
žiūrėkite į mane!

(Daugiau bus)

Stasys Makoveckas

iš tikros širdies ir su dide- 
atsidėjimu. •

Rugsėjo 14 diena tai man
labai niūri buvo diena, kada 
reikėjo skirtis su velioniu — 
mano broliu ant visados!

Laidotuvės įvyko laisvos, 
pagal velionio pageidavimą, 
Rožių Kalno kapinėse.

Črie velionio karsto koply
čioje trumpai kalbėjo Ona 
Giraitienė, kapinyne kalbą 
pasakė W. Brazauskas, kuris 
paaiškino velionio Stasio bi
ografiją ir jo nuveiktus dar
bus lietuvių1, tarpe.

Kas galima pasakyti apie 
Stasį Makovecką ir'jo veiki
mą lietuviškose draugijose?

Visų pirma, velionis Stasys 
buvo didelis dainos ir viso lie
tuviško meno mėgėjas ir toje 
šakoje yra daug veikęs per 
su virš 20 metų. Jis buvo 
vienas iš tų pirmųjų t pionie
rių, kurie sutvėrė taiąvės 
Chorą Hartforde. Kiekviena
me vaidinime, kuriuos Laisvės 
Choras yra 1 pastatęs scenoje, 
velionis Stas.ys Makoveckas 
aktyviai dalyvavo. Pilnai su
prasdamas, kaip yra svarbu 
palaikyti lietuvių tarpe tokią 
meno draugovę, 
Laisvės Choras, 
buvo choro) 
virš 15 metų,
tarnavo sau titulą, kaipo 
delis ,choro patrijotas ir bu- 
davotojas. Jo didžiausias 
pestis buvo, tai gauti ir 
laikyti jaunuolius prie choro
ir prižiūrėti, kad choras ne
nukryptų^ iš progresyviškos- 
darbininkiškos vagos.

Velionis Stasys buvo laisvos 
minties, daug ' pasidarbavęs 
Hartforde. (

Priklausė prik Laisvės Cho
ro, Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos, 'Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo, Lietuvių 
Literatūros Draugijos 'ir Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klu
bo.

Nuo virš paminėtų draugi
jų ir nuo jo draugų puošė 
karstą daug gyvų gėlių vai
nikų.

Rugsėjo 14 dieną įvyko di
delės laidotuvės. Karstą ne
šė velionio draugai — Lais
vės Choro nariai. Netikėtai 
skaitlingas būrys žmonių su
važiavo palydėti velionio į 
jo paskutinę kelionę.

Ačiū širdingai palydovams 
ir kurie prisidėjo prie velio
nio palaidojimo.

Palaidotas Rose Hill Memo
rial parkę.

Lai tau, broli, būna minkš
ta ir lengva amžinai gulėti 
Rožių Kalno kapinėse!

Aš;1 gyvas likęs, dirbsiu • 
žm'onijai naudingą^ darbą.

* Juozas F. Makoveckas.

kaip kad 
velionis iš 

organizatorium 
Ir tuomi užsi- 

di-

rū
pa

Ah-čou...—

pertraukė jį 
išpūtė savo

Washington.— Kaklarai- 
šių’ fabrikantas Myron , H - 
Acherman atsiuntė prez. 
Trumanuį dovanų — 48 la
bai margas “nektaizas”, ko
kias prezidentas mėgsta,

PeeksWll, N. Y. Kai 
kurie bizniai ketina iš čia 
išsikraustyti, kad išvengt 
fašistinių padaužų riaušių.

.. , 1 '■   ....  . I..I...............  ,,,,, .
4 push—Laisvė j Liberty, Lith. Daily )-L- Še«t., Rugs. 10, 1949
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Tarybų Lietuvos Aukštųjų Mokyklų 
Mokslinio-Tiriamojo Darbo Uždaviniai

kon-

klau- 
teori-

(Tąsa nuo 2-ro pusi A 
kreiptas į dar nepakanka
mai ištirtas sritis, į naujų 
minčių iškėlimą ir jų prak
tišką patikrinimą. Dce. 
Gravrokas savo darbe “Van
dens turbinų hidrodinami
nės problemos” mėgina iš
spręsti. iki šiol neišspręstus 
sunkiausius turbinų 
struavimo klausimus. 
Čiau autorius įvairius 
simus sprendžia tik
niu būdu, juos nepatikrin
damas praktikoje.
Apie vaistinguosius augalus

Nemaža darbų yra para
šęs prof. Grybauskas. Dalis 
jo darbų, pav., “Lietuves 
TSR miškų sumedėję vais
tingieji augalai,” skirta 
vietinių augalų aprašymui 
ir JŲ .gydomosios galios po- 
puliarizacijai. Autorius vai
stingaisiais augalais laiko ir 
tokius augalus, kaip gluos
nis, juodalksnis, uosis, agur
kas ir daugelis kitų, kurie 
kai kur yra liaudies naudo
jami gydymo tikslais, bet 
medicinos mokslo nepripa
žinti. Senų žmonių vartoja
mi gydymo būdai, be patik
rinimo, vien remiantis juos 
vartojančių asmenų pavie
niais gerais atsiliepimais, 
negali būti rekomenduoja
mi mokslinėje literatūroje, 
nes jų tarpe nemažai buvo 
ir tokių, kuriuos medicinos 
mokslas atmetė kaip nevei
kiančius, o kartais dargi ža-

lingus. Prof. Grybauskui 
reiktų nukreipti savo dėme
sį į daugiau, reikšmingus 
vaistinguosius augalus.

