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Pasaulis tai-

Dean Acheson Nesiklausė 
Kiny Tautininkų Atstovo 
Kalbos prieš Sovietus
Čiango Pasiuntinys Kurstė J 
Tautas prieš Sovietų Sąjungų

Jungtinių Tautų Asamblė
jos prezidentu išrinktas filipi
nietis Romulo, karininkas. 
Girdėjau ji keletą kartų kal
bant. Saitai ir ramiai kalbė
ti jis moka. Kalba jis tik 
tada, kada mūsų atstovybė 
jam įsako. Juk tik todėl jis 
ir buvo išrinktas prezidentu.

Romulo teigia, kad ši 
Asamblėjos sesija bus, taikos 
reikalų sesija. Panašioje dva
sioje kalbėjo ir mūsų valsty
bės sekretorius Acheson. 

Labai puiku.
kos ir ramybes ištroškęs.

Bet žodžių neužtenka, 
parodo darbai ? Darbai 
d a visai ką kitą.

Prezidentas Trumanas 
kalauja, kad Kongresas 
jau skilių pusantro 
dolerių apginklavimui 
shall Plano kraštų, 
liniukai Kongrese teigia, kad 
Vakarinei Europai tuojau 
reikia gerai amerikoniškais 
ginklais ginkluotos armijos iš > 
penkiolikos divizijų. O už j “ 
metij kitų reikėsią penkiasdc-! 7-U muši Anglijos, 
šimt divizijų!

Taika žodžiais, karas dar
bais — tokia dabar politika.^

gie

r ei
tu o- 

bilijono 
Mar- 

Jo ša-

Vengrijos sostinėje teisia
mu grupė išdavikų. Jie pri
sipažino prie savo baisių dar
bų.

Tuojau Keleivis iššoko s 
pasaka. Prisipažino, girdi, ne!}, 
iš vienos pusės, tie vyrai buv 
kankinami, iš kitos — “buy 
siūlomas ] 
geram

Bet 
liams. 
davikų 
kimas jų laukia, 
mas neišgelbės jų nuo užsitar
nautos bausmės.

Flushing Meadow, N. Y.
Amerikos valstybės sek- 

■ re torius Dean Acheson ži- 
i- no j o, kad ketvirtadienį kal

bės Kinijos tautininkų dele- 
gat. dr. T. F. Tsiang Jung. 
Tautų seime - asamblėjoje. 
Bet Achesonas apleido salę 
pirma, negu Tsiangas pra
dėjo kalbą prieš Sovietų 
Sąjungą. Nuo jo kalbos 

; klausymosi pasišalino ir 
i—.•—: Franci-

! jos ir Sovietų delegatai.
Kada Tsiangas užbaigė, 

reporteriai užklausė Ameri
kos ir Anglijos atstovus, 
kaip jiems atrodo jo kalba. 
Amerikonai atsisakė pa

reikšt savo nuomonę, o an
glas pagyrę Čiang Kai-šeko 
tautininkų pasiuntinio už
sipuolimus prieš Sovietų Są
jungą. *

Tsiangas kaltino Sovietų 
Sąjungą už kinų komunistų 
jaimėjimMs kare prieš tau
tininkus; vadino Sovietus 
tokiais “imperialistais”, 
kaip buvusioji caro valdžia, 
ir šaukė Jungtines Tautas 
veikti, kad komunizmas ne- 
užvaldytų visos Azijos. ’

Laukiama Sovietų delega
to, užsieninio ministro An
driaus Višinskio atsakymo 
į Tsiango kalbą.

SOVIETAI TURI 
ATOMŲ BOMBA

Washington. I— PrezidĮ. 
Trumams, po pasikalbėji
mo su savo ministrais, 
penktadienį pranešė kores
pondentams, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia paskutinė
mis savaitėmis sužinojo,

sprogdino bent vieną tokią 
bombą išbandymui.

London. —- Anglijos val
džios atstovas penktadienį 
pareiškė, jog anglų valdžia 
turi įrodymus, kad Sovietai 

kad Sovietų Sąjunga tini jau moka atomines bombas 
atomų bombą ir jau iš- gaminti.

Vėliausios Žinios
/ Washington. — Reporteriai užklausė visti/ginkluotų 
^Amerikos jėgų sekretorių Louisą Johnsoną, kaip ši šalis 
pertvarkys karines savo jėgas dabar, kuomet jau žino
ma, kad Sovietų Sąjunga turi atominę bombą. Johnsonas 
atsakė, kad nebūsią jokių ypatingų pertvarkymų.

šanghai, Kinija. — Kinų Liaudies Armija visomis pu
sėmis apgulė ir šturmuoja tautininkus svarbiame pieti
nės Kinijos uostamiestyje Amoy.

Tel Aviv. — Izraelio valstybės premjeras Ben Gurion, 
minėdamas naujuosius žydų metus, linkėjo, kad kitos 
šalys pripažintų Izraeliui visą Jeruzalės miestą.

gyvenupąspuikus 
viešbutyje, 
tai pasaka ti 
Rajk ir visa grt 
puikiai žino, koks li-

Prisipažini-

Mūsų sekretorius Acheson 
pasikvietė Beviną ir Cripps ir 
pasakė: Vyrai, turite nuver
tinti savo pinigą!

Anglams pasirinkimo nebu
vo. Paskui juos galvatrūk
čiais- sekė visos Marshall Pla
no šalys.

Užteko Wallstryto bizūną 
pakelti, ir visos kapitalistinės 
salys sudrebėjo.

Tik juokas kalbėti apie tų 
kraštų laisvę ir nepriklauso
mybę. Anglijos darbininkai 
protestuoja, nes svaro nuver
timas reiškia kainų pakilimą, 
gyvenimo pasunkėjimą, bet 
kam tas apeina? Valdžia 
jiems sako: Tylėkite, arba 
gausite mušti! Ar jau pa
miršote, kaip mes armijos pi- 
gelba sulaužėme Londono 
uosto darbininkų streiką ?
. Mes turime, ta valdžia sa
ko, šokti pagal Amerikos mu
zika !

Skaitau Brazilijos f asistuo
jančias katalikų “žinias.” 
Randu didelį verksmą.x ‘Ėmęs 
ir “paklydęs” kunigėlis B. Su
gintas. Jis tiesiog apgavęs 
Brazilijos tikinčiuosius.

Tikintieji buvę sudėję net 
f Cr. 5,649,00. Labai didelė 

krūva pinigų. Už juos buvo 
nupirktas bilietas ir išstorota 
visi reikalingi dokumentai. 
Viskas buvo pasiųsta kun. Su
gintu! Vokietijon. Tegul sė
da laivan ir plaukia Brazili
jon!

Kunigas viską gavo ir bra- 
ziliečiams padėkavojo. Bet, 

’ sako “žinios,” nustebome ir 
išsigandome, kai pamatėme, 
fyad kun. Sugintas staiga at
sirado Jungtinėse Valstijose-, 
o ne Brazilijoje!

Bėda su “žinių” leidėjais yra 
tame, kad jie nesupranta ku
niginės ideologijos. Sugintas 
sužinojo, kad daug lengviau 
kunigui verstis Jungtinėse 

(Tąsa 5-tam pusi.)

Tuojaiitine Kinų Liaudies 
Respublikos Programa

Peiping, Kinija.— Kalbė
tojai Patariamojoje Politi
nėje Konferencijoje sakė, 
jog Kinijos Liaudies Re
spublika nesieks tuojau 
vykdyti socializmą bei ko
munizmą, bet platins cent- 
ralinę demokratiją, kels 
pramonę ir darys naudin
gas žmonių dauguomenei 
atmainas. Tuo tarpu bus 
dar pripažinta tūlos laisvo
jo verslo teisės.

IRO Alkina ir Vergia 
Rytinių Demokratijų 
Vaikus-Tremtinius

Angliakasiai Nedirbs 
Be Naujos Sutarties

White Sulphur Springs, 
W. Va. — John L. Lewis, 
Mainierių Unijos pirminin
kas, užreiškė, jog ąngliaka- 
siai nedirbs be naujos su
tarties su kompanijomis.

Tūlos kompanijos siūlė 
dvejiems metams panau
jinti senąją sutartį. Lewis 
atmetė pasiūlymą. Reika
lauja naudingesnės mainie- 
riam sutarties,
Tuo tarpu 500,000 mainie

riųrių savarankiškai tęsia 
streiką, kad priverstų visas 
kompanijas mokėti lėšas į 
mainierių gerovės - sveika
tos ir senatvės pensijų fon
dą, v

Amerikos Ambasadorius 
Aplankys Stalingradą

Mąs)<va.— Jungtinių Val
stijų basadorius, admi
rolas lan G. Kirk šią sa
vaitę aplankys Stalingradą, 
kur Sovietų armija sulaužė 
karinės nacių galybės nu
garkaulį. ’ Jis matys, kaip 
atsteigtas Stalingradas, ku
rį vokiečiai buvo sunaiki
nę.

Ambasadorius Kirk ke
liaus ir i i *kitus Sovietų 
miestus. Jis stengsis susi
pažint su gyvenimu ir są
lygomis Sovietų Sąjungoje, 
kaip praneša New Yorko 
Times korespondentas. Ma
noma, jog tatai patarnaus 
santykių gerinimui tarp 
Jungtinių Valstijų ir Sovie
tų šalies.

Sydney, Australija. 
Laive mirė 12 vaikų, 
riuos IRO — Tarptautinė 
Pabėgėlių ( Organizacija — 
gabeno iš stovyklų Vokieti
joj į Australiją. Tuos vai
kus numarino badas ir ap
leidimas, kaip rašo Tele- 
press žinių agentūra. Kiti 
25 vaikai iš laivo perkelti į 
ligoninę. • ,

IRO šeifnininkauja ke
lioms vaikų stovykloms va
karinėje Vokietijoje. IRO 
veikia kaip agentūra pabė
gėliams - tremtiniams siųs
ti į vergijos darbus Kana
doj, Australijoj ir kituose 
“vakariniuose” kraštuose.

Naciai daugiausia vaikų 
suvežė Vokietijon iš Lenki
jos, Lietuvos ir kitų rytinės 
Europos šalių. IRO nelei
džia tų kraštų atstovams 
nei tėvams pasimatyti su 
vaikais stovyklose, nei pa
tirti, kąnl vaikai priklau
so.

Fašistiniąi kunigai ir pa
našūs “švietėjai” auklėja 
vaikus stovyklose taip, kad 
neapkęstų naujųjų, demok
ratinių valdžių gimtosiose 
savo šalyse.

Traukiniui Sudaužius Ga
zolino Troką, žuvo Veži

kas, Kilo Gaisrai
Pottsville, Pa. — • Beva

žiuojant gazolino trokui 
skersai, geležinkelio, smogė 
troką traukinys ir pusiau 
perkirto jį. Užliepsnojo 4,-* 
500 galionų pasipylusio ga
zolino ir padegė kelis trau
kinio vagonus ir aplinki
nius namus.

Žuvo troko vežikas Cla
rence Goetz. (Keturi kiti as
menys sužeistu Sudegė ba
gažo vagonas su pihnos 
klasės pašto siuntiniais.

ku-

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministerija 
pareiškė, jog* strateginė 
Formozos sala turėtų pri
klausyti Kinijai, jeigu net 
kinų komunistai Užimtų 
Formozą.

Amerika Leidžia Gabenti 
Žibalo Pramonės Mašinų 
Į Sovietų Sąjungą
įžiūrima, kad Bus Švelninamas 
Šaltasis Karas prieš Sovietus

Washington. — Jungtin. 
Valstijų prekybos depart- 
mentas leido tuojau išga
benti į Sovietų Sąjungą 
$500,000 vertės mašinų ir 
įrankių, naudojamų žibalui 
traukti iš žemės.

Manoma, jog šis leidimas 
yra vienas 'ženklų, kad A- 
merika pradėjo švelninti 
šaltąjį karą prieš Sovietus.

Nuo 1948 metų kovo mė
nesio Amerika buvo užgy- 
nus pardavinėti Sovietų 
Sąjungai žibalo pramonės 
mašineriją ir visokius fab
rikinius darbo įrankius. 
Jungtinių Valstijų \ valdžia 
tada bijojo, kad ameriki
niai pramonės įrenginiai

Pittsburgh.— CIO Plieno Darbininkų Unijos vadai sa
kė, kad jie jau paskutinį kartą atideda plienininkų strei
ką, pagal prez. Trumano paraginimą.

Flushing Meadow,* N. Y. — Jugoslavijos valdovo Tito 
delegatas Jungtinių Tautų seime jau aiškiai parodė nu
sistatymą prieš naująsias, liaudiškas demokratijas ryti
nėje Europoje.

Iš Pašaly Pervarytas Tarimas prieš 
Kairiuosius CIO Marininkų Unijoje

New York. — Raudon- 
baubis Joąeph Curran, CIO 
Nacionalės Marininkų Uni
jos pirmininkas, Įjos suva
žiavime mašinaliai pervarė 
rezoliuciją prieš komunis
tus ir kitus kairiuosius.

Neduodamas balso kal
bėti iš priešingos pusės, 
Curranas įbruko rezoliuci
ją, reikalaujančią pašalinti 
iš unijos komunistus ir ki
tus kairiuosius, apšaukia
mus “Amerikos priešais.”

Kita Currano ir jo bičiu
lių įsprausta rezoliucija už
draudžia marininkam skai
tyti bei platinti tokius laik
raščius ir knygas, kiirių ne- 
užgiria dešinieji unijos va
dai. Ši rezoliucija1 nukreip
ta ypač prieš eilinių narių 
laikraštį Voice of the Mem
bership.

Currano mašina, be pra-

nešimo iš anksto, įterpė 
šias rezoliucijas tarp kitų, 
nepolitinių klausimų.

Curraniečiai skelbia, kad 
už jų rezoliucijas ketvirta
dienį balsavę 316 suvažiavi
mo delegatų prieš 229.

O dar tik antradienį su
važiavimą daugumas atme
tė Currano pasiūlymą taip 
pataisyti unijos konstituci
ją, kad galima . būtų iš
braukt visus komunistus, 
taip pat ir tuos narius, ku
rie skleis raštus su “šmeiž
tais” prieš “unijos viršinin
kus. \

Curi-an ir jo sėbrai užda
rė burnas delegatams, rei
kalavusiems pagerinti algas 
ir kitas sąlygas, taip 
kad jos prilygtu pagerini
mams, kuriuos laimėjo va
kariniai CIO marininkai, 
vadovaujant Harriui Brid- 
ges’ui.

Amerika Neleidžia Lombardo 
I Taikos Konferenciją

Chicago. — Jungtinių 
Valštijų valdžia nedavė lei
dimo (vizos) Meksikos dar
bininkų vadui Vincentui 
Lombardui Toledano at
vykti į Nacionalę Darbo 
Konferenciją dėl Taikos. 
Konferencijos rengimo ko
mitetas smerkė Washing to
no valstybės* departmentą 
už leidimo 'nedavimą Lom
bardui.

Taikos konferencija į- 
vyks spaliu 1 ir 2 d.

Maskva. — Per pirmąjį 
1949 pusmetį sovietinės au
dyklos 20 nuošimčių dau
giau pagamino visokių au
deklų, negu per tą patį 
1948 pusmetį.

W ■

Policija vėl Budeliavo 
lėktuvų Streikierius

Niagara Falls, N. Y. — 
Šerifo sutelkti specialiai 
policininkai buožėmis dau
žė ir arklių kanopomis 
trempė Bell lėktuvų, fabri
ko streiko pikietininkiTš, 
CIO unijistus. Policininkai 
mėgino praskinti skebams 
kelią per pikeitininkų eiles.

Vienas streikieris areš
tuotas ir $50 nubaustas.

Tai buvo jau kelinta .po
licijos ataka prieš streikie
rius,.

Tokio, Japonija.— šimtai 
moterų demonstravo, pro
testuodamos, kad ' valdžia 
planuoja pabranginti 
žius — japonų duoną.

nw-
I

ry-

Ginklai Atlanto Paktui 
Stumia į Karą, Sako 
Senatorius Taft

Washington. — žymusis 
republikon. senatorius Ro
bertas Taftas įspėjo, 'kad 
jeigu Amerika ginkluos eu
ropinius Atlanto pakto 
kraštus, tai juo aršiau pro
vokuos Sovietų Sąjungą ir 
stums Jungtines Valstijas į 
naują karą.

