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Laisvėje lieuiau dviejų didžiu
lių kraštų-—Jungtinių Valsti
jų ir Tarybų Sąjungos—mo
kyklas ir moksleivius.

Ten žymėjau, jog šiemet 
mūsų krašte mokysis apie 27 
milijonai žmonių, o Tarybų 
Sąjungoj —2 apie 36.

Ten aš nepadaviau jokių 
spccifiškesnių žirąų apie mo
kyklai ir moksleivius mūsų 
tėvų krašte, tarybinėje Lietu
voje.

I 
tos žinios vertos kiekvie-j 

no galvojančio žmogaus di- j 
d Žiulio 
lietuvio, 
gyvena!

dėmesio, 
nepaisant,

RAŠYTAS KOMUNISTŲ PARTIJOS 
PIRMININKO WM. Z. FOSTERIO 
LIUDIJIMAS TEISME SKAITOMAS

I

Liga Neleido Fosteriui Dalyvaut 
Teisme su Kt. Komunistų Vadais

New York. — Apsigyni- 
kiekvieno • mo advokatai* penktadienį 
kur jis I skaitė teismui rašytą liudi

jimą Wm. Z. Fosterio;. Ko
i' munistų Partijos pirminin- 

ministras I ko.
Fosteris sunkiai serga, 

' todėl negalėjo dalyvauti 
j teisme kartu su kitais 11

Lietuvos švietimo
A. Knyva pateikė šitokių Įclo- ■ 
mių davinių :

"Nuo naujųjų ’ mokslo me
tų pradžios Tarybų Lietuvoje j Komunistų Partijos vadų, 
pradedamas 
nerių metu 
—istorinis 
gyvenime.

“Visoje respublikoje, ypač i 
kaimų vietovėse, i 
daug naujų progimnazijų 
viso jų bus 406. 
moksleivių skaičius 
4450 tūkstančiu, t. 
pusę, milijono ...”

visuotinas septy-1 Teisėjo Medinos paskir- 
apmokymas; Tai tas komisionierius, nuvy- 
ivykis mokyklų ■ kęs su teismo stenografais, 

i statė klausimus gulinčiam 
__: lovoje Fosteriui. Stenogra- 

sieigfama fai nurašė Fosterio atsaky- 
" i iš mus. Taip ir susidarė raš- 

Bendras tinis jo liudijimas.
pasieks ■ Visi ^ie 12 komunistų va- 

y.—apie Jų kaltinami, būk suokal- 
; biavę skelbti, kad reikėsią 
nuverst Jungtinių Valstijų 

Nežinome, kiek šiuo metu valdžia jėga ir prievarta.
Lietuvoje^gyvena žmonių, bet j Valdžios prokuroras John 
reikia manyti, kad jų visvien VcGohey ir teisėjas Medi- 
bus apie 3,000,000. j na ketvirtadienį bandė į-

Jeig*- iš trijų milijonų gy-j kalbėti Karlui Winteriui, 
ventojų apie pusė milijono jų iMichigano Komunistų Par
bus mokyklose, tai galima j 
Įsivaizduoti, kokiu uolumu ir* 
ryžtu Lietuvos vyriausybė 
kovoja už pakėlimą apšvie- 
tos, kultūros ir mokslo!

tijos pirmininkui, kad par
tija uždraudžianti nariams 
skaityt tūlas knygas, o įsa
kanti skaityt tam tikras ki
tas.

Winteris atmušė tokias 
pasakas ir pabrėžė, jog Ko
munistų Partija „' pątaria 
kritiškai skaityti visokias 
knygas ir tėmyti, ar jos 
tarnauja darbo žmonėms ar 
išnaudotojams, karo kurs
tytojams ir fašizmo sklei
dėjams.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Pittsburgh. — Plieno Darbininkų Unijos pirmininkas 

Phillip Murray, vyriausias CIO vadas, atsišaukė į visas 
plieno kompanijas/ prašydamas priimti Trumano tyrinė
jimų komisijos patarimą, kaipo pagrindą dėl kompanijų 
derybų su unija. ■ z

Murray pakartoja, kad jis nori išvengti streiko.

Seoul, Korėja. — Pietinės Korėjos valdžia kreipsis į 
ateinantį Jungt. Tautų seimą, kad priimtų ją į Jungt. 
Tautų narius.

(Sovietų spauda vadina pietų Korėjos valdovus fašis- 
tuojančiais Amerikos imperialistų pastumdėliais.)

Budapest, Vengrija. — Laszlo Rajk, buvęs Vengrijos 
užsienio reikalų ministras, sako teisme, kad Amerikos ir 
Jugoslavijos agentai privertę jį tiem kraštam šnipauti 
prieš vengrų liaudies respubliką.,

Jankių ir Tito agentai iš pasikalbėjimų su juo sužino
ję, kad jis buvo slaptas komunistų priešas, nors veidmai
niaudamas priklausė Komunistų Partijai.

Pasak Rajko, jie grasino išduot jį Komunistų Partijai, 
jeigu jis netarnaus titiniams ir amerikiniams agentams 
kaip karinis šnipas prieš Vengrijos valdžią.

Buvusio FBI Agento 
Keistas Kliedėjimas

Jdomiausia^ tai: Lietuvoje j 
Įvedamas verstinas, visuotinis ' 
septyneriu metu apmokymas!

Ligi šiol verstinas apmoky
mas buvo, rodosi, tik .ketverių I 
metų Jaikotarpyj!

★ ★ *
Kaipgi su mokyklų pasta- į 

tais, su vieta, kurioj (^moksle i- i 
viai mokysis?

Ministras Knyva pastebi: •
“Skubiai statoma eilė mo- Į 

kyklų. Vien Kretingos apskri
tyje švietimo Įstaigos gaus 16 
naujų pastatų. Biržų—12... 
Vyksta dideli remonto darbai, 
kuriems vyriausybė paskyrė 
10 milijonų rublių.”

O mokykloms knygos, va
dovėliai, rankvedžiai?

“Iš viso ligi mokslo metų 
pradžios moksleivija, neskai
tant anksčiau išleistų, gaus 
64 pavadinimų naujų vado
vėlių. . .”

Washington. — Buvęs
FBI slaptosios policijos .a- 
gentas Larry Kerley pasa
kojo teisinei Senato komi
sijai, būk karo metu Sovie
tai buvo susiuntę kelis šim
tus savo šnipų į Jungtines 
Valstijas. Jis kliedėjo, l$ad 
Sovietų agentai šnipinėję a- 
tominius Amerikos sekre
tus net pirmiau, negu buvo 
padaryta atomu bomba; 
bet valdžia, girdi, neleidus 
tariamų šnipų areštuoti.

Tas plepėtojas dabar yra 
redakcinis rašytojas fašis
tu ojančio N. Y. Journal ,A- 
merican’o.

Johnson Perša Urmu 
Ginkluot Alaska

Los Angeles. — Visų ka
rinių Amerikos jėgų sekre
torius Louis Johnson kalbė
jo teatrų savininkų suva
žiavime; gąsdino, būk Alas
ka! gręsiąs pavojus iš So
vietų pusės.

Johnsonas reikalavo, kad 
Kongresas paskirtų 138 
milionus dolerių per metus 
Ala^kai ginkluoti ir kariuo
menei namus ten statyti.

Senatoriai Slaptai Klausėsi 
Pasakų prieš Sovietus

Washington. — Senato 
taisyklių komisija slaptai 
klausėsi tūlo Maurice Mal- 
kino pasakų, kad, girdi, 
“trys Stalino agentai šioje 
šalyje davinėją Komunistų 
Partijai patarimus, kaip ji
nai privalo persiorganizuo
ti, idant valdžia jos neužda
rytų.” Bet Malkinas nega
lėjo pasakyti nė vieno ta
riamųjų agentų vardo.

Malkin gyrėsi • apleidęs 
Komunistų Partiją 1936 
metais todėl, kad ji klau-

Roma. — Ketvirtadienį čia lijo net po 2 svaru sverian
čiais ledais. Ledų sužeisti, tuzinai italų guli ligoninėse 
su prarūktomis galvomis.

Roma. — Jau savaitė kai streikuoja Italijos marinin- 
kai. Klerikalo premjero de Gasperio valdžia grūmojo 
pašaukt kariuomenę streikui laužyti.

Maskva. — Sovietų spauda rašo: Heusso išrinkimas 
vakarinės Vokietijos prezidentu, o Adenauerio premje
ru reiškia, jog vokiečių fašizmas ten, anglų-amerikonų 
globoje, iš naujo kelią galvą.

Bonn,. Vokietija. —/Vakarinės Vokieįijos premjeras, 
klerikalas Adenauer reikalavo sugrąžinti Vokietijai tas 
Rytų Prūsijos^zemes, kurios pd Antrojo pasaulinio karo 
prijungto^ Lenkijai.

New York. — Sugrįžo generolas Howley, buvęs ame
rikonų koma\įdierius Vokietijai. Jis gyrė karinį Atlanto 
paktą, esą, kaip “Rusijos atgrasinimą” nuo karo.

•

Washington. — Senatas nutarė įgalinti prez. Truma- 
ną numušti muitinius mokesčius tūlom šalim už įgabena
mus Amerikon “tavoms”, jeigu jos tiek pat numuš mui
tus amerikiniams dirbiniams - produktams, siunčia
miems į tas šalis parduoti.

ANGLIES KOMPANIJOS ŠUĮttJODEGIAUJA, 
SUKDAMOS MAINIERIU PENSIJAS

Mokytojai ?
“Žymiai padidės mokytojų

skaičius. 663 jauni mokyto
jai šiemet ateis Į mokyklas 
iš mokytojų seminarijų, Klai
pėdos ir Šiaulių Mokytojų 
institutų ir Vilniaus Pedago
ginio instituto.”

- ★ ★. ★
Tokiais tempais švinta kul

tūra Lietuvoje, gyvenančioje 
penktuosius metus po jos iš 
vokiškosios okupacijos išlais-
vinimo, po didžiojo kapo, 
žiauriai naikinusio Lietuvos 
žmones, švietimo Įstaigas ir 
ūkį!

Galime įsivaizduoti, kas bus 
už metų, už kitų !. . .

Viena Laisvės jubiliejinės 
laidos dalis jau atspausta.

Ši laida, kaip sakyta, išeis 
š. m. rugsėjo 30 diefią.

Jubiliejinę laidą užpildys 
savo raštais mūsų nuolatiniai 
bendradarbiai ir veikėjai. Tu
rininga ji bus!

Jeigu kurių rašiniai, taikyti 
jubiliejinei laidai jon netilps, 
jie bus. išspausdinti, aišku, 
kitose Laisvės laidose.

ANGLAI - AMERIKONAI 
PABĖGO Iš SOVIETINIO 

KALĖJIMO
Berlin. — Iš kalėjimo so-

vietinėje Berlyno dalyje iš
trūko 1 amerikonas ir 3
anglai kareiviai. Jie buvo 
laikomi kaip nužiūrimi an
glų - amerikonų šnipai. Sa
koma, kad jie dideliu peiliu 
praardę sau skylę kalėjimo 
sienoje.

sius įsakymų iš Maskvos, 
kaip jis pasakojo.

Tatai buvo pranešta po 
to, kai* Malkinas užbaigė 
savo “sviečijimus” slapta-
me senatorių komisijos po
sėdyje. •

Chicago. ~ Suimtas gele
žinkelio raštininkas An
thony Russo; kaltinamas, 
kad savo suklastuotais če
kiais išgavo $20,000,000.

White Sulphur Springs, 
W. Va. — Minkštųjų ang
liakasy klų kompanijos pie
tinėse valstijose sulaikė 
privalomus savo įmokė ji- 
mus į mainierių sveikatos 
ir senatvės apdraudos fon
dą. Įmokėjimų sustabdymą 
kompanijos teisina tuonų 
kad liepos 1 d. išsibaigė se
noji sutartis ir dar nėra 
naujos sutarties.

John L. Lewis, Mainie

rių Unijos pirmininkas, ta
da suturėjo juos nuo strei
ko. Už tai’ kompanijos, ro
dosi, turėtų būti dėkingos. 
Bet jos kanda ranką, kuri 
jas paglostė.

Mainieriai dirba seno
sios sutarties sąlygomis; 
taigi kompanijos turėtų mo-
keti po 20\centų į sveikatos- 

 

senatvės Ąndą nuo kiekvie
no išk 10 tono anglies.

Piety Korėjos Policija Šoko Sunaikinus
y----------- ------------------ - i , ..... ..................... -• .........

Sen. Vandenberg Įspėja, kad ši 
Šalis Tures Nustot Šinkavus
Bilionus Dol. Vakarų Europai

Washington. — Republi- 
konų vadas senatorius Van
denberg sakė atsilankiu
siems iš Europos laikrašti
ninkams, jog Amerika tu
rės neužilgo nustot šelpus 
vakarinę Europą. Jis pata
rė patiems europiečiams su
sitvarkyti savo ūkį. I

Jungtines Valstijos po 
pastarojo karo pabaigos 
davė jau 19 bilionų dolerių 
Anglijai, Franci j ai ir ki
tiems vakarų Europos kra

štams kovai prieš komuniz
mą, o Kinijos tautininkams 
sukišo apie 4 bilionus dole
rių karui prieš kinų liaudi- 
ninkus-komunistus.

(New Yorko World-Tele- 
gramo rašytojas Leech ly
gina tūlas šalis prie gengs- 
terių, kurie grūmojimais išy 
vėržia pinigus »iš žmonių. 
Reikalaudamos dolerių, tos 
šalys gąsdina Ameriką: — 
Jeigu neduosi daugiau pini
gų, tai mes tapsime komu
nistiniais kraštais.)

Daugumą Pabėgusių Politinių Kalinių
Seoul, Korėja. — Pieti

nės Korėjos valdžia skelbia, 
kad jos policija ir kareiviai 
nušovę bei suėmę 260 pabė
gusius politinių kalinių, o 
kitus '150 apsupę.

Jie buvo įkalinti kaipo 
kovojusieji pries dešiniųjų 
valdžią komunistai - parti
zanai.

Policija sako,'kad tie 410

kalinių, bevarant juos iš 
laukų darbo atgal į kalėji
mą, užpuolė ir nuginklavo 
sargus; pagrobė jų šautu
vus, nušojvė ĮO sargų ir pa
bėgo į kaimą arti Mokpo 
miestb.

Policijos ir kariuomenės 
apgulti kaime, 150 pabėgė
lių atkakliai ginasi.

i ¥ Metai XXXIX.' Dienraščio XXXI.

CIO VADAS PH. MURRAY SMERKIA 
PLIENO FABRIKANTUS, KAD JIE 
NORI STREIKĄ IŠPROVOKUOTI
Kompanijos Tikisi., kad Valdžia 
Padėtų Streiką Sulaužyti

Pittsburgh. — CIO cent
ro ir Plieno Darbininkų U- 
nijos pirmininkas Philip 
Murray pasiuntė pasmerki
mo laišką U. S. Plieno kor
poracijos galvai Benjami
nui F. Fairless’ui.

Murray Sako, jog ši kor
poracija' ir kitos plieno 
kompanijos spjauna ant vi
suomenės reikalų ir nori iš
provokuoti plieno darbįnin- 
kų streiką. Todėl jos atme
ta prezidento Trumano ko-

Žuvo Milžiniškas 
Bombanešis B-36

4

Fort Worth, Texas. — 
Vos pakilęs nuo aikštės, nu
krito į ežerą milžiniškas B- 
36 bombanešis. Sugedo jo 
mašinerija. Vienas lakūnas 
žuvo, aštuoni kiti sužeisti.

Bombanešis lėšavo apie 
5 milionus dolerių.. Toki 
bombanešiai statomi ypač 
atominėms bomboms mėtyti 
į tolimą “priešą.” -

Republikonai Grūmoja 
Negrui Kandidatui

Schenectady, N. Y. —A- 
merikos Darbo Partija pa
skyrė' negrą Johną Brooksą 
kan'didatu rinkimams į šio 
miesto Penktojo skyriaus 
(wardo) viršininkus. Re' 
publikonai, viešai ir slaptai 
grūmodami, r e i kalauja, 
kad Brooks atmestų kandi
datūrą.

Republikoniška Schenec
tady policija dažnai muša 
negrus. Neseniai ii arešta
vo baltą žmogų dėl to, kad 
jis užtarė du negrus, ku
riems restaurantas atsisakė 
duoti valgyt.

z ♦

Washington. — Užsieni
nis Danijos ministras Ras
mussen taipgi prašė Ame
rikos ginklų^

•<. 1 ’' "' ■ ■ ■ .1.11 I

London. — Pranešama, 
kad Anglija patarė monar
cho - fašistinei Graikijos 
valdžiai susilaikyti nuo karę 
prieš Albaniją.

misijos patarimą net kaipo! 
pamatą deryboms.

Murray įspėja, kad plie
no darbininkai gali būti 
priversti streikan išeiti, kai 
rugs. 25 d. išsibaigs paliau
bų laikas. Tad streikuotų 
daugiau kaip milionas dar
bininkų. j

Kompanijos tikisi, kad 
Trumano valdžia panaudo
tų Tafto-Hartley’o įstaty
mą ir teismų indžionkšihus 
streikui laužyti.

Unijos komitetas, vado* 
vaujant Murray’ui, užąyrė 
Trumano pasiūlymą —- \ad 
unija atsisakytų nuo algų 
pakėlimo ir kad kompanijos 
savo lėšomis įvestų darbi
ninkams gyvybės - sveika
tos apdraudą ir senatvės 
pensijas.