Antra jo darbo kryptis 
yra medicinos pripažintų 
vaistingųjų augalų augini
mas, gerinimas ir jų gydo
mosios vertės nustatymąs. 
Šis mokslinis darbas neabe
jotinai turi svarbią reikš- 
mę.

Per pirmuosius ketverius 
metus iš visų aukštųjų res
publikos mokyklų išspaus
dinta tik Kauno V. Univer
siteto Medicinos fakulteto 
mokslo darbai. Pirmas mė
ginimas neišvengė stambių 
trūkumų.

Kauno V. Universiteto 
Medicinos fakultet. darbuo
se išspausdinti prof. Šopaus- 
ko periferinių kraujogyslių 
reagavimo tyrimo duome
nys, doc. Z. Januškevičiaus 
disertacijos santrauka, 
reakcijų tyrimo duomenys, 
aprašytas vidaus ligų klini
koje vartojamas naujas 
bronchadenitų tyrimo- bū
das ir daugelis kitų darbų.

Apžvalginėse šių straips
nių dalyse nepakankamai 
atvaizduoti tarybinio moks
lo laimėjimai, daugiausia 
remtasi užsieniniais auto
riais, kai kuriuose straips
niuose (doc. Januškevičiaus, 
vyr. dėst. Misevičiaus) . per 
daug reikšmės skiriama 
konstituciniams faktoriams.

Kai kuriuose straįpsniuo-

1 — Mi Biznių Atskaitos Del Taksų
I . Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, I *

Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
j municipalitete Jungtinėse Valstijose’ ar kitose šalyse.

IVisa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships)

Į ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
! pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
I yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti- 
! nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje,, ir kuris yfa patyręs 
r akauntentas,.dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz- 
1 niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
1 šalyse. Tas gal būt atlikta per laišku’s. Asmeniškai, perio- 
1 diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz- 
■ niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val

stijose ar užsieniuose.
Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul

kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausią galėčiau Jums 
patarnauti. — Rašykite: * •

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS) 
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4.-4-3049.

a

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietfcą 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 GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine,, $54 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

se spausdinama kitų auto- mokslininko auklėjimas, 
rių paskelbtos lentelės ir 
brėžiniai, apžvalgine dalis 
užima didesnę pusę straips
nio, o vyr. dėst. Misevičiaus 
straipsnyje “Gerklės tuber
kuliozės gydymas ultrafio- 
letiniais spinduliais” net 75 
proc.

Užbaigti mokslo darbai, 
nors ir neišspausdinti, gali 
būti naudojami mokslo per
sonalo, jei jie bus perduo
ti bibliotekai. Tačiau dalis 
mokslo darbuotojų savo ne
išspausdintų darbų bibliote
kai neperduoda, ir tuo bū
du jų atliktas darbas, lai
komas autoriaus stale, ne
turi jokios reikšmės. 'Tarp 
neįteiktų darbų pasitaiko 
tik formaliai baigtų, kurių 
medžiaga blogai stirinkta, 
•neištaisyta ir naudojimui 
netinka. Aukštųjų mokyklų 
vadovybė turi sustiprinti 
mokslinių darbų kontrolę ir 
baigtais laikyti tik tuos dar
bus, kurie atsako į plane nu
matytus klausimus ir visiš
kai užbaigtoje formoje į- 
teikti fakulteto vadovybei.
Savikritika

Taigi, šiandieninė moks
linio - tiriamojo darbo padė
tis mūsų 
negali.

Kurios 
mokslinio 
limui? .

Medic inos ir technikos 
moksliniai - tiriamieji dar
bai reikalauja atitinkamos 
medžiaginės bazės. Okupan
tu katedrų turto išvežimas 
pirmaisiais metais skau
džiai atsiliepė į universitet. 
darbą. Medicinos fakulteto 
dauguma mokslinių darbų 
atliekama klinikose, tačiau 
Sveikatos Apsaugos Minis
terija užmiršo, kad kliniko
se dirbamas ne vien gydy
mo, bet ir mokslinis dar
bas, neprivertina mokslinio 
darbo reikšmės ir klinikų 
aprūpinimui neskiria rei
kiamo dėmesio.

. Į mokslinį darbą reikia 
įtraukti ir už universiteto 
ribų dirbančius specialistus. 
Tuo tikslu turi būti stei
giamos draugijos. Pavyz
džiui, Kauno universiteto 
vienas iš pirmųjų uždavinių 
—- įsteigti technikos mokslo 
draugiją, remiantis techni
kiniais fakultetai^

Dar negalutinai išgyven
dintas buržuazinis papro
tys. — vengti kolektyvinio 
darbo — trukdo stambesnių 
mokslo uždavinių sprendi 
mą. Nėra reikiamo bendra
darbiavimo tarp fakultetų, 
vienos katerdos vengia pa
dėti kitoms.