Nežiūrint tokių įspėjimų, 
Senatas 55 balsaią prieš 24 
užgyrė prez. Trumano rei
kalavimą paskirti $1,314,- 
010,000 Atlanto kraštams ir 
kitiems Sovietų priešams 
ginkluoti per metus.-

Bilionas dolerių skiria
mas ginklams Anglijai, 
Franci j ai, Italijai ir ki
tiems europiniams Atlanto 
pakto nariams. Be to, Grai
kijai ir Turkijai' skiriama 
$211,370,000, priedan prie 
$50,000,000, kurie jau pir
miau paskirti; Iranui, Fi
lipinams ir pietinei Korėjai 
$27,640,000, o Kinijos tau
tininkų karui prieš komuni
stus — $75,000,000.

Amerikonai šanghajuje 
Prašo Draugiškumo link 
Kinų Komunistų

Šanghai, Kinija. — Ame
rikietis Krikščionių Tary
bos vadas dr. Henry D. 
Jones, YMCA ‘ veikėjas 
Paul Moritz ir 102 kiti čio- 
nąitiniai amerikonai pasi
rašė ir pasiuntė prašymą 
Jungtinių Valstijų valdžiai, 
kad pradėtų draugiškiau 
elgtis linkui Kinijos komu
nistų.
LAIKRODŽIAI
VALANDĄ ATGAL!

Rytinėse' ir tūlose kitose 
valstijose užsibaigs dienos 
šviesos taupymo laikas vi
dunaktyje iš šeštadienio į 
sekmadienį; reikės pavaryt 
laikrodžius viena valanda 
atgal.

New York
pa Henrio Morgenthau, bu
vusio Jungt. Valstijų iždo 
sekretoriaus. JL buvo 57 
metų amžiaus. ‘ <

- Mire žmo-

nepastiprintų karines So
vietų galimybes.

Atsiliepdama į tokį pre
kybos suvaržymą, Sovietų 
Sąjunga šių metų pradžioje 
nustojo pardavinėjus Ame- . 
rįkai metalų mangano ir 
chromo rūdas. O manganas 
ir chromas yra labai reika
lingi plienui gerinti civili-1 
nianis dirbiniams ir karo į- 
rankiams.

Po kelių mėnesių Sovietai 
panaujino mangano siunti
mą Jungtinėms Valstijoms.

Pranešama, jog dabar, 
kai Amerika leido pardavi
nėti Sovietams žibalo pra
monės įrengimus, tai sovie
tiniai laivai daugiau man
gano ir chromo gabena 
Jungtinėm Valstijom.

Neseniai Amerika pavei
kė Anglijos valdžią, kad 
pertrauktų derybas dėl mi- 
liono tonų rugių, miežių ir 
avižių, pirkimo iš Sovietų 
Sąjungos mainais už anglų 
mašinas ir techninius (įran
kius. '

Dar nežinia, ar Amerikos 
valdžia leis Anglijai panau
jinti prekybos derybas su 
Sovietais.

Graikijos Fašistai 
Dėkoja Titui

London.— Laisvųjų Grai
kų - partizanų radijas sa-' 
kė:

Graikijos monarcho-fa- 
šistų premjero pavaduoto
jas S. Venizelos pareiškė 
padėką Jugoslavijos valdo
vui Titui, kuris uždarė ko
vojantiems graikų partiza
nams sieną į Jugoslaviją. ■ 
Sienos uždarymas, pasak 
Venizelos, labai, labai daug 
patarnavo monarchistų ar
mijai kare prieš partiza
nus.*

Liaudiškoji Kinija Išvysto 
Platy Radijo Tinklą

Peiping, Kinija. — Kinų 
Liaudies Respublika turi 
jau 35 radijo stotis, kurios 
skleidžia žinias ir muzikos- 
dainų programas kinų, an- 
lų ir japomp kalbomis. Liau
dies valdžia ketina atidaryti 
dar daug naujų radijo, sto
čių. Jos radijas anglų kal
ba pasiekia ir San Francis
co.
, Kinų tautininkai savo 
valdomose šalies dalyse ski
ria mirties bausmę tiem, 
kurie klausysis liaudies ra
dijo; bet daugelis žmonių 
vis tiek jo klausosi.

Kai kurie tautininku la
kūnai, perskridę į liaudinin
kų pusę, sakė, jog tas radi
jas įtikino juos- prisidėti 
prie Liaudies Armijos karo 
prieš Čiang‘Kai-šeką. i

Roma. —i 10 Amerikos 
kongresmanų lankėsi pas 
popiežių. ___

ORAS.—Vešu, giedra.

i
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Pažangieji Laimėjo
Šiuos žodžius rašant, Clevelande baigiasi United Elec

trical, Radio ir M’achine Workers unijos, sutrumpintai 
žinomos kaip “UE” unijos (CIO) metinis suvažiavimas. 
. Suvažiavimo išvakarėse buvo skelbta komercinėje 

/spaudoje daug nelaimingų šiai unijai pranašysčių. Tarp 
* kitko buvo sakyta, būk dešinieji ^uvažiavime turės dau

gumą savo delegatų ir jie “nušluos” pažangiąją vadovy
bę, pastatydami jos vieton dešiniuosius, reakcininkus.

Atsiminkime, šitos unijos prezidento pareigas eina 
toks pažangus ir gabus vyras, kaip Albert Fitzgerald, 
kuris 1948 metais atvirai rėmė Henry A. Wallace, —ku
ris, beje, pirmininkavo didžiuliame suvažiavime Philadel- 
phijoj, įkuriant Progresyvių Partiją.

Nepamiršti reikia ir to, kad UE yra didžiulė unija,— 
savo narių skaičiumi jinai, yra trečia CIO organizacijo
je-

Taigi dėl to reakcininkai ir dūko. James B. Carey, ei
nąs CIO sekretoriaus pareigas, organizavo savo sparną 
šiame suvažiavime ir dėjo didžiausių pastangų, kad jį 
pagrobus..

Jau iš pat suvažiavimo pradžios buvo aišku, kad visi 
džiaugsmai ir viltys tų, kurie tikėjosi šią pažangią uniją 
sužlugdyti, padarant ją Mąrshallo plano advokate, su
bliūško. j

O praėjusį trečiadienį, kai prisiėjo suvažiavimui iš
rinkti nauja valdyba, dešinieji aiškiai prakišo: pažan
gieji vadovai buvo išrinkti į atitinkamas vietas.

Albert Fitzgerald, prezidentas, didžiule balsų daugu
ma, išrinktas dar vieneriems metams; su juo išrinktas 
ir sekretorius - iždininkas Julius Emspak, o taipgi ir or
ganizacinis direktorius — James J. Matles.

Renkant prezidentą, Fitzgerald gavo 2,335 balsus, o 
jo oponentas Fred Kelly — 1,500.

Tai parodo proporciją, pagal kurią pažangieji laimėjo 
šį suvažiavimą, o drauge ir garantiją, kad unija tarnaus 
jos nariams ir Amerikos liaudžiai, darbo žmonėms, o ne 
Wall strytui. J

Dar daugiau: suvažiavimas priėmė rezoliuciją, reika
laujant, kad CIO vadovybė ^grąžintų visoms CIO unijoms 
autonomiją, kad ji atsisakytų skaldyti tas unijas, kurios 
jai, vadovybei, nepatinka, kad ji pateiktų CIO unijų ži
niai reguliarius finansinius raportus. Rezoliucija pasako 
daug karčios tiesos CIO vadovams, kurie nori, kad pagal 
jų politinę muziką šoktų viši CIO unijų nariai. .

Kai kurie spėja, būk š. m. spalio mėm pabaigoje tame 
pačiame Clevelande įvyksiantis visuotinas CIO unijų at
stovų suvažiavimas gali būti didžiai reikšmingas: deši
nieji, užuot sutikę su pažangiojo sparno reikalavimais, 
gali pradėti CIO skaldyti.

Kaip bus, matysime.
Šiandien galima tiek pasakyti: šis UE laimėjimas turi 

didžiulės reikšmės visam Amerikos darbininkų judėji
mui!

Kinijos Liaudies Respublika
Kinijos liaudies vadas Mao Tse-tung iškilmingai pa

skelbė Peipinge, jog Kinija yra Liaudies Respublika. 
Laisva, liaudiška Kinija, jis sakė, įstos į didžiulę “pa
saulio taiką ir laisvę mylinčiųjų tautų šeimą.”

Mao Tse-tung šią deklaraciją padarė liaudies, atstovų 
pasitarimo konferencijoje, kurioje dalyvavo 600 delega
tų, atstovaujančių visus Kinijos kraštus ir luomus.

Liaudiškoji Kinijos Respublika, nurodė M'ao, darbuo
sis ryžtingai tam, kad pakėlus savo civilizaciją ir užtik
rinus žmonėms laimingą gyvenimą, taipgi, kad sutvirti
nus pasaulyje taiką ir laisvę.

Išsilaisvinusi, revoliucinė Kinija neleis, kad ją impe
rialisto batas mindžiotų, kaip mindžiojo praeityje. Nau
joji Kinija turės savo galingą armiją, laivyną ir aviaciją 
— visa tai gins josios liaudies laisvę ir nepriklausomybę.

Mao Tse-tung, aišku, gerai žino, jog dar ne visa Kini
ja yra išlaisvinta; dar nemaži plotai yra Čiang Kai-šeko 
ir jo pakalikų kontrolėje, bet ji bus išlaisvinta, čiang 
kai-šekininkai bus sumušti visiškai.

Nepražiūrėjo Mao' Tse-tung ir to fakto, jog viduje ša
lies, net jai galutinai išsilaisvinus, imperialistai agituos 
ir organizuos visokias tautos atmatas kovai prieš revo
liucinę Kiniją. Mao gerai žino, jog visokie dvarponiai, 
fabrikantai ir kitokie dykaduoniai, veltėdžiai ir jų sam
diniai dės pastangų kenkti revoliucinei santvarkai, liau
diškai respublikai..

Kinija juk nėra ir negali būti išimtiĮs kitoms šalims. 
Tiek Mae Tse-tungas, tiek kiti Kinijos revoliucijos va
dovai ir veikėjai gerai žino istoriją. Rusijoje po 1917 
metų didžiosios spalio revoliucijos visokie išnaudotojai 
ir cariniai valdininkai taipgi buvo sukilę prieš liaudį, 
vadovaująmąr komunistinės partijos. Jie grobėsi ginklo; 
jie gavo ginklų iš Anglijos ir Francūzijos imperialistų.

' Jie tą ginklą naudojo terorui, sabotažui, diversijai, kad 
tik pakenkus tarybinei santvarkai, jaunai, revoliucinei 
liaudies respublikai. Žinoma, jie pralaimėjo!

Rytų Europos liaudiškose respublikose šiandien yra 
tas pats: visokie buvę žmonės šiandien sukaitę dirba, 
kad sunaikinus tai, ką liaudis jau iškovojo.

Kinijoje bus tas pats. Atsiminkime, mūsų valstybės

Aiškiausiai, 
du, pasakyta 
Tiesoje, net 
tam pačiam paragrafe, kad 
visas reikalas eina apie ko
lektyvinius ūkius, apie tų 
ūkių fermas ir gyvulių kie
kius, kad tąi yra pląnas. ir 
pasimojimai tiktai del ko
lektyvinių ūkių gyvulinin
kystės. Vien tik kolūkiuose 
(kolektyviniuose ūkiuose) 
1951 metais turės' būti 310,- 
000 stambių raguočių, 300,- 
000 kiaulių, 90,000 avių ir 
1,300,000 paukščių. O kur 
privatiniai ūkiai? Jie čia 
neįskaitomi. Pisarevas apie 
juos nekalba.

Kiek mums žinoma, dar 
neįskaitoma ir kolektyvie- 
čių privatiški gyvuliai bei 
paukščiai. Kiekvienas ko- 
lektyvietis jų turi. Pisare
vas kalba tik apie kolekty
vų bendrąją gyvulininkys
tę.

Labai paaugs, aišku, ir 
privatinių ūkių 
g y v u 1 i n inkystė. Pisare
vas nepaduoda skaičiais, 
kiek kokių gyvulių šiandien 
iš viso randasi Lietuvoje, 
bet patiekia fąktus procen
tais. Jis sako, jau kalbėda
mas apie visą ženfės ūkį, a-* 
pie visą Lietuvos gyvuli
ninkystę, o ne vien tik apie 
kolūkius:

“Nepaisant to, kad vokiš-. 
kieji grobikai gyvulininkys
tei padarė milžiniškus nuo
stolius (hitlerininkai sunai
kino ir išvežė iš Lietuvos 
623 tūkstančius stambių ra
guočių, arba 50 procentų, 
783 tūkstančius kiaulių, ar
ba 61 procentą), per ketve
rius pokarinius metus gy
vulių skaičius respublikoje, 
nors ir pamažu, bet nenu
krypstamai augo. Per tuos 
metus stambių ' raguočių 
skaičius padidėjo 22 pro- 

bus net keturiš sykius ma-1 centaifc, kiaulių — 33 pro- 
žiau gyvulių, negu buvo 
Smetonos viešpatavimo lai
kais!

Tai kur Lietuvos vadų 
pasididžiavimas, kad jie ne 
tik atpildo vokiečių sunai-' 
kintą gyvulių kiekį, bet dar 
žada su 11951 metais gana 
toli pralenkti smetoninius 
laikus?
Naujienos, Vienybė ir “El

ta” atšauna: Nieko pana
šaus nebus!

Bet kokia tiesa?
Bet visa bėda ne su Pisa

revo patiektomis skaitlinė
mis, o su Židikais iš Nau
jienų, Vienybės ir “Eltos”, 
kurie, pakartodami tas 
skaitlines, nukniaukė vie
ną mažą dalykėlį, papildė 
vieną biaurią apgavystę. 
Jie neva cituodami iš bir
želio 18 dienos Tiesos Pisa
revo' pranešimą, nepasakė, 
kad Pisarevas kalba vien

000 (arba 223% padidinti Ištiktai ii’ išimtinai apie ko
lektyvinių ūkių gyvulių 
kiekius dabar, ir koki jie 
turės būti 1951 metais. Štai, 
ką pasakė Pisarevas:

“Vadovaujantis nustaty- 
tu minimum ir tuo, 
kad kiekviename 
kolektyviniame ūkyje turi 
būti suorganizuotos ketu
rios fermos, Lietuvos TSR 
pavesta jau iki 1949 metų 
pabaidos turėti kolektyvi
nių ūkių fermose ne ma
žiau kaip 48 tūkstančius 
stambių raguočiu, tame 
tarpe 24 tūkstančius kar
vių, 60 tūkstančių kiaulių, 
24 tūkstainčius avių ir 300 
tūkstančių paukščių, o iki 
1951 metų pabaigos — ne 
mažiau kaip 310 tūkstančių 
stambių raguočių, 1 tame 
tarpe, 140 tūkstančių kar
vių, 300 tūkstančių kiaulių, 
90 tūkst. avių ir 1,300 tūks. 
paukščių.” i .———1---- - -

——
Šių metų rugpiūčio 20 d. 

Chięagos menševikų Nau
jienos įdėjo straipsnį “Tri
mečio Gyvulininkystės Pla
nas Lietuvai.” Prie jo pri
dėtos ir “Eltos pastabos”.

Straipsnis pilnas skaitli
nių. Autorius ar autoriai 
sako jas paėmę iš Vilniuje 
išeinančios Tiesos 1949 me
tų birželio 18 dienos. , Tas 
pats straipsnis beveik žodis 
žodin buvo pakartotas 
Brooklyno smetoninėje Vie
nybėje beveik mėnesiu vė
liaus, atseit, rugsėjo 16 d.

Perskaitęs tą straipsnį 
Naujienose, susirūpinau. 
Daviniai imti iš Tiesos? Iš
vados padarytos, pasire
miant tais daviniais? 
Straipsnis dvokia baisia ap- 
gavyse. Bet kaip patikrin
ti? Po ranka neturiu birže
lio 18 dienos Tiesos. O tik 
“plikais” žodžiais užginčy
ti, neužtenka. Mūsų skai
tytojams ir visai Amerikos 
lietuvių visuomenei reikia 
faktų, aiškių, grynų fak
tų. Jeigu sakome, kad Nau
jienos, Vienybė ir kiti tos 
rūšies laikraščiai apgaudi
nėja savo skaitytojus, pik
tai ir biauriai meluoja apie 
padėtį Lietuvoje, tai turi
me savo užmetimus jiems 
paremti faktais 
sa. /

gi 1949 m. raguočių turėjo 
j būti apie 212,000.

Kiaulių suplanuota 300,- 
000, arba 118% daugiau ne
gu 1948 metais. Taigi 1948 
m. kiaulių turėjo būti aipie 
137,000.

Avių būsią iki 1951 m. ga
lo 90,000, arba 223% dau
giau negu 1948. Taigi 1948 
m. avių turėjo būti netoli 
28,000.
/ Paukščių būsią trimečio 

' galui 1,300,000, arba 136% 
^daugiau negu 1948 m. Tai

pgi 1948 m. jų turėjo būti 
/ apie 546,000.