Tos pensijos ir apdrauda 
lėšuotų kompanijoms tiktai 
po 4 iki 6 centų nuo kiek
vienos darbo valandos.

Kanada Prašo iš Angly 
Daugiau Savivaldos

Ottawa, Kanada. — Ka
nados premjeras Louis St 
Laurent pranešė seimui, 
jog prašys, kad 
Anglija leistų pačiai 
Kanadai taisyti savo kons
tituciją.

Iki šiol Kanada turi gau
ti Anglijos seimo užgyrimą 
bet kokiem savo konstituci
jos pakeitimam.

Marshallo Plano Bosas 
Bizniauja Automobiliais

Washington. — Kuomet 
Marshallo plano adminis
tratorius Geo. W. Hoffma- 
nas lankosi vakarinėje Eu
ropoje valdiniais reikalais, 
jis ir bizniauja pardavinė
damas Studebakerio auto
mobilius, — tvirtino repub- 
likonas senatorius Geo. W. 
Malone.

Hoffmanas buvo Stude
baker automobilių korpora
cijos prezidentas pirma, 
negu prez. Trumanas pas
kyrė jį Marshallo plano bo
su kovai prieš komunizmą.

Vengrijos ex-Ministras L. Rajk 
Prisipažino, jog Suokalbiavo su 
Titu Nuverst Liaudies Valdžią

, r .f '

Nusmerkti 2 Lenkų Kunigai 
Kaip Nacių Bendradarbiai

•• ’ J ' • #
Varšava. — Lenkijos tei

smas Lodzėje nusmerkė 
mirt du katalikų kunigus 
už .bendradarbiavimą -su 
naęiais karo metu.

Teismas atrado, kad tie
du kunigai, Roman Grado- 
leįvski ir Alojzy, Hoszecki, 
įdavinėjo hitleriniams, žan
darams patrijotinius len
kus ir ėmė iš nacių pinigus 
už veikimą bažnyčiose taip, 
kaip geidavo vokiečiai oku
pantai. |

Budapest, Vengrija.—Bu
vęs Vengrijos užsienio rei
kalų ministras Laszlo Rajk 
prisipažino teisme, kad jis 
planavo nuversti liaudišką 
vengrų respublikos valdžią 
su Jugoslavijos valdžios pa
galba.

Teisman patraukti ir 7 
kiti, kurie suokalbiavo su 
Tito agentais ir ameriko
nais išžudyt komųhistų va-. 
dus ir žymiuosius valdinin
kus ir per ginkluotą maištą 
užgrobti Vengrijos valdžią.

Išpažintyje teismui Rajk 
atidengė bjaurią savo pra
eitį. Jis pasisakė, jog 1931 
m. šnipavimo tikslais įstojo 
į Komunistų Partiją ir visą 
laiką veikė, kaip naminių ir 
užsieninių priešų šnipas.

Jis buvo šnipavimo tiks
lais nuvykęs ir Ispanijon 
neva išvien su respublikie- 
čiais kariauti prieš Franko, 
nacius ir italų fašistus, 
kaip prisipažino teisme.

ORAS.—Giedra, nekaršta.
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Paiki Gandai.
Po to, kai Henry A. Wallace pranešė, kad jis šiemet 

nenori, atsisako kandidatuoti bent kokiai valdinei ar į- 
statymdav. vietai, sensacijų gaudytojai tuojau sudarė iš 
to išvadą: Henry A. Wallace pasitraukia iš politinės 
veiklos!

Atrodė keista, kad žmogus, visuomenininkas tokio ka
libro, kaip Wallace, šiuo metu atsisakytų politinio dar
bo! Jeigu jo bičiulis, menininkas Paul Robeson, s*avo 
meninę veiklą siaurina, o plečia ‘politinę veiklą, tai 
kąįp gali Mr. Wallace atsisakyti dirbti liaudžiai?

Bet tuos paikus gandus Mr. Wallace greit užginčino.
“Netikiu,” sakė jis, “kad šitos rūšies gandais tikėtų 

mano draugai arba mabo priešai. Jie žino, jog aš niekad 
nesitraukiau nuo svarbios kovos.”

Dabar bus aišku! r

Geras Žygis!
Niūjorkiškė komunistų organizacija, vadovaujama 

Robert Thompsono, vieno 12-kos šiuo metu teisiamųjų 
federaliniame teisme, smarkiai kovoja prieš t. v. Fein
berg įstatymą, praleistą žmonių minčiai kontroliuoti 
Niujorko valstijoje.

I

Jai pavyko pasiekti laimėjįmas, tik žinoma, dar ne
pilnas. Kai ši organizacija, tikriau Komunistų Partija, 
kreipėsi į aukščiausįjį valstijos teismą, reikalaudama į- 
statymą atmesti, tai vienas teismo teisėjas laikinai su
spendavo jį, įstatymą, — suspendavo iki rugsėjo 23 die
nos. Per tą laiką bus apklausinėta eilė žmonių ir orga
nizacijų ir, galimas daiktas, teismas padarys pastovų 
sprendimą: konstilucįnis šis įstatymas, ar nekonštituci- 
nis? I •

Feinbergo įstatymas, kaip žinia, — mūsų laikraštyje 
jau buvo apie jį nemažai rašyta, — yra nukreiptas prieš 
Niujorko valstijos mokytojus.

Einant šiuo įstatymu, bet kuris mokytojas ar mokyto
ja, jei jis kada nors yra kur pasisakęs visuomeniniu 
klausimu ir pritaręs pažangiam žmonių judėjimui, gali 
būti išmestas iš mokyklos, iš darbo, nepaisant, kaip ilgai 
jis ar ji yra mokytojavęs l *

Feinbergo įstatymas yra žmonių minčiai kontroliuo
ti įstatymas. Tai įstatymas, panašus į japonišką (prieš 
karą) panašų įstatymą, ir hitleriniams įstatymams, ku
riais buvo suvaržyti Vokietijos žmonės.

Šį įstatymą yra pasmerkusios tokios organizacijos, 
kaip Mokyfbjų Sąjunga, Mokytojų Gildija, Amerikos 
Darbo partija ir kitos.

Turime atsiminti, jog Niujorko--valstijoje šis įstaty
mas nėra tos rūšies pirmas: po pirmojo pasaulinio karo 
šios valstijos* seimelis buvo pravedęs panašius t. v. Lus- 
ko įstatymus. ’Bet vėliau jie buvo atmesti. ;

Biskelį kitokį, bet artimai panašų, įstatymą neseniai 
buvo pravedęs Marylando valstijos seimelis.— Ober įsta
tymą,— kurį;tos valstijos teismas paskelbė esant nele
galiu. ‘ .

Tenka viskas daryti,.kad ir Niujorko valstijoje Fein
bergo įstatymas būtų nelegalus, kad jis .negarbingai bū
tų atmestas juo greičiau, kaip nedoras mostas siekimūisi 
žmonių minčiai kontroliuoti, siekimūisi suvaržyti Ame
rikos žmones-fašistiniais varžtais:

Jeigu Marylando valstija nusimetė nup savo kūno gė
dos žymę, tai ir mūsų valstija turėtų tai padaryti!

, : ’ t
Jei tik organizuotoji- visuomenė budės ir šį judėjimą 

parems, tai Feinbergo įstatymas ir?bus atmestas. j ■
Nuopelnas priklauso Komunistų Partijai už tai, kad 

ji jau atliko gerą kovos’pradžią.

- Browderis, Sako, Paleistas.
Komercinė spauda paskelbė žinią, jog Earl Browder, 

dėl savo^ kreivos “priė^kapitalizmo prisitaikymo” teori
jos išmestas iš komunistų partijos, uždarė savo ofisą ir 
dabar ieškosi darbo. ’ ~ x

Browderis ligi šiol buvo Tarybų Sąjungos knygų lei
dyklos atstovu Amerikoje, bet, kaip jis pats prisipažįs
ta, jokio biznio jis nepadarė ir. ilgiau palaikyti savo ofi
są neišgalėjo.

Dabar savo baldus Browderis susikraustė į savo būsti
nę Yonkersan.

Sakosi, jis ieškosiąs darbo. Kokio darbo Browderis 
ieškosis, mes nežinome, ir tai nėra svarbu.

Svarba tame, kad Browderis, akiregyje tų daugybės 
gyvenimiškų ’ faktų, rodančių, kad jo teorija buvo klai
dinga, tiesiog darbo žmonėms pragaištinga, nesitaiso. 
Jis vis tebesilaiko, xmaįyt, savo dėsnių, būk darbininkai 
privalo sugyventi meileje su savo išnaudotą jais, būk vil
kas ir avelė gali būti gerais bičiuliais.

o

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Rugs. 17, 1949

“KRIKŠČIONIŠKAS 
ANARCHISTAS” 

» p
Laikraštyje “The Catho

lic Worker” rašo tūlas Am
mon A. Hennecy, pasivadi
nęs ‘‘krikščionišku anarchi
stu”. Jis sako, kad jis Atsi
sako valdžiai mokėti tak
sus, nes vaĮdžia pinigus pra
švaisto blogiems dalykams.

Jis turi septynis argu
mentus:

Pirmas: kiekviena val
džia yra priešinga dievo 
prisakymuj.

Antras: Jėzus liepė do
vanoti nusidėjėliams, o mes 
tebebaudžiame kare nuga
lėtus. '

Jėzus įsakė nenaikinti tų, 
kurie neklauso jo evangeli
jos, bet j€s nepaisome.

Jėzus liepė nesigriebti 
ginklo, nes nuo ginklo pra
žūsime, mes gi su tuo nesi- 
skaitome.

Trečias: Pirmas Pasauli
nis Karas nepadarė pasau
lio saugaus demokratijai. 
Antras Pasaulinis Karas 
nelaimėjo keturių laisvių, o 
beveik jas sunaikino. Tre
čias Pasaulinis Karas, ve
damas tų pačių 'interesų, 
mus visiškai sunaikins.

Ketvirtai Karo kursty
tojai sako, kad mus užpuls 
Rusija. Bet mes su savo do
lerine diplomatija įsiveržė- 
me į Meksiką, į Pietų Ame
riką. Europon įsiveržėme 
su tankais ir lėktuvais. Ja- 
ponijon įsiveržėme su ato
mine bomba. Mums nerei
kia bijoti komunizmo, nes 
komunizmas pats sugrius.

. Penktas: Mūsų Civili
niam Kare jokia šalis nesi
kišo į mūsų reikalus. Mes 
gi Ispanijos Civiliniam ka
re atsisakėme paremti ko
votojus už laisvę,, bęt šian
dien Kinijoje, Graikijoje ir 
visur, kur tik paprastieji 
žmonės veda kovą už lais
vę, mes palaikome fašistų 
pusę. Mes esame veidmai
niai, kai mes sakome, kad 
mes esame “taiką mylinti” 
tauta.

Šeštas: Kapitalizmas pa
smerktas pražuvimui. Nie
kas jo nebeišgelbės. '

Septintas: Išeitis aiški, 
bet mes jos nepaisome. • 
Mums reikia laisvės, o ne. 
valdžios. Žmones padarysi
me gerais ne įstatymais, 
bet dievo prisakymais.

That is all!

NEGARBINGAS 
IŠGARSĖJIMAS

Lietuvių Darbininkų 
sivienijimo organas Tiesa 
rašo:I

Peekskill miestelis buvo 
seniau mažai žinomas, bet 
dabar pagarsėjo visame pa
saulyje. Bet negarbingai. 
Jis pagarsėjo, kaip vieta, 
kur fašistiniai gaivalai ga
lėjo demonstruoti, galėjo 
daužyti, galvas negrų, mote
rų ir vaikų. . '

Tūlas Kurt J., šiame kon
certe dalyvavęs ir viską sa
vo akimis m’atęs, sako, kad 
panašų atsitikimą jis pergy
venęs Vokietijoje 1939 m. 
Jis sako,1 kad naciai užpuoli
kai. išvijo jį iš namų, kuriuo
se jis gyverto daugelį metij. 
Jie tada akmenimis išdaužė 
langus. I

Su-

Nacinėje Vokietijoje to
kių- atsitikimų, būdavo labai 
daug. Būdavo suruošiami 
pogromai ant žydų, išdaužo
mi jų namai. Dabar ( pana
šiai pasirodė ir šiame kraš
te.

Pietinėse valstijose, tiesa, 
prieš negrus ir progresyvius 
žmones pogromai nuolat 
siaučia. Bet Peekskill yra 
New Yorko valstijoje, kurios 
gubernatorium yra Dewey, 
kuris siekėsi būti preziden- 

Dabar pažiūrėsime, kaip 
pasielgs su fąšistiniais

; tu.
jis

užpuolikais^ Ar jis juos to
leruos? Ar jis leis New 
Yorko valstijoje įsigalėti 
K lux Klanui?

Ku

APIE PABĖGUSIO Iš 
TĖVYNĖS LIKIMĄ • *

Kadaise . Jonas Butėnas 
buvo vidutiniai geras dai
nininkas. Jei jis būtų po ka
ro sugrįžęs Lietuvon, aišku, 
kaip ir visi kiti meninin
kai, kurie darbuojasi Lietu
voje, būtų galėjęs gražiai į- 
sikurti ir savo srityje tu- 
retų pakankamai naudingo 
darbo. Bet Lietuvon jis ne
grįžo. Jis pribuvo Ameri
kon. Koks jo likimas da
bar? Tikrai apgailėtinas.

Tūla S. Narkėliūnaitė Bu
tėną aplankė ir rašo Vie
nybėje apie jį. Ji sako:

Jei tremtyje susitikdami 
vienas kitą klausdavome: 
“Kur emigruoji?”, tai čia 
pirmasis klausimas: . “Kaip 
įsikūrei?” Nesvarbu, ar jau 
'šiame krašte nunešiojai pus
padžius, ar tik pora savai
čių, kai išlipai iš laivo. Vis
vien šis klausimas galioja.

Panašiai paklausiau ir 
dainininką Joną Butėną, kai 
tik peržengiau jo darbavie- 

Atės slenkstį. O jis juokau
damas man pasakoja! “Gy
venu puikiai, čia turiu var
gonus, orkestrą ir pianiną,” 
o po to aš gaunu progos su
sipažinti su jo darbu ir tais 
gražiai skambančiais instru
mentais. Palipame laiptais 
žemyn, o pačiame rūsyje 
stovi tie “vargonai.” Tai 
bulvių skutimo mašina. Kai 
ji dirba, tai tikrai tas jos 
dundėjimas primena vargo
nus. “Orkestras” — taipgi 
neblogas. Instrumentų viso
kių—nuo storiausių ligi plo- 
niaušių balsų — porceliani
nės lėkštės, stiklo indai ir 
aliuminijaus puodai. už
gauk kurį nori, *ir.: bus gra
žus topas. ' O kai virtuvėje 
būva pietų davimo laikas, 
tai čia nereikia nė. dirigento, 
nes kiekvienas žino savo par-

Taigi, matau, kad J. Bu
tėnas pamelavo. Bet iš trijų 
vis tiek vieną jis turi—pia
niną. šiuo jis gali naudotis, 
kada tik jis nori ir kada at
lieka laiko nuo pagrindinio 
darbo. O pagrindinis dar
bas ir yra indų plovimas, na, 
žinoma, prijungiant dar ir 

‘ ,kt., smulkesnius darbus vir
tuvėje. t | i

—Pirmuosius savo žings
nius Amerikoje kadaise pra
dėjau anglių kasyklose, o 
dabar — indų plovime, — 
plaudamas sako jis, kai pri
simename praeitį. (V., rug
sėjo 16 d.)
Žmogus padarė baisią 

klaidą ir sužlugdė savo kar
jerą. Gal tik y tiek jis gali 
susiraminti, kad šito liūdno 
likimo susilaukė iš savo kal
tės. Juk niekas jam nekliu
dė grįžti Lietuvon ir 
buotis operoje.

dar-

MENŠEVIKIŠKŲ 
ŠKURNINKŲ ZAUNA

Kėleivis rašo:
“Politiniai < žiūrint, apie 

Dauguvietį galima pasakyti 
tiek:

“Anižiną atilsį btivo dide
lis škurninkas, kajlio mai
nyto jas ir klouno ‘ lankstu
mo čebatlaižis. Anįen!’’

Keleiviniai peckėliai tą 
taurų Lietuvos lia 
nų sprendžia paga

udies sū-
1 save.

GOMULKA MUšA 
TITO PASAKAS

I

Varšava. — Buvęs Len
kijos premjero pavaduoto
jas Vid. Gomulka su paltie4 
ka, atmetė šmeižtingus Tito 
pagyrus, būk Gomulka pri
tariąs Titinei politikai.

Bostono “Darbininkas”, 
ant pirmo puslapio, uždė
jęs šūkį:

“Katalikas, kuris nere
mia katalikiškoj spaudos, 
neturi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.”

Taip, nes jis tuomet jau 
išauga iš vaikystės ir pa-^ 
tampa saVystoviai suaugu
siu vyru, sveikai protau
jančiu.

Italijos' laikraščiai skun
džiasi, kad Amerika, , siųs
dama 'jai iš Marshallo pla
no bulyes, sykiu atsiuntė ip 
vabzdžių, kurie bulves nai
kina. Pirmiau Italija tų 
vabzdžių neturėjus.'

