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Washington, — M'ainierių Unijos pirmininkas John 
Lewis įsakė kietosios anglies mainieriams grįžti darban.
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• Washington. — Trumaniški demokratai Kongreso At
stovų Rūme žada pasidarbuoti, kad vidutinė. senatvės 
pensija darbininkams būtų pakelta nuo dabartinių $26 
iki $45 mėnesiui.

■ gina žmonėms pragyveni
mą, ; valdžia pasižadėjo ne- 
mažint ginklavimosi išlai
du, v

per kongresmanų ir sena
torių įgaliotinių pasitari
mus.

Panašius algų pakėlimus 
gaus 240 aukštųjų valdinin-

Mums svarbu buvo gauti 
sveikinimų ypatingai iš kitų 
kraštų — ypatingai Pietų 
Amerikos. 'K.,7 - - .

Turime atsiminti, jog tokio- ' Sovietu nota dėl nutarties ’JungQ’ 
je Brazilijoje ir Argentinoje j panaikinimo sako: 
mūsų brolių ir draugų gyve- ; 
nimas yra labai šiurkštus: fa-j 
šistinė reakcija ten siautėja 
labai aštri, persekiojimas,
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Dėl Jubiliejinės Laidos.
Nuoširdūs Sveikinimai.
Padėtis Sunki. j
Bet Ginkluojasi.

Rašo R. MIZARA

Už visą tai mes jiems 
me labai dėkingi!

Mažos, silpnos Pietų Ąnrte- 
rikos valstybės leidžia pinigus 
ginklavimuisi.

, Peronas, ginkluoja Argenti
ną, Brazilijos fašistai taipgi 
milijonus dolerių leidžia gin
klams. Neatsilieka ir kitos 
valstybės, — mažesnėsės.

Bendradarbių, veikėjų, Lais
vės patrijotų atsiliepimas bu
vo toks gausus, lead 
tys tuo stebęjomės.

Kiek vardų, kiek 
mų !. . .

Sveikipb ne tik 
mūsų patriktai, sveikino 
ganizacijos, sveikino ir

Mūsų dienraščio jubil
• laida išė.jo.^

Kaip .jau buvo rašyta pa
čiame jubiliejiniame Laisvės 

, numeryj, negalėjome sudėti 
visų bendradarbių raštų,

Darbo Žmonių

Kaitra $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00 
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SOVIETAI PANAIKINO DRAUGIŠKUMO 
' SUTARTI SU JUGOSLAVU VALDŽIA, 
; KAIPO IMPERIALISTU ĮRANKIU

i -i

Sako, Tilo Valdžia nuo Seniai Laužė Nutartį, Veikdama 
pavieniai j Kaip Svetimų Imperialistų Įnagis prieš Sovietus 

o r-z ____ ______
i Maskva. — Sovietų Są-i 
: junga rugsėjo 29 d. panai
kino 1945 m. draugiškumo 
ir tarpšavinės pagalbos su
tartį su Jugoslavija .todėl, 
■ kad Jugoslavijos Tito val- 
! džia nuo seniai ir 'šiurkš
čiai laužo tą sutartį.

sioginius imperialistų įsa
kymus.

Teismas iškėlė aikštėn 
faktus, jog dabartinė Jugo
slavijos valdžia tapo užsie
ninių imperialistinių rate
lių įrankiu užpuolikiškai 
politikai prieš-Sovietų Są-

•Kartu Tito valdžia, pa- 
i siduodama imperialistams, 

Vengrijos teismas Buda-J panaikino Jugoslavijos Re- 
ieste prieš šnipą, krimina^ spublikos nepriklausomybę 

, linį valstybės priešą Rajką ir savivaldą. Tuo tarpu Jii- 
pųblimas ant pažangiųjų lie-Į ir jo sėbrus įyodė, kad Ju- goslavijos valdžia tik veid- 

............. “i ir mjainiavo, meluodama, būk 
tebeveikia kaip Sovietų Są-( esanti draugiška link So- 
jungos priešas, pagal tie- vietų Sąjungos^

tuvių darbininkų — nuolati- Į goslavijos valdžia velkė 
n is.

Tokios Argentinos draugai 
priversti dėti herkuliškas pa
stangas savo spaudai j 
ti, savo laikraščiui leisti. , 

Brazilijos lietuviai darbinin
kai neturi jokio,savo laikraš
čio, per kurį galėtų spręsti 
savo visuomeninius reikalus.

O tačiau, nepaisydami re
akcijos ii- žiauriausių perse
kiojimų, tų kraštų lietuviai 
darbininkai matė reikalo ir 
surado priemones mūsų dien-1 
rašei u i pasveikinti jo 30 metų 
sukakties proga! į , .

Kaip smagu skaityti tie jų Kongreso nutarimas jau 
sveikinimo žodžiai, trykšta iš perduotas prez. Trumanui 
Širdies gelmių! Į pasirašyti.

Argentinoj Būsianti Tik 
Viena Fašistų Paftija

• Buenos Aires. — Argen
tinos seimas 75 balsais 
prieš 28 užgyrė pasiūlymą, 
kuris gręsia sunaikinti vi
sas politines partijas, apart 
fašistinės diktatoriaus-pre- 
zidento Juano Perono parti-• 
jos. '

Seimo priimtas valdinis 
pasiūlymas sako: ' i

Galės būti uždarytos vi- Nežiūrint savo pinigų 
sos pavojingos “ramumui” i nupigmimo, kuris pabran- 
partijos.

Jeigu buš organizuoja
mos naujos partijos, tai jos 
turės laukti 3 metus, ■ 4ki 
teismai išnagrinės jų apli
kacijas. • f

Washington. — Kongre
so Atstovų. Rūmas ir Sena
tas galutinai užgyrė $5,809,- 
890,000, kuriu Trumano vai- 
dž’ia reikalavo Marshal^) 
plano kraštams ir kitiems 
Sovietų - priešams stiprinti 
per 1 metus.

Vėliausios Žinios POLICIJA AŠARINĖMIS BOMBOMIS 
PUOLĖ ŠIMTUS MOTERŲ, KURIOS

Lewis Įsake Kietosios anglies mainieriams grizu uarnan. į r|ii7iprT’ 117A I i^IZTITUTT r A DDI17 K 
Bet tęsiasi minkšt. kasyklų mainierių streikas dėl naujos į f ĮĮ^ltlAV(lkXElll IIV U 1 AdKIiyA 
sutarties su užtikrintomis jiems senatvės pensijomis įr • *
sveikatos-gerovės fondu.

Policininkai net iš Lėktuvo Laidė Bombas Į Streikierių 
Žmonas ir Vaikus; Areštavo darPittsburgh. — Angliakasy klų kompanijos skleidžia 

gandus, kad streikuojantieji mainieriai susprogdinę įren- 
giijius-dviejų nelinijinių kasyklų, kur kompanija siunčia i- N Y RPo-n-'ra/fnd metėsi irinti mote-skebus. Tokiais paskalais kompanijos stengiasi užkurti V “ Kes?u lat tad glnt)

.v 1 • • i i 4. x -i ] - x bare policija ir 100 specia-lris ir vaikus nuo policiniuaršesni pohcitos - milicijos ir ginkluotu streiklaužiu te-',. L . .L v •1 . i , . . , n Tt- -i. v. J .s. . hu policininku ašarinėmis razbaininku. Užsikūrėrora pries streikuojančius maimerius. '. 1J \ u i ‘• m_______ I ir dujinėmis bombomis ir j smarkus musis. lapo su-* 
buožėmis užpuolė 300 mo- žeista pora tuzinų darbinin- 
terų, kurios'.pikietavo Bell i kių, darbininkų ir apie tiek 
lėktuvų kompanijos fabri- užpuolikų - policininkų. A- 
fią, pastodamas kelią kke- i reštuota beiųt 17 žmonių, 
nams. i Streikas tęsiasi jau 16

Sykiu su moterimis strei-• saYaič?U AStfeik"ojah. 
kie/ėmis bei' streikierių Auto. Darbimnkų
v • x c x -i -^x„‘ Unijos nariai,žmonomis taip pat pikieta- .. • i Kompanijavo ju vaikai. , .. .1 . .JJ v. i stteikieriaj

Policija net iš lėktuvo- priešai”, 
liėlikopterio mėtė troški- streikui vadovauja šalinin- 
nančias bombas į pikieto |kai Walterio Reutherio, de- 
eiles. • šiniojo Automobilių Darbi*

Aplinkui stovėjusieji vy-'ninku ^U n-i jos pirmininko.

Budapest, Vengrija. — Vengrijos valdžia panaikino 
draugiškumo sutartį su Jugoslavijos Tito valdžia.

Washington. — Kongresmanų Neamerikinės Veiklos 
Komitetai grasina teisman patraukti Minnesotos Uni
versiteto fizikos profesorių Josephą Weinberga; sako, 
kad profesorius kreivai prisiekęs, kad jis ne komunistas.

Šnipai spėliojo, kad prof. Weinberg, pirmiau tarnau
damas atominėse/daryklose, gal “išdavęs atom-bombos 
sekretus” pasakiškiem Sovietų agentam.

f Pittsburgh. — Ne.priklausominga Portsmouth plięno 
Į kompanija pasirašė su CIO unija sutartį, kuri žada mo- 
i keti darbininkams senatvės pensijas vien tik kompanijos 

' London. — Anglijos sei-1 lėšomis. • \ ‘
mas 350 balsų prieš 212 at-i (šiuos žodžius berašant, unija grasina streiku vidu- 

premjero naktį iš penktadienio į šeštadienį, jeigu kitos kompanijos 
Winstono Churchillo reika- nesutiks vien savo lėšomis įvesti darbininkams sveiktČto

Štai, tik pries porą dienų 
gavome uruguaj iečių “Dar
bą,”. kuriame randame seka
mą apibūdinimą padėties, 
šiuo metu viešpataujančios 
Argentinoje ir Brazilijoje, o 
taipgi kituose kraštuos:

“Visoje Pietų Amerikoje li
ko tik ’Uruguajaus valstybė, 
kurioje darbo žmonių judėji
mas dar nepaliestas reakcinių 
persekiojimų. čia politinės 
partijos, profsąjungos bei 
kultūrinės draugijos naudoja
si laisve viešai ir. galima sa
kyti, netrukdomai veikti. O 
svetimšalių kultūrinė veikla 
Uruguajuje bene bus pati žy
miausia, pati nuosekliausia...”

Taip yra Uruguaj u j e,—ne
didelėje Pietų Amerikos res
publikoje, kur lietuvių, paly- 
gihti, nedidelis skaičius.

l'avimą pasmerkti darbie- 
čiu - “socialist^’ valdžia už 
tai, kad ji numušė angliškų 
pinigų, svarų sterlingų, ver
tę. ■ ' ’ ’'.Į '

Paskui seimas 342 bal
sais prieš 5 pareiškė pasiti
kėjimą valdžiai. Prieš pasi
tikėjimą jai balsavo tik ko
munistai ir nepriklauso
mieji darbiečiai atstovai. 
Nuo balsavimo dėl pasitikė
jimo susilaikė Churchillo 
konservatai (atžagareiviai) 
ir liberalai.

Jeigu seimas būtų pareiš
kęs nepasitikėjimą valdžiai, 
tai būtų turėję įvykt nauji 
seimo rinkimai.

Nežiūrint savo

Kinijos Tautininkų Skundas 
Prieš Sovietus Tai Tiktai 
Provokacija. Sako Višinskis

Apie Argentiną ir Braziliją 
“Darbas” šitaip pasisako:

“Ten^pažangusis imigrantų 
-sąjūdis tapo išstumtas iš le
galaus gyvenimo. Nei Argen
tinoje, ' nei Brazilijoje šiuo 
metu neleidžiama svetimša
liams turėti savo skaudą, 
savo kultūros centrus. Bra
zilijoje pavartojamos tiesiog 
žiaurios represijos priemonės 
prieš bet kokį pažangų troš
kimą veikti.