Taip turėjp būti Pisarevo 
daviniais

Tačiau 
pareiškė, 
benę ar 
623,000, 
normaliais laikais Lietuvoje 
turėjo būti 1,246,000 ra
guočių, arba beveik 6 kar
tus daugiau negu buvo 1948 
m. ir 4 kartus daugiau ne
gu suplanuota 1951 metų

1048 m.
Pisareva# taip pat 
kad vokiečiai išga-. 
sunaikinę raguočių 
arba 50%. Taigi

Vokiečiai kiaulių sunaiki
nę 783,000, arba 61%. Tai-

Pabaltijo Tarybinėse 
Respublikose

gmti faktais, gryna tie- 
Atsiminiau, kaip prieš 

keletą mėnesių tie patys 
laikraščiai, taip pat neva 
pasiremdami skaitlinėmis, 
imtomis iš Lietuvoje išleis
tų brošiūrų, apgaudinėjo 
savo skaitytojus apie Lie
tuvos spaudą ir literatūrą. 
Tada susiradau tas brošiū
ras ir patikrinau skaitlines: 
Pasirodė, kad tų laikraščių 
redaktoriai skaitlines iš
kraipė, tiesą paslėpė bei' 
nukniaukė apie tikrąją Lie
tuvos spaudos ir literatūros 
padėtį. ' *

i
I Reikėjo ir šiame atsitiki

me, pasiskaičius jų skaitli
nių j apie Tarybų Lietuvos 
gyvulininkystę, suieškoti 
faktus. Dabar savo rankose 
turiu birželio 18 dienos 
Tiesą. Dabar galiu parody
ti, kas buvo Tiesoje pasa
kyta, ir ką iš to padarė 
Naujienos, Vienybė ir “El
ta.”
štai kaip jos cituoja Tiesą: 

Naujienose skaitome: *
Tiesa 1949. 6. 18: 

statytas gyvulininkystės tri
mečio planas—1949-51 me
tam. Trimečio- pabaigoje 
turi būti padidintas raguo
čių skaičius iki 310,000 (ar
ba 46% padidinti, Į palygi
nant su 1948 m.), avių 90,-

Nu-

paukščių l,300,000!j (arba 
padidinti 136%). . .,

Lietuvos DP(b.)CK III ple
nume Gedvilos pavaduotojas 
Pisarevas turėjo kalbą apie 
trimečio plano vykdymą gy- 
vulipinkystės srityje. Jo kal
bą duoda Tiesa 1949.6.18. 
Jis iškėlė tokius faktus:

Vokiečiai buvo sunaikinę 
623,000 stambiųjų raguočių, 
arba 50%, 783,000 kiaulių, 
arba 61%. Per keturius me
tus raguočių skaičius padi
dėjo 22%, kiaulių 33%'.

Ką šios skaitlinės, parodo?
Prie šios saujos- skaitli

nių. fašistinė “Elta” duodu 
savo “pastabas” arba pa
daro iš jų savo “išvadas.” 
Ir štai tos “išvados”:

Dėmesio verti Pisarevo mi
nimi skaičiai trimečio planų.. 
Raguočių turi būti Jki trime
čio galo 310,000, arba 46%, 
daugiau negu 1948 zm. Tai-

jlių turėjo būti 1,284,000, 
arba 9 kartus daugiau nei 
1948 m. irj 4 kartus daugiau 
negu suplanuota 1951 m.

Tai išvados iŠ Pisarevo sta
tistikos davinių I Išvados la
bai panašios į tuos davinius, 
kuriuos apie Lietuvos ūkinį 
pajėgumą esame davę iš ki
tų šaltinių.
Trumpai ir drūtai pasa

kius, šaukia ’Naujienos, 
Vienybė ir “Ęlta”, Lietu
vos vyriausybė ne tik nedi- 
dina gyvulių skaičiaus, bet 
jį kasmet ėda, naikina. Net 
1951 metais Lietuvoje dar

ninku bei tarnautojųAuga ir tvarkosi 
industrine Ryga

RYGA. — Vietoje pu
siau sugriauto, {^dešimtis 
metų dykavusio buržuazinė
je Latvijoje fabriko “Lai
das” dabar statomav stambi 
elektros mašinų gamybos 
įmonė. Tuo metu, kai atski
ruose jos cechuose vyksta 
mohtavimo darbai, kiti jos 
cechai jau duoda produkci
ją. Pokarinio i penkmečio 
metais atkurtos ir naujai 
pastatytos industrinės Ry
gos įmonės gamina univer
salines medžio apdirbimo 
stakles, tiksliausius‘matavi
mo prietaisus’, tarpmiesti
nes telefono stotis, perke
liamas elektros stotis, hid- 
rometeoroligijos aparatūrą, 
žemės kasamąsias mašinas, 
radijo priimtuvus, avalynę, 
trikotažą. Sostinėje statoma 
nauja vandentiekio stotis, 
plečiama dujų gamykla. 
Naujos tramvajaus linijos 
sujungė su sostinės centru 
dvi stambias įmones — gu
mos išdirbinių gamyklą 
“Raudonasis kvadratas” ir 
tekstilės fabriką “Juglas 
manufaktūra.” Rygos gat
vėmis kursuoja autobusai 
bei troleibusai.

Per Dauguvos upę stato
mas naujas geležinkelio til
tas. Elektriniai traukiniai 
jungs sostinę su Pajūriu, 
mėgiamiausia jos gyvento
jų Vieta.. Rygiečiams atida
rytas pirmas respublikoje 
Kultūros ir poilsio parkas.

Domsko muziejuje atida
roma paroda “Tarybinė 
Ryga.” Jos stendai bei eks
ponatai pasakoja apie lai
mėjimus, kurių pasietė Ry
gos darbo žmonės kovoje 
dėl priešlaikinio pokarinio 
penkmečio ūkinės ir kultū
rinės statybos įvykdymo.
Kaunas atsikuria greitais 
tempais

KAUNAS. — Stambus 
Lietuvos TSR pramonės bei 
kultūros centras — Kauno 
miestas atsistato greitais 
tempais.

sei1- 
mos. Sostinėje atsirado 
naujas prospektas, kuris tę
siasi nuo jos centro iki jū
ros kranto. Čia pradėta sta
tyti gyvenami ir visuome
niniai pastatai, jų tarpe 
Vyriausybės Rūmai 
Mokslininkų namai. '
Estijos moterys — 
vadovaujančiame darbe

Tūkstančiai moterų, 
keltų vadovaujančiam dar
bui tarybų valdžios metais 
iš eilinių darbininkių, vals
tiečių ir tarnautojų dirba 
visose Tarybinės Estijos 
liaudies ūkio ir kultūrinio 
gyvenimo srityse. Eilinė 
darbininkė — konditerė 
Elena King dabar — stam- 
bio fabriko “Karamelis” di
rektorius. Kelią nuo eilinės 
darbininkės iki įmonės di
rektoriaus nuėjo per pas
kutiniuosius metus Liine 
Vare, Aneta Tint ir dauge
lis kitų. 166 valstietės va
dovauja žemės ūkio arte
lėms, trys tūkstančiai vals
tiečių — brigadoms bei 
grandims. Daugelis moterų 
dirba mokslinį darbą. Vien 
tik ‘ Estijos respublikos 
Mokslų Akademijos labora
torijose ir institut. dirba 
70 moterų. Moterys — mo
kslų daktarai ir kandidatai 
dirba mokslinį bei dėstomą
jį darbą Tartu universitete, 
sostinės ir kitų respublikos 
miestų aukštosiose mokyk
lose. !
Darbininkai kelia savo 
kvalifikaciją i

VILNIUS. — Lietuvos 
pramonės įmonių darbinin
kai plačiai naudojasi tary
bų valstybės jiems suteikta 
galimybe nemokamai kelti 
savo išsilavinimą ir gamy
binę kvalifikaciją. Vilniaus 
odų kombinate “Raudonoji 
žvaigždė” mokosi beveik vi
si darbininkai.' Jie mokosi 
vakarinėje suaugusiųjų mo
kykloje, darbo jaunimo mo
kykloje, kvalifikacijai tobu
linti kursuose, stachanovie- 
čių mokyklose, techniškuo
se rateliuose.

Daugelis nekvalifikuotų 
darbininkų tapo prityru
siais specialistais, meist
rais, cechų vadovais. Bro
liai Žaleliai lankė bendro 
lavinimosi mokyklą ir tech
niškus ratelius. Vienas iš 
jų, $abar cecho viršininkas, 
o penki kiti — odų apdirbi
mo meistrai. Darbininkai 
Butęnas ir Rabakas baigė 
vakarinę suaugusiųjų mo
kyklą ir rengiasi stoti į au
kštąją mokyklą. Daugelis 
kombinato darbininkų, ne
pasitraukdami nuo darbo 
gamyboje, lanko vakarinį 
universitetą ir muzikos mo
kyklą.
Lietuvos, selekcininkai— 
mičiuriniečiai

Rusų mokslininko, gam
tos pertvarkytojo Ivano Mi- 
čiurino pasekėjai — lietu
viai selekcininkai vykdo di
delį darbą, skirtą naujų že-, 
mes ūkio rūšių išvedimui ir 
Mičiurino mokslo propagan
dai kolūkiečių tarpe. Šiuo 
metu Lietuvos Dotnuvos 
bandomoji selekcijos stotis 
— stambus žemės ūkio mo
kslo centras. Jos. darbuoto-

(Tąsa 5-tam'pusi.)

ir

iš-

centais.”
O matote, ką fušeriuoto- 

jai iš Naujienų, Vienybės ir 
“Eltos” padare su šiais 
procentais. Jieyjubs sujun
giu skaičiai/apie gyvuli

ninkystės pądėtį kolūkiuose 
ir š ki&xMatote, kaip Lie
tuvą nuganė naujieji jos 
vadai! Smetonos laikais 
Lietuvoje buvo apie 1,246,- 
000 stambiųjų raguočių, o 
1951 m. ^Lietuvoje viso bus 
tik apie 310,000! i

Sąmoninga apgavystė;
Negalima sakyti, kad 

tos” redaktoriai skaityti 
Naujienų, Vienybės ir “EI- 
nemoka, nesupranta skaitli
nių. Tai juk būtų jų įžeidi
mas ir paniekinimas, ir už 
tai jie baisiai supyktų. Juk 
jie statosi mokytais žmonė
mis, tūli net advokatais ir 
daktarais tituluojasi.’'

Tai kas belieka? Belieka 
tik vienas: jie sąmoningai, 
apgalvotai paėmė Vilniaus 
Tiesą ir suklastavo. Jie ma
nė, kad jiems pavyks su to
kia apgavyste praeiti nie
kam nepastebėjus. Jie žino, 
mat, kad jų skaitytojai Vil
niaus Tiesos negaus pasis
kaityti. Jie žino, kad daug 
jų skaitytojų aukšta siena 
užtverti nuo Amerikos lie
tuvių pažangiosios spaudos. 
Tuo būdu jiems' tiesa apie 
Tarybų Lietuvą neprieina
ma, nepasiekiama.

Klerikalų, smetonininkų 
ir menševikų/spaudos re

 

daktoriai žino, kaip Ruge

 

lis jų skaitytojų^nebetįki jų 

 

žodžiais. TodėKreikia/kar

 

tas nuo kart(\ jiems'Tškepti 

 

tokią apgavystę, tokią suk
tybę, kuri labai atrodytų į 
tiesą. KasdienVjie skelUTa,’ 

 

kad Lietuva jau beveik vi
siškai sunaikinta, 
beveik nebeliko. Rietuvių 
Dabar štai, Žiūrėkit Lie
tuvoje nebeliko nei Raguo

 

čių, nei kiaulių, nei paukš
čių! Ir tai, girdi, įrodo patį 
Lietuvos vyriausybė! Ko 
jums daugiau bereikia! (

tempais. Atkurtos beveik 
visos pramonės ir komuna
linio ūkio įmonės. Gumos 
išdirbinių, kailių ir kiti fa
brikai pilnutinai rekon
struoti ir jų pajėgumas iš
augo palyginti su prieškari
niu du, tris ir daugiau kar
tų. Mieste veikia 114 moks
lo įstaigų, jų tarpe 6 aukš
tosios. Čia įsikūrė Žemės 
ūkio akademija. Atsikūrė 
naujos^ ligoninės, poliklini
kos, kurios teikia gyvento
jams nemokamą medicinos 
pagalbą.
Būti/ t>ei kultūrinės buities 
statyba Taline

TALINAS. — Taline — 
Estijoje sostinėje vyksta 
stambi butų bei kultūrinės 
buities statvba. Mieste sta
tomi nauji 
ei jų bei 
įmonių gerai įrengti namai. 
Darbininkams ir tarnauto
jams namus pastatė: maši
nų gamybos fabrikas, “Bal
tijos manufaktūra,” fane
ros — baldų fabrikas ir 
dešimtys kitų įmonių. Nese
niai šiftito butų name įsikū
rė gamyklos “Volta” darbi-

iesto oęganiza- 
bių pramonės

oje jau

■ ■■■ 1  ................... :—T’.

sekretorius Acheson atvirai andai pareiškė, jog Ameri
ka rems kon.tr-revoli.Uciją Kinijoje.

Va, kodėl liaudies budrumas yra pirmas dalykas, kurio 
jpneprivalo praleisti iš savo, akių! t J

Va, kodėl'Mao Tse-tung kalbėjo taip, kaip kalbėjo!

Bet aš tikiu, kad anksčiau 
ar vėliau tiesa* ir šviesa 
prasiverš’ pro visas tos 
spaudos apgavystes, hnelus* 
ir suktybes ir pasieks jos 
skaitytojus. Apgavystė nie
kam neapsimoka. Apgavys
te niekas nėra laimėjęs.

A. Bimba
........ ....................................         k

Redakcijos Atsakymai
J. Stukui.—’ Laiškas gau

tas. Per daug nesirūpinki
te. . *

2 pus!.—Laisvė (Liberty, Litį. Daily) —- Sėst., Rugs. 24, 1949
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Georgio Dimitrovo Kalba apie Kultūrą

Socialistinėje v 
» J

Velionis Bulgarijos komunistų ir liaudies 
vadas Georgi Dimitrov aiškino meno ir kul
tūros svarbą socialistinei santvarkai, kalbėda
mas jubiliejiniame bankiete bulgarų liaudies 
artistei Adrianai Budevskai pagerbti, vasario 
mėnsį, šiemet. Dimitrovas sakė:

Džiaugiuosi, galėdamas dalyvauti šia-
me mylimosios mūsų Adrianos Budevs- 
kos jubiliejuje. Ką mes čia matome ir 
frirdime, yra tik maža dalis to, ką mūsų 
liaudies inteligentija duoda ii/' gali duoti. 
Bet ir ši maža dalis užpildo giliu džiaug
smu .patriotines visų mūsų bulgariškas 
širdis. <, <

Mūsų šalyje yra žmonių, kurie sako, 
jog komunistai nori sustiprinti savo ga
lią ir todėl jie stengiasi patraukti gabius 
ir talentingus žmones. Esą, komunistai 
duoda jiems pirmenybių, gausingai 
juos gerbia tiktai tuo tikslu, kad galėtų 
juos panaudoti. h Į

Toki tvirtinimai ir nuomoįėl yra di
džiausia netiesa. ‘ r

Nauioji mūsų liaudiška santvarka yra 
atokia, kad ji, kaipo tikra liaudies val
džia, deda visas galimas pastangas, kad 
kuo aukščiausiai išvystytų meną, taigi 
ir teatrą ir operą.

Mes imsime iš apribotų savo išteklių 
ir kuo plačiausiai naudosime nedideles 
savo galimybes; mes duosime ‘ ir duosi
me, kad galėtume išvystyti savo teatrą 
ir operą% ir visus dalvkus, kurie tarnaus' 
mūsų žmonių, mūsų jaunimo kultūrai 
pakelti, kaipo galingas veiksnys nau
jai, socialistinei visuomenei sukurti mū
sų šalyje.

Tai nėra jokia demagogija. Būdami 
komunistai ir liaudies valstybės vadai, 
mes tatai darome ne tam, kad aplink 
mus būtų susibūrę gabūs žmonės. Mes 
padedame artistams, padrąsiname jų ta
lentus, kad statytume socializmą savo 
šalyje.

Mes, kilę iš liaudies, artimi pačiai že
mei. turime atvirai pasakvti. Kad galime ’ 
geriausiai spręsti, kokia didi ir begali
niai brangi palaima liaudžiai yra me- 
nas-dailė.