Motomai Italijos laikraš
čiai nesupranta tikro daly
ku stovio. Juk Amerika tu
ri išradus ir nuodų dėl tų 
vabzdžių. Dabar, kuomet jų 
ir Italijoj užsiveisė, tai ga^ 
lės tų nuodų iš 
nusipirkti ir “biznį?’ padi
dinti. \ \

Spauda praneša,' kad Ita
lijos mieste Lecce numirė 
19 metų amžiaus jaunuolis. 
Jis buvo pašarvotas ir nu
vežtas bažnyčion. Atlikinė- 
jant bažnytines ceremoni
jas, jaunuolis atsikėlė iš 
grabo.

Laimingas jis, kad taip 
“numirė” Italijoj, o ne A- 
merikoj. Čia jau būtų ne- 
atsikėlęs, nes ką graboriai 
paima, tas jau neatgyja...

Camden, N. J., pamišęs, 
veteranas, Howard B. Un
ruh, pasigriebęs ginklą, 
pradėjo šaudyti, kas tik 
jam pasfpainiojo arba ką 
tik pamatė.

Dabar jis rahdasi ligoni
nėje ir tyrinėja, ar jis svei
ko proto, ar galima jį elek
tros kėdėn sodinti.

Kitaip sakant, valdžia lo
šia komediją. Juk ir mažas 
vaikas pasakys, kad pami
šėlis, tai kam dar iš jo ty
čiotis ir jį tyrinėti? Tokius 
reikia tuojau pradėti gydy
ti, o ne tyčiotis iš jų.

Senatorius Tom Connal
ly pareiškė, kad Kaišekas 
pavogė Kinijos valdžios 138 
milionus dolerių auksu ir 
išgabeno Formoza salon. 
Jis stoja už tai, kad jam 
daugiau pinigų neduoti.

Bet, veikiausiai, kai ku
rie senatoriai apskaičiuoja, 
kad jam tos sumos neužten
ka, tai reikalauja, kad val
džia duotų daugiau. Kurie 
gali milionais vogti valsty
bių pinigus, tų niekas teis
man netraukią ir dar bando 
juos remti.

. ; Atvykę Anglijos 
trai Washingtonan, 
kad Amerika kuodaugiau- 
siai pirktų Anglijoj paga
mintus produktus ir mokė
tų už juosdavo doleriais.

Ir kodėl Amerikai n(eiš- 
pildyti Anglijos ministrų 
prašymą? Juk čia visvien 
bedarbė, visvien bedarbių 
skaičius auga, visvien be
darbių apdraudos iždai tuš; 
tėja, tai nėra pavojaus^ kad 
dvigubai ar trigubai bedar
bių skaičius padidės.

Kinijoj buvo daug rusų 
baltagvardiečių. Didžiumo
je jie susispietė Šanghajuje 
ir ten apsigyveno. Bet ka
da liaudies armija artinosi 
prie Šąnghajaus, tai ir bal
tagvardiečiai. iš ten išsineš
dino. Laikiną prieglaudą 
jiems davė Filipinų valdžia. 
Vienok blogą pinigą-visi no
ri atsikratyti. Filipinų val
džią paskelbė, kad jie visi, 
o jų esą 5,000, iki 1 d. lap
kričio išsikraustytų.

Dabar rusų ortodoksų ar
kivyskupas MaksimoviČius

minis- 
prašo,

atsišaukia į šios šalies “ge
raširdžius žmones”, kad 
juos priglaustų, nes, girdi, 
juos iš Filipinų veja, o jie 
neturi kur glaustis.

¥

Jeigu turite geras širdis, 
tai paimkite,' jie daug ne
reikalauja, tik butą, maistą 
ir aprengimą. '

. Bąt kažin ar atsiras to-. 
kių geraširdžių?

Liepos 4 d., * Philadelphia 
joj, piknike, greta* manęs 
kalbasi du vyrai — vietinis 
ir išsivietinęs. Ką jie pir
miau kalbėjo, nenugirdau, 
mano ausis pasiekę vietinio 
žodžiai:

— Tai kodėl visa tai ne
parašote į spaudą?

— Jeiąu visa tai parašy
siu, ir pusės neliks — iš
braukys, • redakcijos netal-
pins.

4- Jūs turite' 
katalikiškąją ir 
spaudą?

Taip, savąją.
— [Bet juk yra 

srovi 
talpinti be braukymų..
(— Mus atvežė tam tik

ros įstaigos ir mes privalo
me užsičiaupę gyventi, nes 
jeigu pradėsime teisybę 
skelbti, tai gali mus neži
nia kur išgrųsti... ' (

Abudu pradėjo žygiuoti 
toliau parku ir tolimesnio 
jų pokalbio neteko girdėti. 
Pasirodo, kad dipukams už
darytos burnos ir jie negali 
teisybės skelbti, nes to ^‘de
mokratinė” tvarka reika
lauja.

omenyje 
tautinę

ir kitos
spauda, kuri gali pa-

Lankantis į; piknikus, pa- 
žmonius ir kitokias pramos 
gas teko susitikti ir dipukų. 
Bet dar nepasitaikė nei vie
ną paprastą darbininką su
tikti — vis diplomuoti, bu
vę aukšti pareigūnai, ver
telgos |ir jiems panašūs.

Išrodo, kad dipukų tar
pe darbininkų nėra.

pa-

Chicagos kunigų Drau
gas išleido jubiliejinį nu
merį, minėdamas 40 metų 
gyvavimo. Ir štai, buvęs 
Lietuvos prezidentas K. 
Grinius, laisvamanis, 
sveikino Draugą.

Nieko nepadarysi. Brook- 
lyno laisvamanių tėvas Liū
tas kunigu patapo, 3. O. 
Sirvydas į senatvę išpažin
ties pradėjo eiti ir daugelis 
kitų laisvamanių prie dievo 
atsivertė. Bet apie tokius 
atsivertėlius nabašninkas 
Ereminas sykf man ve kaip 
išsireiškė:

“Jeigu išgirsite, kad ir 
aš atsiverčiau prie bažny
čios, tai žin'okite, 
mano smegenimis 
blogo atsitiko.” .

Ir Ereminas 
sveikus smegenis 
mas...

kad su 
kas nors

numirė 
turėda*

Lietuvių Žinių redakto
rius, matomai, geras spe
cialistas meilės klausimais. 
Laikraštyje yra skyrius 
“Klausimai ir atsakymai.” 
Ir klausimai vien tik mei
liški, į kuriuos redaktorius 
duoda atsakymus. Štai vie
nas tokių klausimų:

“Esu jauna, graži, grak
šti, dirbu ligoninėje, mėgs
tu linksmą kompaniją, ir 
balsėlį turiu lakštingalos, 
bet niekas manęs^ neima. Ką 
daryti, , kad nepasenčiau su 
žaliuojančiom rūtom?” 
' Redaktorius, veikiausiai 
apsilaižęs, pataria pasigar
sinti per ląikraštį, tai atsi
rasią ukvatninkų.

Taip, pasigarsinus, tuo- 
jaus keli klebonai pakvies 
už gaspadinę ir tuomet ne-

reikės rūpintis, apie žaliuo
jančias rūtas...

Lietuvių Žinios dejuoja, 
kad Šveicarijos valdžia jau 
veja laukan lietuvius dipu
kus. Sako:

“Daigumai tremtinių ne
beduoda leidimų toliau dirb
ti ir ragina kuogreičiausiai 
apleisti Šveicariją. Net ir 
katalikiškos šalpos organi
zacijos, matyt, vyriausybės 
spaudžiamos, mažina trem
tinių šelpimą. Spėjama, 
kad tai yra pataikavimas 
Sovietams.”

Filipinų valdžia veja lau
kan rusus baltagvardiečius, 
Šveiąarija t— lietuvius, ki
tos šalys irgi bando nuo di
pukų atsikratyti. Nejaugi 
jos visos randasi Sovietų 
Sąjungos įtakoje?

Kapitalistai - darbdaviai 
nežiūri kokios tu tautos ar 
tikybos, bet žiūri, kaip tu 
dirbi ir kiek darbo atlieki. 
Tuo tarpu didelė didžiuma 
dipukų — poneliai, balta
rankiai ir jie kapitalistams 
netinka, nes nepratę sun
kų darbą dirbti. Štai kodėl 
daugelis šalių bando kuo
greičiausiai nuo jų atsikra
tyti.

Taigi, nereikia kaltinti 
veidrodį, jeigu tavo veidas 
kreivas.

Tūlas laikas atgal Bosto
ne jėzuitų kunigas Leonard 
J. Feeney pareiškė, ka<} tik 
per katalikų bažnyčią gali
ma būsią gauti vizą dan
gaus karalystėn įyažiuoti. 
Šitokiu savo pareiškimu, su
prantama, visų kitų tikybų 
išpažintojams uždarė dan
gaus karalystės ^vartus. 
Tuomi iššaukė protestus. 
K atalikų vyskupas, no roda
mas palaikyti diplomatinius 
ryšius su kitų tikybų įstai
gomis, savo kolegai Feeney 
atėmė kunigystės teises. 
Dalykas atsidūrė Vatikane. 
Kardinolų .taryba' irgi pa
smerkė Feeney.

Aš manau, kad kardinolų 
taryba, pripažindama, kad 
ir kitų tikybų bažnyčios ga' 
Ii išduoti vizas dasigauti 
dangaus* karalystėn, pakir
to tą medžio šaką, ant ku
rios kabo katalikų tikyba. 
Dabar katalikams nėra jo- 
kęi išrokavimo vien įsiki
bus į katalikų kunigų 
skvernus laikytis, kad ga
vus vizą. Juk gali išduoti 
bile tikybos dvasiškis. Tuo 
pačiu sykiu ir popiežiaus 
ekskomunikavimas pasilie
ka beverčiu. Katalikų ku
nigas neduos vizos, tai pra
voslavų ir protestonų kuni
gai išduos ir vis viena dan
guje būsi. .

A

4

t

“Darbininke” tūla Nelė 
p Mazalaitė r£šo vąizdelį, jei

gu jį galima taip pavadinti, 
apie verbų sekmadienį. Ten 
vaikas klausia:

— Kodėl Dievulis jojo 
ant asilėlių? Baltas žirgelis 
yra gražesnis, kodėl ne žir- 
geliu?

. Ir gauna atsakymą: . '
— Rusai pavogė žirgelį, 

bolševikai išvedė... t
Taip, bolševikai pavogė ir 

išvedė baltą žirgelį, paliko 
asiįėlį ir asilyčią. Ir dabar 
asilėlis redaguoja “Darbi
ninką”, o asilyčia jam ben
dradarbiauja.

Amerika jaugdavę Jugo
slavijos diktatoriui Tito 20 
milionų doleriųATeisybė, jis 
prašė 250 milionų, bet. kol 
kas negavo tiek.
• Kaip ten nebūtų, bet jei- < 
gu prisieis bėgti iš Jugoslav 
vijos, 
rėš.

tai jau pradžiai tu*'

V, Paukštys
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pati Regina atidengia “paslaptį/” Da
nielius ją buvo užpuolęs, Albis jį išsivi
jo... “Koks, audringas gimtadienis!... 
Savo įnamei ruošiu subrizįnį pokylėlį... 
Aš noriu, kad mamė h 
to. Todėl prašau visus 
turn čia nieko nebūtų

Netrukus, štai grįžtla 
jimo Sausiai. Monika m 
svečių būrys. O jie visi: 
praiz!” Monika susijaudina, bet pastebi, 
kodėl nėra dar vieno namiškio — Da
nieliaus, taipgi Albino ...

f X

> Tamara ir paaiškina: “Dėl to, kas pas 
tamstas šiandien įvyko, esu. kalčiausia 
aš, ir nuolankiai kaltę prisiimu z.. As
muo, kuris vadinasi Danielium Baručiu, 
o kurį tamstos, Sausiai, vadinate savo 
seserėnu, nėra nei Danielius Barutis, 
neigi tamstų seserėnas... Tariamasis 
yra Martynas Lapotas. Karo metu jis 
vilkėjo nacių uniformą. Jis buvo jų 

- gauleiteris, vadas, furjeriukas. Jis... tą 
baisų 1941 metų liepos mėnesio rytą su
komandavo visus Kūdrų miestelio žydus 
stoti .rikiuotėn prie griovio,' jų pačių iš
kasto pašilėje, netoli vingiuoto upelio.. . 
Martynui Lapotui vadovaujant, ten\pat 

. tūli žydai buvo nušauti, o kiti tik pašal
ti, — visi pusgyviai suversti į bendrą 
kapą ir apdengti šventa žemele. Abu ma
no tėveliai, taipgi mano seselė Rachilė 
ilsisi ten pat. Prieš dvi savaiti aš pirmą 
kartą Martyną Lapotą Amerikoje suti
kau šičia, tamstų bute, ir tai mane žiau
riai pritrenkė .. . Mane stelbė ne .baimė 
jo, — aš jau išmokau nieko nebijotį — 
bet tasai faktas, kad jis yra priimtas į 
tamstų namus seserėnu... Man reikėjo 
tamstom tuojau apie tai pranešti, bet 
maniau, jūs būtumėtį manimi netikė
ję •

Toliau Tamara paaiškina sujaudin
tiems svečiams, jog Martynas Lapotas 
sufušeriavo dokumentus ir kito (Da
nieliaus) vardu gyveno Vokietijoj ir 
paskiau įvažiavo Amerikon.

Kazys dargi prideda, kad ir jis neži
nojo, kad tai “buvo ne Danielius Baru
tis. Dipukai yra dviejų rūšių: vieni prie
varta išgabenti iš Lietuvos Vokietijon

esužinotų inciden- 
: nųduokite, tary- 
įvykę, z.”

. iš pasivaikščio- 
. ustebusi, kad čia 

“Surpraiz! Sur-

JONAS KAŠKA1TIS

Dar Mums Vienas Teatrinis Kūrinys!
gedęs, tapęs Paleckio ir Sniečkaus gar
bintojas, einąs prieš karą, giriąs rusus.

pritaikyta . ’Albinas, ir. pats buvęs kare, užtaria ka- 
zį. Tamara laikosi, kiek galėdama, bet 
neišlaiko — išeina. Regina ją užprašo 
ateiti už dviejų savaičių j staigmenėlę, į 
motinos gimtadienio pokyliuką. Ją paly
dėt išveda Albinas.

Kambary pasilieka tik du: Regina su 
savo pubroliu Danielium. Regina pasi
gaili, kad taip ūmai išėjo Tamara, — 
gal ji buvusi Danieliaus mergina ar ką? 
Danielius atkerta, kad jis nepakenčia 
žydų. Ir, be ceremonijų, sakosi mylįę 
Reginą ir jis ima jai meilintis. Ji prie
šinasi.

Gerai, kad tuo tarpu pargrįžo iš.pik
niko Reginos tėvai, tai šis prietykis nu
truko. Tėvas išėjo parnešt pieno, o mo
tina Monika, besigerindama savo seserė
nui Danieliui, vėl paduoda pinigų, kad 
šis galėtų klube pasilinksminti. Danie
lius ir išeina.

O duktė tuoj motinai ir pasako, kad 
praėjusią naktį Danielius lindęs prie jos, 
ir tai nebepirmą kartą. Nustebusi moti
na pataria ant nakties užsirakint mie
gamąjį, bet prašo tėvui apie tai nepa
sakot. Grįžo tėvas su pi'enu. Motina iš
ėjo virtuvėn gamint vakarienės, o tė
vas dukteriai pasakė .nesmagumų apie 
tą sūvo svečią Danielių. Piknike dasiži- 
nojęs, kad Danielius susimušęs girtas 
praėjusią naktį klube, apdaužęs kitą di
puką. Tėvas pataria dukteriai apie tai 
nieko nesakyt motinai, kad nesusisielotų 
dėl savo seserėno. Tėvas dar bandęs ir 
darbą Danieliui rasti, bet duktė paste
bėjo jam, kad nebus iš Danieliaus darbi
ninko: tinginys, nekenčia žydų, su vi
sais toks atžarus.... i 1

Įeina ir Stanislovas. Tas irgi nieko ge
ro apie Danielių pasakyt negali. Jį Da
nielius išvaręs, pats norėjęs sekretus su 
Kaziu žemaičiu kalbėti. Įėjusi Monika rašė, kuriai jo kūryba yra prieinamiau- 
nenori tikėt. Bet jos tėvas Stanislovas ir 
dar ką’ pasako: Danielius jį kalbinęs 
parduot labai gražų laikrodį, žadėjęs 
duoti magaryčių. Sausiai mato, kad čia 
iš tikro blogi popieriai, bet, kad išvengus 
piktų kalbų ir negarbės, prašo tėvą Sta
nislovą apie tai niekam nekalbėt. Visi iš
eina virtuvėn vakarieniauti.

Po dviejų savaičių rengiamas Moni
kos gimtadienio pokylėlis. Regina švari
na, dabina kambarį. Kalbasi su savo 
seneliu Stanislovu, pamoko jį dainuot 
“Happy birthday to you.” Per telefoną 
užprašo Tamarą Rabinavičiūtę. Sako se
neliui : “Užkviečiau Miglas, Tamarą Ra
binavičiūtę ; bus Albis,, gal ir jo tėvai; 
bus Kazys Žemaitis, bus Katrė Žilienė' 
— ji ir valgius gamina. Bus Danielių- 
kas, tu, tėveliai, aš — ar neužtenka?”