Naujų mokslinių kadrų 
paruošimas turi didžiausią 
reikšmę.- Iš baigiančiųjų 
universitetą turi būti at
rinkta geriausios pajėgos ir 
sudaromos sąlygos tolimes
niam jų auklėjimui.
Politinis auklėjimas

'Didžiausią reikšmę

patenkinti dar

priežastys trukdo 
darbo lygio pake-

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
,, Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. '

4 Kokią temą mes benagri- 
nėtume, niekuomet neturi
me pamiršti, kad tikras ta
rybinis mokslas yra partinis 
mokslas, kuris privalo pri
sidėti prie materialistinės 
pasaulėžiūros sustiprinimo, 
prie liaudies gerovės kėli
mo, prie komunizmo įgyven
dinimo pagreitinimo.

Žinios iš Lietuvos
Uždavinius Vykdant
RADVILIŠKIS, birž. 21 d A- 

“Raudonosios aušros” kol-z 
ūkyje dar šių metų pradžio
je tebuvo 10 karvių. Dabar 
šis’ skaičius padidėjo keturis 
kartus. Daug gyvulių buvo 
nupirkta, kiti įgyti kontrakta- 
cijos būdu, žymiai išpl^stbs 
ir kiaulių ij^i avių fermos.APa- 
gerintas gyvulių šėrimas bei 
priežiūra, plečiamas veislinis 
darbas.

Nemaža padaryta gyvuli
ninkystės fermų vystymo 
kryptimi. “Pirmyn” ir eilėje 
kitų kolektyvinių bei tarybi
nių ūkių.. Jiems padeda Bai
sogalos gyvulininkystės tyri
mo stotis. Stoties darbuoto
jai — dažni svečiai kolūkiuo
se. Jie čia skaito paskaitas, 
teikia patarimus artelių’gyvu- 
lininkams ir tt.

Vyt. Nemunaitis.

4 Gyvulininkystės Ferfmos
JURBARKAS, birž 21 d.r- 

Jurbarko- apskrities “Nemu
no“ kolūkyje jau yra ketu
rios gyvulininkystės fermos, 
kuriose gyvulių skaičius nuo
lat didėja.

Didelis nuopelnas šiame 
darbe priklauso kolūkio mo
terims — trimečio plano gy
vulininkystei išvystyti vykdy
tojoms. Į šį darbą jas mobi
lizavo kolūkio pirmininkė Ur
bonavičienė, r e s p u b 1 ikinio 
kolūkio moterų - valstiečių 
suvažiavimo delegatė.

Veršelių . augintoja Janče- 
ri.ene augina 14 veršelių. Fer
moje jau yra 30 karvių. Ne 
mažiau yra kiaulių ' ir avių. 
Neseniai sudaryta 200 paukš
čių ferma. Gerai darbuojasi 
kolūkyje moterų tarybos na
rė Greičiuvienė, Bagdanskie- 

,nė, ir kitos.
A. Griunvičius.

PRANEŠIMAI
I WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kuopos susirinkimas 
įvyks rugsėjo (Sept.) 12-tą, pradžia 
7:30 vai. vakare, Lietuvių salėje, 
29 Endicott St. Bus ląbai svarbus 
susirinkimąs malonėkite dalyvauti. 
— A. M. ' -

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyksta 

rugsėjo, 11 d., 11:30 ryto 29 Endi
cott St. Būkit visi—yra daug svar
bių reikalų aptarti. —• Sckr. J. M. 
Lukas..

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, rugsėjo (Sept.) 14 d. 
pradžia 8 vai. vakare, Liaudies na 
me, 735 Fairmount Ave. Visi na
riai malonėkite atsiląnl^yti į susi
rinkimą, mes yrą daug svarbių rei
kalų aptarimui. Taipgi išgirsite ba
ilaus komisijos raportą, nes jie vis
ką jau turi’ prirengę. Balius įvyks 
spalių (Oct.) 22 d., salėje 414 Green 
St. — P. Valantienė, prot. rast.

(203-205)

JURBARKAS, birž 
Raudonės . valsčiaus 
čiai, vadovaujami vietos vyk
domojo komiteto ir apylinkių 
tarybų, organizuotai taiso ke
lius.

Antrąją kelių taisymo sa
vaitę čia pataisyta 50 kilo
metrų vietines reikšmes kelių.

B. Gudžiūnas.

valstie-
TEISMAS REDAKTORIUIYUNNANO GUBERNA- 
Už MacARTHURO 
KRITIKAVIMĄ

Tokio, j Japonija. — Pa
trauktas teisman : redakto
rius Sichiro Moijoka už tai, 
kad jis spausdino sovietin. 
žinių agentūros TASS ži
nias, kritikuojančias gene
rolo MacArthuro /'japo
nų valdžią.