“Argentinoje, po didelių, 
kruvinų puolimų prieš vietos 
darbininkų organizacijas, ne- 

' apsilenkta be puolimų ir 
prieš ateivius. Mūsų tėvynai
niams. ten liko užgniaužtos 
visos galimybės viešai laikraš
tį “Vienybę” leisti, savo klu
bą išlaikyti, savo kolonijoje 
kultūrinį darbą tęsti...”

Irvington, N. J.
Eva Zelinskas, gyvenus 

225 Isabella’ Avė., Irving
ton, N. J., mirė rugsėjo 28 
d., St. Michael’s ligoninėje, 
Newark, N. J. Kūnas pa
šarvotas Matthew A. Bu- 
yus koplyčioje, 426 Lafa
yette St., Newarke. Laido
tuvės įvyks spalių 1 d., iš 
Holy Trinity bažnyčios (9 
vai. ryto) į Gate of Heaven 
kapines, Hanover, N. J.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Vincą ir dukterį He
len Miller. Laidotuvių apei
gomis rūpinasi M1. A. Bu- 
yus įstaiga.

“Darbas” pastebi:
“Uruguajus užpirko už 

>152,000 dolerių karo ginklų 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Kam tie ginklai reika
lingi ? Prieš ką Uruguajus 
žada kariauti? Nekuri vietos 
spauda kritikuoja vyriausybę, 
kam ji daro tokias išlaidas, 
kai šalyje stoka įvairių ma
šinų pramonei bei : 
ūkiui.”

Reakcininką Lermas 
Prieš Lelandą Oldsą

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų seimas 45 
balsais prieš 6 nutarė svar
styti Kinijos tautininkų 
skundą prieš Sovietų Sąjun

gą. Penkių kraštų atstovai 
Susilaikė nuo balsavimo.

Seimas perdavė to skun
do svarstymą politiniam sei
mo komitetui, kuris susida
ro iš 59 tautu atstovu.

Čįang Kai-šeko Kinijos 
tautininkų delegatas Tsi- 
aing įtarė, kad Sovietai, gir
di, remia kinų Jtomunistų- 
liaudininkų karą prieš tau
tininku valdžia.

Užsieninis Sovietų minis
tras Andrius Višinskis, at-

Washington. — Senatas 
52 balsais prieš 14 užgyrė 
valdžios reikalavimą padi
dint, algas departmentų gal
voms - sekretoriams (Tru
mano ministrams) ir jų pa
vaduotojams bei padėjė
jams.

Senatas nutarė pakelti 
departmentų vadams meti
nę algą nuo dabartinių 
$15,000 iki $22,500, o jų pa
dėjėjams ir kitų valdžios į- 
staigų viršininkams dava- 
ryti algas iki $15,000 per 
metus.

Kongreso- 
m as pirmiau nutarė

Jasper, Alabama. —Pres- 
kitt angliakasyklos skebai 
paleido tūkstančius kulkų Į 
pikietuojhnčius k a s y k lą 
streikierius. P r a n ešama, 
kad vienas angliškasis nu
šautas, o kitas pavojingai 
sužeistas. '

Areštuotas Policininkas 
Kaip Plėšikas, Žagintojas

siliepdamas, pareiškė, jog 
Tšiango skundas yra tiktai 
melai, provokacijos, šmeiž
tai irf pletkai prieš Sovietų 
Sąjungą.

Višinskis sakė:
Kinų komunistai 

giausiai pasinaudojo
lais, kuriuos Amerika’ su- 
siuntė čiango tautininkams 
karui prieš komunistus. 
Liaudininkai - . komunistai 
pagrobė nuo tautininkų 90 
nuošimčių ginklų ir amuni
cijos, kuriuos Amerika pri
statė tautininkams. O tie 
kariniai įrankiai verti bent

Washington. — Reakci
niai senatoriai kelia ermy- 
derį prieš Lelandą Oldsą, 
kurį prezidentas Trumanas 
skiria nariu Federalės El
ektros Jėgos Komisijos tre
čiam terminui.

Prie Oldso jie prieka
biauja todėl, kad jis andai 
buvo Federated Press žinių 
agentūros 'korespondentas. 
Oldso korespondencijos tilp
davo komunistiniame Daily 
Workeryje, daugelyje Litų 
darbininkiškų laikraščių,'jų 
tarpe ir Laisvėje. ’•

Besvarstant Senato komi- 
naujai 
apšau.- 

nors
Komu- 
vienas

sijai Oldso skyrimą 
tarnybai, todėl jis 
kiamas komunistu, 
niekada nepriklausė 
nistų Partijai. O
“svietkas”, advokatas Wil* 
lianą N. Bonner, direkto
rius dviejų didžiųjų žibalo

1 kompanijų, rėkavo, kad 
žemės Olds esąs “išdavikas, kiau- 

ragalvis ir asilas.”

TEISĖJAS “SVARSTO,” AR PANAIKINT 
BYLA PRIEŠ KOMUNISTU VADUS

Arlington, Va. — Polici* 
' ninkas Francis E. Dodson 
įsiveržė i H. J. Bartelsu na- 

; mus.; grūmodamas revolve- 
Atstovu Jkū- rilb reikalavo pinigų. Kad 

a________ padi- Karteli pasipriešino, tai
dint valdžios departmentų Dohcininkas įvarė jį j dra- 
galvoms algą iki $25,000, o bužių “klązetą” ir uždarė.^ 
kitiems minimiems iki $20,- į policininkas užpuolė 
ooo. ' ! Barteįsienę žaginti.

Skirtumas bus išlygintas I Vyras “klazete” ėmė 
šaukti, “užtrokšiu!”

Policininkas paleido jį iš 
klazeto ii’ liepė ant grindų 
atsigulti. Bet Bartels smar
kiu smūgiu parkirto polici
ninką ant grindų, o Bartel- 
sienė pagriebė “tvarkdario” 
revolverį.

Pagaliaus, policininkas 
;bėgo, bet tapo areštuotas.
i ____

“Tokio Rožė” Kalta 
Kaip Išdavikė

New York. — Komunistų 
vadų advokatai ketvirta
dienį plačiau įrodinėjo fe- 
deraliame apskrities teis
me, kodėl turi būtį panai
kinta suokalbiška. byla prieš 
dvyliką Komunistų Partijoj 
vadu.

Jie prašė teisėją Haroldą 
Mediną dėl sekamųjų prie
žasčių panaikinti bylą ir 
kaltinimus prieš komunistų 
vadus:

Nėra įrodymų, kad jie 
būtų skelbę, kad reikėsią 
nuversti Jungtinių Valstijų 
valdžią jėga ir prievarta. 
Nė vienas iš trylikos valdi
nių liudytojų — FBI šnipai 
— neparodė, kad komunis
tų vadai būtų suokalbiavę 
prievartos (veiksmais 
griauti 
džią.

Teisėjas Mediną ' žadėjo 
komunistų prašymą ap
svarstyti ir ateinantį antra
dienį pranešti, ar panaikins 
šią bylą ar ne.'

Komunistu advokatas 
Harry Sacher, tarp kitko, 
priminė, jog popiežius, eks- 
komunikuodamas katalikus 
komunistus, Europoje, to
kiu būdu nustatė ir kelis 
katalikus šio teismo džiūri- 
manus prieš komunistų va
dus, taip kad negalima ti
kėtis, kad jie teisingai, be
šališkai spręstų valdžios 
bylą prieš komunistus.

Jau pirmiau buvo' įrody
ta, jog į džiūrį neteisėtai 
įsiskverbė bent du komuni
stų priešai, kreivai prisiek
dami, būk jie esą bepusiški 
ir neturį jokių prietarčių 
prieš komunizmą.

San Francisco. — Fedė- 
į ralio teismo džiūrė atrado 

, 'Ivą Toguri d'Aquino kalta 
kaip Jungtinių Valstijų iš
davikę. Iva Toguri karo 
metu per Japonijos Tokio 
radiją kurstė jankius ne
klausyti savo komandįerių 

lįr nekovoti prieš japonus. 
■ Tada Iva buvo žinoma radi
jo klausovams, kaip “Tokio 
Rožė.”

Jinai yra iš japonų tėvų, 
gimus Californijoj. Bet kad 
buvo ištekėjus už Portuga
lijos piliečio, tai Ivos advo
katai ‘ nurodinėjo, kad ji- 
prarado amerikinę piliety
bę, todėl negali būti laiko
ma šios šalies išdavike.

Teismas nereikalavo jai 
mirties bausmės. Bet Ivai 
gręsia kalėjimas iki 5 metų 
ir piniginė bauda iki $10,- 
000; Teisėjas ateinantį ket
virtadienį paskirs bausmę.

Teisėjas Įkalbo 3 Skebo 
Subadytus Streikierius

Boston. — Vietinis teisė
jas David B. Kenniston nu 
teisė tris sužeistus mėsi
ninkų streiko pikietininkus 
kalėj iman trjms mėne
siams.

Tuos pikietininkus peiliu

Cesario, kuris ne kartą pir
miau buvo areštuotas kaip 
gengsteris. Bet teisėjas at
rado Česario “nekaltu,” o 
streiko pikietininkus įkali
no, Igirdi, kaip “užpuolikus.”

ORAS.—Giedra, šilčiau.

čiango Tautihinkai Sulai
kė 37Amerikos Laivus

Washington. — Kariniai 
Kimios tautininku laivai 
sulaikė tris prekinius Ame
rikos laivus, plaukusius j 
kinų komunistų - liaudinin
ku valdomą šanghajaus uo-
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Balsai Už Taiką, Už Susitarimą
Vis daugiau ir daugiam girdisi balsų už tai, kad pre- 

zident. Trumanas, ministrų^ pirmininkas Attlee ir prem

 

jeras Stalinas suvyktų koiąfereneijon svarbiems tarptau
tiniams klausimams spręątj.

Vyriausias šiandien klausimas,, be abejones, yra tas: 
atominės energijos pašalinimas, atominės' bombos elimi

navimas .kaip ginklo karo metu. _ r'
Po to, kai prezidentas Trumanas paskelbė, jog. T. Są

junga turi atomo bombą, nemažai, ypatingai .Europos, 
kraštų, žmonių nusigando. Jie mano, jog dabar, kai 
Amerika nebeturi atiminės energijos monopolio, tai at

 

puola ir tas nuolatinis Karo provokatorių grąsinimas ato
mo bomba. Tarybų 'Sąjunga jos pirmiau nebijojo, gi da
bar, sako jie, ji dar

Bet Tarybų Sąjungokyyriausybėd kaip pirmiau, kuo
met ji neturėjo bomboš;taip dabar, kai ji.(ją pasidaro, 
pati pirmoji visur siūlo pašalinti atominę energiją iš ka
rinių ginklų arsenalo; nedirbti atomo bombų, nes jos nai
kina civilinius gyventojus, nes jos, kaip ginklas, yra 
žmonių naikinimo ginklas, panašiai* kaip nuodingosios 
dujos. Vadinasi, nors Tarybų Sąjunga bombą pasigami
na, ji pati reikalauja ją eliminuoti! V.

To reikalauja Andrius Višinskis Jtmgtinėse Tautose, 
to reikalauja tarybinė spauda pačioje T. Sąjungoje.

Višinskis siūlo, kad būtų sušaukta konferencija, kurio
je dalyvautų penkių didžiųjų valstybių — Amerikos, Ta
rybų Sąjungos, Francūzijos, Kinijos ir Anglijos — vy
riausybių pareigūnai.