, ' Mamė apie tai nieko nežinanti, pape 
ją išvedęs'parkan pasivaikščioti. Stanis
lovas išeina' parsivest • Kazį Žemaitį. O 
Regina telefonuoja savo Albinui, užpra
šo jį ateit ir atsivesti Tamarą.

Štai ir įeina pusbrolis Danielius, įsi
gėręs. Be ceremonijų jis jai meilinasi ir 
jau velka ją į savo' įpiegamąjį. Regina 
rėkia. Įeina > ptanislovas ir Kazys. Sta
nislovas kerta Danieliui su lazda. Danie
lius pasprunka laukan. Kazys jo įkan-, 
din šaukia: “Danieliau Baruti! Tu žvė
rie!.., Žvėrie !...’L Stanislovas ir Kazys 
apramina Reginą. O štai įeina ir Albi
nas. Patyręs, ko čia būta, išbėga pasi
vyt Danieliaus ir jam ragus aplaužyt.

Įeina Tamara. Sako mačiusi “Al|t>iną 
pernelyg greit bėgantį,, tarytum ką besi
vejant.” Stanislovas atsako: “Jis nusivi
jo žaltį.” — “Danielium pasivadinusį 
žaltį,” atspėja Tamara.

Regina sėdasi greta Tamaros ir pa
kuždomis jai pasakoja. Įeina, maistą pa
gaminusi ir virtuvėj apsiruošusi, Katrė. 
Ji sau juokauja Stanislovui, o tas kaž
kaip apsiblausęs. Kas atsitiko?* Stanislo
vas nespėja paaiškint: turi įleist Miglas. 
Šiedu irgi pastebi ką tai tokio įtempto: ’

- “Reginutė lyg nesava.”
Stanislovas jau bepradedąs sakyt, bet

/

Iš po lengvos Rojaus Mizaroš plunks
nos tik ką vėl išėjo nauja^ pjesė. Gyva, 
įdomi, aktuali pjesė! Gražiai pritaikyt; 
kuklioms mūsų scenos galimybėms. “Ne-, 
susipratimas” — pjesės vardas.

Siužetą autorius paėmė tiesiog iš da
bartinio Amerikos lietuvių gyvenimo. 
Taikliai mums pavaizdavo vieną skaudų 
gyvenimo epizodą — iš atvykėlių dipu
kų prietykių.

Jeigu pirmešnioji Mfzaros pjesė “Mū
sų gyvenimo žaizdos” vaizdavo kiek se
nesnius prohibicijos laikus, tai “Nesusi
pratimas” — visai čia pat. Tokie nesu
sipratimai vyksta dabar Amerikoj ir su
daro opią problemą.

Pjesės turinys nepainus, bet sklandžiai 
apipavidalintas.

Visa kas vyksta Sausių namuose. Ne
tekę savo mylimojo sūrtaus, paguldžiusio 
savo jauną galva kare/prieš hitlerinį fa
šizmą, Sausiai parsikvietė iš Vokietijos 
seserėną Danielių Barutį.

> Myli jie jį, lepina, ypač Monika Sau- 
sienė: juk tai jos sesers Lietuvoje sū
nus, kurs, Lietuvoj būdamas, buvęs ge
ras, gabus ir labai žmoniškas vaikinu
kas. Jie jo, žinoma, niekad nebuvo ma
tę ir jį čia atsikvietė, padarę tam tyčia 
popierius - afideivitus.

Jų tas svečias dipukas negražiai atsi- ■ 
rekomendavo iš pat pirmųjų dienų. Toks 
jis stačiokiškas, atžarus, visaip Lietuvą 
derglioja ir fašistiniais purvais ją bars
to. O Sausiai —tik taip sau vidutiniai 
Amerikos piliečiai, katalikai, nekrypę 
perdaug nei kairėn nei dešinėn pusėn.

Tolimojo svečio nebuvėlio priimtuvėms 
atžymėti, Sausiai turi keletą svečių: sa
vo gerus (pažangius) kaimynus Petrą ir 
Oną Miglas, senyvą moteraitę Katrę Ži
lienę, na ir saviškį senioką Stanislovą 
Ketvergą ir dukterį Reginą. Ir tą vaka
rą įvyksta nesusipratimas. Stipriai susi
ginčija Miglos ir pats šeimininkas Ado
mas. Sausis su savo pribuvėliu svečiu 
Danielium Bąručiu. Danielius visaip nie
kina žydus, rusus, Lietuvą, o kiti jam 
prieštarauja. Šeirpininkė Monika Sausie- 
nė visaip mėgina ginčą apramint ir vis . 
užstoja savo mokytą, viską mačiusį se
serėną Danielių. Ginčo įkaršty ji įpuolay 
istorijon ir išvaro savo kaimynus Mig
las, kam jie užpuldinėja jos seserėną.

Po kokio mėnesio, vieną sekmadienio 
popietį, ateina pas Sausius kitas dipu
kas — Kazys Žemaitis. Čia jau visai ki
tas tipas. Pirmiau buvęs toj pačioj sto
vykloj su Danielium, jis jau metai kaip 
pritapo prie Amerikos gyvenimo. Jis pa
pasakoja seniokui Stanislovui apie savo 
meilę gimtajam kraštui, q Stanislovas 
apie savo pergyvenimus, na ir šį tą apie 
tinginį Danielių. Pažadintas iš miego, 
įeina ir Danielius ir, netrukus be cere
monijų išprašo Stanislovą išeit gatvėn: 
jis norįs su Ka>iu pasišnekėt. Na, ir 
Danielius dar labiau pasirodo, kas* esąs: 
jis vobija Kazį, kad šis parduotų kai ką 
iš atsivežtų aukso puošmenų. Kazys, ži
noma,’ atsisako ir bando perkalbėti fa- 
šistapalaikį Danielių, kad jis surimtėtų 
ir sužpnonėtų. Jiedu išeina gatvėm

Kambarin įeina Regina su savo Suža
dėtiniu Albinu Rimkum ir su gera drau
ge žydų? kilmės Tamara Rabinavičiūte, 
seniau čia pribuvusia po karo., Albinas 
stebisi, kad Tamara taip gražiai kalba 
lietuviškai. Tamara pasiaiškina, ji save 
skaitanti lietuve. Lietuvoje užaugusi, 
gyvenusi ir pamilusi savo tėviškę. Jos 
tėvus ir daugybę šiaip žydų ir pažangių
jų lietuvių nukankino naciai.

Štai, sugrįžęs, įeina ir Danielius. Ta
mara, jį pamačiusi, apalpsta. Albinas , 
net vaistų išbėga parnešti, o Regina 
įbėga virtuvėn karštos kavos užvirt. Tuo 
tarpu Danielius, iš to paties miestelio su 
Tamara, prigrąsina jai tylėti,, nė žodžio 
neprasižioti, jog jis buvęs nacistas žudei- 

_ka. Sugrįžo Regina su kava ir tuoj pas
kiau'Albinas su vaistais. Bet kalba ne
siriša. Danielius šaižiai išsibarė, kad 
taip pasikeitęs Kazys Žemaitis. Vokieti
joj buvęs, kaip reikia/ dipukas, o čia su-

arba pabėgę -ten nuo fronto pošvaisčių 
— šitų yra daugumas. Kiti — bėgę Vo
kietijon nuo liaudies keršto, nes jie lie
tuvių tautai nusikalto, padėdami vokie
čiams ją smaugti. Šitą mažuma ...”

Visi pritrenkti tuo niauriu atidengi
mu. Adomas Sausis ypač gailisi, kad vi
si namiškiai tiek jam, tam “seserėnui,” 
Vilčių dėjo, o daugiausia Monika. Čia 
tuoj prabyla ir Monika. Ji atsineša iš 
kito kambario ir parodo “seserėno” kam-' 
bary jos užtiktą šikšninį krepšelį. O ja- 
ine prikrauta aukso laikrodžių, apyran
kių, žiedų in dirbtinių auksinių dan-

Dainele: ManoJaunyst
Mano jaunystė gražiai žydėjo, 
Ir aš tais žiedais didžiai gėrėjaus, 
Beta greitai žiedus kas tai nuskynė,— 
Mano jaunystės dienas sunynė! 

žinau, nesugrįš jau jaunos dienelės,— 
Užgero jos jau, kaip tos žvaigždelės, 
Tik pasiliko kartus likimas 
Ir jaunų dienų prisiminimas.

Nors jaunos dienos nebevilioja, 
Vistiek krūtinėj meilė bujoja, 
Tad visi kartu, jauni ir seni 
Dainuokim dainas, kol ne per seni.

Bėga dienelės—slinksta ir metai, 
Kur viskas dingsta, nei ne pamatai, 
Oi lyra, lyra, kodėl taip yra? 
Kur jaunos dienos taip greit 

nubyra ?
VIII-24, 1949. J. M. Karsonas.

kurta-

Visi puola pasižiūrėt. Tamara pažįs
ta savo tėvelio, gydytojo, laikrodį — su 
raidėm “M. R.” Maušas Rabinavičius. 
“Čia štai dantys. Atmenu, mano motina 
turėjo du auksinius, bet gal ne jos, — 
gal josios jau yra iškeisti į pfenigus ar 
centus...”

Kazys* stipriai pareiškia: “
sis nacių karas ne tik apnaikino tautas, 
sugriovė ištisus miestus, bet ir pagimdė 
daugybę dvikojų baisūnų ... Budėkime 
visi, kad pasaulio neužguitų naujo karo 
siaubas!”

Visi giliai perimti. Monika irgi sako, 
kad čia buvo didelis nesusipratimas. 
“Per praėjusias savaites aš buvau sude- 
moralizuota, lyg klaidžiojau baisiame 
sapne... Visa tai gimė žiaurioj klas
toj...” O' Petras Migla . tikrina, “jog 
mes, pasimokę iš šito įvykio, laikysimės 
vienybės ir bendrai saugosimės.”

Visi sudainuoja vardinių šeimininkei 
“Ilgiausių metų” ir sugūžėją virtuvėn, 
o pati šeimipinkė Monika gailisi prieš 
savo sūnelio Algirdo atvaizdą, kad] jo 
vietos niekas neužims, kad jos lepinama- 
masis “seserėnas” taip žiauriai visus7 pa
mokino, kas esąs...

Puikus, įspūdingas kūrinys. Tokia ak
tuali pjesė, žinau, pereis daugelį Ame
rikos lietuvių naujokynų, ir daug kam 
padės atidaryti akis.

Rojus Mizara padarė esmingą įnašą į 
mūsų teatrinį repertuarą. Pjesė brandi, 
kupina dramingų supinimų, sklandžiai, 
gražiai sudėstytų.

MENO SAVIVEIKLOS 
ŠVENTĖ

Pablo Neruda: Didysis Lotynų
Amerikos Poetas

Pažangusis pasaulis gerai žino Pablo 
Nerudą, jį žino ypatingai Ldtynų Ame
rikos liaudis, kuriai jis daugiausiai

šia, nes Neruda rašo ispanų kalboj.
Pablo Neruda savo tautybe yra čilie

tis. Bet jis tremtinys. -Čilės reakcininkų 
valdžia jį puolė, persekiojo. Šiandien 
Neruda gavo laikiną prieglobstį Meksi
koj.

Neruda buvo pakviestas Tarybų Są- 
juhgon dalyvauti Puškino jubiliejuje. 
Šiemet, kaip žinia, sukako lygiai 150 
metų nuo didžiojo, rusų poeto gimimo 
dienos ir tas įvykis buvo labai plačiai ir 
ryškiai atžymėtas ypatingai Rusijoje.

. Neruda aplankė visą eilę kitų euro
pinių kraštų, ypatingai, naujų, liaudiš
kų respublikų. Jis buvo Lenkijoje, buvo 
Čechoslovakijoje.

I . . \

Pragoję sutiko šį žymųjį poetą Lee 
Stanley, amerikietė žurnalistė ir su juo 
pasikalbėjo — jis jai davė interview.

“Tikroji pasaulio atominė pajėga,” 
sakė poetas Neruda, “yra Tarybų Są
jungoje; toji pajėga glūdi naujame, ta
rybiniame žmoguje, sukurtame naujų 
socialistinių sąlygų.

“Mačiau Leningradą ir Stalingradą. 
Leningrado traktorių fabrike, kurį aš 
aplankiau, gamyba eina taip lygiai, kaip 
ėjo prieš karą. Karo žymės visiškai pa- 
šalintoš. Nėra, jokių ženklų, rodančių, 
būk Leningradas buvo nukentėjęs, Tai 
yra, rodosi, neįtikimas pasiekimas, bet 
tai yra didelis Tarybų Sąjungos ir jo
sios liaudies energingunio simbolis.

“Visur matai gausą, Koncertai ;ir ba
letai, > puikiausi pasaulyje, visuomet 
žmonių pilni. Krautuvės visuomet pri
krautos gerybių ir pilnos žmonių.”

Puškino jubiliejus Nerudą nupeikė ne
paprastai gražiai. : ’. į

“Visa šalis patapo Puškino šventvie-i 
te,” sakė. jis. “Niekad žmonijos istorijo
je rašytojai nebuvo taip tautos pagerb
ti... Buvo visur išstatytos didžiulės iš
kabos, panašios į amerikinius coca-cola 
skelbimus, tik šitosios turėjo ištraukas 
iš Puškino poezijos, užuot raginusios 
žmones ką nors pirkti.

Apie

poetas sakė: jos greit žygiuoja į nąują 
gyvenimą ir to žygio nieks nesulaikys. 
“Štai, kodėl tie, kurie trokšta jų„ žygia
vimą sulaikyti, trokšta karo, bet jie ne
laimės.” Jis matė Čechoslovakijos darbi
ninkus gyvenant švariai,. žmoniškai; 
pirmiau jie .niekad tokio gyvenimo netu
rėjo.

Apie Čilę rašytojas-poetas tarė:
“Mano šalis labai turtinga, bet inei 

vienas darbininkas negyvena taip gerai, 
kaip Čechoslovakijos darbininkai. Maity- 
ba Čilėje tokia prasta, jog net aukštes
nysis gyventojų luomas nuolat išsigema.

“Kai Mr. Achesonas kalba apie laisvę, 
jis niekad nepamini Pietų Amerikos ty- 
ronijų...” v • i

Šiomis dienomis Meksikoje užsibaigė 
Taikos Kongresas, kuriame dalyvavo ir 
šis čilietis poetas, Pablo Neruda. Jis ten 
pasakė tokią kalbą, kuri paliko klausyto
juose neišdildortią atmintį. Tūkstantinė 
publika per ilgoką 
jam plojo ir plojo.

Savo kalbą Pablo 
tokiu anekdotu: i

“Praėjusį birželio 
valstybės tuo pačiu

laiką po jo kalbos

Neruda pradėjo ši-

\

naujas, liaudiškas demokratijas

mėnesį dvi didelės 
laiku pakvietė du 

čiliečius aplankyti jas. Jungtinių Vals
tijų vyriausybė pakvietė čilietį generolą. 
Aš nesu generolas, aš esu tiktai poetas, 
tačiau, nežiūrint visko, tuo pačiu metu 
toli esanti šalis pakvietė mane viešnagėn- 
Toji šalis buvo Tarybų Sąjunga. Na, ir 
tuo pačiu metu, kai čilietis generolas ke
liavo iš toli pamatyti atominę bombą,, aš 
skridau dalyvauti jubiliejuje didžiojo 
poeto, taiką, mylinčiojo poeto, Aleksand
ro Sergejevičiaus Puškino.”

Būtų labai gerai, jei kas iš mūsų poe
tų išverstų lietuvių kalbon Pablo Neru
dos vieną kitą kūrinį.

Būtų gerai, jei vertimas būtų atlik
tas iš ispanų kalbos, iš originalo, 
nustotų mažiau grožio.

Gal Pietų Amerikos lietuviai 
tai atlikti.

Kaipgi su Argentinos lietuvių 
Klimavičium-Biednu ?
mūsų rašytojais-poetąis, 
Lotynų Amerikoje 
ispanų kalbą?

— Jis

galėtų

poetu 
kitaisKaip su 

gyvenančiais' 
jau užvaldžiusiais'

Rojus Mizara.

'V-
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VILNIUS. — Birželio 25-26 
dienomis Vilniuje įvyko Tary
bų Lietuvos lengvosios pra
monės įmonių darbininkų ir 
tarnautojų meno saviveiklos 
olimpiada.

Tekstilės, trikotažo ir odos- 
avalynės įmonėse meno savi
veikla tapo masiško pobū
džio. štai, pirmame apžiū
ros /rate, ktfris vyko vietose, 
dalyvavo apie 1,200 žmonių. 
Daugiau kaip 900 menininkų 
iš įmonių suvažiavo į Vilnių.

Dvi dienas demonstravo^’jie 
savo pasiekimus Valstybinės 
filharmonijos koncertų salėje, 
nuo ryto ligi vėlyvo vakaro.. 
Per visą tą laiką buvo atlik-- 
ta apie 200 dainų, šokių, mu
zikos kūrinių ir kitų meno sa
viveiklos dalykų. <r

Didelio pasisekimo susilau
kė gausūs “Kauno audinių’’ 
meno Saviveiklos kolektyvas, 
kuris atliko montažą “Tegy
vuoja kolektyvas, draugai!” 
Dainų, šokių, eilėraščių tema
tika — kolektyvinis darbas, 
kolūkiečių gyvenimas.