Gandolfo, Italija.— Lan
kėsi pas popiežių klerika- 
liškas Amerikos demokratų 
politikierius Mim Farley, 
buvęs Jungt. Valstijų paš
tų galva.

Athenai,. Graikija. — 
Graikų fašistų komanda gi
riasi, kad jie medžioju iš
trūkusius iš Grammos kal
nų partizanus.

Roma. — Atvykęs Jeru
zalės majoras sakė, jog vie
ni žydai turi valdyti tą mie-

Buvęs New Yorko gubernato
rius Herbert H. Lehman, 71 
metų, pasisakė kandidatuo
siančiu i senatorių demokra
tų ir liberalų tikietu. Jis tar
nautų tik vienerius metus, 
baigtų nebaigtą terminą Ro
bert F. Wagnerio, kuris re

zignavo dėl nesveikatos.

Q Tcl. AV. 2-4026 8

- (REPŠYS) g
LIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2-4 ir 6-8 8
Nedėliomis ir šventadieniais: § 

nuo 10 iki 12 ryto. g
495 Columbia Rd. o

DORCHESTER, MASS. S

. SI! VI INS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

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

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
’Cz06'a 

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

TEL. Virginia 7-4499.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
\

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

Australijos valdžia taip
gi žada prašyt paskolos iš 
Amerikos.

TORIUS TĘSIA DERY- 
BAS SU ČIANGU

Hong Kong. — Kinijos 
pietiniai/vakarinės provin
cijos Yunnano gubernato-' 
rius gen. Lu Hari veda de
rybas-su tautininkų dikta
torium Čiang Kai-šekū. Jis 
reikalauja beveik 
nepriklausomybės 
ango.

Teigiama, kad 
valdžia bus patenkinta, jei
gu Yunnano gubernatorius 
pasižadės nepereiti į kinų 
komunistų - liaudininkų pu
sę.

visiškos 
nuo Či-

Oiango

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 250 has beep issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the I Alcoholic Bevčrage Control Law at 
4457 Howard Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERNSTEIN

NOTICE is hereby giver| that License No. 
GB 6190 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 161 Franklin St., Borough of Brook* 
lyn, County of Kin&s, to be consumed 
pff the premises.

MAURICE EGAN

CHARLES J. ROMAN

turi 
ideologinis pasiruošimas, ir 
tose katedrose, kuriose per
sonalo idėjinis - politinis ly
gis yra aukštesnis, pasiekta 
daug geresnių rezultatų.

.Politinis aujklėjamasis 
darbas turi bųfi dirbamas 
glaudžiame kontakte su tie
sioginėmis pareigomis. Rei
kia mokėti bolševikiškai 
dirbti mokslinį darbą. Kova 
už aktualią mokslinio - ti
riamojo darbo tematiką, už 
ryšius su praktika, už kom
pleksinius mokslinius - , ti
riamuosius darbus kaip tik 
ir yra idėjinis - politinis

i

L!WUV^K4
sGERIrtUŠIžrSuONA /į 
mSCHOLES BAKING
P® 532 Grand St, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKA DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI' KEIKSUS .

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

sutaupysite pinigų, nęsirgsite, neręįkės Įmokėti gydytojui.

Pristatome į visas dalis---BrQQklyno ir apylinkes, 
į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

AITIS

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—-Laisvė (Libertyt Lith. Daily)-—SesŲ, Rūgs. 10, 1949

BES. TEL.
UY. 7-8081

MATTHEW P. BAELAS 
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS ' 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRpNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsąmuotojas)
' UūdSsio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. * 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčioj Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN^ N. Y.

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA 

Tel. Poplar 4110

raiiiimiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniin)
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TELEPHONE 
STAGG 2-3043

Telefonas
EVergreen 4-9407

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

Direktorius

Liūdesio valandoj'"kreip
kitės prie manęs dieną 

«ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis

u iiiiiiii iihiiiiiii

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

MATTHEW A.BUYUS
I

(BUYAUSKAS)
□

Laidotuvių Direktorius

□ □ □
I

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

; MArket 2-5172

JOSEPH BALI
BAR & GRILL 

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskirai Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

KM

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

■, r •, .

Asmeniški aptarnavimai suteikiama $eįmQm ąujyg 
p^reikftj^yimo. Mūsų telefonas pįękąd Rfpnięga.

f , ■ ’ t * , ■ . • c )



New\Mo^ė^Zlnlos Mokė Gelbėtis
Nuo Prigėrimo

Brooklyne Kryptelėjo 
Tamnianės Vairas

Auto Vos Neįvažiavo 
Laisvės Spaustuvėn

Paslydęs ant šlapių gatve- 
kario relių auto ant Lorimer 
St-, priešais Laisvės namą, 

. staiga pasisuko skėriai gatvę, 
kaip ožys tvojo “ragais” į 
ten pastatytą Petro Vaznio 
mašiną ir jai “ausis” aplam- 
dęs, “akis” išdaužęs, tuo tar
pu nėrė stačiai link Laisvės 
namo lango ir ties langu prie 
linotypo sėdėjusio Vinco Ru
daičio nugaros. (

Spaustuvėn buvusi atėjusi \š 
raštinės su reikalu Laisvės 
knygvedė Lilija Kavaliauskai
tė pusėtinai išsigando ir su
spigo, pamačiusi auto atlen- 
dantį tiesiai pas Rudaitį. 
Mūsų laimei, mašina lango ir 
Rudaičio nebepasiekė, jos ei
gą prilaikė metalinė tvorelė, 
kuri tapo prilenkta prie sie
nos . Gal būt 
tvorelei, kuri 
smūgį, nelaimės 
liavusieji taipgi 
žeisti.