LAVINTIS,’ TOBULINTIS!
Žmonės, kurie tarnauja menui, vis 

tiek koki gabūs jie būtų, nežiūrint, kaip 
aukštai mes juos vertiname, jie turi be 
paliovos ir nenuilstamai lavintis, kad . 
galėtu progresuoti, neg jūs žinote, jog 
kas tik neina pirmyn, tai atsilieka, o 
kas atsilieka, tai ir tampa sumuštas.

Remiamasis veiksnys čia yra ta vidu
jinė jėga, kurios kiekvienas žmogus turi, 
ta tėvynės meilė, kuri dega širdyje ir 
sieloje , artisto, kūrėjo, rašytojo ir kiek
vieno artistinio ir kultūringo asmens.

Dovanos iš dangaus nekrinta. Ne 
kiekviena gali būti tokia aktorė, kaip 
Adriana Budevska; ne kiekvienas gali 
būti toks aktorius, kaip Krastyn Sara- 
fov, Stefan Makedonski ir kiti. Bet kiek
vienas talentas yra pats savaime kapi
talas. Jeigu šis talentas nėra išvystytas, 
jeigu šis kapitalas nėra išmintingai nau
dojamas, tai nebus vaisių. Jūs, tačiau, 
žinote, jog yra ^Jėsimtys tūkstančių žmo
nių, nekalbant apie daugiau, kurie sun
kiu darbu ištobulina savo talentus.

Aš noriu pakeltf taurę už tikrai ga
bius ir talentingus asmenis, kurie tar
nauja mūsų liaudies menui ir dailei; aš 
linkiu jiems mokytis ir aukšto tikslo 
pasiekti. * \

KULTŪRINĖ MAŽŲJŲ TAUTŲ 
VERTYBE

I

Kultūros srityje nėra mažųjų ir di
džiųjų šalių, kas liečia žmonių gabumus*. 
Nėra tokio dalyko, kad vienos tautos bū
tų vertingos, o kitos bevertes. Kiekvie
na tauta, vis tiek kokia maža ji bebūtų, 

.gali turėti gabumų ir įnešti savo verty- 
'bių dalį į bendrąjį kultūros lobyną.

Mes -esame maža tauta, mūsų šalis 
maža. Mes ’juo labiau norime kokybėje 
pakilti, nes mes net per 10 metų nega
lėsime pasigirti tokiar milžiniška pramo-

Visuomenėje
ne, kaip didžiosiose šalyse, nei tokiais 
turtais, kokius kiti kraštai turi. '• Mes, 
tačiąuš, turime didžiuotis vidujiniu sa
vo kultūringumu ir aukštos rūšies meno 
veikalų sukūrimu. Mokslo srityje mūsų 
žmonės taip pat gali duoti pavyzdžius 
daugeliui kitų tautų.

Mes turime stengtis, ranka rankon 
dirbdami — valstybininkai, „ partiniai 
vadai, meno darbuotojai, mokslininkai 
ir kiti — pasiekti to, kad Bulgarijos 
žmonės visur būtų gęrbiami ir visur nu
rodomi, kaip tikrai gabi,, talentinga, kul
tūringa ir pavyzdinga socialistinė tau
ta, veikliai dalyvaujanti pasaulinės so
cialistinės kultūros kūryboje.

I

LMS News and Views
By MILDRED, STENSLER

Ever since the onset of psychotherapy, 
the treatment of the mind, the layman 
has been burdened with a whole new 
vocabulary. With most of the terms for
tunately we have little dealings, but 
there’s one word that seems to be at the 
root of all our troubled — INHIBI
TIONS. * ,

Like most of technical words, it seems 
to come innocently enough from the La
tin verb, “inhibitus,” in meaning in, and 
habeo, meaning have or hold. B.P., be- 
•fore psychiatry, we used to call it bash
fulness, or modesty, or • timidness, or 
fear, or nervousness, restraint or infer
iority complex. Science, however, has put 
the whole kit and kaboodle into one 
fancy unit and called it “inhibitions.”

So now they tell us that the reason 
Americans aren’t as musical any more is* 
because we are full of inhibitions. We 
can’t loosen up, we’re restrained and 
wary. There’s an old story about a 
family whose members never learned to 
sing because there was no lock in the 
bathroom door. In order to be a singer, 
one must lose his inhibitions, and the 
first step as this tale goes, is to lock 
your bathroom door;, turn on the shower 
and let loose. We could add several dozen 
better wąys to overcome inhibitions, like 
having a government that guarantees 
peace, security, civil and human rights.

But, apart from the economic stand
point, my pet theory for inhibitions rul
ing the roost aš far as music is con
cerned, is the deplorable fact that music 
is becoming less and less participative. 
With the radio, the phonograph, the mo
vies and the theaters supplying more and 
more of our music, we are becoming 
very sedentary musicians. To really ap
preciate and enjoy music,, one must par
ticipate in it. One does not enjoy watch
ing a baseball game, for instance, if he 
does, not or at one time did not play the 
game.

In the days of communal living, peo
ple sang together because it made their 
work easier. At home, everybody either %stilių, uždkjusį antspaudą visai šiuolai- 
played an instrument or harmonized to- kinei latvių muzikai. Tai — tikrai liau- 
gether to relax and pass the long evening dinis stilius, kuriame lemiamą vaidmenį
hours. And since singing and playing 
were a part of every day family life, 
actively participated in from infancy, in
hibition did not rear its ugly head.

Perhaps the reason that Jazz caught 
on so quickly and so strongly is that it 
emphasized a pulsating rythm that made 
ones feet move, and that the music was 
once again singable in a natural voice 
range. Dancing to its rythm and singing
the simple lyrics has drawn people to 
participating in music a little more.

But the same can’t be said for the 
classics which are still clothed in mys
terious intricacies and put on a pedestal 
of unobtainable heights, and where open 
participation is frowned upon unless 
you have had 10 years of study,behind 
locked doors. Is it any wonder inhibitions 
gain the upper hand and drag creative

J. RUMĖkŠAŠ f " «

Emilis Melns»ailisO
(75-sioms metinėms nuo seniausio Ta

rybų Latvijos kompozitoriaus 
gimimo diehos)

Suėjo 75 metai nuo stambiausio lat
vių kompozitoriaus, Latvijos TSR Liau
dies artisto, profesoriaus Emilio' Meln- 
gailio ^gimimo dienos. J*is priklauso prie 
tų žmonių, kurie sudaro latvių . tautos 
šlovę ir nacionalinį pasididžiavimų.

Melngailis gimė 1874 metais Rygos 
apskrities Igatės miestelyje kaimo moky
tojo šeimoje. Pirmuoju^ busimojo kompo
zitoriaus muzikos mokytoju buvo jo mo
tina. Tačiau vaikystės metais jam nepa
vyko gauti, sistematingo muzikinio moks
lo — tam nebuvo lėšų. Tik 1896 metais 
jau būdamas mokykliniu mokytoju, 
Melngailis įstoja į Drezdeno konservato
riją. Bet netrukus jis tąja muzikos mo
kykla nusivylė.

— Drezdeno konservatorijoje, — pri
simena Melngailis, — teišbuvau viene
rius metus. Nei rimtos muzikos, nei rim 
to mokslo ten nebuvo ...

1898 metu rudenį Melngailis atvažia
vo į Petrapilį ir buvo priimtas į išgar 
sėjusią Rusijos konservatoriją. į Rims- 
kio-Korsakovo vadovaujamą kompozici 
jos klasę.

Savo konservatorinį laikotarpį Petra
pilyje profesorius laiko vienu laimingų
savo gyvenimo laikotarpių.

— Aš esu didžiojo Rimskio-Korsakovo 
mokinys ir didžiuojuosi tuo, — sako 
Melngailis. — Labai man palankūs bu
vo ir mano mokytojai — puikūs rusų 
kompozitoriai, ir muzikantai — Glazuno
vas ir Liadovas. Kaip kompozitorius aš 
buvau auklėjamas ir susiformavau sek
damas tokių rusu kompozitorių, kaip 
'Glinka, Dargomižskis, Čiaikovskis, Mu- 
sorgskis, Borodinas, Rimskis-Korsako- 
vas klasikinės muzikos pavyzdžiais. Jie, 
tie kompozitoriai, man visada buvo 
brangūs savo optimizmu, savo glaudžiais 
ryšiais su liaudimi, žinojimu liaudies 
dainų bei motyvų, kuriuose jie matė ne
išsemiamą kūrybos šaltinį.

1901 metais, kuomet Melngailis baigė 
Petrapilio konservatoriją ir gavo laisvo
jo menininko diplomą, pasirodo jo’pir
mieji kūriniai. Garsusis rusu kritikas V. 
Stasovas šiltai sveikino pirmuosius .ta
lentingo latviu kompozitoriaus žingsnius.

Tačiau, išėjęs mokslą, Melngailis per 
dvidešimt su viršum metų neturėjo gali
mumo pilnutinai paskirti savo jėgas 
komnozitorinei veiklai. Jis dirbo Čia mu
zikos kritiku, čia pedagogu. Tačiau ir 
tuo laikotarpiu. — nuo 1901 iki 1920 
metu — Melngailisx sukūrė eilę žymių 
muzikos kūriniu — “Darbininkės išaukš
tinimas,” “Senovė” ir dainų rinkinį cho
rui “Giriose ir lygumose.”

Šitų, lygiai kaip ir visų paskesnių, 
kūriniu skiriamasis bruožas — jų tik
rasis liaudiškumas. Dar jaunas būda
mas Melngailis kreipėsi į turtingą lat
vių tautosakos paveldą. 1899 metais jis 
pabuvojo Latvijos kaimuose ir padarė 
pirmuosius liaudies melodijų užrašus. 
Tokiu būdu, kartu su septyniasdešimt
mečiu nuo gimimo dienos latvių tauta 
mini ir pusę šimtmečio trunkančią Lat
vijos stambiausio muzikinio folkloristo 
veiklą. Per 50 metų Melngailis surinko 
daugiau kaip penkis tūkstančius melodi
jų, sudarančių pagrindinį latvių muziki
nio folkloro fondą.

Suderindamas liaudies kūrybos meto
dus su aukštaisiais rusų demokratinės 
muzikinės kultūros principais, Melngai
lis sukūrė savo atskirą savitą muzikinį 

udies melodijos.
kompozitoriaus dainų, kurias
tautosakos tekstais, įgijo vi-

vaidina lia
Daugelis 

jis sukūrė 
sas nuo amžių liaudies dainų teises. To-

art down with them?

One of t ie first reverberations of some 
definite incentiye gained from the LMS 
Vacation School comes from the Brook-
lyn Aido Chorus. Amelia Burba brought 
back the little playlet, “Paparčio Žiedas” 
and lost no tinąe in' selling it to her chor
us. (■

After making some changes to suit 
their needs and their repertoire, the Ai
do Chorus announces that they will pre
sent “Paparčio Žiedas” at their annual 
concert October 9. Three cheers for 
Amelia!

kios yra dainos “Man motutė prilakė,” 
“Gertas būdamas” ir kitos. Yg^čpopu- 
■liarios, artimosvjų brangios kiekvieno 
latvio širdžiai senovinės dainos “Žylė Ry
gos bokšte” ir “Lenkitės, miško viršū
nės,” kurias su nepaprastu nuoširdumu 
harmonizavo Emilis Melngailis.

J • •

„ Kompozitoriaus sukurtos chorų dai
nos ir jo harmonizuotos liaudies dairios 
nepaprastai išpopuliarėjo Latvijoje.

Buržuazinėje Latvijoje kompozitorius 
buvo vyriausybės neviešoje priežiūroje: 
Senosios Latvijos valdovai visada turėjo 
galvoje, kad Melngailis buvo artimas 
stambiausiems pažangiesiems latvių kul
tūros veikėjams — Krišjaniui Baronui 
ir (Janiui Rainiui ir kad jis buvo išauk
lėtas rusų demokratų laisvę mylinčiomis 
tradicijomis. '

Buržuaziniai Latvijos valdovai bijojo 
Męlngailio dainų. Jo vardas sukeldavo 
jiems asociaciją su dainos “Lenkitės, 
miško viršūnės!” melodijomis, kurią 
Latvijos liaudis dainavo revoliucijos die
nomis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pasibaigė Studentų 
Spartakiada

VILNIUS.—Birželio 28 d. 
respublikiniame stadione įvy
ko iškilmingas pirmosios auk
štųjų mokyklų spartakiados 
uždarymas. Pereinamoji vė
liava įteikta Vilniaus univer
siteto rinktinei, kuri bendroje 
kvalifikacijoje užėmė pirmą 
vietą. Kauno universitetas liko 
antroje vietoje, žemės ūkio 
akademija — trečioje.

Prieš prasidedant dalyvių 
paradui, įvyko eilė varžybų. 
Ypač gerai pasirodė žemės 
ūkio akademijos studentas 
Jonas Vainauskas. Pasiekęs 
pirmadienį vieną respublikinį 
rekordą, jis vakar šturmavo 
antrąjį. 10 kilometrų ėjime 
sportininkas pademonstravo 
stiprią valią nugalėti ir pui
kius ėjiko duomenis, i

Visiško pripažinimo nuopelnų vystant 
muzikinę kultūrą E. Melngailis pelnė tik 
įsikūrus Latvijoje Tarybų valdžiai. Ta
rybinė vyriausybė aukštai įvertino seno
jo kompozitoriaus kūrybą, suteikusi jam, 
vienam pirmųjų Latvijos respublikoje, 
Latvijos TSR Liaudies i artisto garbės 
vardą.

Emilio Męlngailio kūryba yra plati bei | 
įvairi. Per penkiasdešimt metų savo vei
klos laikotarpį jis sukūrė apie 300 cho
rų cfainu, per 130 romansų, apie 100 šo
kių liaudies temomis nedideliems orkes
trams lydint ir tiek pat šokių su forte
pijono ir smuiko akomnanimentų. Meln
gailis perorkestravo Musorgskio onerą 
“Borisas Godunovas”, parašė balet. “Ma
ja,” penkias simfonines poemas ir dau- 
p-eh kitu muzikos veikalu.

Reikšmingu įvvkiu latviu kompozito
riaus gyvenime buvo visos Latvijos Dai
nų šventė 1948 . metais. Šioje šventėje 
Melngailis buvo garbės dirigentu. Pirmą 
karta nėr visa savo pwenima kompozi
torius narnate, kiek gerai pažįsta ir mėgs
ta jo dainas'Latvijos liaudis.

— 1948 metu .vasarą — pasakoja 
Melngailis. — aš buvau sukrėstas, kai 
suvienvti chorai atliko senovines dainas 
“žvle Rirp’os bokšte” ir “Lenkitės, miško 
viršūnės!”, kurios vra mano harmoni
zuotos. Kuomet suvienvtas dvidešimta- 
tūkstantinis choras atliko tas dainas, aš 
patvriau didžiausią malonumą savo gy
venime. Choristu ir chorisčių grupė pri
ėjo nrie manes ir Šventės dalyviu vardu 
nadavė man ^ėl i n. Pasikėlęs i estrada, aš 
pamačiau dešimthPtūkstan’čiu man plo
jančiu žiūrovu. Mane apipylė gėlėmis ir 
aš negalėjau sulaikyti ašarų ... džiaugs
mo ašarū... ' i

Komnozitoriui sukako 75 metai. TSR 
Saiungos Aukščiausiosios Taiybos Pre
zidiumo įsaku už įžymius nuopelnus na
cionalinės latviu muzikos išvystymo sri- 
tvie, rvšium su 75-mečiu nuo gimimo 
dienos. Emilis Melnp-ailis apdovanotas 
Darbo Raudonosios Vėliavos ordinu.

Nepaisant senyvo amžiaus, Melngailis' 
tęsia kūrvbinį darbą. Tik prieš keletą 
mėnesių iš po jo plunksnos išėjo naujas 
kūrinvs — lyrinė . J. Rainio žodžiais 
“Dainą anie deimantą.” Toji entuzias
tiška' vokalinė poema — neišsenkamų 
E. Męlngailio kūrybinių jėgų įrodymas.

VILNIAUS . J. TALLAT-KELPŠOS 
VARDO MUZIKOS MOKYKLOS 

PIRMOSIOS LAIDOS 
KONCERTAS

Vilnius. — Š. m. birželio 27 d. įvyko 
Vilniaus J. Tallat-Kelpšos vardo Muzi
kos Mokyklos pirmosios laidos koncer
tas. Atidarymo žodį tarė Muzikos Moky
klos direktorius K. Kaveckas, pažymėjęs 
apie šiais metais gausų baigiančiųjų 
skaičių ir kvalifikacinio lygio pakilimą. 
Po to insp. Žilius perskaitė 1949 metais 
Muzikos Mokyklos baigimo aktą, po ku
rio įvyko diplomantų koncertas. Koncer
te pasirodė diplomantai: solistės Julija 
Šakenytė, Ona Jonaitytė ir Eta Gurskie- 
nė; kornetistas—Aleksandras Kalgano- 
vas; trombonistas — Aleksandr^Kuz- 
minas; smuikininkas — įsakas Levinas; 
pianistės — Elena Rimkaitė ir Tamara 
Ševčenkoj violončelistas — Valerijonas 
Rajevskis ir chovedžiaiydirigentai Juo
zas Barzdenis ir Viktoras Kriaunevičius. 
Koncerto programoje buvo išpildyta Be
rno, Novikovo, J. Tallat-Kelpšos, Kača- 
nausko, Blaževičiaus, Čaikovskio, Gruo
džio, Kavecko, Dvariono, Bielionio, Gal- 
kausko, Grygo ir kit. autorių kūriniai.