Kai kurie stato kitokius siūlymus: jie mano, jog pen
kių didžiųjų valstybių atstovam^ nereikėtų konferuoti, 
užtektų, jei įvyktų konferencija tarp Trūmano ir Stali
no, o gal dar ir Attlee’io.

Mums rodosi, jog ar taip ar kitaip, jei tik būtų vykdo- 
mLkokie nors tuo klausimu pasitarimai, jie eitų sveika
tom
• Mums rodosi, jog taikos palaikymo reikalas, užtikri
nimas taikos gyvavimo, yra toks svarbus, kad dėl jo 
tartis niekad nėra ir negali būti pervėlu.

Svarbu, kad Trumano-Stalino pasitarimo reikalauja 
Amerikos Kongreso nariai, taipgi nariai Anglijos parla
mento. •’ j

Tačiau šiai sveikai minčiai, pareikštai įvairių kraštų 
veikėjų, visuomenininkų ir pareigūnų didžiai priešinasi 
daug karo provokatorių, daug reakcininkų.

Kai kurie, prieštaraudami tam, tiesiog vaikais pasi
stato, juokui save pasistato. Jų argumentai tokie švaki, 
jog net koktu juos komentuoti.

Štai New Yorko “World-Telegram” aną dieną parašė 
editorialą, kuriameKkelbia, būk susitikimas Trumano su 
Stalinu, “gąlli visiškai ^mis~Tižbaigti.”

Ką gi reiškia “užbaigti”?
Laikraštis “nurodinėja”, jog, girdi,- Stalinas laimėjo 

kiekvieną kartą, kai *tik jis buvo kurioje konferencijoje. 
Jis, girdi, laimėjo Teherane, Jaltoje ir Pottsdame. Jis 
yra labai gudrus, Rooseveltas ir Trumanas— ne jam esą 
lygūs. •

Aišku, vadovaujantis tokia minčia, negalima nieko ge
ro tikėtis. Tasai laikraštis, šitaip yėpsodamas, turėtų ži
noti: jeigu Stalinas gudrus konferencijoje, tai jis gudrus 
ir nebūdamas konferencijoje, na, tai kas tuomet?

Mums rodosi, jog Teherane, Jaltoje ir Pottsdame buvo 
padaryti tokie nutarimai, kurie ėjo naudon visam pasau
liui, o ne Tarybų Sąjungai. Jeigu šiandien tų nutarimų 
“Vakarai” nenori vykdyti gyveniman, jeigu jie griebėsi 
už šaltojo karo politikos, tai kaltė glūdi ne tų, kurie nori, 
kad pasitarimai tarp Trumano ir Stalino įvyktų.

Bet tokie “argumentai”, kokius- “World-Telegram”7 
stato, daromi ne tam, kad tai būtų tiesos atpasakojimas, Į 
o tam, kad pakenkti taikos palaikymo reikalui.

Taikos mylėtojai privalo tokius argumentus atmesti ir 
patvirtinti kovą-~až tai, kad tokie pasitafihiai tarp Tru
mano ir Stalino įvyktų.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

turi būti

re-

Pataisa

štąbas -nesnaudė, 
pradėjo darbuotis.

bet 
tai 
pa-

Bostone, 
gimimo

Trumpai iš Kolūkių /
★ Dvidešimtą kolūkį 'p^Zre-

čiaus valsčiuje; (švęrfcionių 
apskr.) suoi^ahizavo /Popov
uos ir Paakinės kaimu vals
tiečiai. P. Bernotaitis.

★ Petro Cvirkos vardo okl- 
ūkio statybininkų TrigadA 
(Troškūnų vaįsč. Anykščių
apskr.) pastate
dams supilti
namų statybą. Sudėti gyvu
lininkystės fermos pamatai.

K. Ašakėnas.

Sveikinu dienraštį Laisvę su 30 metų 
jubiliejum ir 5 dolerių auka

vo dvarus. Darbininkas ra
šo:

TITO IŠDAVYSTĖ 
IR GRAIKIJOS 
PARTIZANAI

Daily Worker korespon
dentė June Cannan rašo iš 
Vengrijos sostinės Budape
što apie Jugoslavijos išda
viko Tito atsinešimą linkui 
Graikijos partizanų. Ji ra
šo:

“Argi tiesa, kad Tito iš
davė tautinį Graikijos 
žmonių išsilaisvinimo sąjū
dį ir aktyviškai kenkia 
Graikijos demokratinei 
(partizaninei) armijai?

“.Taip, tiesa. Tai sunku 
tikėti, bet tikra tiesa, kaip 
aiškiai parodo faktai apie 
Tito ir Graikiją.

“Nežinodami šių faktų, 
tūli Amerikos pažangiečiai 
dar gali klausti:' Kaip gi 
tai galima, kad Tito, pats 
būdamas senu partizanu, 
galėtų pulti Graikijos par
tizanus, kurie veda kovą 
per. visus paskutinius de
šimtį metų dar sunkesnėse 
sąlygose, negu Jugoslavijos 
partizanai turėjo per ketve
rius karo metus?

“Atsakymas -glūdi 
noje išdavystėje. Kai 
vikas esti prispirtas
sienos, jis vis žemiau ir že
miau krinta išdavystėje. 
Kiekviena jo išdavystė da
rosi didesnė ir bjauresnė, 
sunkesnė tikėti, bet vis aiš
kesnė. '

“Atsakymas glūdi ypatin
goje Tito išdavystėje: jo 
asmeniškos ambicijos, jo 
nusistatymas prieš Savie-t 
tus, jo susidėjimas su Ang
lijos ir Amerikos agen
tais.”

June Cannan parodo, 
kaip tuojau po karo eri- 

 

koS ir Anglijos /valdžios 
slaptosios policijoj pasiuntė 

 

į Jugoslavijos valdžią savo 
šnipus ir ’age is, kurių 

 

misija buvo gilinti skilimą 
tarpe Tito ir Tarybų Są
jungos. Pasirodo, kad jie 
savo misiją išpildė ir lai
mėjo Tito režimą savo pu
sėn. Nuo dabar Tito turės 
šokti pagal , Amerikos ir 
Anglijos įsakymus. Tai jau 
parodo Tito atstovų elgsena 
Jungtinių Tautų Asamblė
joje.

Katalikų institucijos Kini
joje buvo įsteigusios’ koope
racijos pagrindais didelius 
ūkius. Juose priglausdavo 
ir šelpė karo pabėgėlius, 
ypatingai nuo komunistų. 
Tai buvo apie 1,800 akerių 
apdirbamos žemės ūkiai. 
Kaip dalis šitos ekonominės 
programos veikė katalikų 
gerai organizuotas pabėgė
liams šelpti fondas Nankine. 
Dabar tos nuosavybės iš ka
talikų nusavintos. Katalikų 
bažnyčios liko’ be kunigų. 
Pasiekti civilizacijai laimė
jimai, didelėmis aukomis ir 
per ilgą “laiką, dabar ko
munizmo griaunami ir nai
kinami.;
Paimkime Europos kata

likiškas šalis. Kas kleboni
ja, tai palocius ir dvaras. 
Milžiniškus 
kontrolii 
naudoja 
do, kad 
jau buvę

(D., rugs. 27 d.)

“PRAVDA” APIE TITO 
SANTYKIUS SU 
TARYBŲ SĄJUNGA

Maskvos “Pravda” veda
majame straipsnyje “Nuo 
Socializmo į Fašizmą”, pla
čiai apibūdinus Vyriausy
bės rugpiūčio 18 dienos no^ 
tą Jugoslavijai, rašo:

Dabartinėje Jugoslavijoje 
viešpatauja gestapiniai val
dymo metodai, užgniaužia- 
mas bet kuris laisvas minties 
išreiškimas, mindžiojamos 
visos žmogaus teisės, Jugo
slavijos kalėjimus perpildo 
socialistinės stovyklos šali
ninkai, o Jugoslavijos kom- 
pąrtija paversta politinės 
policijos ■ skyriumi, pajungtu 
policijos šefui Rankovičiui. 
Visa tai apibūdina dabarti
nėje Jugoslavijoje viešpatau
jantį režimą, kaip režimą, 
kuris netari nieko bendro su 
socialistine ii: demokratine 
liaudies valdžia, o, priešin
gai, kaip fašistinį-gestapinį 
{režimą.

Ar tai ne faktas, kad da
bartinė Jugoslavijos vyriau
sybė atidavė ją užsienio ka
pitalo kontrolei? Ar ne apie 
tai "'kalba tokie faktai, kaip 
amerikoniškos tarptautinio' 
rekonstrukcijos ir išvystymo 

ištyrimas
Šis ban- 

vadovo 
kaip apie'

vedę ir savo šeimas au^lė 
ja, bet jie lietuvių prpgre- 

 

syvės visuomenės tar^e ir 
šiandien dalyvauja, 
pat iš suaugusiųjų/ mūsų 

 

didelė didžiuma nemokėjo

 

me tinkamai lietuviškai 
skaityti, o rašyti, visai men
kai. Mūsų skaitymas buvo 
kaip rožančiaus papsėji- 
mas, — be taškelių, be 
skirsnelių ir kitų gramati
kos taisyklių ; taip, T kad 
mums patiems buvo gana 
sunku suprasti spausdinto 
rašto prasmę. O apie tai- 
syklišką rašybą tiek žinojo^ 
me, kiek gaidys apie astro-*! 
nomiją.

Ak, tiesa, 
daktoriai turi gana bėdos 
su mūsų raštais, bet visgi 
kiek mažiau, negu.praeitais 
laikais.

Dar turiu paspKytų ma
no nuomone, Laisvės vai
ravimas per 30 metų iki 
šiai dienai, ačiū redaktorių 
nuoširdumui, sugabumui ir 
pasišventimui, pilnai išlai
kytas atsakančiu darbo kla
sės reikalams. Reikia pri
minti dar ir tai, kad Lais
vei per 30 metų teko pergy
venti gana blogų- laikų ir 
krizių, bet dėka redaktorių, 
administracijos ir viso šta
bo sumanumui, laikraštis 
išvestai pavyzdingai ir dar
bo klasėj kovų linija išlai
kyta priderančiai.

Tai tiek, paviršutiniai, aš 
apie Laisvę galiu pasakyti. 
Nors žinoma, jog Laisvė 
per 30 metų suvaidino daug 
didesnę rolę tarpe lietuvių 
darbo klasės ir tarptautine 
pjotme, bet, viena, kad man 
būtų persunku tatai apra
šyti, o, antra, tai žinau, 
kad redakcijai jau yra pri
siųsta įvalias straipsnių, ir 
ne tokių rašytojų, kaip aš.

Taip pat žinau, kad šis 
mano raštas jau pavėlintas, 
bet, kaip sakėte, kad galės 
būti patalpinti ir vėlesnėse 
laidose, tai nutariau ir aš 
su savo triskatikiu prisidė
ti.

Tik nežinau, ar tiks; 
bėdos nebus, jei netiks, 
jūs žinosite, ką su juo 
daryti.

Draugiškai, jūsų

Tiesa, penkių dolęrių au
ka, palyginus reikalui, vi
sai menkute, bet tai nereiš
kia, kad su trisdešimtmeti- 
ne sukaktimi apsiribojama 
toliau remti dienraštis Laį^ 
svė. Dienraštis Laisvė buvo 
remiamas lietuvių susipra
tusių darbininkų' per 30 
metų, ir turės būti remia
mas ateityje, nes kapitaliz
mo gadynėj, darbininkiškas 
laikraštis be darbininkų 
parambs neįmanomas išlai
kyti. Tai visiems 
suprantama.