Mašina buvusi • apdrausta, 
tad gal paliestiesiems pinigiš- 
kuosius nuostolius apdrauda 
išlygins.

Iškilusios iš gatvės grindi
nio ties ta vieta relės jau ne 
kartą yra buvusios nelaimiu 
priežastimi, ir jei dar ilgai 
gulės neprašalintos, .’ kada 
nors gali tapti priežastimi di
desnių nelaimių. Gatvekarių 
nebevartojant, reikėtų ir tas 
rėles nedelsiant prašalinti. 
Lorimer St. jau per daugelį 
mėnesių aptarnauja busai.

Majoras Skirsiąs Busy 
Firmos su Unija Ginčui 
Spręsti Arbitratorių

CIO Transport Workers 
Unijos viršininkas Michael J. 
Quill Sutikęs priimti bile ku
rį arbitratorių, kokį paskirs 
majoras O’Dwyer sprendimui 
darbininkų-su firma ginčo dėl 
darbo sąlygų ir algų.

Ar eiliniai unijistai sutiks 
su ta sąlyga, paaiškės vėliau. 
Firmai atsisakius su darbinin
kais derėtis, darbininkai bu
vo pareiškę, kad jie skews 
streiką ateinantį pirmadiehį, 
rugsėjo 12-tą. Paliestų apie 
1,800,000 keleivių, vartojan
čių Third Ave. Transit Corp, 
linijas Manhattane, Bronxe, 
Westehester apskrityje.

Leonas Vaišnora
Lankėsi Laisvėje

Lais-Penktadienį aplankė 
vės 'įstaigą Leonas Vaišnorą 
iš Rochester, N. Y. Savo va- 
kacijų proga Leonas Vaišno
ra aplanke ir Baltimore, Md. 
Ten jis svečiavosi pas savo 
sesers sūnų Edwarda Melni-

1 Iš Baltimorės' -Vaišnora 
Čia jis

isvečiuos keletą dienų.

ką.
atvyko į New Yorką. 
pas
Sakosi norėjęs pamatyti Kul
tūrinį Centrą ir pasimatyti su 
Adomu Dagiu, Julium Kal
vaičiu ir Petru Lengvinu. At
silankęs į Laisvės įstaigą, 
Vajšnora apdovanojo dienraš
tį penkiais doleriais.

tik dėka tai 
suminkštino 1 

mašinoje be
išliko nesu-

Sušaudytas Taksiko 
Vairuotojas

galėjai jaustis ramiau- 
Bet tie laikai praėjo, 
moterys madoje visur 
pagelbės ir mūrus, sako

šeši vyrai, kaltinami, kad 
dirbdami ir uždirbdami dau
giau leisto užsidirbti bedar
biui minimum uždarbio ėmę 
nedarbo apdraudą, tapo nu
teisti po 30 iki 60 dienų ka
lėti.

Plėšikas su Blondine 
Pagelbininke

Buvo laikai, kuomet pama
tęs ateinant įstaigon nepažįs
tamą vyriškį su blondine mo
terimi 
šiai. 
Jeigu 
kitur,
plėšikai. Tad ir su moterimis 
likosi labai nesaugu, kaip pa
tyrė vedėjau Monte Rosa 
restauranto, New Yorke.

Jam vokuojant dienos pa
jamas pirm uždarant įstaigą, 
apie 4 valandą ryto, atėjęs 
diktokas "vyras su. blondine, 
palydove, parodęs revolverį 
ir įsakęs atiduoti pinigus. Pi
nigų $550 jis atidavęs, bet 
kuomet įsakė eiti į restauran
to gale esančią prausyklą, jis 
bandė priešintis. Sudavęs 
per galvą revolverio kulbe, 
plėšikas ten nuvarė jį ir du 
jo kostumerius. Juos ten už
rakinę, plėšikai prasišalino.

Brooklyne ties 549 Monroe 
St. rastas miręs į stulpą atsi
mušusiame taksike jo vairuo
tojas Michael Parascando, 36 
metų, veteranas, tėvas'dviejų 
vaikų. Jo kūnas buvo per- 
varstytas trimis kulkomis — 
viena petin, kita nugarkau- 
lin, trečia sprandam

Menama, kad gal jį sušau
dė plėšikas, nors žiedas, laik
rodukas ir $10 pinigais tebe-1 
buvo pas jį. Apie atsimušimą 
į stulpą taipgi tebespėlipja
ma — vieni sako, kad’ jis, 
norėdamas išgąsdinti plėšiką, 
tyčia leido mašiną stulpan ii’ 
kad tapo sušaudytas'iš kerš
to, o kiti spėja, kad jau pa
šauto, praradusio kontrolę 
mašina daėjo iki stulpo.