J. Valionis.

Jo laikas—51 min. 37.4 sek. 
Senas rekordas — Stankevi
čiaus (KKD—52 min. 33.8 
sek.

Teniso varžybas po per
mainingos kovos laimėjo 
Vilniaus universiteto koman
da, įveikusi Kauno universi
tetą 3:2. Vilniaus unversiteto 
sportininkai laimėjo taip pat 
gimnastikos ir lengvosios at
letikos varžybas, o Kauno — 
plaukimo ir fechtavimo. Indi
vidualiai geriausiais 'fechtuo
tojais pasirodė: su rapira — 
Kepalaitė, espadronu ir dur
tuvu — Macijauskas (abu 
Kauno universiteto).

Tinklinio finale vyko at
kakli kova tarp dviejų uni
versitetų vyrų komandų. 
Nugalėjo kauniečiai pasekme 
2:1 (8:15; 15:9; 15:9).

Moterų gi’upėje respublikos 
čempionas žemės ūkio akade
mijos ekipa įveikė Kauno 
universitetą 2:0 (15:9; 
15:11).

Po Dvi Normas
ŠAKIAI, birž 29 diena. — 

Apskrities centras atsistato 
sparčiais tempais. Mieste pas
tatyta daugiau kaip 100 nam.

Greitesniam šio miesto at
statymui gana daug padeda 
Gelgaudiškio plytinė, kuri 
aprūpina miestą plytomis ir 
čerpėmis. Didžiulę paramą 
Gelgaudiškio plytinė teikia 
Jurbarko ir Klaipėdos mies
tams.

Įmonė savo gamybinį sezo
ną pradėjo daug anksčiau, 
negu jai buvo nustatyta. Iki 
gegužės mėn. pirmos dienos 
plytinė pagamino daugiau 
kaip 150,000 plytų. Gelgau
diškio plytinės kolektyvas, 
prieš pradėdamas gamybą, 
įsipareigojo žymiai pagerinti 
plytų kokybę ir sumažinti ga
minių savikainą. Nuo pat pir
mųjų darbo dienų visi plytinės 
darbininkai stojo į socialisti
nes lenktynes del penkmečio 
plano įvykdymo per ketverius 
metus. Plytinėje iškilo tokie 
darbo pirmūnai, kaip kad 
stachanovininkal A. Jankaus
kas, Užupis, L. Venclovaitytė 
J. žimonas, kurie dienos išdir
bio normas viršijo dvigubai.

A. Plioplys.
★ ★ ★

Sparti Gamyba
VILNIUS, birželio 29 dien- 

na.-Statybinių medžiagų pra
monės ministerijos dtirpynų 
kolektyvas jau įpusėjo meti
nį durpių gamybos planą.

Daugelis durpynų jau dir
ba antrosios sezoninio durpių 
gamybos plano pusės sąskai
tom Pasvalio apskrities DU 
džiašilio durpynas sezono 
planą įvykdė 66,3 procento, 
Mariampolės apskrities Mi- 
kalinės durpynas—58,9 proc., 
šakių apskrities Gelgaudiškio 
durpynai įvykdė pusę sezo
ninio plano ir t. t. .

šiemet Statybinių ^medžia
gų pramonės ministerijos 
durpynai davė 4.890 t tonų 
durpių daugiau, negu perei
tais metais per tą patį Jaiką.

; J. Radvilaitis.

Laisvė—Liberty Lith. Daily ♦ 
šest., Rūgs. 24, 19^9
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DETROITAS-NEW YORKAS
PHILADELPHIA, IR ATGAL!

ČTasa)
Pirmas, kurį aš pamačiau, buvo Kul

bakos štabo viršininkas — Lapė. Toji 
pavardė iš tikrųjų pateisindavo jo pomė
gius bei charakterį. Gudrus ir landus, jis 
ypatingai gerai sutvarkė/ agentūrinę 
žvalgybą, mokėjo apklausinėti belaisviui, 
ypač policininkus, kuriuos iš karto suk* 
glumindavo, ir sumaniais klausimais iš
gaudavo iš jų visa, kas jam ouvo reika
linga. Aš ne iš karto jį pažinau. Jis bu
vo ilgais rūbais su nepaprastai blizgan
čiomis sagomis: tai buvo nei apsiaustas, 
nei švarkas iš plonos juodos gelumbės.,

— Kapitoniškas, — tarė jis man. — 
O kapitonas tenai, vandeny “deginasi.” 
Štai dokumentai...

Mes su juo užlipome į laivo denį; ap
linkui buvo kraujo žymės, timpsojo keli 
lavonai.

Aš žiūrinėjau dokumentus. Kareivių 
knygutės, storas, gčrai įrištas pasas. 
Aukso raidėmis jame buvodšspaustas žo
dis “Hoffnung” (“Viltis”).
jau į gelbėjimosi ratus — ten tas pat žo-v 
dis.

Garlaivis pastatytas Vokietijoje.
— Kaip jie tą laivą čia atgabeno? Da

limis, ar ką? — stebėjosi Lapė.
Tikrai laivas neseniai buvo atvykęs iš 

Vokietijos. Laivo žurnale 
atžymėjimus: “Dancigas,” 
Bugiem,” “Pinskas.”

“Nudegęs” upėje buvo “Vilties” savi
ninkas ir kapitonas. Naujas didelis buk
syras, tempęs prieš srovę tris krovinių 
valtis, buvo išmestas į krantą apie tris 
šimtus metrų nuo sugriauto tilto prie 
Dovliadų kaimo. O krovinių valtys, įsi
painiojusios į lynus, lyg didelės žuvys į 
tinklus, ba|gė .degti vidury upės. Prie 
kranto, sektamoje, pilkavo, baltavo ir 
juodavo vokiečių lavonai.

Kai aš užėjau į Kulbakos štabą?4)ate- 
rijos vadas stovėjo prie stalo ir diktavo 
Kovpakui pranešimą apie kautynių eigą.

Kuopų ir būrių vadai, raštininkai ap
supo Kulbaką, juokavo ir kvatojo: dar 
nepraėjo susijaudinimas, sukeltas1 Įką tik 
pergyvento susirėmimo su priešu.

Į trobą greitai įėjo Moskalenka, pa
būklų vadas. Paskui jį partizanai vedė 
belaisvį vokietį.

— Tarp kitko, pristatau savo trofėjų 
— šį fricą. Pats pagavau, — išdidžiai 
tarė Moskalenka.

— O batai kur? — įdėmiai paklausė 
baterijos vadas Kulbaka.

-Vokietis stovėjo prieš jį su pusvęlti- 
niais ant basų kojų.

Dar prie pakrantės žilvigių Mikola bu
vo nuavęs vokiečiui ** batus ir atidavęs 
juos vienam savo partizanų.

—t Batai kur? — pakabtojo klausimą 
Moskalenka. — Jie gi pilni vandens... 
štai jis ir nusiavė juos, džiovinti padė
jo... T

Nusijuokė aplinkui vadai. Nusišypso
jo baterijos, vadas. Aš priėjau su Mos
kalenka prie lango ir ėmiau jį klausinė
ti, kaip jis paėmė nelaisvėn fricą.

Pabaigęs šaudyti į garlaivius ir kro
vinių valtis ir pasitraukęs į šalį nuo pa
trankos, Moskalenka išgirdo nedrąsų šū
kavimą, sklidusį iš krūmų.

Čia Moskalenka įsismagino ir ėmė 
man vaizdžiai rodyti, kaip jis ėmė nelai
svėn vokietį.

—• žiūriu: iš karklyno tankmės iškilo 
lazda ir ant jos .balta skarelė. “Vyrai, 
atrodb, vokietis,” — sakau aš, išsitrau
kiu iš dėklo savo parapelumą ir einu bal
so kryptimi. “Aš parsiduodu,” —.vapa- 
lioja vokietis.

— Hande»hoch! — sušuko Mikola ne
suprantamą, panašų į keiksmą žodį. — 
Kur ginklai? x •

— Hande hoch! — dar kartą suriko 
Mikola, išvertęs į* mane akis Kulbakos 
štabe.

Belaisvis stovėjo prie stalo krašto pil
ku iš baimės veidu. Jis nenuleido akių 
nuo Kulbakos
tingo, sunkaus, rūstaus. Kai MoskaJen- 
ka suriko, jis vėl iškėlė rankas į viršų, 
nesuprasdamas, kodėl jį dar kartą pa
ima į nelaisvę. Partizanai raičiojosi juo
kais.

Vokietis pastebimai drebėjo. Kiek r su
sivaldęs, jis atsistojo išsitempęs prieš 
Kulbaką ir, trukčiodamas, pasakė: j,

—... pan Kol—pak! Aš savanoriš-

Žvilgterė-

mes matėme
“Bžesc nad

vyro aukšto ūgio, pe-

kai atėjo nelaisvė.
— Mat, kaip bijosi, šuns dvasia! — 

linktelėjo Kulbaka vokiečio pusėn.
— Tai jis jus, drauge baterijos vade, 

palaikė pačiu Kovpaku, — nusijuokė 
Lenka, Kulbakos važiuotojas.

Batęrijos vadas priėjo prie vokiečio.
— Ei, klausyk: aš nesu Kovpakas...

— ir paslaptingai, pusiau pašnabždom:
— Kovpakas visa galva aukštesnis už 
mane, dvigubai platesnis už mane, o bal
sas tartum koks trimitas ...

Lūšnelės langai drebėjo nuo vieningai 
išsiveržusio kvatojimo.

Belaisvis papasakojo, jog, atidaryda
mi bandomąją navigaciją balandžio 6 
dieną linijoje Mozirius — Kijevas, vo
kiečiai bijojo partizanų užpuolimo. Jie 
jau žinojo, kad Kovpakas buvo atėjęs 
prie Pripetės. Laivų apsaugai buvo nu
siųstas SS būrys.

Moskalenka sukaliojosi čia pat ir truk
dė apklausinėjimą, bet, kaip šiandieni
nio laivų paskandinimo herojų, aš neiš
prašiau jo iš bataliono štabo. Jis buvo 
pakilusios nuotaikos ir vis dar “pergyve
no” mūšį.

Lapė, kalbėjęsis su .Kulbaka tik ukrai- 
nietiškai, įterpė:

— Stebiuosi, vokiškai šiek tiek su
prantu; ant dūmtraukio kreida išbraižy
ta: “Achtung kolpak.”

— Oi, ir kvatojome gi mes su Lape,
— įterpė Moskalenka.

Kovpakas buvo įėjęs nepastebėtas 
anksčiau ir girdėjo Moskalenkos gyri- 
mąsi. Tas, pastebėjęs vadą, priėjo prie 
jo rikiuotės žingsniu:

— Leiskite pranešti.. .
— Tu pranešk, kiek sviedinių iššau- 

dei, — pertraukė jį Kovpakas.
— Dvidešimt du, drauge vade!
— Paskandinai garlaivį? '
Moskalenka tylėjo.
— Ar paskandinai, klausiu? — įnirto 

Kovpakas. — Ne! Eikvotojas tu, štai 
kas, bet ne artileristas. Še binoklį, išeik 
į gatvę ir pasigrožėk. Dūmtraukiai ma
tyti, net blizga — a?

Moskalenka tylėjo.
— Skelbiu papeikimą. Štabo viršinin

ke, įtrauki tai į įsakymą, — iškošė pro 
dantis Kovpakas ir išėjo, trenkęs duris..

O dar dienai praslinkus, perskaitęs 
Kulbakos pranešimą, Kovpakas, šyptelė
damas, pasirašė įsakymą: “Pabūklų va
do N. Moskalenkos papeikimas atšaukia
mas. Išreiškiama padėka.”

Kultyaka rašė: “Garlaivis ilgai nesken
do dėl to, kad gulėjo ant seklumos; nuei
ti nuo seklumos negalėjo, kadangi maši
ną buvo sutriuškinęs Moskalenka — tre
čiu sviediniu iš patrankos.”

xxxni
Sekančią dieną priešas vykdė oro žval

gybą. Žvalgybiniai lėktuvai zujo išilgai 
upės aukštumoj, kartais pakibdami ore 
aerofotonuotraukoms padaryti. Retkar
čiais skutamuoju skridimu praskrisdavo 
pora naikintuvų. Krovinių valtys spėjo 
jau baigti degti, ir jei ne įstrigęs seklu
moje garlaivis, vokiečiams nebūtų pavy
kę nustatyti tikslios vilkstinės užpuolimo 
vietos. Garlaivis išdavė mus visiškai, ir 
viršum jo ilgai sukinėjo vienas “žiogas.”

Kulbakos kulkosvaidininkai jį apšau
dė, ir, prunkštelėjęs tris kartus iš stam
baus kalibro kulkosvaidžio, vokiečių “ra
mentas” nukėpėstavo į šiaurę.

— Na, rytoj lauk svečių! — tarė 
Rudniovas Kovpakui, kuris sekė lėktuvą 
pro binoklį.

— Ir svečių bus nuo Moziriaus, — nu
leidęs binoklį, atsakė vadas ir nuėjo į 
štabą. .

Dvi dienas prieš tą atsitikimą pas mus 
buvo atvykusi Černigovo partizanų su
sivienijimo žvalgyba. Tam susivienijimui 
vadovavo Tarybų Sąjungos Didvyris Fio
dorovas. Aš buvaū apie jį girdėjęs dar • 
BrianskO miškuose 1942 metų vasarą, 
iki maųo atvykimo pas Kovpaką. Tada 
Fiodorovas reidavo po Černigovo sritį, ir 
vokiečiai buvo pasiuntę prieš jį didelę 
baudžiamąją ekspediciją. Vokiečiai, be 
abejo, privertė jį dažnai kaitalioti veiki’ 
mo rajonus. Gal būt, todėl, b, gal būt, - 
ir dėl mažo lakūno prityrimo lėktuvas, 
skridęs pas Fiodorovą, jau. kelias naktis 
bergždžiai ieškojo jo ties Černigovo sri
ties miškais ir, nesuradęs laužų, pasuko 
atgal. O aš tuo metu i kūriau laužus

Philadelphiečių “Laisvės” 
Piknikas ir Kiti Dalykaiv

Advokatė Stephanie Ma- 
sytė, kaipo advokatė ir pro
kuroro padėjėja, turėjo rei
kalų važiuot New Yorkan, 
tai ir aš, švenčių proga, pa
prašiau, kad ir manę priim
tų sykiu važiuot. O atsily
ginimui, pasižadėjau, būti 
jos “bagažo” nešėjas ir Sau
gotojas. Susitarėm, ir ket
virtadienio vakare, Septem
ber 1 d., sėdome traukiniu, 
kuris pradėjo . mus tempt 
link New Yorko.

Detroite gelžkelio stotyje 
žmonių daugybė, visi lau
kia traukinio, kuris eina 
per Kanadą į New Yorką. 
Susirūpinome, ar gausime 
traukinyje vietą atsisėst? 
Spėliojom, kodėl tiek da,ug 
žmonių važiuoja? Aš, juo
kaudamas, sakau, kad tie 
visi žmonės bėga Kanadon 
nuo bedarbės, nuo “depre
sijos”, bet Masytė nesutiko 
ir pareiškė, kad daug žmo
nių jau dabar važiuoja į į- 
vairius miestus pas gimines 
baliavot — paūžt pęr šven
tęs, ir sako,s depresijos dar 
nėra. Gal ji teisybę sakė, 
nes traukinyje pasirodė, 
kad tūli žmonės važiuoja su 
vaikais, t. y./visa šeimyna, 
ir ’aišku buvo, kad jie va
žiuoja kur nors pas gimi
nes, o ne su specialiais rei
kalais. Turi ištekliaus važi
nėt ir baliavot. Abelnai pa
ėmus, dar dauguma žmonių 
Amerikoje nemato depresi
jos, ar bedarbės. Todėl tūli 
reakcionieriai ir gali drą
siai šūkaut apie atomines 
bombas ir naują . karą, ir, 
prezidento Trumano žo
džiais tariant, — gali drą- 

' šiai “gaudyt raudonas sil
kes”, nes dauguma žmonių 
dar yra pasitenkinę, o tūli 
religijų ir įvairios propa
gandos apkvailinti gyvena 
ir nepaiso, kas bus rytoj, 
tik, žinoma, bijo,’ “kad Sta
linas neužimtų Amerikos.” 
O paklausk jų, kodėl jie bi
jo, tai gausi atsakymą, kad 
jiems sakė koks nors kai
mynas, darbo bosas, arba 
klebonas, kad “rusai yra la
bai baisūs žmonės.”