Laisvė gimė 
Mass., • ir -nuo jos
dienos esu jos skaitytoju. 
Kai neužilgo pradėjo mus 
pasiekti žinios, kad Laisvė 
persikels į Brooklyn, N. Y., 
me^ brooklyniečiai, labai 
džiaugėmės ir laukėme Lai
svės’ persikeliant, o buvu
sios LSS 19 kuopos nariai 
pradėjome /rūpintis apie 
spaustuvei patalpas.

Laisvei persikėlus į 
Brooklyną ir patapus dien
raščiu, baisiai išsigando ku
nigas .Varnagiris ir “Vieny
bės Lietuvninkų” štabas.

•Kunigas Varnagiris savo 
parapijonus tuomet gązdi- 
no, kad jie ne tik Laisvės 
neskaitytų, bet kad nei pro 
jos spaustuvę neitų, nes vis- 
tiek papildytų neišrišamą 
grieką. Bet kadangi Lais
vės spaustuvė ir bažnyčia 
buvo ant tos pačios Roeb
ling gatvės, tai parapijo
nams buvo gana keblumų 
aplenkti Laisvės spaustuvę, 
nes ta gatve buvo arčiausia 
į bažnyčią eiti. Na, tai jie 
ir traukdavo pro Laisvės 
spaustuvę. O kaip su jų 
griekų atleidimais, tai / ne
teko patirti. Tik tiek ži- 
nauj, kad gązdinimai nieko 
negelbėjo, nes labai gerai 
atsimenu, kad ypatingai 
siuvėjai katalikai neužilgo 
pradėjo Laisve įdomautis ir 
ją skaityti, ir skaitydami 
pamilo jos teisingas žinias 
apie siuvėjų y sąlyga s ir 
skriaudas. Ir tjk tuomet jie 
sužinojo, kad Vienybė Lie
tuvninkų jiems įžūliai me
luodavo, kuomet pirmoj 
vietoj tik apie bosų skriau
das terašydavo. Nuo Lais
vės atsiradimo Brooklyne, 
Vienybės Lietuvninkų • me
lams ypatingai siuvėjai 
darbininkai jau netikėjo.

Apart telpančių Laisvėj 
teisingų žinių, telpa ir rim
tų, pamokinančių raštų, ku
rie liečia politiką, ekonomi
ją ir abelnai visuomenės 
pasaulinę padėtį.

Tie raštai, aš manau, į- 
domina kiekvieną protau
jantį žmogų, kuris tik savo, 
o ne svetimo, pr&iu gyvena. 
Ir už tai dėkui mūsų teisin
giems ir p'asišventusienis 
redaktoriams. . v. . . .
. Dar reikia priminti, kad 1)10 apačioje. An^os kolum- 

į-nos pabaigoj s*~ ’—— 
didelę na taip: “Silį
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IŠSINEŠĖ SPAUSTUVES

tai, kad tokie pasitafitnai tarp Tru-

spaudos šeimos sudarė 27 
ą. len1_ ~ m apt i. •

abel- 
išda- 
prie

įžeminti tarybinius mokslininkus. Tam, 
ialistjziį kraštą, 
iili —V’nri i m nnf a

žemių plotus 
oja bažnyčia ir ,iš- 
valstiečius. Pasiro- 
tokią^pat .sistemą 
bepradedą katuli?

, kad iš klebonijų 
apo- atimti ir sū- 
bežemiams valstie-

Bet tai Vra

kslininkus. Tai. pripažįsta patys 1948

ažiau jos paisys.

je. Gera: 
dVarai t 
grąžinti 
čiams.

Tik įsi 
nijoje, k . ,
lijonai valstiečių neturi 
sklypelio 
bažnyčio 
po 1,800

Jų konfiskavimą ir že
mės sugrąžinimą valstie
čiams Darbininkas skaito 
civilizacijos naikinimu!

vaizduokime: ‘Ki
ir milijonai ir mi- 

i nė
< žemės, katalikų 
kunigai turi net 

akeriu dvarus!

Kam Tie Plepalai?
Komercinė Amerikos spauda ir visokie propagandis

tai dabar naudoja tokią “formulę”, kai eina klausimas 
apie atominę bomh<: Tarybų Sąjungai atominę bombą 
pagamino vokiečiai mokslininkai.

Kam jie šį^argumentą” naudoja?
Tam, kad

kad pažemi^ti\>ocialistjrlį kraštą. ’ ’ *
aRr-^argumentai.”

Kiekvienas pr ųjąs žmogus žino, jog tarybiniai 
mokslininkai nėra K^Rkiek prastesni už kitų kraštų, sa
kysime, už Amerikos 
amerikiečiai moksliniu

Kad tarybiniai mokslini
ninkus, parodė ir tas faktas :\karo metu tarybiniai gink
lai — tankai,, artilerija, šautuvai — buvd geresni, kaip 
vokiečių.

Kas,gi juos padarė? Kas juos sugalvojo? Aišku, tary
biniai mokslininkai.
' Mums rodosi, šios rūšjes propaganda, būk vokiečiai 
viską atlieka Tarybų Sąjungai, yra nerimta, kvaila ir ią 
kartą ant visados reikėtų mesti į šalį?

i praneša vokiečius moksli-

Iš Darbininko sužinome, 
kad Kinijoje prastai klojasi 
kunigėliams. Išsilaisvinus 
Kinijos liaudis nenori, kad 
kunigai fašistine propagan
da nuodytų jos protą.

Darbininkas verkia:
Deja, užgrobus komunis

tams Šiaurės Kiniją pradėta 
ir Katalikų. Bažnyčios at
siekti laimėjimai negailestin
gai naikinti. Kinijos kata
likai išleisdavo šešis dienraš- 
čius. Bet kada komunistai 
užėmė -Peipinga, Tientsiną 
ir Nankiną, tris iš tų dien
raščių tuojau sustabdė. Ra- 
dijo stotys taip pat buvo 
nutildytos. Astuonios kuni
gų seminarijos tapo uždary
tos. N
Bet ten pat taip pat sa

koma:
Keli šimtai Nankino kata

likų, kurie pasirinko laisvę 
ir nevaržomą tikėjimo išpa
žinimą, persikėlė nuo bolše
vikų į saugesnes vietas. Jie 
pabėgdami perkėlė iŠ Nan
kino dvi katalikų ! 
leidyklas į Singapūrą. ----
pradėta leisti katalikų dicn- 

• rastis vietos kiniečiams.

Taigi, spaustuves išsiga
beno, bet už tai kalti komu
nistai !

Sužinome dar vieną daly
ką. Kinijoje katalikų kuni
gai buvo pradėję steigtipsa-

JAU PRADEDA
BIJOTI —

So. Bostono Darbininkas^ 
labai mėgdavo reikalaut, 
kad mūsų vyriausybė pasi
imtų atomiųę bombą ir pa
mokytų Maskvą. Kiekvie
name numeryje kas nors 
reikalaudavo karo komuniz
mui. )

Bet daba)’ prezidentas 
Trumanas paskelbė, kad a- 
tominę bombą turi ir Tary
bų Sąjunga. Išsigando ir 
Darbininko štabas. Jis jau 
sako:

“Vieno tenka bijotis, 
kad, prasidėjus atominių 
ginklų lenkt yniavimui, 

’ žmonija žengtų j baisų sa
vo gyvenimo sunaikinimą.”

. Neišliktų, '. žinoma, ne 
Darbininkas. O jis išnykti 
kol kas dar nenori.

AMERIKOS ŽMONIŲ 
BIEDNĖJIMAS

Labor Research Associa
tion patiekia davinių apie 
Amerikos žmonių ekonomi
nę padėtį. Tie daviniai įdo
mūs, nes jie parodo, kur 
link “progresas” eina.

Štai tie daviniai: Šiemet j 
turime 14,5.00,000 šeimų, 
kurios neturi? jokių su tau
pų, neturi pasidėję nei į 
valdžios bonus jokių pinigų. 
Gyvena tik] diena iš dienos. 
Jei šeimos ? narys arba na
riai n’eteks darbo, arba už
klups ligos, jos atsidurs 

bedugnės kranto.
Šitos šeimos sudaro 29 

procentus visų Amerikos 
gyventojų. Jeigu palyginsi
me su padėtimi prieš metus 
kitus, tai pamatysime, kad 
kasmet tokių bedalių pro
porcija idėja. Pavyzdžiui, 

getais tokios be su-

proėęntus, o 1947 metais — 
24 procentus. Gi 1946 me; 

pkių šeimų tebuvo 11 
.Taigi,7 nuo 1946 

Hietų iki n)49 metų prisidė
jo trys Tnpusė milijono. 
Tai reiškia, ,\kad kasmet a- 
pie milijonas\šępfrų neten
ka savo šutau

«■
banko komisijos 
Jugoslavijos ūkio, 
kas, šios komisijos 
Iloro pareiškimu, I 
tai buvo pranešta spaudoje, 
palieka sau teisę kontroliuo
ti Jugoslavijos vyriausybei 
teikiamo kredito sunaudoji
mą. To paties Moro pareiš
kimu, tarptautinis bailkas 
sutelks savo dėmesį. Jugosla
vijoje į žemės ūkį, rūdos iš

ima, elektros tiekimo pa
didinimą ir transporto išvys
tymą, nes visa tai, girdi, yra 

>?būtina tam, kad būtų už
tikrintas Jugoslavijai - žemės, 
ūkio produktų ir strateginės 
žaliavos, gamintojo suintere- 
suptomš tuo valstybėms vaid- 

’muk Kalbėdamas apie sa
vo Jugoslavijoje,
Doras pareiškė, kad t tarp
tautinis biunkas aplamai ne
teikia kreditų “komunisti
nėms šalims,” bet kad kai 
kuriems Jugoslavijos pla
nams , įgyvendinti bankas 
duos pinigų ! Nesunku įspė
ti, kas yra šie “kai kurie 
Jugoslavijos planai,” paruoš
ti už JAV imperialistų pi
nigus !

Ar ne aišku, kad dabarti
nės Jugoslavijos vyriausybės 
politika jau įstūmė Jugosla
viją j užsienio kapitalo kon
trolę ! Ar ne aišku, kkd apie 
jokį socializmą Jugoslavijo
je šiuo metu negali būti ir 
kalbos!

Toksai yra Lelias, kurį iš
ėjo Tito gauja nuo socializ
mo ir demokratijos į fašiz
mą.

Čia ir glūdi tikroji prie
žastis Jugoslavijos vyriausy
bės priešiško nusistatymo 
Tarybų Sąjungos atžvilgiu, 
tarybinių piliečių persekioji
mo Jugoslavijoje tikroji 
priežastis.

NORI DAUGIAU BOMBŲ 
IR NAUJO KARO

Pranešimas, kad'ir Tary
bų Sąjunga turn? atominę 
bombą, savotiškai paveikė 
mūsų menševikus, Grigaiti 
sako, kad jis nte 
ir reikalauja, kaęl nesibijo
tų ^r Amerika. Jo išvada:

“Reikia tikėtis,Į kad bus 
paskirta daugiau pinigų a- 
teminės energijos tyrimams 
ir bombų gaminimui...

“Jungtinės Valstybės sti
prins ir savo karo aviaciją, 
nes kautynėse atominiais 
ginklais ta šalis padarys 
daugiau žalos savo priešui, 
kuri turės daugiau bombo
nešių ...

“Vakarai, turi nedelsiaųt 
imtis energingiausiu prie
monių apsisaugoti, nepai
sant, kiek tai t kainuotų.”