Su. plačia programa pasiro
dė Vilniaus trikotažininkų 
profesinė technikinė moky
kla. “Keturis kartus ordinais 
apdovanotas komjaunimas,” 
—tokia buvo šio kolektyvo 
programos tema, stipriai su
skambėjusi nuo ^scenos.

Įvairiapusiškus meno savi
veiklos pasiekimus demons
travo “Gulbės” įmonė (Klai
pėda). Kolektyvas laimėjo 
trečią vietą.

Jury komisija, kuriai pir
mininkavo TSRS liaudies ar
tistas B. Dauguvietis, pažymė
jo taip pat “Laimės,” “Litua* 
nikos,” Eidukevičiaus vardo 
kombinato, “Kaspino,” • “El
nio,” “Trikotažo,” “Silvos” ir 
eilės kitų įmoniį meninius 
pasiekimus.

Didelio pasisekimo susilau
kė eilė latlikėjų — “Inkaro” 
darbininkai broliai Kazlaus
kai, kurie lūpinėmis armoni
komis atliko melodijas iš fil
mo “Sakmė apie Sibiro žemę” 
bei lietuvišką polką, “Gulbės” 
darbininkas Budrys ir Uickai- 
tė, temperamentingai pašokę 
čardašą, talentinga dainininkė 
Janušauskaitė (“Dobilo” fa
brikas) ir kiti.

Lengvosios pramonės minis
terija, tekstilės bei odos-ava- 
lynės darbuotojų profsąjungų 
respublikiniai komitetai, su
rengę šią meno saviveiklos 
šventę, atliko didelį ir nau
dingą darbą.

Įvykusi olimpiada skatins 
tolimesnį meno saviveiklos 
augimą lengvosios pramonės 
įmonėse, padės ugdyti chorus, 
orkestrus, šokius kolektyvus, 
talentingus atlikėjus.

NAUJOS 
TRAKTORININKeS

Kaunas, birž. 26 d. — Iš
leistuvėms ruošiasi Karmė
lavos žemės ūkio mechani
zacijos mokykla. Paruošta 
120 naujų traktorininkų. 
Išleidžiama pirmoji trakto- 
rininkių laida, Ja sudaro 24

' n J. Paukštysmerginos.
Laisvę—^Liberty Lith. Daily 
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(Tąsa)
Volodia niūriai tylėjo.
— Arba kad galima būtų kariauti be 

to prievolės jausmo užnugariui, kuris 
viską tau atiduoda, paskutinį kąsnį duo
nos, geležies gabalą ir sunkų, varginantį 
darbą. Jei to nebūtų, aš sutikčiau ka
riauti kad ir visą gyvenimą. Karas pra
turtina žmogų: užgrūdina charakterį, 
nuskuta savimylos, apgaulės bei pataika
vimo purvą, padaro tave aukšto ūgio 
žmogumi, užgrūdina 'valią, moko vertinti 
gyvenimą.

—. Vertinti gyvenimą? ... ’
Volodia pašoko nuo kelmelio', nustebęs 

žiūrėdamas į komisarą.
— Taip, taip, tik tai, ką galima- kiek

vieną akimirką prarasti, tampa neįverti
nama ...

— O kaip gi drąsūs milicininkai?
— Taip, galima būtų kariauti visą gy

venimą, kad ne tasai nejaukus jausmas 
prieš tuos aštuoniasdešimt žmonių, kurių 
sąskaita tu jautiesi didvyris esąs ... Sko
los ir dar pareigos jausmas ...

Kaip tai skolos ir pareigos?
— Na, skološ — tai yra kaltės. Aš vi-* 

są laiką jaučiuosi lyg kaltas prieš juos, 
kaltas, kaip veltėdys, išgalvojęs sau mi
linę su blizgančiomis sagomis, tur būt, 
tam, kad jomis pridengčiau savo sąži
nę...

— Jūs kaltas, drauge -komisare; Se
mionai Vasiljevičiau! Liaukitės jūs iš 
manęs juokavęs ...

Zebolovo’akyse blizgėjo ašaros.
— Ne, aš iš tavęs nesijuokiu, Volodia, 

brangus tu mano kareivi... — tyliai ir 
liūdnai tarė Rudniovas. Jis stovėjo, atsi
rėmęs petim į senos pušies kamieną, 
prieš berankį automatininką.

Aš tyliai pasitraukiau į šalį. Man bu
vo gėda dėl nenorom nugirsto pokalbio, 
džiugu, kad aš jį išgirdau, skaudu, kad 
ne visi, kuriems teko vadovauti žmonių 
gyvybėms- kare buvo panašūs į Rudniovą. 
Ir aš pagalvojau: “Štai koki turi, būti 
tie, kurių rankose tūkstančiai žmogiškų 
gyvybių ...”, ' xxx . ; . .

Antrąją mūsų stovyklavimo dieną ne
toli Storojo Miško aš aptikau didelę ga
nyklą, tinkančią lėktuvams nusileisti. 
Smėlėta dirva jau buvo spėjusi nudžiūti, 
gruntas sukietėti. Map kėlė nerimą tik 
viena aplinkybė: • greta ganyklos buvo 
duobės, kur skaldyta akmenys. Tai buvo 
gilios duobės, išmuštos dinamitu. Užsi
žiopsos lakūnas ir nuleis lėktuvą ne vi
sai tiksliai laužų nurodytoje vietoje — 
mašinos ir sraigtelių nesurinksi. Kovpa
kas, kaip visuomet, ryžtingas tokiais at
vejais, liepė paruošti aikštelę, o pats pa
siuntė radiogramą su koordinatomis. Vis 
dėlto,'bijodamas skaldyklų kaimynystės, 
aš surinkau visus turimus elektrinius ži
bintus su raudonomis bei žaliomis štore- 
lėmis ir išrikiavau ploto pakraščiais sig
nalizuotojus, papildomai nurodančius 
nutūpimo aikštelės ribas. Ji buvo į vie
ną kraštą kiek nuolaidi, aukštoka, bet 
apskritai paėmus gera.

Pirmą vakarą mes ne per daug tikė
jomės, kad lėktuvai atskris, bet vis dėl
to, sąžinei nuraminti, pakūrėme laužus 
maždaug po valandėlės nuo sutemų. Bu
dėjo šeštoji kuopa gerai šiame reikale iš
treniruota. Nespėjo dar prasidėti bega
liniai pokalbiai prie laužų, kaip išgirdo
me motorų dūzgesį..

— Negali būti, kad, tuoj pat pirmą 
naktį, ir dar taip anksti! — pastebėjo 
kuopos viadas majoras Diogtevas.

— Praskrendantis vokietis, — tarė 
žiovaudamas Diejanovas.

— Štai jis tau, praskrisdamas, numes 
pustoninę, — su nerimu pasakė kažkas 
tamsoje.

— Aha, i— sušnabždėjo Diejanovas, 
atkraginęs galvą į žvaigždes ir įtempęs 
klausą. — Suka ratą.

Nuo laužų viena po kitos ėmė trauk- 
, tis figūros ir dingti tamsoje.

■ šeštosios, nelabai kovingos, kuopos ko
votojai jau ne kartą yra gavę bombinių 
lauktuvių savo begalinių budėjimų metu.

Danguje lėkfuvas suko >ratą viršum 
mūsų, nuslinkdamas kažkur ties, mišku 
įr leisdamasis žemyfi.

— Gesinkit laužus! — sukomandavo 
majoras Diogtevas.

t*

Iš Mano Atsiminimų

Bet prie* laužų beveik jau nieko nebe
buvo. Vienas kitas drąsuolis bandė iš
pildyti paliepimą, tačiau didžiulės pliau
skos nuo judinimo dar smarkiau įsilieps
nodavo, o į dangų kilo kibirkštys.

Lėktuvas skrido tiesiai į laužus, smar
kiai leisdamasis, beveik pikuodamas.

“Kodėl taip tylu?” — galvojau aš, pa
siruošęs pulti į akmenduobes, kur buvo 

. mažiau šansų patekti po skeveldromis. 
Ir staiga, iš karto išjungęs motorą ir už
degęs dvi šviesas, lėktuvas nėrė tiesiai į 
Ihužus. Dabar buvo aišku: tai “Duglas.” 
Jis, kaip paprastai, praeis skutamuoju 
skridimu virš laužų ir apžvelgs aikštelę, 
o kol jis apsigręš, aš spėsiu surinkti išsi
sklaidžiusius žmones.

“Reikia apšviesti skaldyklas ir iššau
ti dvi baltas raketas.” Tddėl surikau: 
“Visi į vietas!” ir išbėgau7 į aikštę tuo 
momentu, kai lėktuvas artinosi prie pir
mojo laužo.

Staiga tuoj už laužo ‘Augias’ šokte
lėjo kartą — stipriai, antrą — silpniau, 
ir tormozuodami sustaugė motorai, kol 
aš stovėjau suglumęs, lėktuvas jau bėgo 

’ tiesiai • į mane, mažindamas greitį. Ne
spėjo surasti raudonos raketos, kad įspė
tų (tai vis vien būtų jau buvę per vėlu), 
kaip lėktuvas sustojo apie dvidešimt 
metrų nuo manęs ir, pastovėjęs kelias se
kundes, vikriai ėmė slinkti kraštutinio 
laužo kryptimi, palikdamas nutūpimo 
aikštelę laisvą.

— Luncas, kad aš taip gyvas būčiau, 
Luncas! — išgirdau aš-užpakaly savęs 
džiaugsmingą Kovpako balsą. Senis gu
lėjo ant žemės, pasiklojęs savo vengriš
kus kailinius. Aš jo įebuvau pastebėjęs.

Taip, panašu į i, — ir aš pribė
gau prie lėktuvo. Iš j dngę motorus, iš ka
binų ėmė lipti žmonas, — 
niais kombinzonais. Tai 
jų Luncas. 1

Į

Aprimus pirmajam 
ištarus pirmuosius 
džius, Kovpakas stipriai paspaudė Lun- 
cui ranką, o paskui pasivedė jį į šalį, 
matyt, nenorėdamas, kad juos girdėtų 
valdiniai.

— Pats tupdei lėktuvą?
— Pats.
— O ko neapsižvalgei?
— O kas?1
— Visi lakūnai Jpirmą kartą apsižval

go, o paskui... tupdo ...
— O ką jau ten pamatysi? Tai daro 

tik taip sau, dėl sąžinės ramybės ...
— Tai jau, atrodo, lakūnas saVo mir

ties niekada nemato?. .,
— Teisingai. O, be to, 

mis buvome susitarę: jei 
gramą, vadinasi, galima 
kur nieko ...

Kovpakas tylėjo. Prie jų priėjo Rud- 
niovas. ,

— Semionai Vasiljevičiau, štai drau
gas Lunca^ pas mus atskrido ...

— Matau'! Gerai nusileidote, drauge. 
Tik jau labai netikėtai...

— Pasitikiu jumis. Toksai susitari
mas. Vis vierf naktį nusileidi lyg aklas...

— Pašitikėjimas — didelis dalykas. 
Reikia jausti petį kaimyno, su kuriuo 
guli grandinėje, eini atakon...

— Taigi taip yra pėstininkuose, Se
mionai! O čia juk aviacija, tai tas pat, 
kas kavalerija ar jūrininkai. Taip pas 
mus buvo per aną karą.

— O šiame kare yra kitaip, drauge 
Kovpakai, — rimtai atsakė Luncas.

“Taip, reikia jausti draugo alkūnę,” 
•— galvodavau aš visuomet, atsiminda
mas tą Luneo nutūpimą. >

Sekančią dieną. vokiečiai pradėjo pul
ti. Ar tai juos suerzino Pavlovskis savo 
“ūkiška operaciją,” ar jie; užuodė lėk
tuvo 1 nutūpimą stepėje, bet mūsų užim
tus kaimus puolė kelios kuopos, atgaben
tos mašinomis iš Čiornobiliaus ir Ovru- 
čo. Mes’ stojome į mūšį. Reikėjo ątlaikyti 
ganyklą dar bent šiai nakčiai. LuricUs 
buvo vakar atskridęs žvalgybon, ir šiai 
dienai mums buvo pažadėti atsiųsti trys 
lėktuvai. Tai reiškė,' kad apie penkias
dešimt sužeistųjų nuskris į Didžiąją Že
mę. Tiesa, šis mūšis mums davė sužeis
tųjų dar vienu lėktuvu daugiau, bet 
aikštelę vis dėlto atlaikėme.
, " (Bus daugiau)

apsivilkę kaili- 
buvo iš tikrų-

i susijaudinimui, 
pasisveikinimo žo-

mes gi su ju- 
duodate radio- 
leistis be nie-

(Pabaiga)
Kilus rusų-japonų karui, po 

tam Rusijoj revoliucijai, tas 
palietė ir Lietuvą.- Tarpe Ame
rikoj gyvenančių lietuvių .iški
lo didelis ūpas remti revoliuci
ją. Lietuviai sumanė šaukti 
viešą suvažiavimą (seimą), ku
ris įvyko vasario 22. d., 1906 
metais, Philadelphia, Pa.

j Schenectadyj 1902 m. tapo 
nutverta šv. Kazimiero Drau
gystė, kurios nariu ir aš bu
vau. | Mane ir Vincą Kundrotą 
išrinko į minėtą seimą atsto
vauti šią draugystę. Amsterda
mo lietuviai paskyrė Roką S ta- 
nislavičių ir Bronių Balevičių 
(Balutį). Tada su j Balevičia 
buvome neblogi draugai ir su 
jo dėde kun. Juozu žydinavi- 
čia, Amsterdamo lietuvių para
pijos klebonu. Vėliau mūsų įsi
tikinimai mus perskyrė.

Grįžtu prie suvažiavimo, ku
riame tapo išrinktas komitetas 
darbuotis dėl revoliucijos. Dėl 
manęs suvažiavimas davė ' pa
moką. Kunigėliai bandė pa
kreipti į savo pusę, bet pasiro
dė persilpni. šliupas su pasekė
jais juos sumaldavo, tas mane 
daug sutvirtino prieš juos.- Vė
liau pribuvo Social. D. P. atsto 
vas A. žagaras, kuris važinėjo 
po stambesnes lietuvių koloni
jas; sakydavo prakalbas ir rin
ko pinigus revoliucijos perga
lei. Mūsų mažai kolonijai jo 
nebuvo galima gauti. Jam ap
leidus Ameriką pribuvo P. Gri
gaitis.

Mes kreipėmės prie komite 
to, kad ir pas mus pasiųstų 
Grigaitį. Komitetas sutiko ir 
paskyrė'dieną. Mes, suradę erd
vingą svetainę, išgarsinom ir 
turėjom geras pasekmes. Gavę 
pranešimą, kada Grigaitis pri
bus, aš su savo gaspadorium 
nuvykom į stotį jo pasitikti. 
Parvykę į namus, pavalgę pie
tus, nuvykome į svetainę, kuri 
užpildyta žmonėmis, i Prakalba 
sukėlė didelį ūpą publikoj. Už
sibaigus ialbaį, paprašius aukų 
revoliucijos reikalams, publika 
buvo- dilesni — sukelta nemažai 
pinigų.- Dar 'turint laiko, sta
tyta įvairūs klausimai, į ku-* 
riuos kalbėtojas atsakinėjo.. Su
grįžus į namus, Redeckienė pa
gamino vakarienę. Vakarie
niaujant d. Redeckis paklausė 
jo ką jis mano apie Bronių 
Baflevičią (Balutį). Grigaitis 
atšovė sakydamas: jis nėra re-% 
voliucionierius, jis yra tautie
tis; jam daugiau niekas nerū
pi, kaip tik tauta.

O šiandien pats Grigaitis ne 
geresnis. Aš ir pastačiau klau
simą: kaip jūs važinėjai po 
plačią Ameriką ar nesutikote 
kur Adolfą Kišoną. Atsakė: taij 
tas pats žagaras. Nustebau, 
kad mano senas pažįstamas po 
Ameriką važinėja, prakalbas 
sako ir"''į laikraščius rašinėja, 
o aš, nežinau, kaip žagaras at
važiavo antru sykiu į Ameri
ką, į Philadelphia, Po., prie 
“Kovos” štabo, tada pradėjom 
susižinoti. Važiuojant į Chica- 
gą pas mane sustojo, savaitę 
laiko > praleido. Tada daug pa
sikalbėjom, tai buvo rhalonus 
svečias.

Rusijos caras tada su savo 
biurokratais paėmė viršų — 
revoliuciją nuslopino. Reakcija 
puolė persekioti revoliucionie
rius.- Daugumas paspruko iš jos 
nagų ir bėgo į kitas šalis, tai 
ir mūsų lietuviams prisiėjo da
ryti. Atvąžiavę į Ameriką ne
pradingo gelmėse — ėmėsi už i 
darbo; stiprino darbininkiškos 
pakraipos, spaudą, sutvėrė 
Laisvę, kuri jau per 30 metų 
dienraštis. Vėliau ir Vilnį pa
darė dienraščiu. Ir kiek jie liė- 
tuviškij kolonijų apvažinėjo ir 
prakalbų ' pasakė, ir kiejk laik
raščių užrašė ir literatūros iš
platino, ir kiek lietuvius dva
sioj sustiprino. Tai milžjniškas 
darbas! Mam rodosi, kad mes 
progrese pažengę, esame aukš
čiau už visas kitas tautas, pa
gal gyventojų skaičių, tai yra 
didesnis nuošimtis.