Kalbant apie žmonių pa
sitenkinimą, ir bedarbę, ga
liu pažymėt kaipo faktą a- 
pie Detroitą. Detroite, kaip 
jau visi žino, yra milžiniški 
automobilių fabrikai, ku
riuose dirba daug tūkstan
čių darbininkų; yra ir kito
kių išdirbysčių. Pastaruoju 
laiku tie visi fabrikai dirba 
be sustojimo, daugumoje 
net trimis pakaitomis (ant 
trijų šiftų). Bet tuo patim 
sykiu yra ir bedarbių, kurie 
negali gaut darbo. Ypatin
gai jaunuoliai, pabaigę 
mokslus negali gaut darbo. 
Yra net iš pašelpos gyve
nančių žmonių. Bet jie jau
čiasi esą amerikonais, tiki
si, kad ateis geri laikai, jią 
bus turtingi, o tūli gal net 
Suvienytų Valstijų prezi
dentais, ir kitokiais ‘ valdi
ninkais. Taip jiems -yra į- 
kalbėta, ir apie darbininkų 
judėjimą ir vienybę nei ne
prisimink, nes gausi komp
limentą: “you are red.”
Traukinyje

Nakties laike važiuojant 
traukinyje nėra jokio įdo
mumo, nes?beveik visi ke- 
leivai atsilošę ant sėdynių 
miega išsižioję, rodosi, jie 
būtų kokį nbrs stambų daik
tą prariję. Kodėl ’ žmonės 
rųiega išsižioję, tai tik dak
taras galėtų išaiškint.

Išsyk, miego nenorėda
mas, bandžiau pereit iš vie
no vagono galo į kitą, nu
duodamas, kad einu užsii4^- 
kyt; bet tikslas buvo tame,

se”, o paskui vėl piknike! 
Taigi reikia būti “gražiam.” 

j Čia pat ir barzdaskutykla.
Einu, bet manau sau, kad 
dabar atplėš iš manęs gal 
suvirš dolerį? Tačiaus kai 
darbą užbaigė, ir padaviau 
skutėjui “bumašką”, tai jis 
paėmė tik 50 centų. O Det
roite barzdos nuskutimas 
kainuoja 75 centai, arba 
doleris.. Taigi New Yorke 
barzdos^ pigesnės.
Valgyklose

New Yorke valgyklose 
(gal ne visose) žmonės yra 
labiau ‘ džentelmoniški” ir 
labiau “civilizuoti” negu 
Detroite. Pav., įėjome vie
non valgyklon 
vice). - Valgykla graži, 
riai užlaikoma, 
ko norėjom ir 
prie tuščio stalo valgyti. 
Tik žiūrime, ateina viena 
“gražuolė” su įvairiais ry
šuliais ir nešina biskį val
gyt, ir nieko nesakius susi-' 
dėjo tūlus krepšius ant 
“mūsų” stalo, kitus ant kė
dės, o pati atsisėdo ant ki
tos kėdės ir pradėjo “mau- 24, 1912^ as amended by the ac 
mot” kokį ten maistą. Nu
sprendėm, kad New Yorke 
tokia mada ir etika: atėjai

' ir sprauskis tarpe žmonių, 
jau sėdinčių prie stalo, o 

vjei jiems nepatinka, tegul 
nueina tolyn.
/ Kitoje valgykloje vėl 
“surprizas”. Prisilaikyda
mi New Yorko mados, atsi
sėdome prie stalo, kur jau 
sėdėjo jaunas vyras ir'val
gė. Nėra veiterkų, ir nei 

'ant vieno stalo nėra popie
rinių “napkinų” .ūsams ap- 
sišluostyt. Masytė nuėjo, 
kur tie “napkinai” sudėti, 
ir atnešė po vieną. Tasai 
jaunas vyras 'pirmiau pa-

kad gal pamatysiu kokius 
pažįstamus, ar šiaip simpa
tingus žmones, su kuriais 
galėčiau susipažint, pasikal
bėt, ir ką nors naujo dasi- 
žinot. Bet kur tau! Kurie 
kad ir nemiega, tai vistiek 
su niekuo nekalba, o ypa
tingai moterys ir merginos, 
nes, matyt, bijo žvėrių su 
dviem kojom ir su nesuval
domais savo jausmais. Aš 
irgi bijojau ką nors užkai
tant, nes nežinai su kokia 
ypata susidursi ir kokį at
sakymą gausi? Čia, mat, ne 
Europa, kur žmonės kelio
nėje susidraugauja - pasi
kalba. Čįa individualizmas 
įsišaknėjęs. Pagaliaus ir 
mudu su Masytė pradėjom 
snausti ir nei nepamačiau, 
pravažiavome buvusią “so
stinę” Rochesterį. Masytė 
sakė, kad žiūrėjo per lan
gą, ir matė Joseph Avenue, 
kur dar maža būdama vaik
ščiojo, ir ant tos gatves 
randasi Gedemino Draugy
stės svetainė, kur RochesA, 
terio lietuviai susirenka. 
Rochesteryje gyveno ir ve
lionis drg. Lumbis, “Lais
vės” karikatūrų piešėjas; 
ten tebęgyvena daug gerų 
mano draugų ir daug “Lai
svės” skaitytojų.
Jau Rytas, šviesų

Kai jau pasidarė šviesu, 
pradėjome žiūrėt per trau
kinio langus, kaijp atrodo 
New Yorko valstijos apy
linkės. Daug nesimato, nes* 
iš vienos pusės gelžkelio, 
Hudsono upė, o kitos pusės' 
didžiausi kalnai ir pakalnė-i valgė, pasiėmė mano “nap- 

kiną”, apsišluostė savo ūsus 
ir pirštus, ir vėl man padė
jo. Na, — pamaniau sau,— 
čia tai jau tikrai “civilizuo
tas” žmogus. Detroite tokių 
‘stebuklų’ nepatyriau. Mat, 
mažesnis . miestas, tai ma
žiau ir tokios “civilizaci
jos.”
Pasimatymas su 
Daktaru Kaškiaučium

. Labai norėjau pasimatyt 
su daktaru Kaškiaučium, ir 
pasikalbėt apie politiką ir 
kitus dalykėlius; turėjau 
jam huvežt. mano sutaisytą 
politinę komediją, kad jis 
perskaitytų ir pasakytų sa
vo ' nuomonę. Turime Adre
są,^ bet nežinome, kaip nu
važiuot. Tačiaus atsiminiau 
rusų patarlę, kad: “j&zyk 
do Kijevą dovediot”. Sędo- 
mė traukinta, ta~jatr Ne- 
warke, New .Jersey. Dak
tarą radome^ vieną, ir besi
kalbant - bejuokaujant pra
sitariau ir apie sveikatos 
reikalus. Daktaras patarė, 
kokį maistą valgyt, ir prie
dui, kokius vitaminus turiu 
imt, tai, —sakė daktaras,— 
“dar galėsi gerai vyriškai. 
pagyvent”. Dr. Kaškiaučius 
labai nuoširdžiai davė pata
rimus sveikatos klausimais. 
Malonus, draugiškas asmuo, 
ir malonu buvo dar ilgiau 
pasikalbėti, bet kadangi pas 
jį pradėjo ateit kiti žmonės, 
tai paačiavau jam už pata
rimus, ir atsisveikinome sų 
pasižadėjimu, kad pasima
tysime philadelphiečių pik
nike. Bet daktaras neišpildė 
savo prižado, piknike neda
lyvavo. Gal jo vežimas su
griuvo ir negalėjo atva
žiuot?

Mikas Detroitietis
(Daugiau bus.)*

Lankosi Teatrai
BIRŽAI/ birž. 29 d. — Per 

palyginti trumpą laikotarpį 
biržiečiai išvydo, eilę meno 
kolektyvų. Atsilankęs čia Tel
šių dramos teatras parodė ■ 
Ostrovskio komediją “Ne vi
suomet katinui Užgavėnės.” 
Buvo atvykę taip pat Pane
vėžio ir Šiaulių teatrai.

J. Valučinas.

se pelkės - dumblynai; kai 
kur pakalnėse matosi na
mukai, ten žmonės gyvena. 
Kaip ir kodėl tie žmonės 
tokiose vietose gyvena —• 
nežinau.

„ Traukinis “skrenda”, o 
aš žiūriu per langą į tuos 
kalnus *ir ? galvoju: kiek 
daug čia tuščios nenaudin
gos žemės, niekas neauga, 
niekas negyvena... O gal 
tuose kalnuose arba po kal
nais yra gerų medžiagų, 
brangaus turto ?... Hudso- 
no upėje nesimatė nei vie
no žuvininko. Gal ten ir žu
vų nėra, o gal žuvininkams 
neparanku žuvauti?.. ,Taip 
begalvojant, traukinys į- 
bėgo New Yorko miestan.
New Yorke '

Apsirūpinę } sugrįžimui 
rezervuotas . sėdynes trau
kinyje, ir su viešbučiu, iš
ėjome pasižiūrėt miesto, y- 
patingai ant Broadway gat
vės. Žmonės lekia, skubina
si ir nęžinia kur jie lekia. 
O tų “teksiu” ant gatvių 
daugiau negu privatiškų 
automobilių. Biznio įstaigų 
daugybė, ir kiekvienas biz
nierius laukia kostumerių. 
Man reikėjo retežėlio dėl 
darbinio laikrodėlio. Užė
jau auksinių daiktų krautu- 
vėn ir paprašiau parodyt 
man “gerą” ir pigų rete
žėlį; parodė, ir kaina, sa
ko,— $2.95. Ne, sakau, ne
noriu tiek mokėt. Pardavė
jas pasižiūrėjo į manę ir sa
ko: “tai kaip tamstai, tai a- 
tiduodu Tik už du doleriu.” 
Jei taip, tai, sakau, — man 
visai nereikia; išėjau iš tos 
krautuvės, ir nuėjęs dešim- 
tukinėn krautuvėm nusipir
kau visai panašų “auksinį” 
retežėlį už visus 36 centus. 
Nežinau, ar manę pirmas 
biznierius norėjo apgauti, 
ar aš apsigavau?

Sekmadienį turime planą 
(nusitarėm) su brooklynie- 
čiais važiuot philadelphie
čių piknikai), tai reikia ap- 
siskust - apsišvarint. Negi 
būsi kaip izraeliaus sūnus 
su barzda, neš nežinai, ko
kios gražuolės važiuos ’’bu

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT, CIRCU
LATION, ETC., REQUIRED BY 
THE ACT OF CONGRESS OF 
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Of Laisve published daily except 
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(self-Ser- state of New York 

qvo County of Kings 
Sya- j Before me, a Notary Public in 

Pasiėmėm and for the State and county afore- 
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and addresses of the individual 
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Pre«. George Wares, 136 
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Lithuanian Co-operative Publish
ing Society, Inc., 46 Ten Eyck 
Brooklyn, N. Y.

W. Chapels, 442 Chauncey 
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D. M. Sholl, 46 Ten Eyck 
Brooklyn, N. Y.
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J. Thomson, 45-42 41st St., Long 
Island City, N. Y, ;•
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Richmond Hill, N. Y.

4. That the two paragraphs next 
above, giving th£ names of the own
ers; stockholders, and security 
holders, if any, contain not only 
the list of stockholders and securi
ty holders as they appear upon the 
books of the company but also, in 
cases where the stockholder or se
curity holder appears upon the 
books of the company as trustee or 
in any other fiduciary relation, the 
nAme of the person or corporation 
fob whom such trustee* is acting, is 
given; also that the said two para
graphs contain statements embrac
ing affiant’s full knowledge and be
lief as to the circumstances and 
conditions under which stockholders 
and security holders who do not ap
pear upon the books of the compa
ny as trustees, hold stock and se
curities in a capacity other than 
that of a bona fide owner; and this 
affiant has no reason to believe 
that any other person, association, 
or corporation has any interest di
rect or’ indirect in the said stock, 
bonds, or other securities than as so 
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5. That the average number of 
copies of each isstie of this publi
cation sold or distributed, through 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the twelve months 
preceding the date shown above is 
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D. M. Sholl, / 
business manager.( 

Sworn to and subscribed before 
me this 20th day of September, 
1949. •

LILLIAN BELTE. . 
Notary Public in the State of New 
York, No. 24—0235050 Qualified i/ 
Kings Co. Cert, filed with Kgs. Co., 
Clh- & Reg.

_r . j (My commission empires March 30,V. Mikalauskas. ’1951.)

Jaunieji Muzikai
KLAIPĖDA, birž 29. — 

Pirmąją laidą išleido vietos 
muzikos mokykla. Tai—diri* 
gentai V. Ęocius ir M. Rude- 
lioVas, pianistas A. Lopas ir 
violončelistas J. Klimas.

st.,

Mc-

Tcn
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st., 

st, 

st, 

st, 

st, 

st.

Rug*. 24, 19494 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— šešt.,
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NEWARK, N. J kas

štai jau pi-

»■

’ I amžiaus'.

Kinija Žengia į Laisvę

pa
eito

Jis 
ir

stachanoviškai, kasdien viršy
dami normas. Priešakinės bri
gados nuo statybos sezono 
pradžios atidirbo jau daugiau 
kaip po 500 darbadienių.

Idėjas,” 
“Bailus 

“Kupre

li u- 
Ke-

mėnesio 
kraustysis į 
Jokios abe-

IŠ Sietyno Choro 35 Metų 
Istorinio Jubiliejaus

dainos
mūs choro Sietyno, 

metai
trisdešimt penki, 

jus visus suvadinę,

ir pakūtavos? 
Amerikon. Tai 
Istorija aiški.

Sveiki, broliai lietuviai! 
Skamba

Skeistaitienė, 
kitos, mūsų 
narės.

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

* sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
! Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, 
j krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

dabar su ta suma 
Nemalonu, bet galiu 
iš “žinių” štabo užti- 
kad ’braziliečiai juos 
taip, kaip mato savo

M. Dobi-
Mikulienė, P.

231 Bedford Avenue 
Brobklyn 11, N. V.

m. 
na- 

Dūugiau pusės—jauni- 
Neįstabu-, kad Sietyno

Manager

JOHN A. PAULEY
, Licensed Undertaker

Daugv abiejų lyčių 
nuo 
me-

pas, perkelti iš vienkiemių į 
gyvenvietę daug gyvenamų 
namų ir kitų pastatų.

Tesėdami savo įsipareigoji
mus, brigadų nariai dirba

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Binghamton, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770 >• • z

Sukakti n
Mūs dainų paklausykit sveiki.

• ši daina pirmoji skambėjo 
Sietyno choro 35-metų jubilie
jiniame koncerte gegužės 11 
dieną, 1949 metais, šias ei
les specialiai dėl choro jubi
liejaus parašė mūsų visuome
nės mylimas veikėjas ir di
delis choro patriotas-rėmėjas, 
poetas daktaras Kaškiaučius. 
Muzikos gražiais rūbais apvil
ko pats mūsų choro mokyto
jas Walteris Žukas.
Nuo čia ir prasideda Sietyno 

Choro Istorija
Gegužės mėnesį, 1914 me

tais, kada gražiausias laikas 
visuose metuose, kada me- j... 
džiai sužaliuoja, kada gėlės' vi 
sužysta ir gamta išsipuošia 
įvairiaspalviais rūbais,

arko jaunimas su Indonu Pe
tru, latių tautybės jaunu vai
kinu, kuris tuo kartu buvo 
lietuvių parapijoj.prie kunigo 
Staknevičiaus .už vargoninin
ką, išvykus į užmiestį pasi
gėrėti atgimusios , gamtos gro
žybėmis, ant taip vadinamo 
Aro kalnox (Eagle Rock), 
susitarė sutverti chorą.

Pirmaisiais choro pionie
riais, entuziastais, buvo šie: 
Tadas Kaškiaučius, Pranas 
Vėbra, jo pusbrolis^-jau miręs 
Chicagoj,. K. Jonaitis, J. Do
binis, J. Garionis, J. ir A. 
Gasparaičiai, B. Mikulis, P. 
Kunz, K. Yankauskas, J. K. 
ir B. (broliai) Juskevičiai, V. 
Arminas, P. Beeis, P. Mik- 
naitis, J. Miškeliūnas, A. Sta- 
kovas, A. Kvederas, S. Liut- 
vinaitis ir kiti. Tai buvo tik 
vyrų choras, kurį suorganiza- 

i vo virš 20 jaunų vyrų, nuo 18 
iki virš 20 metų amžiaus.