Laisvės persikėlimas 
Brooklyną padarė i“ 
pa/angą vietiniuose ir apy
linkės lietuviuose, nes laik
raščio redaktoriai ir visaj 

o tuojau

V. Žilinskas »

Laisvės rugsėjo 30 d. lai
doje, 17-me puslapyje pa
stebėta sumaišymas, kuri 
čia atitaisome. 'Straipsnio7 
“Dienraščio Laisvės Jubilie-

ta viena eilutė, kuri 
klauso tos pat kolumnos 
pačioje, 'žemiau rašinėlio 
pie A. Kazakevičių. Ta p; 
klydusioji jįi ė yra daliN 
sakinio, pernešto iš antros 
kolumnos-į trečiąjį

ymas ei- 
is piktžoles 

gyveniinas i§ravėja.- Silp
niems ir protiškiems palie
gėliams progresyvėje veik
loje neturi būti vietos “

Atsiprašome st^aį^snių
Su jų pagalba buvo į- au^or’us lr. skaitytu 

steigtos lietuvių kalbos ir 
rašybps mokyklėlės, kurioj: 
se mokiriosi čia gimę jaų-j 
nuoliai ir suaugusieji atei
viai.

Tose mokyklėlėse moky
tojavo Laisvės redaktoriai: 
bene daugiausiai V. PauR^* 
tys ir J. Valatka (zeceris), 
kurio jau nėra gyvųjų tar
pe.

Pasekmės, kaip jau žino
me, labai puikios: tų laikų 
jaunuoliai jail yra suaugę 
žmonės, jų diųžiuma jatų

Svirną gru
aigia valdybos

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Mth. Daily)r—Seštad., Spalio 1, 1949
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KLASIKŲ TĖVAS HOMERAS

Tu tik vestuvių ir, meilės saldžios tesi
rūpink dalykais, ->

Kara palikus Arėjui baisiam ir'K.te
nai valdyti. f '

Bet kur tau moteris-deive iškęs, nesi- 
kišus į kovės'dalykus. Nagi ta pati gra
žuolė Afroditė gauna už tai nuo vyres
niosios deivęs Heros — gauna net mušti:

Ir Afroditę užpuolė, stipriąja ranka i 
krūtinę

Smogė šiai taip, kad ir-keliai ir miela 
širdis jos nutirpo.

Dievai, veikliai dalyvaudami- karo 
kautynėse, užsimano ir pasilsėti. Štąi kad 
ir pats Dzeusas meilę savo pareiškia sa
vo seseriai-žmonai Herai:

LMS News and Views | Konferencija \ ./

f

vyzdžiais. Gėrėjaus Dr. Petrikos rašinio 
gražumu ir rūpestingu didžiulės medžia
gos sutvarkymu., ;

Tarp kitko, vienas dalykėlis maloniai 
mane -nuteikė ir nusinešė atgal į anuos 

mokslo metus” Mintaujos

Per ištisus tris pirmuosius šių (1949) 
metų “Šviesos” numerius ėjo kibai įdo
mus ir gražus Dr. Antano Petrikos raši
nys: “Homero Ilijada ir Odisėją?’

Skaičiau juos visus atsidėjęs, giliai su-/, 
sitelkęs, prisimindamas Mintaujos (Jel
gavos). laikus, senąją graikų kalbą ir tą 
nuostabią Homero poezija.

Tuoj, kaip tiktai perskaičiau,’Dr. Pet
rikos įrašinio pirmąją, įvadinę dalį, bu
vau užsidėjęs ant greitųjų griebti plunk
sną ir rašyti peržvalgą. Bet susiturėjau, 

f Nusitariau palūkėt, kol-gausiu progos 
visą tą gilųjį rašinį išstudijuot ir pas
kui apie jį atsiliepti.

Ne vieną sekmadienį praleidau, pajū
ry, ramiai sau skaitinėdamas “Šviesoj” 
tą gerą referatą apie Homero herojų 
epiškus žygius. Trečioji to referato dalis 
pasiekė mane tik šiomis dienomis, ir to
dėl tik dabar tesugebėjau viešai apie, jį 
atsiliepti.

Didelį, gražų darbą padarė Dr. Petri
ką, besistengdamas supažindinti “Š.” 
skaitytojus su pačiu pirmuoju klasiki
nės literatūros kūriniu. Nelengvas tai 
darbas. Daug reikėjo jo autoriui padėt 
laiko, studijavimo, pasiruošimo, kad iš- • 
pildžius savo- kietą pasiryžimą. Bet jis 
galiausiai savo tikslą pasiekė garbingai, 
paguoijžiamai. Noriu tikėtis, kad Dr. 

 

Petrikos nuoširdžios pastangos ir kruop

 

štus triūsas nepraeis veltui, be gilesnio 
skaitytojų susidomėjimo. Juk tam jį au
torius ir rašė — tą savo gilų referatą, 
kad skaitytojai galėtų bent apčiupai su
sipažinti su klasikinės literatūros pra
dais.

Klasikinei literatūrai pradžią kaip tik 
ir padarė Homeras. Jo “Ilijada” ir “Odi
sėja” — tai neįkainuojamas turtas vi
sam civilizuotam pasauliui, šita nuosta
bi epopėja yra visiems amžiams šedevrų 
šedevras. Neišsemiamas literatūrinio 
grožio šaltinis.

.Tiesiog negalima ^atsigrožėti, negali
ma atsistebėti. Trys tūkstančiai metų, 
kaip sukurta šita senovės graikų epopė
ja, — ir ji vis tebėra didis literatūri
nio žodžio pavyzdys.

Dr. Petriką pilnai apibūdina šitą ža
vingą Homero epopėją. Tai graikų anti-' 
kinės “istorijos ir mitologijos puošmena! 
Ten pavaizduota garbinga graikų seno
vė, jų karė žygiai bei vargai: jų namų 
buitis, politinė bei ekonominė santvarka, 
papročiai, tikyba, kultūra, menas, spor
tas-etc. Ilijada ir Odisėja yra tai seniau
sieji graikų, ir bene tik visos Europos, 
raštai. Ilijada ir Odisėja buvo ir yra vi
siems amžiams epinės poezijos tobuliau
sias pavyzdys. Tuodu kūriniu yra, išvers
ti į visas literatūrines žmonių kalbas; 
apie juos susidarė ištisa vėlesniųjų raš
tų bei istorinių tyrimų‘biblioteka; jie ser 
novės graikams buvo .visiems jų moksį- 
lams ir menams pagrindas; iš jų jie sėj- 
mėsi tikėjimo, doros, gyvenimo, valsty
bingumo ir pilietybės pradų. Ilijada ir 
Odisėja turi neapsakomai didelės įtakos 
ir mūsų laikų poezijai, ypač epo žanrui. 
Ne vienas poetas meldžiasi mūzo , kad 
jos jam padėtų pasiekti minėtųjų jūri
nių tobulybės!”

Tikrai taip! Ai, tas Homeras! Ai, ta 
jo “Ilijada,” “Odisėja!” Ai, ta senovės 
graikų kalba! Labai, labai sunki kalba; du trumpi 
Kiek pastangų dėjo anų laikų gimnazis- X _
tai, kad jos bent paviršium pramokus/ medas išbara gražuolę deivę Afroditę, 
Kad paskui galėjus skaityti ir Homerą 
ir Herodotą ir kai ką iš senovės grai
kų dramaturgų, senąja originalia grai
kų kalba, klasikine kalba!...

Gerai sako Dr. Petriką :/“Taigi kai 
kam šis Homero nagrinėjimas bus ne 
staigmena, o tik senų, gerų mokslo me- 
fę>priminimas!” Kaipgi ne! Dar ir koks 
rinMnimas!... Iš šito gražaus Dr. Pet
rikos rašinio prisiminiau daugybę tų 
skambių graikiškų vardų — vardų hero
jų, dievų, pusdievių, deivių, vietovių. 
Prisiminiau ir vietomis primirštą gana 
painią epopėjos fabulą. Gėrėjaus keliose 
vietose patiektais lietuviško vertimo pa

Boston, Mass, ir j< 
Apylinkės

Šaukiama konfefenčiįa 
Gintaro Radijo i’ėikalafc. 
Visos draugijos,\ klubai, 
chorai ir pavienės?ypatos, 
kurie prisideda prab palai
kymo Amberland\ Radijo 
programų, yra pr^ašohii da
lyvauti šioj konferencijoj, 
kuri įvyks SpalioxQct. z3- 
čią dieną, 11-tą vahxryyo, ’ 
318 "W. Broadway, ^mth 
Boston, Mass. /Randasi) 
daug svarbių dalykų^ kn- j 
riuos turėsime aptartuukaip 
tai: tolimesnis gerinimas ; 
mūsų radijo programų (r 
jų populiarizavimas įtarpį 
lietuvių, kurie mūsų ^)Fog- . . 
ramus girdi. Surengimas / ' 
didelio koncerto, ar kitokio z 
parengimo. Įtraukimas flat/-/ ■ 
giau jaunimo j komi te tą,"V- 1 (
patingai į programų organs/1 x' 
nizavimą ir jų išpildymą. V / /

R. Niaura^v\,

ZIN10S IŠ LIETUV0S \

Mudu geriau sau dabar pasidžiauki
me meile-, sugulę,

Nes niekuomet geidulys, ar tai deivės 
ar žemiškos moters, / /

Šitaip karštai dar nebuvo užpylęs šir
dies man krūtinėj; > (

Nei Iksijono karaliaus žmonos nie
kuomet tiek netroškau, . .

Pusdievį Per jiri toną kuri man pagim
dė galingą.

Tiek ir Demetros netroško širdis — 
karalienės gražplaukės, V

Nei tos garsios Lėtojos, nei net tavęs, 
Hera valdove,

Nūn kaip geidžiu aš tavęs, štai nuo 
meilės saldžiosios apsvaigęs.

, Visoj ilgoj, didingoj poemoj pilna jau
dinančių intrigų, įdomių epizodų, puikių 
aprašymų gamtos, meilės, kovos, poky-. 
lių, žaismių, rungtynių ..'. Stačiai atsi
stebėt negalima, kaip ^ugėbėjo anų toli
mųjų gadynių žmonės taip dailiškai, taip 
poetiškai aprašyt tą ar kitą dalyką, ir 
visa ką taip sklandžiai suraizgyti, su
dėstyti į dainas, į giesmes, į knygas. Po
pieriaus ir kitų rašto, pabūklų -nei iš to
lo tada dar! nebuvo. Rašydavo ant plonų 
plytelių, išbraižydavo^raides, kol plyte
lės dar būdavo minkštos, o paskui jas 
saulėj sudžiovindavo...

Tai tiesiog gyvas stebuklas. Visai na
tūralu, kad antikinė Graikija skaitoma 
civilizacijos lopšiu. Taip, senovės Asiri- 
ja, Babilonija, Egiptas, Kinija irgi paliko 
raštų ir savo kultūros dalykų, bet už vis 
daugiausia paliko Graikija. O Homeras 
su savo (“Ilijada” ir “Odisėja” tai už vis 
įstabiausias senosios kultūros veiksnys. .

Dar gimnazijoj besimokant, atšipo 
man dantys, bekalbant tą sunkią graikų 
kalbą. Atsibodo ji ir palaipsniui apsi- 
miršo. O vis dėlto, net lig šioliai, kažkaip 
slėpiningai traukte traukia, kad paimt 
vėl kada Homerą ir skaityt, prisiminti, 
kas užsimiršo. Ir tam keistam traukimui 
negalėjau atsispirt. Jau bent kelis kar
tus, užsukęs į Niujorko didžiąją bibliote
ką, susirasdavau graikų klasikų kampe
lį ir, išsitraukęs “Odisėją,” godžiai ją 
mėgindavau skaityt...