Ar tai nereikia pagerbti to
kius darbuotojus, kaip mes tu
rime: Pruseiką, Mizarą, And-

Buknį,

kambarius 
m.- įsigijom 
inkorporavo- 
Educational

rulį, Bimbą, Taurą, 
Gasiūną, Dr. , Kaškiaučių, D. 
M. šolomskas, J. Siurbai Paukš
tį, Petriką ir Petrikienę. Išsky
rus Petriką, visi aplankė mūsų 
koloniją ir • prakalbas pasakė. 
Ir kiek dar jų yrą gyvų ir 
mirusių — kur juos visus čia 
suminėsi.

Dabar suminėsiu, ką mes at- 
siekėm šiame pėrijode. Laikui 
bėgapt Nusitvėrė Lietuvių Ap- 
švietos Klubas, prie jo ir knygy
nas. Iš pradžių 
nuomavome, 1908 
nuosavą namą ir 
me- Lithuanian
Club, 703 ir 705 Windsor Ter
race. Minėtas klubas paskleidė 
nemažai apšvietos iš progresy- 
viško atžvilgio. Turėjo/Tnokyklą 
anglų kalboj ir sutraukė visas 
knygas, kurios buvo išleistos 
lietuvių kalboj, ir užsakyta visi 
laikraščiai,; išskyrus Rymo ka
talikų. Tankiai rengiamos pra
kalbos. Tur būt, nesirado kal
bėtojo, kuris nebūtų kviestas 
prakalbą pasakyti. Ruošdavo 
diskusijas įvairiomis temomis. 
Taipgi įvairūs teatrai sulošti.

Susitvėrė choras, po vadovys
te Kazio Meilūno, kuris daug 
atsižymėjo ne vien ant vietos, 
bet ir kitur užkviesdavo. Susi
tvėrė TMD, iš kurios paliko 
ALDLD, susitvėrė LSS kuopa, 
nariai beveik visi užsiprenume
ravo Kovą. Tuose laikuose Ke
leivis ir plačiai buvo išsiplati
nęs. 1919 metais, įvykus skili
mui, visi nuėjo su kairiaisiais, 
su menševikais nė vieno. Metę 
Keleivį, pradėjo skaityti Laisvę 
ir Vilnį. Tai buvo laikai, ka
da buvo nemaža kolonija. Tada 
nė vien tarpe lietuvių, bet 
abelnai ir tarpe kitų įvairių 
tautų ūpas, solidarumas, i uni
jos, darbininkiškos organiza
cijos, buvo gana tvirtos, kad 
1913 m., tapo mieste socialistų' 
administracija išrinkta, su ma
joru Dr. Lunn priešakyje. Vi
sas miestas ir pavietas paliko 
raudonas. Buržuazija išsigan
do ir pradėjo šlykščiausią pro
pagandą varyti. Po 2-jų metų 
visos partijos susivienijo ir 
laimėjo rinkimus prieš socialis
tus, o po antrų dviejų metų ir 
vėl jie prakišo. Socialistai lai
mėjo. t

Po pirmojo karo įvyko skili
mas - pasidalinimas tarpe kai
riųjų ir dešiniųjų.' Susitvėrė 
komunistų partija. Komunis
tai kilo, o socialistai krito že
myn. Pastaruoju laiku beveik 
jų ir nėra. Unijos irgi pakri
ko įvykus bedarbei. Indįistria- 
listai pasipaudojo. General 
Electric Co. sutvėrė kompani
jos uniją, kuri laikėsi iki 1935 
m. Kom.. partijai stiprėjant ir 
pasidarbavus, kompanijos uni
ja susmuko, susitvėrė U. E. 
unija, vėliau įstojo į CIO. Kom
panija nenorėjo pasiduoti. Bal
savimais sumušė 5 balsais prieš 
vieną.

Tas 
rican 
ruoju
skaitlingos ir tvirtos CIO uni
jos.

Kada aš pribuvau į Schenec
tady, tai miestas susidarė iš 
apie 15,000 gyventojų, šiandie
ną siekia apie 150,000; tarpe 
1901 ir 1920 metų Schenecta
dy Locomotive Works, Amer. 
Locom. Co., Edison Works ir 
General Electric Co. persiorga
nizavo ir išaugo į milžinus. Tai 
pakilo ir skaičius gyventojų*

Darbams sumažėjus senes
niuose laikuose daugumas ap
leisdavo miestą — išvažiuoda
vo kitur. Tas.atsitiko ir mūsų 
liętuvių tarpe. Visai mažai pa
siliko, nemažai išmirė, pasili
kę suseno, kad joki© judėjimo 
nebeliko. L. A. Klubas ant par
davimo išstatytas, narių pali
ko apie 20, LLD kp. 7 n., LDS 
— 'apie 30 n. Jaunuoliai įxsu- 
sirinkimus neatsilanko.

Ir man senatvė atėjo; 
negaliu tiek skaityti. Akys 
netarnauja, kaip seniau,
vargsta. Nors laikraščiai atei 
dinėja nuo pradžios jų 
mo:

pasikaflbėjus su keliais 
simpatingais darbinin- 

pradėjome darbą, nors

Worker ir du vietiniai — ryti
nis ir vakarinis.. Sūnus su mar
čia perka N. York Times, Ti
mes Union, Mirror ir News. In 
Fact ateidinėja nuo pat pasi
rodymo.- Peržvelgęs juos visus, 
matai, kaip pasaulis pasidali
nęs.

Aš esu nemažai pasidarbavęs 
tarptautiniame judėjime, ypač 
unijiniame judėjime. Alco iš 
seniau veikiančios AFL pasida
linusios į skirtingas grupes, po 
skirtingais vardais ir iš jų ma
žai kas pasiliko. 1937 metais, 
man 
unijai 
kais,
sunkus darbas buvo, bet mes 
laimėjome. General Electric 
kompanijos U. E. unija daug 
dėl mūsų padėjo, davė veltui 
svetainę, mažesnius kambarius, 
pakol mes išaugome į tvirtą 
uniją. Dabar jau turi nuosavą 
pastatą su įvairiais patogu
mais. Aš esu priskaitomas čar- 
terio narys. Didelę klaidą Alco 
darbininkai padarė priimdami 
“seniority” laiko išdirbimo tai
sykles, ne dirbtuves, o depart
ment©.

Karo metu dirbo ne vien lo
komotyvus, bet ir tankus ir ki
tus daiktus. Valdžia pastatė 13- 
ką didelių erdvingų pastatų. Po 
karui kompanija nupirko juos, 
bet niekur nebuvo pranešta, 
kiek užmokėjo. Pirmiausia juos 
pertaisė į Diesel. Tie, kurie dir
bo ant kariškų darbų, tapo at
leisti.- Karui užsibaigus ir dar
bai užsibaigė. Vėliau pradėjo 
šaukti atgal prie Diesel tuos, 
kurie buvo dasidirbę į ‘seniori
ty.” Užbaigus steam, negali 
gauti 
gavo, 
ninko 
laukė 
sijos, 
apdraudos. Aš ir keletas kitų 
priešinomės tam, bet daugumas 
manė, kad sfeam niekados ne
užsibaigs, manydami, išdirbę 
daug metų prie, savo amato, 
gali įkišt ten, kur jiems nepa
tiks. Dabar gailisi, bet per vė
lu.

Pas mus, taip kaip ir kitur, 
darbai mažėja, atleidinėja dar
bininkus. Aš pats einu kas sa
vaitė į bedarbių apdraudos raš
tinę pasirašyti ant čekio, ma
tau 'ilgiausias eiles ir jos nema
žėja, bet didėja. Daugumas 
skundžiasi, kad su 26 dol. ne
galima praįyventi? Randasi to
kių,

pats atsitiko ir su Ame- 
Locomotive * Co. Pasta- 
laiku abiejose randasi

jau 
jau 
pa*

vo 3 metus karo tarnyboje, ap
sivedė su kitataute. Veselija at
sibuvo South S'idės klubę. La
bai daug žmonių dalyvavo. Jau
nojo tėvas yra LDS 160 kuopos 
narys, jis užlaiko krautuvę.

Penktadienį, 23 d. rugsėjo
LDS 160 kp. name, 1320 Med-> 
ley St., yra šaukiamas LLD 87 
kuopos susirinkimas. Susirinki
mas bus svarbus, nes rinksime 
delegatus į apskrities metinę 
konferenciją, zkuri atsibus 25 
d. rugsėjo, 142 kuopos name, ► 
West Carson St. Nariai prašo
mi dalyvauti.

Lietuvis J. Medonis nupirko 
krautuvę nuo 
Fulton St. 
gražiai, 
biznyje.

kitataučių ant 
Krautuvę užlaiko 

Linkime pasisekimo

D. P. Lekavičius.

Detroit, Mich

Užbaigus 
darbo prie Diesel, kurie 
tai tik paprasto darbi- 
(labor) flarbą. Kurie su- 
65 m.^ tie nuėjo ant pen- 
o jaunesni ant bedarbės

kurie ir tiek negauna.
Antanas Gudzinskas 

(Gudzin). ,

Pittsburgh, Pa
Visokios Žinios

160 
na

liko

nuo 
au-

Rugsėjo 9 atsibuvo LDS 
kp. susirinkimas, savajame 
me, 1320 Medley St. Visi kuo
pos viršininkai dalyvavo. Na
rių susirinko apie 30.

Iš raportų pasirodė, kad klu
bo biznis pereitą mėn. buvo pusė
tinai geras, apie $900 apyvar
tos. Išmokėjus bilas pelno 
apie $200. '

Buvo skaitytas laiškas 
dienraščio Vilnies, prašant
kų į popieros fondą. Tūliems 
buvo, neaišku, tai J. K. Mažuk- 
na paaiškino * darbininkiškos 
spaudos naudą, kiek ji prisi^e 
da prie auklėjimo LDS ir kitų 
lietuvių organizacijų. Tada dį 
dėlė didžiuma narių nubalsavo 
paaukoti po $10 paramai Vil
nies ir Laisvės.

Kuopos vajininkas Joe Šim
kus pridavė blankas dėl 5 nau
jų narių suaugusių ir 7 vaikų, 
viso 12. Visi vienbalsiai priim
ti. Tai gražus darbas.

Klubo gaspadorius pranešė, 
kad yra kuopos narių, kurie 
atėję į klubą daro gėdą, rieUž- 
silaiko tinkamai. Kuopa nutarė, 
kad toki pus spenduojami ant 
30 dienų ir visai į klubą neįlei
džiami.

Kuopos narės Darbutą sūnus 
baigė inžinieriaus mokslą uni
versitete.- Iškilmėse dalyvavo 
motina. Tas jaunuolis du me
tai atgal baigė aukštesnę mo
kyklą su pagyrimu.

J. Šimkaus sūnus, > kuris bu-

h
suvažiuoti, automobiliai 
vienas kitą. Na, ir štai 

susirinko svečių apie 2,-
Tokis didelis pritarimas

. Spaudos piknikas įvyko 28 
d. rugpiūčio. Ryte komitetas 
buvo labai susirūpinęs, kad tiek 
daug darbo įdėjo, idant pikni
kas būtų sėkmingas, o štai ry
tas apsiniaukęs.

Komitetas ir darbininkai su
sirinko į Draugijų Svetainę, 
visi žvalgosi ir tariasi,, kad 
oras prastas, kad gali labai pa
kenkti spaudos piknikui. . Na, 
bet, truks-pliš, reikia piknikas 
ruošti. Susidėjome visokias 
reikmenis į automobilius ir 
vykstame.

Atvykome į parką. Gaspadi- 
nės taiso pietus, vyrai ruošiasi 
prie šalto alaus, visi dirbame 
ir laukiame kas bus, ar atvyks 
svečių. Štai jau ir antra valan
da po pietų, o vis dar saulės 
nesimato. Bet jau pradeda sve
čiai 
seka 
jau 
000.
spaudai. Dalyviai jaučiasi ge
rai, nors kaip kada keli lietaus 
lašai ir nukrinta. Svečiai link
sminasi iki pat vėlumos. ’ j

Drg. L. Pruseiką atvyko į 
pikniką. Jis pasakė gerą kal

ybą/ apįbūdįndafnas pasaulinę 
padėtį ir išdėstydamas darbi
ninkiškos spaudos svarbą. Ra
gino visus ir visas remti dien
raščius Vilnį ir Laisvę, rengti 
įvairius parengimus spaudos 
naudai. Taipgi ragino ir skai
tytojus, pritarėjus paremti 
dienraščius aukomis. Taip pat 
nepamiršti ir kanadiečių sa
vaitraščio Liaudies Balso, kuris 
Kanadoje aptarnauja demokra
tinių lietuvių reikalus. Kalbė 
tojas sakė, kad dabar visų 
laisvę mylinčių piliečių parei
ga kovoti prieš reakciją, ginti 
Amerikoj liaudies laisves ir 
teises. Ragino tuos, kurie dar 
neskaito Laisvės ir Vilnies, tai 
tuojau užsisakyti.

Daug darbo turėjo vyrai, bet 
dar daugiau moterys, kurios, 
tiek daug' maisto prigamino. 
Visiems ir visoms?didelis ačiū. 
(Kas *ir kiek reikmenų pikni
kui aukavo, jau buvo kitoj ko
respondencijoj, tai nekartoja* 
me — Red^.

Piknikas gerai pavyko. Gas- 
padoriai J. Nausėda ir St. 
Tvarijonas visiems taria nuo
širdžiai ačiū, kas darbavosi, 
aukavo ir dalyvavo. Liks dar
bininkiškai spaudai pelno.

; t St. Tvarijonas.

Cleveland, Ohio
Parėmė Knygų Fondą 

t

Į Lietuvių Literatūros Drau
gijos knygų ir Apšvietos Fon
dą suaukavo $23. Aukavo 
po $1 sekami draugai: Ch. 
Plausis, Jonas Stripeika, Joe 
Pabalis, F. Sklieris, A. Janiū
nas, P. Boika, P. Karulis, P. 
Nemura, J. Wašnavičius, Gi 
Sabūnas, A. Garbiūnas, A. 
Norwich, W. Praisas, Joe 
Dillis, J. Simans, J. Rūbas, 
J. S. Petronis, A. Mockaitis, 
J. Zubrys, M. Gedamauskie- 
nė, K. Valaika ir P. Dulskis.

’ Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū! P. R.

Vilnis,Laisvė,
įsikūri- 
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ALDLD Reikalai
“Šviesos” No. 3

CHICAGOS ŽINIOS
dalyvavo 68

žurnalo “Šviesos” No. 3 at
spausdintas ir išsiuntinėtas vi
siems nariams. Paštas nemažai 
grąžino atgal, nes nąriai išsi
kėlę į kitas vietas gyventi.

Reiškia, ne tik tie nariai ne
gavo žurnalo, bet ir daugiau 
padarė išlaidų, nes Centras tu
ri paštui apmokėti už grąžina
mas kopijas. Prašome visus 
narius, kaip tik permainote gy
venimo vietą, tai tuojau, apie 
tai praneškite į centrą, paduo
dami savo seną, naują antrašą 
ir kuopos numerį, kurioje pri
klausote. •
Knyga

' šiemet LLD nariai gaus 
svarbių pasiskaitymų knygą, 
tai Petro Cvirkos Apysakos. 
Laisvės spaustuvė skubina 
knygą spausdinti.

’ Prašome visus narius, kurie 
dar nepasimokėjo už 1949 me
tus savo duokles, tai tuojau tą 
padaryti. Atminkit, kad khygų 
siusime kuopoms tik tiek, kiek 
narių yra pasimokėję savo duo-

klės. Ir kada skolingi 
vėliau pasimokęs, tai jiems bus 
reikalinga antras knygų siun
timas. Kelios ekspedicijos tai 
pačiai kuopai sudaro centre ne 
tik daugiau darbd, bet ir finan
sinių išlaidų.
Kanadiečių Suvažiavimas,

Teko dalyvauti Lietuvių Li
teratūros Draugijos kuopų Ka
nadoje suvažiavime, kuris įvy
ko 3-4 dd. rugsėjo, Toronte. 
Kanadiečiai energingai darbuo
jasi. Jau vien tas faktas, kad 
suvažiavime dalyvavo Winnipe- 
go ir Vancouverio delegatai, 
parodo, kaip daug jie .kreipia 
atydos. Iš Vancouverio 
į Toronto, , tai tokia 
kaip į Lietuvą.

Kanadiečiai padarė
tarimų veikimui tarpe Kana
dos lietuvių . už liaudies laisvę 
ir demokratiją.. Suvažiavime 
buvo svarbūs referatai apie ka
ro pavojų ir Kanadoje lietusių 
pareigas. Nutarta išleisti suva
žiavimo darbai ir referatai at
skiroje brošiūroje.

nariai

atvykti 
kelionė,

svarbių

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

turi ant lūpų — KINIJĄ! 3

Kas atsitiko, kad .apio^šalį, apie kurią taip mažai 
mūsų šalies spauda iiy radio tekalbėdavo, dabar rė
kiama be paliovos? /

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

Iki šiol lietuviams buvo sunku savo kalboje pla
čiau ką sužinoti apie Kiniją. Dabar tas sunkumas 
jau palengvėjo. Turime lietuvių kalboje puikią bro
šiūrą, kury duoda labai gerų informacijų apie tą 
milžinišky tautą. Ta brošiūra yra užvardyta:

Kinija Žengia į Laisvę
/ Parašė D. M. ŠOLOMSKAS.