Pirmuoju choro mokytoj u- 
mi buvo Petras Indonas, lat
vis. Tai buvo gal pats ga
biausias chorvedis. Jis buvo 

New-j ir mokytojas, ir dainų rašė-

jas, ir kompozitorius, ir 
tik norit iš jo buvo.

Kuomet Rusijos liaudis 
vertė carą, o vėliau ir
renskio vyriausybę spalio mė
nesį, 1947 m., tai .mūsų my
limas mokytojas ir dainius 
išvyko kartu su draugu Kap^ 
suku - Mickevičium į. Sovietų 
Sąjungą, sakydamas, kad aš 
ten daugiau galėsiu pasidar
buoti dėl liaudies. Sietyno 
Choras surengė jam iškilmin
gas išleistuves, atsisveikinda
mi su širdperša ir ašaromis 
veiduose savo mylimą moky
toją. •
1917 Sietynas Susiveda

Visų pirma, tariu didelės 
padėkos žodį gerbiamai Ag
nes Mikulienei už suteikimą 
choro paveikslų, trauktų 
1917 ir 1923 metais. Iš at
vaizdų teko pažinti ir tuos 
ir tas, kurie buvo užmiršti ar 
mažiau pažinti.

Ta proga dabar pažymėsiu 
lyties, su 
vyrų cho-

Tačiau, pasidėkavojant mūsų 
jaunimui, mes jų gražiais dar
bais džiaugiamės ir .didžiuo
jamės. Jie savo sumanumi? 
puikiai vairuoja chorą, o> mes 
jiems pagėlbstim pažangos 
darbą varyti pirmyn.

Taipgi reikia su liūdna šir
dimi prisiminti tuos pirmuo
sius choro pionierius, kurte 

• veikė kartu ir kurių jau nėra 
mūšų tarpe, tai mirę drau
gai ir draugės: K. Jonaitis, 
J; Dobinis, F. Vėbra, B. Mi
kelis, A. Gasparaitis, J. Pau7 
lionis, K. Yankauskas, J. 
Mikšis, J. Yuškevičius, J. 
Mickevičius ir kt.. Iš moterų : 
A. Lelešiūtė - Kaškiaučienė, 
Yankauskienė, 
Dyuseikienė ir 
idėjos nariai ii

Lai gyvuoja Sietyno choras! 
Lai gyvuoja mūsų mokytojas! 
Lai gyvuoja tarpe mūsų ben
dras solidarumas!

G. A. Jamison.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Valstijose, negu Brazilijoje. 
Už kokius gi griekus jis ten 
važiuos 
atipoVė 
viskas.

Kaip 
nigų ? 
brolius 
krinti, 
matys 
ausis.

♦
Tikiu, jog visiems, mūsų 

skaitytojams jau žinoma, kad 
pradžioje gruodžio 
dienraštis Laisvė 
naujas patalpas, 
jonės nebeliko.

Bet dienraščio

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

turi ant lūpų — KINIJĄ!

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

Dalykas yra didelis. Kinija šiandien yra gyviau
sias diskusijų klausimas visame pasaulyje. Kas apie 
Kiniją mažai težino, tas negali turėti geros nuovo
kos apie §ių dienų 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, kuri *duoda labai gerų informacijų apie tą 
milžinišką tautą. Ta brošiūra yra užvardyta:

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

Gera nuolaida platintojams.
Kiekvienas mąstantis žmogus privalo tuojau įsi

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

Užsisakydami adresuokite:

LAISVE
427 Lorimer Street Brooklyn 6, N. Y.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

. (Kampas 68th St.)

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

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

• ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

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

FUNERAL HOME, 1110.354 Mjri-ey Ave., Brooklyn. N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
* ' INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai1 įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. 1
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sųlyg 
pareikalavimo,- Mūsų telefoną* niekad nemiega

vardus ir gražiosios 
kuripmis “susivedė” 
ras Sietynas:

Adelė Lelešiūtė, 
niūtė, Agnes
Mičiulskaite, A. ir K. Anku- 
davičaitės, K. Yuodeškienė, 
M. Maziliauskiūtė, EI. Janu- 
šioniūtė, seserys šereikiūtės, 
jaunutės dvi sesutės O. ir M. 
žolynaitės ir kt.
Choro Mokytojai i i I 

Petras Indonas, Leonas Ere
minas, Kriaučiūnas, Tumelis, 
J. Miškeliūnas, Vjelička, Stan
kus, Braidonis, Arlauskas, 
Valentinas, Walter Žukas, 
Bernice Šaknaitė - Sukackie
nė, ir vėl W. Žukas, dabar
tinis choro mokytojas. Tai 
viso turėjom 12 “apaštalų”- 
mokytojų per 35 metus. Rei
kia pažymėti, kad didžiuma 
tų taip vadinamų mokytojų 
dūmodavo porą savaičių ar 
daugiausia porą mėnesių.

Pirmas choro mokytojas, 
kaip viršuj minėjau, Petras 
Indonas, mokino nuo jo gimi
mo 1914 iki pabaigos 1917 
metų. Vėliau mainyta mo
kytojai pe|r 3-4 metus apie as
tuoni. Vėliau prisiprašėm se
nuką Ereminą, kuris mokino 
apie tris metus. Dar vėliau, 
nuo 1924 iki 1927, mokino 
Walter Žukas. Po jo, 1927 i 
m., turėjome vėl labai puikią ! 
jaunutę Bronę šalinaitę, prie 
kurios pastatėm apie 12 ope
rečių ir labai daug įvairių 
dainų išsimokinom, daugiau
sia dajįbinmkiško turinio.

Mokytojaujant B. šalinaitei, 
daug operečių suvaidinta, 
kaip tai: “Kova už 
“Alkis,” “čigonai,” 
Daktaras,” “Birutė,” 
tas Oželis” ir kt.

Prie mokytojos šaknaites 
daug dalyvauta tarptautiniuo
se ir tautiniuose parengimuo
se, veik kas savaitė.

Neveltui Sietynas taip 
garsėjo, kad joks lietuvių 
ras jam neprilygdavo.

Tarpe 1930 ir 1942 
choras turėjo tarpe 45.-55 
rių. 
m as. 
dainos skambėdavo įvairiuose 
parengimuose ir piknikuose, 
kaip tai, Philadelphijoj, Wa
terbury.), Baltimore j, New
Yorke ir kitur. Daug veikalų 
suvaidinta. Daug įvairaus tun 
rinio dainų susimokyta ir su
dainuota.
choristų perėjo per chorą 
1914 iki 1949—per tą 35 
tų laikotarpį.
Einant Prie Užbaigos

Per tą 35 metų laikotarpį 
daug ir atmainų įvyko. Daug 
naujų darbų nudirbta, dau
giau užsigrūdinta meno-L.ul- 
tūros srityje. Kuomet pirmiau 
važiuodavom tik busais į įvai
rius parengimus, tai dabar 
jau. skrendame orlaiviu (į 
Chicagą ir Bo^dną). Tai jau 
progresas į 'gerąją pusę.

Taįpgi reŲūa prisiminti įr 
tą, kad 1914 m., t. y., '35 
metai atgal, buvome visi jau
ni, tarp 18 ir 30 metų. Tai 
buvo jaunimo choras tikroj 
šių žodžių prasmėj, šiandien 
jau mūsų vaikai dalyvauja su 
tėvais sykiu Viename chore. 
Tik gaila, kad jų mažumu.

! Serga draugas Augustas 
SĮmitra, tėvukas draugių Zmi- 
tiaičių, kurios užlaiko gro
žio salioną 56 Browen Street, 
Johnson City, N. Y.

Aplankiau jį. Atrodo ga
na gerai, tik skundžiasi, kad 
nuobodu. Sako, nesu buvęs 
ligoninėj taip ilgai, jau net 
antra savaitė. Pirmiau buvau 
tik vieną naktį dėl kojos, ka
da buvo sužeista.

Turiu pasakyti, kad drau
gas Zmitra yra virš 70 metų 

Būta stipraus ir 
labai sveiko vyro. Gaila, kad 
tas gerasis draugas apsirgo ir 
gydytojas pasiuntė jį ligoni
nėn pataisyti sveikatą, i Jis 
yra geras rėmėjas visų orga
nizacijų, taipgi ir narys, ir 
Laisvės skaitytojas ir rėmė
jas. Linkime greito pasveiki 
mo jums, mielas drauge.

perkrausty- 
mas, labai didelis darbas, su
rištas su didelėmis išlaidomis. 
Jau nekalbu apie patalpų 
įtaisymą. Tuo rūpinasi Lietu
vių Namo Korporacija. Ma
tėte, kad tas kaštuos virš 35 
tūkstančiai dolerių.

'4 v .Spaustuvės mašinų ir visų 
įrengimų nūkraustymas nau- 
jojon vieton, apskaitoma, 
kaštuos tarpe trijų ir keturių 
tūkstančių dolerių. Čia jau 
pačios Laisvės/ reikalas.

Keikia, aš manau, nuo da
bar tuo reikalu rimtai susi
rūpinti. -ši suma pinigų turi 
būti surinkta. Iš niekur ji sa
vaime neateis. Turėsime su
aukoti. Neabejoju, jog visi 
laisviečiai ateis talkon.

Serga Mrs. K. Bučinskienė.
Aplankėme mes ją su jos 

marčia, Stanley moteria. Ji 
jaučiasi gerai ir mano grįžti 
iš ligoninės namo pas dukte
rį ir žentą M1’, h’ Mrs. Jakse-1 
vičius. %

Linkiu jai greitai pasveikti.
J. K. Navalinskienė.

I PABALTIJO TARYBINĖ
SE RESPUBLIKOSE

LffUViM
GERIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING
532 Grand St., Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
, PYRAGUS BEI KEIKSUS

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

Statybos Sezonas Kolūkiuose ,
Kėdainiai, birž. 29.; Apskri

ties kolūkiuose—statybos sezo
nas įkarštyje. Statomi ūkiniai 
pastatai, gyvenamieji namai 
ištisos gyvenvietės. Dirba de
šimtys statybinių brigadų.

Požęlos vardo kolūkyje 
dirba 5-kios brigados, po 6-8 
žmones kiekviena. Išvystę 
socialistinį lektyniavimą, sta
tybininkai įsipareigojo iki ru
dens perkelti visus gyvulius Į 
naujas, gerai Įrengtas patai-!

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.

ben-

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

L. L. D. 22 kuopos susirinkimas
įvyks trečiadienį, Rugs.-Sept. 28 d. 
paprastoje vietoje. Visi nariai esa
te kviečiami » dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų aptarimui. Pradžia 
7:30 vąj. vakare. Karščiai pasibai
gė, jau nevargina mus, galime jau 
stoti į visuomeninį darbą. Atsives
kite naujų narių j organizaciją. 
—Kuopos Komitetas. (214-215)

HARTFORD, CONN.
Prane; imas visiems namo

drovės nariams. Rugsėjo - Sept. 25 
d. įvyks pirmas rudeninis balius. 
Namo bendrovė rengiasi visus sve
čius priimti su skaniais valgiais, 
gėrimais ir muzika. Pradžia 2:30 po 
pietų, Laisvės Choro Salėj , 155
Hungerford St. Tad kviečiame vi- 

įsus atsilankyti, senus ir jaunus, 
visi galėsime linksmai laiką praleis
ti. —■ Namo Bendrovės Komisija.

(113-114)

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVerarreAn 7-6288

' miČiu- 
bandymai plačiai 
kolūkiečių tarpe.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.A 
jai išvedė apie 30 naujų 

■ veislių — grūdinių kultūrų, 
bulvių, pašarinių 'žolių, ta
me skaičiuje naują nesugu- 
liančių žieminių kviečių 
veislę, kurių derlius siekia 
30 centnerių iš hektaro. To
limesniam dauginimui kol
ūkių laukuose šiemet stoties 
laukuose išauginta daugiau 
kaip 2 tūkstančiai centne
rių įvairių naujų žemės 
ūkio kultūrų veislių. Lietu
vos selekcininkų 
riniečių 
taikomi
M'okslo darbuotojai lekcijo
se ir konsultacijose supažin
dina kolūkiečius su stoties 
darbu, padėdami jiems iš
auginti aukštlis derlius.
Knygos apie Estijos 
kolūkius

TALINAS. — Estų kal
boje ‘išleista knyga ‘‘Komu
nizmo keliu.” Jęs autorius 
— žemės ūkio artelėk “Ok- 
toobri viit” pirmininkas J. 
Raudsep, buvęs samdinys. 
Demobilizavęsis iš Tarybi-. 
nes Armijds eilių, jis 1947 
metais suorganizavo gimta
me Įlatų kaime kolūkį. Pa
prastai ir teisingai, Raudse- 
pas • knygoje pasakoja apie 
jauno kolūkio pirmus žings
nius ir pasiekimus.

• Estų spaudoje pasirodė 
jau daug literatūrinių kūri
nių, skirtų kolūkių statybai. 
Jų tarpe Stalininės premi
joj laureato G.. Leberechto 
apysaka “Šviesos Kordyje,” 
I: Sėmpero pjesė “Persilau
žimas,M. Raudės poema 
“Kaimas auga,” A. Chinto 
ir R. Sirgęs apybraižos.

g Tel. AV. 2-4026 J

I DR. JOHN REPSH1S
v (Repšys) ;
| LIETUVIS GYDYTOJAS
g Valandos; 2-4 ir 6-8 į
8 Nedeliomis ir šventadieniais: {
£’ nuo 10 iki 12 ryto. |

8 -495 Columbia Rd. <
| DORCHESTER, MASS.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110MATTHEW A. BUYUS
(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktbrius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.'

MArket 8-5172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SCUFFLE BOARD ■

Telefonas
EVergreen 4-9407

s

g

3

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

RE8. TEL.
HY. 7-8681

(■BiiMuiBUBrnflwiiwnuHwiiĮHiTnw»

MATTHEW P. BALLAS
I (BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABOJEtlUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas B alsam uoto Jas)
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
666 GRAND ST. BROOKLYN, N.P __ ___ .___ __ ......... .....

5 pusi.—-Laisvė (Liberty, Utfc. Peily) Uu-o. 24, |949



Now¥>rk(>^/Wa7lnloi
Susidarė Unijistu 
Komitetas Išrinkti 
Davisą Tarybon

Manhattan 21-me aenatori- 
niame distrikte gyvenantieji- 
dirbantieji 25 tūkstančiai uni- 
jistų buriasi organizuotai dar-1 
buotis iš naujo išrinkti kaun- • 
silmaną Benjamin J. Davis i 
New Yorko Miesto Tarybon. ‘ 

Darbininkai negali įsivaiz- i 
duoti milijonus darbininkų tu
rinčio miesto tarybą, miestui 
įstatymų leidyklą, be darbinin
kų atstovo. Jie skaito Davis’o 
išrinkimą pirmiausia, svarbiau, 
šia užduotimi šiuo laikotar
piu.

Susidarę unijistu komite
tai ragins visus unijistus dar
buotis susiedijoje, iškviesti 
dar nebalsavusius užsiregis
truoti piliečių registracijoje 
balsavimams 10-15 spalių die
nomis. Ir 
ti, dėl ko 
didatu, dėl 
balsuoti ir 

Prieš Davisą yra susibaru
sios visos kitos partijos. O 
kadangi distriktas yra tirštai ■ 
apgyventas negrais, portori-! 
kiečiai^tad visos reakcinės 
partijos bendrai, niekad pir-. lydėta'ir apgailėta gražaus 

būrio jaunų zjos asmens ir 
organizacijos draugų, 
ta ir apgailėta ji buvo 
resniųjų lietuvių, kurie 
gos tikėjomės vienos
daugelio tų jaunų' lietuvių, 
kurie ateina užvaduoti mus 
organizacijose, kuome't mes iš 
jų išsiskirstysime.

Olga, gimusi Akrone, Ohio, 
vaikystėje buvo tėvų atsivežta 
į Brooklyną ir tarp mūsų už
augusi, su mumis dalyvavo, 
kiek nuo mokslo atitrūkusio-

darbuosis išai^kin- 
Davis yra jų kan- 
ko jie privalo eiti 
j j išrinkti.

miau tame distrikte nestačiu
sios negro kandidatu, pastatė 
negrą, tikslu sugaudyti negrų 
balsus ir tuomi reakcinėms 
partijoms laimėti rinkimus 
prieš darbininkų kandidatą.