Ir stebėtina. Užuomaršos^ dulkės kaž
kaip nudulka, ir iš atminties ūžuojaunių 
nedrąsiai iškyla pažįstami žodžiai — ir 
mintinai išmoktos eilės . .. Magnetiška 
Homero galybė! ~

Na, taigi dar kartą prašau mįelus 
skaitytojus — iš lengvėlio perskaityt Dr. 
Petrikos rašinį, visą ištisai. ’ Kada jau
čiatės nepavargę ir protas jums vaiskus 
ir nuotaika nesudrumsta,1 kokį sekmadie
nio rytą — susipažinkite su tuo didžiuo
ju klasikų tėvu Homeru.

senus, gerus
gimnazijoj. Dr. Petriką pacitavo keletą 
Vladoi Šilkarskio sakinių, jo atsiliepimų 
apie Hlijadą.” Šilkarskis! mano laikų 
bendraklasis Mintaujos gimnazistas! 
Nuo 1896 iki 1904 m. kartu mokėmės 
iki pat aštuntos klasės Žvitrus, gyvas, 
gabus mokinys, dvarponio sūnus, kur tai 

, nuo Šiaulių! Anuomet buvo nulietas len
kas, lietuviškai nė negirdėjau. jo kal
bant... O štai dabar su pasidygėjimu, 
benl kelius kartus perskaičiau Vladislo
vo Šilkanjkio žodžius: ■ .

“Šaliaididvyrių pasaulio iškyla prieš 
mus visiškai pilnas ir graikų dievų pa
saulis. Poetas parodo juos j su grynai 
žfnoniškais ypatumais: tie patys jaus
mai, tos pačios aistros jaudina Olimpie- . 
čius; jokia yda ir moralinis luošumas . 
jiems nesvetimas, tik jų galybė kur kas 
didesnė už žmonių — ir toji galybė pa
daro juos žemės ir jos gyventojų valdo
vais. Laimėjimas kare beveik visai ne
pareina nuo kariaujančių jėgų ir nar
sumo: visa priklauso nuo dievų spren
dimo.”

Gražiai, sklandžiai, tikrai lietuviškai 
'apibūdinta! Kaip miela žinot ir jaust, 
kad daug kas iš anų sunkių žalios ma
no jaunatvės draugų šiuo bei tuo pasi
žymėjo, prisidėjo prie lietuvių kultūros

• bei pažangos! '
Homero poema — ne lengvas daiktas 

skaityt ir nagrinėt. Nelengva skaityt ir 
suimt galvon vis.a ta mišri, paini epopė
jos fabula. Skaitytojui prisieina gerokai 
susitelkt, kad ir Dr. Petrikos nagrinėji
mą beskaitant. Tiek ten tų visokių var
dų! Nuolat prisieina^žiūrėt į žodynėlį, 
kol sugebi stfsiorientuot tame literatūros 
labirinte. Todėl bijau, kad daugelis “Š.” 
skaitytojų gal tik pamėgino, pavartė — 
ir nesistengė atsidėjusiai paštudijuot ši-, 
tą vertingą Dr. Petrikos rašinį.

Tai nuo savęs aš čia noriu paskatint 
kiekvieną skaitytoją, kad jis dar ir dar 
kartą, atidžiai susitelkęs, perskaitytų vi
są ištisai rašinį, per visus tris numerius. 
Tokia protinė gimnastika — geras daik
tas atminčiai stiprinti, vaizduotei pla
tinti, žinojimo horizontams platinti.

O Dr. Petriką įdėjo daug gražaus dar
bo. Rašė sumaniai, kruopščiai, pritikliai. 
Net ir svetimvardžių rašybą visur var
tojo lietuvišką, fonetišką, pagal Lietuvos 
rašytojų pavyzdžius. O tai didelis nuo
pelnas, didelis žingsnis pirmyn. Iš čia 
pravartu pasimokyti. mūsų rašytojams 
bei korespondentam. Nors ir iš lengvėlio, 
nors ir palaipsniui — pratintis rašyt 
svetimvardžius taip, kaip reikia, lietu
viškai, fonetiškai. Reikia gi pagaliaus iš
sijudinti iš to sukempėjimo ir sekti Lie
tuvos rašytojų pavyzdžiais.

Gerai Dr. Petriką4 padarė, kad paci
tavo keletą sklandžių lietuviškų Homero 
vertimų. Iš jų galima bent kiek spręsti 
apie pačio originalo muziką. Poema pa
rašyta egzametrais (šešiapėdžiais)J kur 
daktiliai sudaro ^šešias eilutė j e^pėdas. 
Pirmas skiemuo! ilgas, kirčj

/ marked 
ill-health
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Štai kaip vienas

fc»w

By MILDRED STENSLER
It is unfortunate that theatrical pro

ductions, when they deal with the?lives 
of real people, are so preposterous. The 
librettist .takes the story of some fam
ous personage and jumbles his ‘life up 
so that .the listener usually comes away 
with a completely distorted picture.

This type’of mumble-jumble we get in 
“Blossom Time,” /he ‘Operetta that is 
supposed to be, based on we life of Franz 
Schubert. Since the Chicago Lithuanians 
will be treated to a production of this 
operetta this season, perhaps a little au
thentic background would add to its en
joyment.

The operetta “Bląssom Time” deals 
with what is supposed to be Schubert’s 
latter years and his early death. On the 
surface, everything’s very pretty and 
very gay. There is no mention of the 
filth and starvation that was Schubert’s 
Vienna under Napoleon’s despicable 
reign. And the early death of the com
poser at the age of 31 wasj 
off to general ill health.;
was general alright —/general typhus 
to all the unfortunates who had to live 
in the dismal tenements of romantic old 
Vienna.
' In the; operetta, one gets the impres
sion that Schubert had written only a 
few songs to amuse himself and his 
friends. Quite on the contrary, Schubert 
hacl written some 400 songs before, he 
was 20, composed his first symphony at 
16, plus numerous string ' quartettes, 
piano sonatas, and and an opera.

Franz Schubert was born in Vienna in 
1797,'the 13th child of, an underpaid 
Schoolmaster. It was a good thing that 
9 had'died*in infancy, for the father 
could barely support the them. 
Somehow they manage/L^to keep just 
above starvation. The family managed 
to drown their troubles in their love of 
music-, and just as soon as the young
sters got old enough they took up some 
instrument to augment the family or
chestra.

It wasn’t strange, therefore, that at 
'the age of nine, Franz was already a 
n)aster of the violin, the cello and the 
piano. He was able to win a scholarship 
at the Konvikt School and thereby get 
the schooling his father was unable to 
give him. ■

Schubert wasn’t a brilliant scholar, 
but he managed to keen up his studies 
and to distinguish himself as a fine mu
sician and an inspired composer. Even 
though he had made many friends apd 
had met many current : 
cians of that day, he was 
cure any sort of musical post because 
he was an unknown musician. He was 
forced to take a teaching job at his fa
ther’s school, a job that he hated. His 
father had argued that musicians were

■ i (Tąsa ant 4 pusi.) /

favorite muši- 
; unable to se-

Studijuoja Architektūrą
j VILNIUS, rugp. 30 diena.— 

Valstybiniame dailės institute 
ruošiami diplomuoti meninin
kai — tapytojai, grafikai,de
koratoriai, skulptoriai ir archi
tektai. Studentams sudaromos 
palankiausios darbui sąlygos. 
Bendrabučiai, stipendijos, ku
ry b i n ės e k s k u rs i j os i r pr a k ti k a 
broliškose respublikose ir Vil
niaus ’ mieste prie pavyzdin
giausių statybos darbų —visa 
tai užtikrinta gabiam jau
nuoliui'.

Praėjusiais metais architek
tūros fakulteto studentų gru- 
/ė būvo komandiruota prie 
Leningrad o statybos darbų, 
šiemet viena grupė išvyko i 
Leningradą, o kita Į Maskvą 
prie ton vykdomų statybų. 
Bet to, kasmet daromos kūry
binės ekskursijos Į Maskvą ir 
Į Leningradą, kur jaunuoliai 
susipažįsta su žymiųjų meni
ninkų ir architektų kūriniais, 
lanko muziejus, ir parodas.

Vilniaus dailės institute yra 
tapybos, grafikos, skulptūros 
ir architektūros fakultetai. 
Mokslas juose tęsiasi šešerius 
metus. Baigę bet kurį fakulte
tą, studentai gauna a tat i n kas
iuos specialybės aukšto moks
lo baigimo diplomą. Baigę ar
chitektūros fakultetą, gauna 
architekto menininko vardą.

Kadangi į Vilniaus 
institutą priimamų 
skaičius ribotas, 
laiko konkursiniu 

Doc, L.

lai lės 
studentų 

įsto jotieji 
egza!

ackevi

Trumpas Turinys Ko
medijos ‘‘Trilype Pora’*

Komediją “Trilypę Porą” tik ką para
šė Jonas Juška, paimdamas jos vaizduvę 
iš lietuviškų farmerių gyvenimo Ameri
koj

Štū;i gyvena biednas farmerys Petras 

 

Budrikas su savo žmona Maria ir turi 

 

dukterį\ Eleną, 22-jų metų amžiaus. Jų 
duktė 
rio jaun 

. z . biednu.

i^tlkų herojus Dio- turtinga
ris turi gbažiuš^ namus, diclelę farmą ir 

 

daug pinigų. Jis yra našlys^/bevaikis ir 

 

sergąs širdies liga, ir jau 72-jfų metų am
žiaus. Marė Budrikienė gi norėdama 
gauti Valeko namus ir turt , su kaimin- 
kos Katrės Švilpienės pagajba, perkalba 

 

savo vyrą ir verčia sa^o/dukterį Eleną 
tekėt už seno Valeko, kad gauti jo turtą. 
Jonas, Elenos mylimasis, tam priešinasi, 
'darydamas visokius triksus ValekuL Bu- 

1 ‘ T ’ 1 -1 Valekas

tas, o kiti.
ėna mylisi su kaimyno farme- 

sūnumi, Jonu Benderių, taipgi 
et štai netoli j gyvena kitas, 
farmerys, Jurgįs Vąlekas, ku-

kam ji lenda i vyrų muštynes:
“Traukis,- o Dzeuso dukra, iš kovos ir 

iš mūsų šalin tu!
Dar neganu tau, kad moteris mums tu 

visaip suvadžioji?
I Jeigu dabar tu į kovą drįsai įsikišti — 
tijkiuosi,

i ?Amžių drebėsi, ir vardą kovos prie ta
vęs paminėjus!” - - ’ ,

Taip jisai tarė. Jinai nusiminusi trati- drikienė gi aiškina Jonui, kad 
kės su gėda. Paskui ją — meilės deivę senas, ligotas ir kaipo toks, kad ilgai ne- 
Afroditę — tėviškai apramina ir pat gyvens, ir kad Jonui, Elenai ir Budri- 
vyriausiasis dievas Dzeusas: (■ kams teks Valeko turtas. Ji taipgi Jonui

Mano vaikeli! Juk tau nežadėta ka- negina mylėtis su Elena, kad ir Elena 
ruoš dalyvauti: tekės už Valeko. Bet, žinoma, Jonas vis--

tiek nepasiduoda, priešinasi. Ir taipybę^ 
siginčinant, besikivirčiuojant visfeeK' 
Budrikienė apvesdina Elena su’ Valeau, 
o Jonas su Elena irgi vistiek tebesimylL-- 
Tai taip ir pasidaro trilypė pora. Ir dar.