Gyvačių ęiobėjas Gal 
Praras Globotines

FILMOS- TEATRAI

of Ber- 
Yurijus 

žvaigždes 
ir Leoni- 
kompozi-

Stanley Teatre Labai 
Įdomi Programą

Ruošdamasis direkcijai nau
jausios Tarybų Sąjungos fil- 
mos “The Train Goes East,” 
nors turėdamas gražaus paty
rimo direkcijoje pirmiau iš
leistų filmų “Moscow Skies,” 
“Mashenka,” “Fall 
Jin,” direktorius 
Raizman pasikvietė 
Lydia Dranovskają 
dą Gallis’ą, taipgi
torių Tikhoną Khrennikovą 
su jais išvykoms į Sibirą tuo 
keliu, kuris vaizduojamas 
filmoje apie kelionę iš Mask
vos į Vladivostoką.

Toje išvykoje jie parinko 
įdomiausius, tikroviškus po
karinės Tarybų Sąjungos 
vaizdus, prietikius, nufoto
grafavo scenerijas su akto
riais jose.

Nepasibijojo nei pasišykš- 
tėjo direktorius ir aktoriai 
pajuokos dar užsilikusioms 
kai kur gyvenimiškoms silp
nybėms... flirtuojančiai blon
dinei, putniam fabriko vedė
jui, biurokratiškam stoties 
viršininkui, perdaug formalis
tui traukinio konduktoriui, 
vaikinų gaudyti pasikliovu
sioms mergšėms, romansais

užsisvajojusiam laivyno 
nantųi ir daugeliui kitų.

Greta šios, pilno ilgio fil- 
mos, rodo paskubusiojo artis
to Paul Robesono dainavimą 
ir kalbą Mąsk.voje. Tai ypa
čiai įdomu akyregyje Peeks
kill įvykių palyginti įvertini
mą artistų darbininkų valdo
moje šalyje su tuo kapitalis
tinėje. Ir yra priedams ro
doma spalvinį karikatūrinė 
filmą “The Ant and Ele
phant.” " ■

eilese

Liberalų Partijoje 
Reiškiasi Bruzdėjimas 
Prieš Viršininkus 

į
Liberalų partijos

Harleme įvyko netikėta 
staigmena. .Ten įrašymu jo 
vardo į balotą, prieš liberalų 
partijos viršininkų valią,| ta
po nominuotas į miestavuosius 
teisėjus buvęs assemblyma- 
nas Joseph Boccia.

Oficialiuoju liberalų kandi
datu, tos partijos viršininku 
uždėtu ant baloto,/ buvo de
mokratas - tammanietis Chris
ty Lattatųllo.

Boccia, artimai bendraująs 
su ko.ngresmanu Marcantonio, 
aštuntame distrikte buvo ofi
cialiu nominantu į teisėjus 
republikonų ir darbiečių ti
lt ietais. ' .

Stebėtojai, artimai sekan
tieji miesto politiką, sako, 
kad toks liberalų partijoje 
reiškinys rodo, jog daugelis 
tikrųjų liberalų pasipiktino 
partijos viršūnių susidėjimu 
su deweyieciais dėl kandida
to į majorą. Kad jie dėl to 
majoriniuose rinkimuose eili
niai yra linkę remti kongres-
maną Marcantonio, Amerikos 
Darbo Partijos kandidatą ma
joro pareigoms.

Liberalų partijos 
remia Morris’a.

Newyorkietis Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus' skyrius 
bėgiu vienerių metų įteikęs 
30,540 vandenyje saugumo 
lipdymus asmenims, kurie 

Nankė vandenyje saugumo 
klases ir pasirodė žinančiais 
ir sugebančiais panaudoti pa
matinius savisaugos dėsnius.

Šiais metais tos klasės bu
vusios turtingiausios lanky
tojais iš visų įvykdytų begiu 
25 metų nuo jų įsisteigimo. 
žmonės domisi obalsiu, kad 
“kiekvienas privalo būti savo 
gyvybes sargu.” Ir ištiesų, 
kam daugiau galėtų apeiti 
gyvybe už patį jos savininką?,

Skyrius pravedęs 141 pre- 
lekciją, pavaizdavimus asme
niškai ir filmose. Greta tų 
/pamokų sveikiems, vykdomi 
mokomieji -ir sužaloto kūno 
sąnariams sustiprinti gydo
mieji pratimai - pamokos fi
ziniai pabėgusiems, taipgi 
mokė saugiai plaukioti nere
gius.