/ ‘ 1 32 pusi., kaina 20c.
/ Gera nuolaida platintojams.

/ Kiekvienas mąstantis žmogus privalo tuojau įsi
gyti ir perskaityti tą svarbią brošiūrą. Jei užsisaky
site tik po vieną knygelę, malonėkite prisiųsti 25c. 
vertės U. S. pašto stampomis, nes kainuoja persiun
timas.

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 

telefonuokite: , I
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėliųzbukietą ar vainiką; 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti < per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

3Š4 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory v

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

j EVergreen 7-4774
<

Nahjai išdekoruota šermenų koplyčia, kur Šeimos pato- 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai .suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
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CTA Sutiko Pakelti Algas

vardus ga- 
balsų.

užklausiami 
apsiėmusių 
7 narius į

Pasekmės LLD CK 
Nominacijų

NpminacijoS' 
kuopos su 963į nariais. Į Cent!
ro Komitetą nominavo 45 na
rius,' o į alternatus 55. Viso Vbuvo' nominuota 90 draugų ir 
draugių. Skelbiame 
vusių nemažiau 10

Nominuoti yra 
ar jie apsiima. Iš 
turėsime išrinkti
Centro Komitetą ir 4 į alterna
tus. Balsavimo blankos netru
kus bus išsiuntinėta visoms 
kuopoms. Balsavimai prasidės 
su 15 d. spalių ir baigsis su 1 
diena gruodžio. Nominacijų 
pasekmės:
Nominuoti į Centro Komitetą 

gavo 
balsų 

. 859 

..,846 
. .., 826 
. 760 
. 704 
.’521 

. 511 
. 168 
. ' 80 

. 68 
. ’66 
. 57

Nominuotas
D. M. šolomskas
A. Bimba .....
Dr. J. J. Kaškiaučius 

■S. Sasna^ .... 
Eva Mizara . . . 
Povilas Bečys . . . 
V. Tabras . . . 
V., Valaitis (Valley) 
A.

. 42

.. 37

. 35

.. 34

P.

K.

'. 25
.. 25
. 22
. 22
. 21
. 20

. 18
. 17
. 17
. 15
. 12

. 10

P.

A.

. 182
. 116
. 111

. 98
. 95

Ibus mokama 10 nuoš. 
daugiau nuošimčių už 
štai kur visas kriuksas chica- 
giežių nelaimės ir aukštų va
žiuotės fėrų. Juk kitaip ir ne
gali būti, nes pirklystė buvo 
padaryta važiuotės ’ kompanijų 
ir bondholder!u bankierių nau
dai.

arba 
juos

Radijo Linijos į Kolūkius
RADVILIŠKIS, birž. 29.— 

Vienas pirmųjų' apskrityje 
pradėtas radiofikuoti Karčia- 
mų kaimas, kuriame yra 
Laisvės kolūkis. Nutiestos ra
dijo laidų linijos. 30 kolū-

kiečių pareiškė norą turėti sa
vo namuose radiją. Pradėtas 
radijo taškų įrengimas.

Tiesiama linija į ‘ Marytės 
Melnikaitės vardo kolūk|. 
šiuose darbuose aktyviai da- ’ 
lyvauja komjaunuoliai.

visai ne. / Tai

Chicagos Tranzito Taryba 
sutiko išpildyti darbininkų rei
kalavimus ir pakelti j'iems al
gas 10c valančiai tub suprati
mu, kad bus pakelta važiuotės 
fėrai 2c daugiau, kaip gatveka 
riais, taip 'ir “L” traukiniais.

Jau dabar buvo fėrai chica- 
giečiams aukščiaus'i, kaip bile 
kuriam Amerikos mieste, bet 
dabar jie-.jau pakeliami į stra
tosferą, ' tiesiog į nežnįonišką 
aukštumą. Gatvekariais ir bu- 
sais keliaujant reikės mokėti 
15c asmeniui, q “L” traukiniais 

(— 17 centų.
Klausimas kyla, arga iš‘ tik

rųjų su šiuo darbininkams al
gų pakėlimu ręikia 'kelti fėrai? 
Atsakymas
kas reikia tuomet daryti, kad 
gavus pinigų aukštesnėm al
gom? Ogi visai paprastai — 
numušt $105,000,000 CTA 
bondholderiams mokamus nuo
šimčius nuo virš 10 nuoš. iki 
5 nuoš. ir fėrus dar galima bū
tų numušti, vieton pakelti.

Chicagoje toji neva Miesto 
Tranzito Taryba yra didelė ap
gaulė miesto gyventojų, kurie 
turi naudotis gatvekariais ir 
“L” traukiniais. Pirma miesto 
važiuotč buvo įbankięrių ranko
se, taip kaip ir dabar. Tik tiek, 
kad j'iems nebuvo garantuota 
tokis) aukštas pelnas už opera- 
vimą važiuotės.

Sudarius CTA. išpirkta va
žiuotės laužas, užmokant trigu
bą kainą, kiek jis vertas.- Bet 
pirm paduodant bondsus1 ban- 
kieriams, sukėlimui $105,000,- 
000 duota garantija, kad jiems

iš

to 
ta,

. Kitais žodžiais, Chicagos 
tranzito kompanijos per degėt- 
kus metų darėsi pelnus iš. ke
liauninkų, nudėvėjo karus ir 
traukinius ir kai reikėjo juos 
pakeisti naujais, tuomet susi
dariusi iš jų plauko žmonių 
CTA ’nupirko laužą, užmokėda
ma trigubai. Ar reikia- geres
nio skymo pelnagrobiąms, ku
rie per desėtįųis metų lobo 
keliauninkų fėrųi?

Bet čia tik viena pusė 
blogo. Kita pusė blogo yra
kad dabar reikia mokėti tokie 
aukšti nuošimčiai bankieriams, 
kurie ^umokėjo $105 milionus 
už bondsus ir tas jiems yra ga
rantuota metai iš metų.

Bet didlapiai, kurie tarnau
ja korporacijoms ir bankie- 
riams, nei neužsimena apie tas 
“pirklystes” ir “transkacijas,” 
iš kurių išplaukia kėlimas ferų. 
Jie kelia liarmą, kad darbinin
kų pakeltos algos yra prieežas- 
tis aukštų fėrų Chicagoje, kas 
yra didelė netiesa. Aukšti nuo
šimčiai .už CTA bondsus ir per
mokėjimas už laužą yra kalti
ninkas to viso, ką Chicagos gy
ventojai turi panešti.

Wilkes-Barre, Pa
f IVŲAMI, FLA.

75
neturėjome susirinkimų, 
susirinkimas įvyks s

opos , narių atydai!

,r_ 
DUONA 

^»\SCH0LE5 BAKING k 
532 Grand St.; Brooklyn

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereides išmokėti gydytojui.
. Pristatome Į visas dalis—-Brooklyn© ir apylinkės, 

į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame
■ ir į kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

CHARLES J. ROMAN

Direktorius

Gilmanas ..... 
Bunkus ...................
Mizara ...... 
J. Mockaitis . . . 

Povilas Venta , . . . 
V. Paukštys ....
K. Petrikienė . . . . 
J. Tompsonas . . . .. 
Ona Stclmokaitė . . . 
V. Čepulis . . . . ■ . 
P. Buknys ......
L. Kavaliauskaitė . .

i
J. Gasiūnas...................
Nikis Pakalniškis . .
R. Merkys ? . • • •
V? Žilinskas . . . .

Rudaitis ...... 
Janiūnas...................

Večkys . . . . .
Bimba...................
Smitas ...... 

Stasiukaitis /. . .
Steponavičius . . 
Bovinas .• . . *. . .

E. Klimaitė....................
Nominuoti į Alternatus

V.. Bunkus...................
Bečys . . , . . 
J. Mockaitis . . . 
Bimba . . . . .
Gilmanas .■ . . .

Geo. Jamisonas . . . 
P. Janiūnas . . . .
K. i Petrikienė . .
V. Čepulis . . . . .
L. Kavaliauskaite . .
J. A. Bekampis . . 
A.1, Smitas...................
S. . Večkys . w .
J. Gasiūnas...................
V. Rudaitis...................
N. . Pakalniškis f. ■ .•
"S. Sasna........................
Ona Stelmokaitė . . . 
V. J. Senkevičius .• .
J. Tompsonas . . . . 
P. Venta...................
A. Mureika . . '. .’
J. Weiss ......
V. Tauras . . . . .
V. Valaitis . . . . .

W. Globičius . . .. .
O. Yakštienė . . .• .
R. Mizara . . . . .
K. Narąvas . . . .■
A. Petriką...................
E. Burbaitė .....
M. " Liepa . . . . ;
P. Vaznys . . . .
M. Klimas ....................
O. Depsienė . . .• . . 
A. A. Lideikienė . . . 
Senas Vincas . . . . 
A.. Matulis...................

■S. Vilkas...................
A. Valečka ...... 
S.- Jasilionis . x, ’ . >. 
H. Jeskevičiūtč ., . .. 
V. Paukštys . . . .

Taras . . .■ . .i, .
A. Dagys ...................
J. Stanelis . . . .• .
J. Siurba...................
Geo. Stasiukaitis . .- .
J. Vinikaitis. . . ..
Aukos į Knygų Fondą

P.
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auką 
Fondan 

Wind-

Plymouth’o" Lietuvių Tau
tiškų Kapinių' Bendrovė lai
kys susirinkimą rugsėjo 18 d., 
1949, Lenkų Veteranų svetai
nėj, 287 E. Market St., 2 vai. 
po pietų. f

Prašome visų šėrininkų at
silankyti ir atsinešti savo se
nas Šero’ rasyteš, kad būtų 
perkeistos ant naujų paga
mintų J Bendrovės certifikatų.

Lotų savininkai, kurie ne
turi arba negavo asesmentų 
knygelės, kreipkitės į susirin
kimą, arba pas finansų sekre
torę Albina Mack, 72 Nesbitt 
St., Plymouth, Pa.; telefo
nas 9-3471.

Spalio 16 dieną yra rengia
ma vakarienė; paminėjimas 
35 metų, kaip, šios tautiškos 
kapinės buvo įsteigtos. Šis 
padengimas yra rengiamas 
sukėlimui finansų dėl palai
kymo darbininko ir kapinių, 
nes mūsų sumokėti asesmen- 
tai nepadengia išlaidų. Palai
kymai kapinių 
daug finansų.

Spalio 16 d. 
įvyks Tautiškos 
svetainėj, 206 
Prasidės 4 vai. po pietų. Bus 
surengtas ir maža programa, 
kurioj dalyvaus Antanas Bim-. 
ba.

Tad, draugai ir draugės,- 
prašome visus dalyvauti ir 
prisidėti su parama, kad bū
tų galima padailint .kapine? ir 
palaikyti darbininką.

P.L.T.K. Bendroves

reikalauja

vakarienė* 
bažnyčios 

Parrish St.

Geidžia Greitos Taikos Su
tarties su Japonija

Washington.— Amerikos 
valstybės sekretorius Ache- 
sonas- piršo greitą taikos 
sutartį ' su Japonija. Tam 
pritarė Anglijos užsienio 
reikalų ministras Bevinas.

LLL' 
vasarą 
dabar | 
mėnesio 2-rą d., 3-čią vai. po pietų 
pas d4. Paukštaičius, 3901 S. W. 
7th St. Susirinkimas bus gana svari 
bus, tad visi nariai malonėkite su
sirinkti. Taipgi atsiveskite ir naujų 
narių, — A. ’ (209-210) Į f

Per 
tad 

afiio

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

BAYONNE, N. J.
LLD 212 kuopos susirinkimas 

įvyks šį antradieni, tai yra, rugsė
jo 20 dieną, 1949, 7:30 vai. vakare. 
2 W. 22 St., Bayonne, N. J. Visi na
riai 
nes 
kas 
jos.

būtinai dalyvaukit susirinkime, 
yra svarbių reikalų apkalbėti 
link LLD 2 Apsk. konferenci- 

■— Sekr. P. Janiūnas.
(207-209)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 5209 has been issued to the undersigned 
tx> sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 6722— 1 1th Ave., Borough., 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
A FRANCES D’ELIA

NOTICE is hereby given that Lici-nsc. No. 
C 28.’< has been issued to t)he undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 
107 of the. Alcoholic Beverage Control
Law at 13 Powers St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
tlie premises. •

UNION BEER DISTRIBUTORS

NOTICE is hereby given that License
GB 6504 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 <’>f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2248 Pacific St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH CASSANO

off

No.

NOTICE is hereby .-given thąt License No. 
,GB 4126 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
107 of .the Alcoholic Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn, 
, to be consumed 'off the

JOSEPH CASANO

at 2351 Pacific St. 
County of Kings, t 
premises.

Tel. A V. 2-4026 g
DR. JOHN REPSH1S g

(REPŠYS)* V
LIETUVIS GYDYTOJAS |

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

nuo 10 iki 12 ryto. g

495 Columbia Rd. 8
DORCHESTER, MASS.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

1113 Mt. Vemon St.
PHILADELPHIA, PA.

Te|. Poplar 4110

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAL 

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

Tel. EVergreen 7-6238

MATTHEW i.- BUYUS
(BUYAUSKAS)

□
Laidotuvių Direktorius

. □ □ □
426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

’ MArket 2-S172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

c DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
t Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

< telephone
STAGG 2-5043

BES. TEL.
HY. 7-3681

Didelę ir nuoširdžią 
Knygų ir Apšvietos 
prisiuntė LLt) 21 Kp 
sor, Ont. Kanada,. $169. Tai 
dalis pelno nuo jų pasekmingo 
parengimo.

A. Yakštas, Detroit,- aukavo 
$2.35. J. Dainius, Jamaica $1.- 
55. K. PlaČenis, Toledo,—-$1.50. 
Gustaitis, Worcester $1.25. 
J. Mitchell, Chicago 'ir Geo.

Panikas E. St. Louis aukavo po

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū! Prašome ir 
ateityje nepamiršti Knygų ir 
Apšvietos Fondo. Nub sėkmin
gų parengimų ‘paskirkite dalį 
pclnd šiam' darbui.

P. M.. ŠOLOMSKAS,
ALDLD CK| Sekretorius
46 Ten Eyęk St.,

D.. ... ____ f /» ir

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Brooklyn; 6, N. Y.^

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

SXZ—u—

j ' MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

g FUNERAL HOME
i ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager
ra (Laisniuotas Balsamuotojas) '
ra LJŪdėsio valandoje kreipkitės pas mus .
ra * Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą,
BĮ Puikia! įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

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

dili IOUL

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—Šeit., Rugs. 17, 1949



Transportininkai 
Pikietuoja

CIO Transport Workers 
Bijos Lokalas 100 iššaukė 
kietą prie valdinės Board 

250 Hudson
Pikietu no- 
reikalavimą 

darbinin-

U- 
pi- 
of

Veteranai Savo Gyvybėmis Saugojo 
Artistą Robesoną ir Mūsų

I Šalies Laisvę ir Garbę
Transportation

ri pastiprinti 
miestavųjų linijų 
kams 40 valandų vietoje dir
bamų 48 be numušimo algos, 
po 21 c. priedo per valandą, 
pagerinimo darbo sąlygų.

protestuoti
Peekskill 

ir minėti

Svečiai
- Rugsėjo 15-tą mus atlankė 
Beatrice Gasparienė iš Grand 
Rapids, Mich., tenykščio vete
ranų Motinų Klubo viršinin
kė, taipgi ilgametė darbuo
toja kitose organizacijose.

Viešnia atvyko pas savo 
dukterį Ruth. gyvenančią 
Brooklyne,, pabuvoti atostogi- 
mis. Laukė progos išgirsti 
daktaro Kaškiaučiaus prelek- 
ciją Liberty Auditorijoje 
rugsėjo 18-tą ir tikėjosi ten 
pasimatyti su pažįstamaisiais 
draugais, retkarčiais atlan
kančiais jų miestą, taip ly
giai ir su daugeliu jai tik iš 
vardo pažįstamų darbuotojų, 
apie kuriuos skaito dienraš
čiuose Laisvėje ir Vilnyje. 
Deja, šaukianti atgal darban 
telegrama nutraukė jos ato- 
stogą anksčiau, negu ji pa
geidavo.

Atsilankymo proga' viešnia 
matėsi su lietuvių organiza
cijų ir įstaigų viršininkais, ap
dovanojo įstaigas: Laisvę pa
sveikino su $5, civilinėms tei
sėms ginti ir Lietuvių Kultū
riniam Centrui taipgi paau
kojo po penkinę..

iŠ nelabai 
bet ilgai

Pirm keletos dienų lankėsi 
Laisvės raštinėje 
tolimos kolonijos, 
Brooklyne buvęs nematytas

. svečias Domininkas ' Krūtis iš 
Elizabeth, N. J.'

Seniau d. Krūtis būdavo 
pas mus dažnus svečias su 
prenumeratomis, su savo mies
to organizacijoms spaudos ir 
kitais reikalais, tačiau nesveik 
kata buvo pririšusi jį prie na
mų. Pirmoms spėkoms ir 
liuosai progai pasitaikius, d. 

. vėl mus atlankė. Ir. nors šiuo 
tarpu yra bedarbis, tačiau 
Laisvę pasveikino su $5 dien
raščio 30 metų sukakties 
ga. t

pro-

vie-.Skubėdami apiplėšimo 
ton, susižeidė policistai Mar
celio Žulio ir Patrick O’Con
nell jų mašinai susidūrus .su 
busu Brooklyne.