Budrikienė, apvesdindama Elena, išsi
dera iš Valeko, kad ji ir jos dr-gė Katrė 
Švilpienė būtų priimtos gyventi Valeko" 
gražiuose namuose. Gi po vestuvių Va
lekas, pamatęs, kad Elena jo nemyli im. 
dažinbjęs, kad Jonas yra jos meilužis dr 
kad Budrikienė su švilpiene privertė 
Eleną tekėt už jo dėl jo turto, tuoj^pasi- 
šaukia pas save kaimynus, ir Joną, ir 
iBųdrikus ir kitus ir paaiškėjus, kad jis 
tapo apgautas, nori savo pačią Eleną iš
vyti iš namų. Bet tuom tarpu atsikraus- 
to s u; v a 1 i z a i s Budrikie
nė iri Švilpienė gyventi 
pas jį. Jis ir jas ir visus veja iš na- ' 
mų. Pasikelia sumišimas. Jonas drožia 
Valekui ir jo tarnui Stukui su kumščiu/" 
parmuša juos ant žemės ir pareiškia: 
“Teisybė turi imti viršų.” Ta pasakęs 
bučiuojasi su Elena ir eina lauk!

Komedija 4-rių veiksmų su dain 
ir šokiais. Joj dalyvauja 5 vydaškįąf
moteriškės. Vaidinimas užima -2 valan
das laiko. Scenerijos nesunkios?^^

Beje, komediją jau mokinasi Liaudies 
Teatro aktoriai ir vaidins 4-tą dieną 
gruodžio* 1949, Liberty Auditorijoj, Rich
mond Hill, N. Y.

Taigi, visi esate kviečiamų matyti vai
dinant šitą komediją. UžtikNnam, kad 
prisijuoksit iki ašarų.

KonMfa.
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Y (Tąsa)
Vengrų sistemos sunkieji kulkosvai

džiai paleido ugnį. Vokietis vis dėlto su
spėjo mesti granatą, bet nenutaikė, ir ji 
sprogo vandeny už Pavlovskio. Pavaka
rės fioletiniame danguje, susilie j tįsiame 
su tamsiai mėlynu vandeniu, sprogdama 

• granata suliepsnojo raudona pašvaiste.
Tą pačią akimirką įvairiaspalvės Venerų 
sunkiųjų kulkosvaidžių trasuoianclos 
kulkos kiaurai peršovė vokietį, ^užsimo
jusį antra granata.

— Nešaudykite, pašlemėkai, į''savuo
sius! — gargėjo Pavlovskis0 valties dug
ne, kur jis buvo parblokštas sprogimo 
sukeltos bangos. Jis manė, kad tai mes 
nuo kranto pavaišinome jį, il| baisiai ko- 
liojosi, . užmiršdamas, kad už geležinio 
borto užtvaros yra priešai. Bet iššokės 
į. vairinį denio galą vokietis — tai buvo 
jau paskutinis rezervas įvarytos į triu
mą įgulos. Prie Pavlovskio atskubėjo 
dar dvi valtys, šaudymo sutrukdyti vo
kiečiai liovėsi gesinę gaisrą laivo viduje. 
Kai augiau sutemo, Pavlovskio būrys bu
vo priverstas apleisti abordažu paimtą 
laivą. Jisai liepsnojo. Ugnies liežuviai, 

• išsiveržusieji pro iliuminatorius, laižė 
kraštus, atsispindėclami juodam vande
ny, o užpakalinis galas degė, tartum žva
kė, ly^ia aukšta liepsna. Du vokiečius ve
žė pas mane kaip “liežuvius,” o degan
čiame garlaivy baisiais nežmoniškais 
balsais staugė pasilikusieji. Jie jau ne
begalėjo nei gintis, nei pasiduoti į nelais
vę. Po kelių minučių nutilo ir jie.

' Atėjo naktis. Plekšnojo Vanduo į kran
tą, buvo girdėti seklumoje baigiančio 
degti garlaivio braškėjimas, ir duslus 
Pavlovskio balsas kažkur iš tamsos 
drumstė ramybę, harmoniją plačios, van
deningos rusiškos upės, prarijusios'šian
dien keletą šimtų vokiečių lavonų. Į 
krantą neišėjo gyvas nė vienas vokietis. 
Kovpako pranašystė pilnai išsipildė. Vė
žiai Pripetėje sočiai puotavo/.. O aplin- 
kin. kaimų valstiečiai 2 dienas gaudė žu
vį, apkurtintą partizanų minų Ir sviedi
nių sprogimo.

Vokiečių Pinsko flotilija buvo sutriuš
kinta į šipulius. zVėlai naktį prie Gorla
novo kuopos ’atvarė Kostios Rudniovo 
valtį. Du kovotojai joje buvo užmušti ne
gyvai, o Kostia sužeistas.

' XXXIV
Visi partizanų taktikos nuostatai rei

kalavo pasitraukti kuo toliausia nuo flo- 
tilijos sutriuškinimo vietos. Tačiau mus 
rišo aerodromas, įrengtas apie astuoni 
kilometrai nuo Arevičių. Ties Tulgovičių 
kaimu, beveik ant Pripetės kranto, buvo 
pavykę surasti gerą aikštelę. Wel buvo 
ėmę skristi pas mus Grizodubovos lėktu
vai.

Mus kiek nustebino tai, kad po bau
džiamosios dešimties laivų ekspedicijos 
«triuškinimo priešas nerodė daugiau 

jių mėginimų atstumti mus nuo upės 
antų ir tęsti savo navigaciją. Visi pa

krantės kaimai' buvo užimti partizanų. 
Atsirado vietinių dalinių, iki šiol slypė- . 
jusiu pelkių landynėse.

Artimiausias priešo įgulas į šiaurę 
nuo mūsų, Jurevičiuose ir Chemikuose, 
sudarė slovakų brigados dalys. Iš gyven
tojų mes žinojome, kad slovakai mums 

■ prijaučia. Daugelis jų sprukdavo pas
partizanus. Jokių aktyvių veiksnių prieš 

• .* partizanus slovakų vadovybė nesigrieb- 
davo. Mūsų žvalgybos čiupikliai siekė už 
pusantro - dviejų šimtų kilometrų. Apie 
kiekvieną priešo. jėgų sutelkimą, galintį 
virsti mums grėsmingu, aš laiku sužino
davau. Aplinkui ėmė smarkėti smulkūs 
partizanų daliniai, dėl savo negausumo 
sugebą lengvai išsisukti iš priešo. Kaip 
didelis žvėris iš paukščių balsų ir mažų 
miško žvėrelių nerimo pajunta artinan
tis medžiotoją, taip ir mes-jš smulkių da
linių bei. diversinių grupių nuotaikų ir 
veiksmų spėliojome apie priešo užma
čias.

Arevičiuose mes prabuvome daugiau 
kaip mėnesį, apsirūpindami šaudmeni
mis ir ilgėdamies. Vadai didvyriai pasi
šovė pačiupinėti Bragino miestuką, kuris 
vokiečių buvo laikomas apylihkės cent
ru. Braginą kratė trys susivienijimai: 
Kovpako, Fiodorovo ir Melniko. Kokios 
nors ypatingos reikšmės toji operacija 
lyg ir neturėjo. Buvo užmušta daugiau
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negu du šimtu įgulos žmonių, paimti di
deli maisto produktų sandėliai. Operaci
jos tikslas — paimti šaumėnų sandėlį — 
nebuvo pasiektas: vokiečiai jį padegė.

Įgulos likučiai susigūžė dzotuose ir 
’ mūro pastatuose. Vokiečiai spėjo pasi
šaukti. aviaciją. Aš atsitiktinai turėjau 
su , savimi raketinę ir pilnas kišenes ra
ketų. Pastebėjęs apsuptųjų signalus lėk
tuvams, aš surizikavau ir ėmiau laidy
ti tokius pat iš Karpenkos kuopos gran-- 
dies. Lėktuvai įnirtingai bombardavo’ 
pelkę, matyti, kupstus palaikę partiza
nais/Tik į vakarą, supratę mūsų gudra
vimą, priešo lakūnai n’umetė priešpėsti- 
ninkinių bombų ^eriją tiesiai į mano sig
nalus. Bet nuostoliai buvo nežymūs. 

* f

Vos sutemus, j mes išėjome iš B ragi no, 
pasiimdami gurguolę su duona, cukrum, 

. druska ir amunicija.
įsiviešpatavo tyla. Tuo laiku prie Are- 

.vičių prasigavo partizanų susivienijimo 
Vadas Naumovas su savo kavalerisjmiio 
dalinio dalimi. Žiemą jis atliko nepapras
tą savo narsumu reidą po pietines Uk- 

, rainos sritis, tačiau vokiečiai metė prieš 
jį stambias jėgas ir sulamdė jo kariuo
menę bei štabą. Jis ėjo per Kijevo sritį

nių ir partizanų būrininkų virto vilio
jančia vieta. \

Tomis dienomis mes gavome žinią, 
pradžioje mus apstulbinusią. Penkiems 
partizanų susivienijimų vadams buvo 
pripažintas generolo laipsnis. Tie pir
mieji partizanų generolai buvo f Koįvpa- 
kas, Rudniovas, 
ir Naumovas.

Aerodromas
save vis didesnį partizanų skaičių. Už 
antAųdlį ant Bragino vokiečiai atkerši
jo muins tik stipriu Arevičiji bombarda
vimu. Kaimas buvo pusiau sudegintas. 
Todėl štabas, sanitarinė dalis, gurguolė 
ir visi griozdiški padaliniai buvo išvesti 
į mišką. Dienos buvo jau šiltos. Kaime 
pasiliko tik penktoji Jefremovo ir aštun
toji Gorlanovo kuopos.

Buvo pastebima, jog vokiečiai vykdė 
prieš mus sustiprintą žvalgybą. Kad ne- 
išduočiąu štabo buveinės miške, aš pali
kau savo žvalgybos būstinę kaime, vie
noje iš nedaugelio išlikusių trobų.

Aš dažnai pasilikdavau nakvoti kaime. 
Tuo laiku pas mane vaikščiojo įvairaus 
plauko žmonės, daugelį jų atvarydavo 
ginkluoti palydovai, bastėsi neaiškiais 
tikslais bobos ir šiaip kaimo vyrai.

Vieną vakarą, kai patruliai slankiojo 
pusiau sudeginto kaimo gatvėmis ir su
tartose vietose laukė savo mylimųjų mer
ginos, per kaimą pralėkė tačanka, Aš iš
ėjau į gatvę. Tačanka sustojo prie buvu
sio Kovpako buto.
\— Kur taip, Politucha? — paklau

siau aš ordinarą. *
z — Į aerodromą.

— Ką gi sugalvojo senis. trankytis 
naktį?

— Skubus reikalas.
Senis išėjo iš trobos ir, pliaukštelėjęs 

/imbu per aulą, priėjo prie mūsų. Po 
pažastimi jis buvo pasispaudęs savo vel
tinius, sukištus vienas į kitą aulais.

— Ką, Sidorai Artemjevičiau, sugal
vojote naktį budėti? I

— Ehe. Sugalvojau... tik ne aš. Oi, ta 
konspiracija. Te, skaityk! Kiniečių raš- 

Jtas, o kas naudos? . ■ į ■ .
Jis atkišo man lapelį, ant kurio ,pieš- 

1 tuku buvo parašytas radiogramos teks
tas, ir pats pašvietė elektriniu1 žibintu
vėliu.

' “Sutikite( vertingą krovinį. Imkitės 
tinkamai apsaugoti priėmimą bei aero
dromą .. .” '

Tokios -mįslės lengvai neatminsi.
Lėktuvai nusileisdavo pas mus kas 

naktį, aerodromas buvo saugojamas, jo-’ 
kių ekscesų iki šiol nebuvo įvykę.

Matyt, buvo svarbių priežasčių, dėl 
kurių reikėjo mus specialiai /įspėti'.

Kovpakas įsirioglino į tąeanką, įsisu
po į kailinius ir pasistatė apįkaklę.