Greta savisaugos, kaip kad 
būdavo karo metu, tebeprak
tikuojama mokymas teikti 
pirmąją pagalbą nelaimėje. 
Bėgiu metų tokias pamokas 
lankė, šio to išmoko ir gavo 
liūdymus (13,656 asmenys.

>ooooooooooooooooooooooooo<

viršūnės

Detektyvo Mašinoje 
Užmušta Moteris

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig moderninės mados.

še
ri abar- 

kaunsilma- 
cCarthy, turė-
^partijos vir- 

nominaciją, praląi- 
To »distrikto regis-

Kings apskrities 12-me 
natūriniame distrikte 
finis demokratas 
nas William M 
jęs oficialę sav 
šininkų 
mėjo ją.
truoti demokratai pirminiuo
se balsavimuose (primaries) 
nominavo Jeremiah Bloom. 
Bloomas gavo 6,290 balsų, 
kaunsilmanas McCarthy 4,- 
531.

Nelaimė arSauzudystė?
Jauna. mergšė, nukritusi ar 

nušokusi nuo 7 aukštų namo 
stogo ties 210 W. 21st St., 
New Yorke, mire ligoninėje. 
Klausinėjamą, ji sakiusis 
esanti Rachel Medina, 15 me
tų, ten gyvenusi. Užėjus ant 
to stogo, policija ten rado ža
ketuką su raktu ir 20 centų 
kišeniuje, tačiau jos asmeny
be ir priežastis mirties tebe
buvo aiškinama.

Automobilistams
Ave.

praleidžiąs Newton
plaukiančius laivus,

Atkeliamasis Vernon 
tiltas, 
upeliu 
tapo sužalotas. Pataisos už 
truksiančios apie porą, savai 
čių,. Trafikas pasuktas 
Greenpoint Ave. tiltą.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam- 

; barys; šiltas Vanduo, garas ir kiti 
patogumai. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės pas: Cerniavičius, 
57-23 — 63rd St., Maspeth, L. I., 
N. Y. Telefonas.: TW. 4-8130.

PAJIEŠKOJIMAI
o *

Sekmadienj, rugsėjo 4 d., Laisvės 
piknike, Gloucester Heights, N. J., 
kas nors per savo neapsižiūrėjimą 

i pasiėmė nuo “Brooklyn© stalo“ ne 
I jam priklausanti “zeilon jacket.’’ 
Kas paėmė, prašau grąžinti Juozui

1 Byronui,, 427 Lorimer St., Brooklyn 
16, N. Y.

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

Ten Dalyvavusių.
Paveikslai, kuriuos ten traukiau fiarke 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 
prisiuntimu $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.

Detektyvas William Wat- 
. terš, 29 metų, anksti praėju- 
! šio ketvirtadienio rytą sū sa
vo auto smogė į sunkvežimį 
ties Throop, Ave. ir Stockton 
St., Brooklyne. Mašiną 
daužė. Ties mašina 
užmuštaOiegrė Rose 
34 metų, gyvenusi 57 
kins Ave., ir pusgyvis
tyvas Cyril Reape, irgi

su
rasta 

Foster, 
Tomp- 
detek- 

ne-

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

kaipo ekspertai.
Klauskite mūsų aprokavimo arba 

patarimo dėl pertaisymo namų.

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

MaspetH, i į L. I., N. Y.
Telephone: NEwtown 9-3215

AC >

Petras Kapiskas
PALAIKO

Vienai copperhead įgylus 
savo globėjui rankon, jisai 
gal prarasiąs ją ir visas, kitas, 
nes jos skaitomos pavojingo
mis sveikatai ir gyvybei. 
Miesto įstatai draudžia lai
kyti kitur, kaip tik žvėrin- 
čiuose ir panašiose įstaigose.

Edward Fabry,' 17 metų, 
gyvenąs 75 Bush St., Brook
lyne, apart tos supykusiosios, 
turįs dar 30 kitų šliūžių. Jis 
mano, kad jos visos nekaltos 

'ir geros, įskaitant ir tą įgy- 
lusiąją. Tačiau, sako ASPCA 
prieglaudos šliužiams prižiū
rėtojas Arthur L. Amundsen, 
tas gylis buvo ne juokai. Ne
žiūrint jo paties sau suteiktos 
sumanios pirmosios pagalbos, 
jo įgiltasis pirštas buvęs pa
juodęs ir visas kūnas pradė
jęs gelšti nuo nuodo iki jam 
gelbėti atgabeno serumo.

Vaikinukas, sakoma, rim
tai norįs studijuoti, daug jau 
žinąs apie šliužius ir . tą rin
kinį buvęs pasiėmęs ant “bur- 
do” iš tūlo šliūžių mėgėjų ir 

O’the studijuotojų klubo tam užsi
darius vidurvasario atostogai.

leite-

Rivoli Teatre
Kelinta savaitė teberodo

“Come to the Stable.”

Roxy Teatre
Pasilieka toliau komiškoji 

filmą “I Was A Male War 
Bride.” Taip pat 
ir scenoje esamieji 
Jack Haley, Martha

pasilieka 
aktai su 
Stewart.