Du bronxiečiai, real estate 
, savininkas, ir salesmanas, bus 

teisiami kaltinimu, kad jie 
ėmę bonus už išrendavimą 
apartmentų.

Privatiškas detektyvas Ro
bert C. ,LaBorde nuteistas iki 
3 metų kalėti už periminėji- 
mą pasikalbėjimų telefonu. 
Jo brolis nuteistas vienerius 
metus kalėti, o trečiąjį tos pat 

' bylos dalyvį išteisino.

Didžiojo Madison Square 
Gardeno masinio mitingo da
lyviai, suvykę 
prieš atakas ant 
koncerto dalyvių
Amerikos Komunistų Partijos 

i 30 metų sukaktį, išgirdo pir- 
marankias žinias apie tai, kas 

j įvyko Peekskille. Ir išgirdo 
I apie dramatiškai nuostabius 
| negrų ir baltų darbo žmonių 
. ir bendrai liaudies žygius tai 
atakai atmušti, susirinkimo ir 
žodžio, taipgi meno laisvę iš
saugoti mūsų šalyje.

Visuotina tyla ir rimtis pa
sijuto, autoriui Howard Fast 
pradėjus apsakyti, kaip vis-v 
kas dėjosi Peekskille. Ypa
čiai sujaudino publiką prane
šimas, kad gaujos šauliai su 
gatavai užtaisytais ir 'atsuk
tais šautuvais laukė Robesoną 
nužudyti. Kuomet sargyba 
tai susekė ir pranešė komite
tu’!, pastolis, kuris buvo varto
jamas scenai, tapo atitrauktas 
už medžio.

Tačiau niekas neapsigaudi-, 
nėjo save viltimi, kad tas 
medis apsaugos, tai tik ma
žytė paramėlės sargybai. .

Kuo, jūs daleistumėte, ga
lėjo liaudis apsaugoti savo 

• artistą, kuomet nuo ateinan
čių mitingari policija atėmė 
ne tiktai turėtus piknike žais
ti sporto įrankius,' bet net 
stipresnius diržus ir vos ne- 
išlupinėjo iš drabužių dides
nius -guzikuB? Savuoju kū
nu, savo širdimi, savo gyvy
be jie tegalėjo pridengti ar- 

i tisto gyvybę ir galingą dainą.
—Tai ne garbės sargyba 

buvo tie žmonės, kurie gy
vuoju savo kūnų mūru lai
kė apjuosę Robesono pasto
lio užscenį. Tai buvo gyvy
bės sargyba. Jie ten stovėjo 
žinodami, kad jeigu bus pa
leista kulka į Robesoną, ją 
pagaus jų kūnas, o Robeso- 
nas tebedainuos 25,000 mi
niai ir minioms kitų mūsų ša
lies ir pasaulio žmonių, trokš
tančiųjų jo ‘ dainų klausytis. 
Taip informavo Gardeno da
lyvius autorius kalbėtojas. >

Tame būryje garbės sargy
binių, kaip lygiai ir klausy
tojų, buvo ir komunistai. Jie 
savo žygiu sucementavo ne
grų ir baltų liaudies vienin
gumą, kurio nei pati didžiau
sioji reakcija nepajėgs sunai
kinti. >. *

Vyriausią kalbą Gardene 
pasakė Eugene Dennis, Ame
rikos Komunistų Partijos ge- 
neralis sekretorius. Ištrau
kas jo kalbos gaJėsime pa
dubti skaitytojams vėliau, čia 
noriu priminti tą, kad Dennis, 
vienas iš 12-kos teisiamųjų, 
amžiumi jaunas žmogus, to 
teroro ir sunkaus darbo—bu
vimo kasdien teisme ir veiks
mų partijai—per pastaruosius 
kelis mėnesius 
telėjęs, kalba 
pastangomis, 
jamos partijos 
prievolė.

yra daugpens- 
su didelėmis 

Būti persekio- 
vadu — didi

/ TRECIA DIDELE SAVAITE!
“Viena iš geriausių užsieninių filmų šiais metais...”

Artkino perstato * — Herald Tribune.

‘THE TRAIN GOES EAST
Puikiomis Magicolor spalvomis 

romanso kelionėje iš Maskvos j 
Raizman. Muzika Khrennikov'o.

Taip pat:
Nauja puiki spalvinė karikatitra

“The Ant and Elephant”

Labai judri istorija prietikių ir 
Vladivostoką. — t Dirigavo Y.

Extra Patraukiusi
Raudonosios Armijos Koncertas

' gastroliuoja Vokietijoje

STANLEY 7ttt Avė. tarp 42 ir 41 Sts.
. VĖSUS <► WI 7-9686 <► Durys atsidaro 8:45 A. M.

Matyk Naujausias Filmas! Išsivysiančią Istoriją!
1 GIMS NAUJA VOKIEČIŲ RESPUBLIKA. ' 

BAŽNYČIOS - VALSTYBES GINČAI CECHOSLOVAKIJOJ. 
ANGLIJA IŠBANDĖ GREIČIAUSIĄ LĖKTUVĄ PASAULYJ. 
KANADOS ARMIJA RODO SAVO ŠAUDYMŲ SMARKUMĄ.

EMBASSY BTVAY IR 48TH STREET.

Zinloi
Teisėjas Paglostė 
Darbininkų Užpuolikus

Morris Nėra 
LaGuardijos Įpėdiniu, 
Pareiškė Marcantonio

i Pasimatysime su Dr. Kaškiaučiumi 
Visi, Kurie Tebesame Sveiki ir 
Norime Tokiais Pasilaikyti

Newbold Morris nesuteiks 
nieko geresnio darbo žmo
nėms net liaudžiai bendrai už 
majorą O’Dwyer, kurio pa
keltas teras ir policijos atakos 
ant darbininkų pikietų linijų 
visiems gerai tebeatsimena- 
ma, pareiškė kongresmanas 
Vito Marcantonio, ‘ kandida
tuojantis ir pareiškęs, kad jis 
bus išrinktu New Yorko mies
to majoru.

Veltui Morrisą dengia ve- 
lionies LaGuardijos apsiaus
tu republikonai ir trockistų 
prigužėjusioji “liberalų” par
tija. Morrisas nėra LaGuar
dijos įpėdiniu. Morris kan
didatūra, sakė Marcantonijus, 
yra pagimdyta iš susivedimo 
kaip 
menų
ra LaGuardiją pasitraukti iš 
scenos 1945 metais. Kad 
Morrisas yra gimdytinis gu
bernatoriaus Dewey ir' David 
Dubinskio.

’ “Abu Labu Tokiu”
Abu. Morris ir O’Dwyer, 

yrą Dewey’o kandidatais, pa
reiškė
vienas iš jų negalės ir nenori 
kovoti prieš Dewey adminis
traciją už miestui atitinkamą 
dali fondų įš valstijos iždo’

paklausimiis. ' Patartina juos 
atsinešti gatavai susirašytus. 
Rengėjai — Lietuvių Sveika
tos Kultūros Draugija—kvieT 
čia visus.

šis sekmadienis (rytoj), 
rugsėjo 18-tą, yra tam pasi
matymui diena, nuo 1 valan
dos po pietų, iki prievaka
rių, 1 Liberty Auditorijoje, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Auditorija ran
dasi už. dviejų blokų1 nuo 
BMT Jamaica linijos Tilth 
Stl stoties. Įėjimas nemoka
mas.

Daktaras J. J. Kaškiaučius 
(iš Newark, N., J.)- savo prę- 
lekcijoje apie sveikatą pasa
kys daug ką naujo ir primins 
jau girdėto, bet primiršto. 
Taip, daug ką primiršo, nes, 
kol esame sveiki, retai kuns 
apie sveikatą girdėtus patari
mus galvon susidedame.

Po prelekcijos, daktaras,
kaip ir visuomet, atsakinės į 1 ėjimo mokyklon

Bronx teisėjas (magistra- 
i tas) Arthur Markewich praė- 

i atleido be 
bausmės areštuotus 5 darbie- 
čius, tačiau atleido be jokio 
veiksmo poličistą Edwin Car
roll, kuris lazda apdaužė vie- 

areštuojamų darbiečių, 
buvp gaujos užpulti.

Įjusį trečiadienį

Ji buvo 
miesto rinkimais, 

jisai kandidatuoja 
išrinkimui į Miesto’

yra komunistų kan- 
Taipgi gavo ir- dar- i

Kaunsilmano Benjamin J. 
Davis’o kalba buvo transliuo
ta per radiją nuo 9:45 iki 10, 
iš stoties WMCA. 
surišta su 
kadangi 
iš naujo 
Tarybą, 
didatu.
biečių nominaciją.

Anksčiam kalbėjo jauna 
komunistė darbo tarp mote
rų vedėja Claudia Jones; sve
čias iš Kalifornijos William 
Schneiderman, kurio byloje 
buvo išspręstas klausimas, 
kad . Amerikos Komunistų Par
tija /yra legali, teisėta', konsti- 
tucingumo prisilaikanti parti
ja ; partines organizacijos New 
Yorko valstijoje sekretorius 
William Norman; kailiasiuvių 
unijos vadas, i buvęs Peekskil- 
le sužeistas, vienas iš 12-kos 
teisiamųjų, Irving Potash. 
Pirmininkavo Robert Thomp
son, veteranas, taipgi vienas 
iš tų 12-kos.

Sergančio partijos pirminin
ko, unijų organizuotojo Fos- 
terio sveikinimą perskaitė

na iš 
kurie

Leo Isacson, buvęs kongres
manas, o dabdr’ kandidatas į 

Į Bronx prezidentą, gynęs tuos 
Į penkis, po teismo pareiškė, 
i kad jis pasimojęs dabar dar 
labiau reikalauti policijos vir
šininko O’Brien veikti prieš 
poličistą Carroll.

Visi jie buvo audringais 
sveikinimais sutikti GarcĮene, 
pripildytame, didžiumoje, 
energingo jaunimo, savo ten 
buvimu garantuojančio, kad 
kova prieš fašizmą, kova už 
taiką ir liaudies gerbūvį tęsis, 
nežiūrint, kokias išvadas pa
darys Foley Square teismas.

—Amerikos iK o m u n i s tų 
Partija yra dalimi Amerikos 
darbininkų klasės, yra vado
vaujanti jos dalis, tad ji'gy
vuos, kaip kad gyvuos ir pa
ti darbininkų klasė — sakė 
kalbėtojai.

Tarpe priimtų rezoliucijų 
buvo protestas ’ prieš atakas 
ant Peekskill ir reikalavimas 
nubausti kaltus ; linkėjimai pa
sveikti ir pasveikinimai trims 
tos atakos aukoms, tebebū- 
nantiems ligoninėje; pasveiki
nimas Fosteriui; reikalavimas 
išlaisvinti įkalintus 4 iš Foley 
Square teisiamųjų; reikalavi
mas panaikinti ' bylą prieš ko
munistų partiją' ir' jos vadus.

Mitinge taipgi pasisakyta 
už visuotiną mobilizaciją dar
bo žmonių ir progresyvių 
veikti rinkimiį kampanijoje, 
išrinkti Marcantonio majoru 
ir Davisą kaunsilmanu.

Rep.

Kultūriniame Centre
Atvykusieji pasiklausyti 

daktaro Kaškiaučiaus prelek- 
cijos šį sekmadienį, 18-tą, 
auditorijos restaurante galės 
gausite pilnus pietus ar vaka
rienę (kalakutienos, hamės, 
sriubų, ir tt.).

Taip pat galės pamatyti jau 
daug naujo perdirbamoje 
gimnastų salėje. O kas 
rėš, pažaisti ir bowlingu.

no-

ik tų pačių dviejų as- 
kurie privertė majo-

Auto Užmušė 
Ant Šaligatvio

Penki darbiečiai buvę val
katų užpulti. Tačiau policis- 
tas areštavo ne valkatas, bet 
užpultuosius, o vieną, David 
Span, dar ir apdaužęs. Kuo
met teisme tas buvo iškelta, 
teisėjas parodė savo šališku
mą gaujai, sakydamas, kad 
“jūs negalite tikėtis iš polL 
cijos švelnumo.” O mačiusios 
ataką liudytojos Mrs. Angie 
Dickerson liūdymą teisėjas 
įžeidžiančiai atmetė, sakyda
mas, būk jos liūdymas 
tikėtinas.’’

Dvylikos metų Mary Anų 
Bourdon tapo užmušta ant 
šaligatvio ties 44th St. ir 
Broadway, Astorijoje, dviem 
mašinoms susidūrus ant gat
vės ir vienai užšokus ant ša
ligatvio. Jos draugė Caro
line Fields sužeista. Nelai
mė ištiko 7 :30 ryto. Mergai
tės ėjusios bažnyčion pirm

ne-

kongresmanas. Nei

XXX>0000000000000000000000<

Mrs. Dickerson, mat, 
negrė. Priedams, ji dar

yra 
yra 

darbietė ir kandidatė į Miesto 
Tarybą. Tai -kaipgi darbinin
kų partijos atstovei tikes. Juk 
ponų pastatyti teisėjai ne 
tam, kad darbininkams tikėtų 
ar įt?ktų.

PRANEŠIMAS
RIDGEWOOD BROOKLYN,

LLD 55 kuopos susirinkimas jvyks 
rugsėjo 20-tą dieną, pradžia 8 vai. 
vakare, Šapolo-Vaiginio' salėje, 147 
Thames St. Visi mariai malonėkite 
dalyvauti .šiame susirinkime, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptari
mui. Kurie dar , neužsimokėjote duo
klių už šiuos metus, ateikite ir už- 
C 
Bab’arskas, sekr. ' ,(209-210)

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso 
nūs sulig modeminės mados.

se-

Bizniu Atskaitos Dėl Taksu
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

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

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

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patai’nauti. — Rašykite:

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

Telefonas: EVERGREEN 4-4-3049. i ■ —>*
BUNGALOW EXPERTAI

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architęktūros pasi
rinkimą ir. pabudavojame stipriai ir 

'patogiai gyvenimui. Kainos žemos, 
simokėkite" šiame susirinkime. .— P. j Maliavojiinu ir senų namų pertalsy- 

j mu į moderniškus, esame pasižymėję 
kaipo ekspertai. 

' ' 'i Klauskite triūsų aprokavimo arba 
patarimo dėl pertaisymo namų. 1

»
Prašome kreiptis:

63-26—53rd Drive 
Maspeth, L. L, N. Y. ' 

Telephone: NEwtown 9-8215

Liepti Žiedų
Medus

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

Ateina ruduo, artinasi slo
gos. ' Turėkite namie , medaus 

I ir gerkite arbatą su medum. 
Tas padės jums apsisaugoti 
nuo slogų ir padės slogas 
pergalėti, jei apsegsite.' t

Skanesni ir 1 maistingešni 
yra tortai (keksai), kepami 
su medum. Pabandykite, gal 
ir jūs pamėgsite su medum 
keptus tortus.

Laisvei 
šviežio 
Kenuo-

GYDYTOJAI

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

i 
Valandos:

Egzaminuojani
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius ;
S BROOKLYN

Jį LABOR LYCEUM
runnrxTTATVTT Tenr AT/^ A

MIRE
42 m. 
Lynch 
rugsėjo 15
ligoninėje.
Gusto , ko-

am- 
St.,

. DARBININKŲ ĮSTAIGA * 
Salės dėl Balių, koncertų,' Ban-I 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.i 

; Puikus steičius su naujausias, I 
Įtaisymais. 1

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS J 
!, Kainos Prieinamos. į 
[ 949-959 Willoughby Ave. fl 
Į \ Tel. STagg 2-8842' J

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Helen Stephens, 
žiaus, gyveno 126 
Brooklyne, mirė 
d., Kings County 
Pašarvota Povilo
plyčioje, 354 Marcy Avenue, 
Brooklyn Laidotuvės įvyksį 
rugsėjo 19 d., 10 vai. ryto, 
Kalvarijos kapinėse. Velionė 
paliko nuliūdime vyrą George, 
dvi dukteris ir du sūnus. Lai
dotuvių apeigomis rūpinasi 
grab. Gusto įstaiga.

SHAUNS

Tiltas — prasta lova, kaip 
patyrė William Keenan, 37 
m. Jis sakėsi užsnūdęs ant 
Manhattan Tilto švitindama- 
sis saule ir nukritęs. Kuo
met policija pribuvo “nušoku
sio” upėn gelbėti, jis jau bu
vo beišsikapstąs krantan.

(Shalinskas) 
FUNERAL HOME 

84-02 Jamaica Ave., 
(at Forest Parkway Station) 

Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas' laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
*06* 

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

TEL. Virginia 7-4499.

GERI PIETŪS!
Kada norite gėry įpiltų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas I
417 Larimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos; 
mėsos valgiai. Taipgi dar- : 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. .

1

*-f hr /iii.

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

jywmgmgggggvwmEgygwgw

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

PALAIKO

BAR & GRILL

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBĖK SHOP
ANTANĄS^LEIMONAS 

Savininkas

3Q6 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

VJ77J7ZZ77Z

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 Sduth 4th Street ”

BROOKLYN, N. Y.\
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: 8 vakare
Penktadieniais uždaryta

r7T TDD^C D A D ‘<i> grand street ADE r o O Alt , BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeid at Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINES - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJ®

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y. K
Te4. ^Verrreen 4-9612

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Šest., Rugs. 17,1949
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