Vaikas Pabėgo iš Namą 
Gelbėti Savo Šuniuką

ir 
dė 
jo

Sužinojęs, kad jo motina 
vyresnysis brolis nuspren- 
atiduoti dovanomis gautą 

šuniuką šungaudžiams, nes 
šuniukas susirgo, vaikams nu
metus laiptais suparalyžiavo 
jam porą kojų, Daniel Ryah, 
14 metų, tarėsi šuniuką iš
gelbėsiąs savaip.

Našlei motinai ir broliui iš
ėjus į darbą,* Danny tą dieną 
mokyklon nebėjo, bet prisidė
jęs pakeleivingą skauto mai
šelį reikmenų, iš Brooklyno, 
191 Rutledge St., leidosi i 
Palisades Interstate Parką už 
Hudsono. Ten jis ir apsinak
vojo. Jį atrado parko po- 
licistas jam užsikarus ugnį 
su šuniuku apsišildyti. • *1 $123,298 vierias.

Danny laimėjo iš pabėgimo !• tarpu tokių turi 10, bet lei- 
tiek, kad veterinaras užtikri- i džia tik 8, nes vidutinėse 
no, *jog jo šuniukas pasveiks, i stotyse 10 neišsitenka. 
Tačiau sunku užtikrinti, ar jo Į Naujieji yra padaryti iš 
šuniuką neištiks kitos nelai- į stainless steel, su orui valyti 
mės, nes mieste gyvenantis i jr 
šuo turi daug priešų.

Veikėja Betty Gannett 
Kvočiama 
Deportacijos Byloje

Betty Gannett, vadovaujan
ti komunistė, šaukiama atvykti 
į teisdarybės department© imi
gracijos ir natūralizacijos sky
rių rugsėjo -30-tą.

Gannett, veikli komunistų 
ir kitose darbininkų organiza
cijose, jau seniau buvo areš
tuota ir randasi po $5,000 kau
cija.

Į New Yorką jau atvyko 
rodeo štabas. Veikti pradės 
28-tą, Gardene.

PUIKIAUSIA TRIGUBA PROGRAMA NEW YORKE!
RICHARD CONTE — VALENTINA CORTES A — LEE J. COBB

“Thieves’ Highway”
įspūdinga ir įdomiausia istorija teisybės prieš jėgą! K < 

20th Century Fox veikalas.
SCENOJE: Ed. Sullivan ir jo “Toast of tthe Town” TV Review.
LEDINEJE SCENOJE: “Limehouse Blųes” su Carol Lynne1 ir i
Arnold Shoda. □ □ □ ROXY 7th Ave, lr 50th St.

Matyk Naujausias Filmas! Išsivysiančią Istoriją!
* GAISRAS SUNAIKINA EKSKURSIJŲ LAIVĄ TORONTO 
UŽGIRTAS KANCLERIS NAUJOSIOS VOKIEČIŲ RESPUBLIKOS 

ATVYKSTA GRAIKĘ PREMJERAS Į J. T. SUSIRINKIMĄ 
ATLANTO PAKTO TARYBA SUSIRENKA WASHINGTONE

EMBASSY BWAY IR 46TH STREET.

Olga Joneliūnaitę Prisiminus
Rugsėjo 25-tą sueis meiai, 

kai mirė . Olga Joneliūnaitė, 
Kenneth Joneliūno vienturtė 
duktė, vos sulaukusi 26 metų 
amžiaus. Mirė išsirgusi ilgą 
laiką, išgulėjusi kelis mėne
sius ligoninėje, kur vis vie
na negalėjo jai suteikti pagal
bos.

Jaunuolė Olga ilsisi Alyvų 
kalnelio kapinėse, ton buvo 
palaidota rugsėjo 28-tą, pa-

Olga Joneliūnas

ir vy- 
iš Ol- 
iš ne-

Paleistas Darban 
Naujas Traukinys

antPraėjusį ketvirtadienį 
BMT Brighton Beach linijos 
paleistas darban naujutėlis 
traukinys (ženklas, kad artė
ja rinkimai).

Naujasis, 8 vagonų veži
mas, jua buvo išbandytas ant 
linijų seniau, bet fėrą mo
kančius keleivius vežti pirmu 
kartu -buvo paleistas tiktai 
d^bar. Vagonai kainuoja po 

Miestas šiuo 

vienodinti vėdyklėmis, -ku- 
! rios ventiliaciją jungia su 
, mechanišku naikinimu ore 
i bakterijų. Apšviesti fluores- 
! cent lempomis, pravestomis 
['ištisai visu pakraščiu taip, kad 
vagone nėra šviesesnės ar 
tamsesnės vietos. Kelrodžiuo
se stotys atžymėtos irgi švie
somis. Per garsiakalbį iššau
kia stotis.

Vagonai yra 60 pėdų ilgio, 
10 pločio, 12 aukščio. Sve
ria apie 41 toną. Talpina po 
200 stovinčių ir 54 sėdinčius.

J. C. Penney and Co.'krau
tuvių firma patraukė teisman 
newyorkiecius trokmanus, A. 
F. L. Teamsters Lokalų 804 
ir 807 narius.’, Juos kaltina, 

i kad jie spiria kompaniją į 
, “suokalbingą kontraktą.

mis valandžiukėmis ji pajėg
davo. Baigusi Hunter Kole
giją, pradėjusi dirbti chemis- 
te, ji buvodavo su mumis daž
niau ir buvo ryžusis veikliai 
dalyvauti savo pasirinktoje 
organizacijoje, LDg jaunimo 
kuopoje, paęmusi sekretorės 
pareigas, jaunimo sporte.

Kame priežastis jaunutės 
Olgos nuo mūsų išsiskyrimo? 
Tas klausimas ir šiandieną te
bėra neatsakytas. Atrodė, 
kad ją apnuodijo koks chemi
kalas darbe. Tokią nuomonę 
išsinešė ją lankiusieji. Tokia 
mintis likosi pas jos tėvą, ku
ris, negalėjęs mergaitės ligos 
nriežasties sužinoti jai tebe
sergant, prašė atlikti pomirti
nį tyrinėjimą tikslu nustaty
ti mirties priežastį. Tačiau ir 
po to tyrimo jisai nesužinojo 
daugiau;, negu žinojo pirm 
jos mirties.

Per metus stengęsis gauti 
jos mirties priežasties, nors 
kokį liūdymą, tėvas tebeliūdi 
dvigubai — dėl netekimo ga
bios, i visuomenišką gyvenimą 

-pradėjusios palinkti, darbš
čios ir mokslingos 'dukters, 
taipgi dėl minties, kad ji nuo 
jo gal buvo atimta godišių 
rankos, dėl nebuvimo reikia- 

apsaugos pavojingame 
ši pllėga—nepaisymas 

darbo žmogaus sveikatos ir 
gyvybės — kas metai mūsų 
šalyje daugybei" šeimų išplė
šia jų mylimuosius.

Minėdamas liūdni sukaktį, 
tėvas paskyrė $10 dienraščiui 
Laisvei, kad ji galėtų gerai 
gyvuoti ir ateityje, kaip ir 
praeityje, šviesti darbo žmo
nes, padėti jžengti P švieses
nį, saugų gyvenimą. : R.

mos 
darbe.

Krėtė Vaistines, Jose 
Ieškant Narkotiką

New Yorko mieste., narkoti
kų medžiotojai praėjusį ket
virtadienį iškrėtė 7 :vaistines, 
jose ieškojo narkotikų.

Greta kitų, už kurių turėji
mą aršetuoja, ieško tabletėlių 
miegui, už;, ^tfri’ąą, jeigu rado 
jų perviršį,'. taipgi:A- areštavo. 
Atitinkamu ' visiems
vaistininhičmSj Yra leista turė
ti, kad ''gąlętų išpildyti dakta
rų duotu^'leidimus ligoniams 
tų tabletėlių pirktis. Bet kas 
virš preskripcijoms atitinka
mo kiekio,? įtarta, konfiskuo
ta įr savininkai pašaukti stoti 
teisman.

Ieškoti tabletėlių įsakęs 
sveikatos komisijonierlus dr. 
Harry S. Mustard. Pernai
dėl tų tabletėlių buvę bėgiu 
metų 661 pavojingi susirgi
mai. šiemet jam buvę jo de- 
partmentui raportuoti 500 to
kių susirgimų. Daugelis iš 
taip susirgusių mirė — vieni 
nenorėdami 
dydamiesi.

Areštuoti 
kiirie, sako 
tik pardavę 
legaliai, policijos pasiųstiems 
agentams. Už tas tabletėles 
jie sumokėję sužymėtais pini
gais, kuriuos tuojau ; 
įjuos krėsti agentai ra'dę 
/Vaistininkus.

mirti, o kiti žu-

keli vaistininkai, 
policija, buvo ką 
tų tabletėlių ne

atėję
• pas

MIRĖ
metųSimon Dilligan, 55 

amžiaus, gyvenęs 195 Stock
holm St., Brooklyne, mirė 
rugsėjo 21 d., Bellevue ligoni
nėje. Pašarvotas J. Garšvos 
koplyčioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės rugsė
jo 26 d., St. Charles kapi
nėse, Pinelawn, L. I. Laido
tuvių apeigomis rūpinasi 
grab. J. Garšva,

Trukus didžiajai vandens 
įvadai Neptune Ave., Coney 
Islande, 
priliejo 
dens.

vietomis . namuose 
net po 5 pėdas van-

Valdinių Įstaigų
Uniiistai Užgina
ALP Kandidatą i

—-------- l .
CIO United Public Workers 

Lokalo 111-to vykdomoji ta
ryba oficialiai užgyrė kandi
datu į Manhattan preziden 
tą:Ewąrt G. Guinier.

1 \ I
■ Taryba atstovauja darbi

ninkus 24-se miesto valdinėse 
įstaigoje . »

Guinier, tos unijos veiklus 
narys, unijošl paskelbtoje jo 
platformoj^ pasižadėjo rem
ti miesto darbininkams pa
gerinti gyvenimą .programą, 
numatytą paskiausioje šios 
valstijos CIO konvencijoje— 
ręikalauti algų priedo, ne il
gesnės 40 valandų savaitės.

Brooklyne,
\

Planuojama pastatyti pėsti
ninkams skerskelį ties Hicks 
ir Summit i Sts., Brooklyne, 
pereiti skerąai ekspresinį ke
lią, Brooklyn-Queens Connect
ing Highway.

Pašauktą teisman brookly- 
nieti Burton M. Sloane už per 
greitą važiavimą, teisėjas pa
leido nebandęs, kuomet suži
nojo, kad jis skubėjo ligoni
nėn su gimt yve žmona.

PRANEŠIMAS
E. NEW YORK IR
RICHMOND HILL, N. Y.

Trečiadieni, 28 d. Rugsėjo, 8 v. v.,
Kultūros Centre įvyks
susirinkimas. Nariai, 
malonėkite dalyvauti, 
neužsimokėję už šiuos 
sistengkite užsimokėti. -

(£14-215)

LLD 185 kp. 
kurie galite,
Kurie dar 

metus — pa- 
S .B.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Vištų farma. 3 akrai 

žemės, trijų kambarių nauja stuba 
ir naujai iškastas šulinys. Arti 
Flemington, N. J., tik 2 mailės nuo 
geležinkelio stoties. Kaina $3^450. 
Parsiduoda tik už cash. Dėl plates
nių jnformacijų kreipkitės pas K. 
Ramonas, 796 Macon St., Brooklyn, 
N. Y. ■ (213-214)

Liepų Žiedų

Laisvęi 
šviežio 
Kenuo-

Medus
Bitininkas Kimčius 

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

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

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

J BROOKLYN S
LABOR LYCEUMS

į DARBININKŲ ĮSTAIGA S

gSalis dėl Balių, Koncertų, Ban-g 
skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.3 
į Puikus steičius su naujausiais |
I įtaisymais. 2
į KETURIl) BOLIŲ ALLEYS i
K Kainos Prieinamos. - 5
| 949-959 Willoughby Ave. fl
* Tel. STagg 2-8842 g

SHAUNS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

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

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:,

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

Atydai!
Brooklyno Lietuvių Draugijų 

Bendro Veikimo Komiteto 
Narių

šį sekrhadienį po pietų (3-. 
čia vai.), Liberty Auditorium, 
bus išduoti labai svarbūs iš 
LMS vasarinės mokyklos (ku
ri atsibuvo vasaros metu 

■ Worcester; Mass.) raportai,
Taipgi, girdėjau, i kad su 

sekančių sekmadieniu prasi
dės LMS 3-čios apskrities pa
mokos \apie meną, kaip buvo 
pereitą žiemą.

Taigi, B.E.D.B.V.K. nariai, 
malonėkite ten dalyvauti ir 
parnešti raportus savo drau
gijoms. Visos draugijos, pri
klausančios prie B.L.D.B.V.K. 
būtinai turi žinoti,. kas 
veikiama tam sąryšyj, ir 
taip mes sukoordinuosime 
resnį ir gyvesnį draugijų
sirinkimą ir abelnai veikimą. 
Taipgi pašalinius žmones, 
kurie domisi apšyięta, LMS 

’ komitetas

yra
tik
ge
sti-

3-čios apskrities 
kviečia atsilankyti.

w.
V.K. rast.
Thomson.

Z A JANKAUSKAS 
KRITIŠKOJ PADĖTY

Leidžiant laikr 
są mums piane 
iš Wykoff Heig 
nes, kad Juozas 
kas (Zayan) kritiškai su
sirgo.

aštį į pre- 
sfee telefonu 
its ligoni- 
Zajankaus-

XXX>0<X>0000<X>0000<X>0<>0<XX>0<

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso 
nūs sulig modeminės mados.

I K

se-

BUNGALOW EXPERTAI

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame ’ platų architektūrbs pasi
rinkimą ir pabudavojėme stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
MaliaVojimu ir sėnų ęamij pertaisy- 

■ mu į moderniškus, esame pasižymėję 
kaipo ekspertai.

Klauskite nfiūsų aprokavim'o arba 
patarimo ftėl pertaisymo namų.

Prašome krėiptis:
163-26—-53rd Drive
Maspeth, L. L, N. Y.

Telephone: NEwtown 9-8215

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius i

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank 'Domįkaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

'Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Newyorkieciai 
Patamsėję

Elektros gamintuvėje tūlayn 
įrankiui sugedus, didelė (ra
lis Manhattan West Side gy
ventoju buvo likęsi be šviesos 
praėjusio ketvirtadienio po
pietį.

Gyvenanti^ šviesiuose 
kambariuose, nevartojantieji 
elektros pajėgos ir šilimos 
vargiai pajuto ^skirtumą, nes 
per apie poi^ą valandų elek
trą pataisė. Tačiau buvo to
kių vietų, kuh sustojimas elek
tros sudarė problemą. Tarpe 
taip paliestų buvo Park West 
Hospital, kui; slaugės ir visas 
štabas turėjo lipinėti net de- 
vyneriais ląiptais. Laimei, 
tuo tarpu nepasitaikė reikalo 
vartoti operacijų . kambarį, 
kuriame viskas elektrifikuota.

Viename pastate tąrp 3 >jr 
.4 aukšto sustojus keltuvui, 
jame buvo pasilikusi 8 mettų 
mergaitė. Policija'ją iškel
dino iš to tamsaus, vienišo 
užtvaro nelaukus elektros at- 
sisteigimo. i

Bizniu Atskaitos Del 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. Tast gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose. '

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

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

Telefonas: EVERGREEN 4-4-3049.

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

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

TONY’S <
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

'7TTDWC D AP 411 GRAND STREET /j UI JT O DAU BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
, Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

,, j , .............................................   ,, ............. ..... .
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šiomis dienomis visame New 
Yorko mieste prekybininkai 
pakėlė maisto kainas, ypatin
gai paukštieną, jautieną, vai
sius ir daržoves. Priežastis— 
rugsėjo 23-čią prasideda žy- 

1 dų didžiosios šventės.
Tokia pat begėdystė vyk- 

i doma pinn bendrųjų visiems 
švenčiu I • *

! Naujųjų Metų ir kitų šven- 
! čių, taipgi pirm krikščioniš- 
i kųjų Kalėdų ir Velykų. Kom
panijos nepraleis progos visų 

i tautų ir religijų biednuomenę 
| aplupti.

Padėkų Dienos,

Rugsėjo 22-rą vaikų para
lyžiumi mieste susirgo 22 as
menys, viso šiais metais jau 
1,954. Pernai lig šio laiko 
susirgimų buvo 396.

Už keturis apiplėšimus, ku
riuose jis viso susirankiojo 
$338, bronxietis Jeremiah 
Moore, 36 metų, nuteistas 19 
metų kalėti.

DEGTINĖS, VYNAI
' IR ALUS

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Vandos:
t

Penktadieniais uždaryta