Paramount Teatre
Teberodoma “Top.

Morning,” su Bing Crosby,
Ann Bly th, Barry Fitzgerald,
Hume Cronyn vadovaujančio- į f faUKUUO Laiminga 
se . rolėse. Scenoje Carmen i 'se
Cavallaro, De Marco Sisters, 
ir visa su jais iš pradžių bu
vusioji grupė.

Nelaimė

gras.
Reape už kelių valandų mi-' 

re ligoninėje. Ar jis pirm 
mirsiant suteikė kokių infor- 
macįjų, niekas kitas, apart jį 
kvotusių asmenų, nežino.

Iš Watters’o, kuris taipgi 
sužeistas, policija sakosi nie
ko negalėjusi iškvosti, 
nesužinota, kokiu būdu 
kiu tikslu jo mašinoje 
ta negrė, nei kur ir
tikslu jie taip zujo, kad įzujo; 
į sunkvežimį ir du žmones 
užmušė. Vienok jo padėtis 
tur būt sukėlė ne menkas 
įtartis, nes jį iš pareigų su
spendavo.

Būk 
ir ko- 
radosi 
kokiu

(XXX>OOOOO<XX>OO<X>OO<XX><X>OO<>
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BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

3? Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

X

Didžiausia Triguba Programa New Yorke f — Cayy Grant - Ann Sheridan 
“I WAS A MALE WAR BRIDE”

Begaliniai smagi komedija, paremta tikrais atsitikimais!
20th Century Fox veikalas

Scenoje: Jack Haley Jr Martha Stewart. — Ledinėje scenoje: "Hawaiian
Nights“ suf Joan Hyldoft ir Arnold Shoda.—ROXY 7th Ave. ir 50th St.

“Viena iŠ geriausių užsieninių fHrnt^ šiais metais
' Artkino perstato — Herald Tribune.

THE TRAIN GOES EAST’
Labai judri istorija prietikių ir 
Vladivostoką. — Dirigavo Y.

Extra Patrauklus!
Raudonosios Armijos Koncertas

gastroliuoja Vokietijoje

STANLEY 7th Avė. tarp 42 ir 41 Sts.
VRSUS♦ WI 7-9686 Durys atsidaro 8:45 A. M.

Puikiomis Magicolor spalvomis
romanso • kelionėje iŠ Maskvos j 
Raizman. Muzika Khrennikov’o.

Taip pat:
Nauja puiki spalvinė karikatūra

“The Ant and Elephant”

Ketvirtadienio priešpietį 
vieno 10-ties vagonų trauki
nio du . vagonai ‘“nužengė” 
nuo relių Atlantic Aye. sto
tyje traukinį apgrįžtant va
žiuoti i atgal New Yorkan. 
Kadangi nušoko 7 ir 8-sis va
gonai, tad motormanas tepa- 
jutęs tiktai mažą truktelėji
mą, būtų traukinio nestabdęs 
—jį sustabdė automatiškasis 
mechanizmas.

Nušokusieji vagonai tuo 
tarpu buvę tušti, tad nors ge
rokai pasviro ir keli langai 
išdužo, tačiau niekas nesu
žeista. Užtruko keletą va
landų iki liniją atsteigė tra- 
fikui. Traukinių eigą palai
kė davežant juos iki to maz
go ir grąžinant tomis pat re
lėmis atgal.

Liepų Žiedų

Laisvei 
šviežio 
Kenuo-

Medus
Bitininkas Kurčius 

atvežė didelį troką 
liepų žieddų medaus,
kite vaisius su medum, bus 
skaniau ir maistingiau. Tuo
jau kreipkitės į Laisvės įstai
gą ir įsigykite švfežio me
daus.

Ateina ruduo, artinasi slo
gos. Turėkite namie medaus 
ir gerkite arbatą su medum. 
Tas padės jums apsisaugoti 
nuo slogų. ir padės slogas 
pergalėti, jei apsirgsįte.

Skanesni ir maistingesni 
yra tortai (keksai), kepami 
su medum. Pabandykite, gal 
ir jūs pamėgsite su medum 
keptus tortus.

BROOKLYN J

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA į

Sal#s dėl Balių, Koncertų, Ban-r 
kietų, Vestuvių, Šusirinkimų ir tt.j

Puikus steičiųs'su naujausiais I 
įtaisymais. j

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS j Į 
Kainos Prieinamos. f

949-959 Willoughby Ave. |
Tel. STagg 2-3842 I

[h GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203
.. ........ .... . .... ..............

Valandos:

Egzaminuojant Akis, 
- Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name < 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONASZ

Savininkas _

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-68B8 

Valandos: j^B^are 

Penktadieniais uždaryta

TT DD’C DID 411 GRAND STREET 
£Urr o BAn Brooklyn, n. y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

EVergreen 4-7729 , TELEVISION

LITUANICA SQUARE _

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

' SAVININKAI
< . __ /

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS*

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
1

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Teft. /IVergreen 4-9612

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Uth. Daily)—šešt., Rugs. 10, 1949