— Va ir suprask juos
krovinys?! Sutikite... Teks pačiam pa
tikrinti. Kad vyrai ko nors nesumuštų. 
Gal kokia nauja technika?

Jis parvirto ant • šono, matyti, 
ruošdamas pakeliui snūstelti.

(Bus daugiau)

Saburovas, Fio d o r o va s

Kožuškuose traukdavo i

Vertingas

besi-

Disllusavome L. M. S
Mokyklos Reikalus

Pereito sekmadienio (rugsėjo 25 d.) 
popietyje IMS 3 apskrities apšvietos ko
misija sušaukė susirinkimą aptarimui, 
padiskusavimui jau įvykusios vasarinės 
LMS mokyklos. Dalyvavo keletas tų, ku
rie buvo nuvykę atostogų mokyklon ir 
patyrė, matė jos eigą.

Diskusijos ruošta! tikslu, kati plačiau 
supažindinti publiką su visu meno mo
kyklos klausimu, išgirsti platesnė vei
kėjų ir meno veiklos rėmėjų nuomonė 
tuo reikalųrS^urie dalyvavo mokykloje, 
savo pra šūnuose aukštai vertino jos 

Mokyklos klausimu kalbėjo ir 
(A. Bimbb/ Lietuvių Literatūros Draugi
jos pirmininkas ir žurnalo Šviesos re
daktorius. <

Šekė gyvos diskusijos. Pateikta eile 
naujų įpinčių ir sumanymų, kaip ateity
je tokia mokykla organizuoti, vesti ir ge
rinti. Diskusijos parodė, kad tokia ato
stogų mokykla yra didelis, gražus ir ver
tingas žygis, kuris, gali daug gelbėti ug
dyti meninę saviveiklą ir ją stiprinti. 
Mokykla - patenkina ne tik jau patyru
sius meno veikėjus, bet ir jaunimą.

Diskusantai asisakė už palaikymą to
kios atostogų biokyklos. Kaip ją gerinti, 
kai kurias mintis čia paduosime. Pirmą, 
mokykla turį<gauti didesnį skaičių daįy- 
vių-studęntų. Esant didesniam skaičiui 
dalyvių/mokykla gali pati shvo lėšas pa
sidengti. Ateinančių metų atostogų m‘o- 
kykla turėtų būti organizuojama- nacio- 
naliu maštabu. Prie ruošimo atostogų 
mokyklos turėtų prisidėti centralinės or
ganizacijos — LDS ir LLD.

Duota nuomonė bent kiek keisti ir mo
kyklos programą, ją trumpinti. Būtent, 
pamokų sesijos .turėtų tęstis ne ilgiau 3 
valandų. Tuomet dalyviai turėtų dau
giau liuoslaikio, atostogų. Tuomet būtų 
galima duoti daugiau laiko meninės veik
los organizaciniam klausimui. Būtų lai
ko pasikalbėjimams ir diskusijoms įvai
riais meno klausimais. Prie tokios ato
stogų mokyklos geriau pritaptų ir tie da
lyviai, kurie aktualiai nedalyvauja mu
zikos bei dramos pamokų sesijose. Moky
kla būtų lengvesnė, daugiau atostogos su 
apšvieta, negu mokykla.

Išreikšta nuomonė ir prieš nacionali
zavimą tokios mokyklos, prieš jos didi
nimą. Nurodyta, jog daugiau reikia 
kreipti domę į lokalines meno grupes, 
stoką jose čia gimusio jaunimo. Bet ir 
čia buvo nurodyta, jog organizavimas 
didesnių meno pokilių neturėtų slopinti 
lokalinę saviveiklą. Tai daroma, kad pa- 
akstinti tą veiklą. Jaunimas yra lakus, 
energingas, linkęs išeit, išvažiuot. Įrody
mų jau galime surasti, kur jaunimas yra 
apleidęs lokales grupes tik todėl, kad ta 
grupė buvo sulaikytą nuo kokio didesnio

meninio po,kilio.
Dideli, nauji meno pokiliai, k 

festivaliai, atostogų mokyklos neslopiha, 
bet ugdo lokales grupes./Tai įneša naujo 
gyvumo, veiklos, pasiruošimo menišjsai- 
ir organizaciniai. Žinoma, tik reikia'ziū- 
rėti, kad toki ruošimai būtų iškilmingi, 
kad jie galėtų patenkinti tuos, kurie juo
se dalyvauja. _

Iškelta klausimas ir 'vietos, kur bus 
atostogų mokykla sekančiais metais. Jau
čiama, kad Worcesterio lietuviams per- 

■ didelė našta tęsti ir sekančiais, metais tą 
mokyklos darbą. Buvo nurodyta Water
buris; Conn, valstijoj. Būtų gerai, kad 
daugiau kaOšsireikštų šiuo klausimu, 
kad nurodytų vietas, kur sekančių metų 
vasaros mokykla galėtų įvykti. ■(

LMS News and Views

•e never was 
įim. Melodies 
Į ah
!n before they 

when

he just

(Tąsa nuo 3-čio dus.) / \- 
not exempt from conscription; he cduld 
not affort to buy his release from mili
tary service, but teachers were exempt. 
Schubert knew that, despite his extreme 
nearsightedness and short stocky figure, 
he was only an inch over 5 feet, hę would 
be taken into Napoleon’s training army 
just as soon as he reached the age.

All his spare time now, Franz qevoted 
to writing music, but th 
enough of that to satisfy 
came to him at all timeį 
had to write them down tl
escaped him. Schubert wrote oh 
he was inspired. He nearly always was 
inspired. Particularly so at this period 
when he met his one and only real love, 
Therese Grob. It didn’t matter to him 
that she was plain and pocmarked, she 
had a beautiful voice and a passion for 
music that were far mdre important. 
But the Grobs were of ,a higher sodai 
standing and Therese Was forced to make, 
a better marriage.

This prolific period in the life of 
Schubert brought out “The Earl King,” 
probably the greatest dramatic song ever 
written, and “Gretchen at the Spinning 
Wheel,” one of the loveliest.

By nature, Schubert J was gay-and 
warmhearted. He had gathered around 
him a group of sincere musių lovers and 
devotees. of his art. Through the gener
osity of several of them, he was able 
to give up his hated school post and de
vote all his time to writing of music. In 
the evenings, nis friends would come ,for 
him and he would join them at the fav
orite taverns to sing and play hjs music. 
By 1817 he had already completed, hiis 
6th Symphony. He was even beginning 
to receive considerable public recogni
tion, but he was still desperately poor. 
He was ątill unable to get one piece 
music published.

(To be continued.)

Mūsų Dienraštis Laisvė
(Pažvelgus į praeitį)

ilgametis
M. METELIONIS, 

dienraščio bendradarbis.

Laisvė pradėjo išeidinėti 
balandžio 5 dieną .1.911 me
tais. Aš turėjau pažintį su 
keliais Laisvės leidėjais, tai 
ir gavau jos pirmą numerį 
ir jau šitų metų balandžio 
5 dieną sukako 38 metai, 
kai skaitau Laisvę. Laisvės 
pradžia buvo labai sunki. 
Viena, tai jai prisiėjo kon
kuruoti su tuo laiku gana

ant-populiarišku Keleiviu;
ra, tai LSS organas Kova 
gana šaltai Laisvę sutiko ir 
nemažai sąjungięčių ją net 
boikotavo, ir, trečia, tai jau 
nemažai lietuvių buvo ap
gauti kitų naujų laikraščių 
leidėjų, kurie per kelis mė
nesius leidę laikraščius, 
juos, suląikė ir prenumeto- 
riams už dolerius nė dėkui'

‘.4—------- -

ČECHAI KONFISK^ 
JANKIŲ PROPĄGA 
DOS LAIKRAŠTI

Praga. — Čeęhc 
jos valdžia ^kofifis 
mehikos valdžioj 
leidžiamą laikr^st 
chų/ kalba, nes tas

slminkus ir raše^ būk Y 
su vokiečių atomistų p 
ba SovietaŲtaip greita/ p)y 
sigamino atomų bojfeaw \ I 
j-:---------- 1 zL ,
įia šiandien einąr'nN^ 
didžiuojamės. ByzT^ 
mes nebūtume >t(rėję t 
defiaį brangią ir/gfe

vių ’(Literatūros Dp^ą 
neturėtume tų dtiug < 
ir kiwi pažangių^zdfaį

Toks ^Laisvės pa& 
mas tokiose sunKiose 
gose 'buvo atsiektas-^ 
kad latsyiečiai moljčjo 
laikraščio sutrauktu 
gabių ko respondentų; 
ra’dafenf ir-J 
tintojų. Šituo 
buvo\p a daryt 
laikraščių; f 
ir skaitomu.

Visfc šitie 
pondenraį, bendradarbei Iš 
platinėjai Xi'a stm 
darbo aarbininkai, Į

tūrdį
supi:

rs maiėcnr^ 
rbikalą iįznaudąy^ 
Ksūu irdeitiems 

tuviams. Laisvė' aieni^šču^. I 
pradėjo išėidrfieti ru$sŠ3o j 
mėnesio 1919 • metaią/ Ta\ 
šitą rugsėjo mėnesį sukafc^ 
jau 30'metų. Į \ 

Minėjant šitą 0mią\ 
Laisvės sukaktį, sykiu 
kia prisiminti ir pagerbti^ 
tuos gerus Laisvės draUgusn 
darbuotojus, kurie daug

darbu Laisvės palaikyme^ o( 
jau šiandien jie ilsisi pp/ve- 
lėnh 
niai Y 
kapai, 
ir. d ai 
mena) _
saulėlefdis^įvyko' visai nC 
seniai y ^Taposimilti iTaujįį 
kapai/ant'kurių tik piprmT 
syk žolė pradėjo augti; . \

Čia ta proga aš hvųlanii- 
nėsiu tuos garbingosjitmiil
ties draugus. Štaijie:

nepasakė, tai lietuviai maV 
nė, kad ir Laisvę laukia pa-' 
našus likimas ir neprenu
meravo.

Jeigu Laisvė pergyveno 
tą (krizį ir išsilaikė, tai 
daugiausiai ačiū jos su ge
ležine energija ir savęs pa
siaukojimu leidėjams, ku
riems pirmoj vietoj buvo 
idealas ir tikslas išlaikyti, 
laikraštį, dėl to užmirštant! 
savo net būtiniausius rei
kalus.

Laikraščio padėtis buvo 
bloga at ateitis abejotina. 
Dažnai rhdaktoriui apmokė
jus $15 į Savaitę ir kitas iš
laidas, 
sunkiai dirbus ir ilgas va
landas, li.kdayo tik po kelis 
dolerius į savaitę. Bet Lais
vės leidėjai, vietoj pasekti 
jau kitų leidėjų “pramintą 
pavyzdį” — uždaryti laik
raštį ir ieškoti kito būdo 
duonai pelnyti, sugalvojo 
negirdėtai naują būdą: leis
ti Laisvę du syk į savaitę. 
Čia suprantama, leidėjai 
sau darbo pasidaugirio, bet 
sykiu gavo pasitikėjimą 
daugelio Amerikos lietuvių; 
jie laimėjo ir sykiu su jais 
laimėjo Amerikos pažangių 
lietuvių visuomenė. Nes \be 
Laisvės Amerikos .lietuvįy 
judėjimas nebūtų ėjįs \ta 
pažangius kultūr. eiga, ko\

patiems leidėjams,

j L • , '5
4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. 1

. VienojJu?
igra ^sų^n
yra sulygę su že

Giminė), M. Mizara, X Sle- 
saHūnas, J, A. Taranas

XzDockus, d 
J. Bizaus-\/ f? '

kas (Saulės Brolis), P. 
Pekaraitis,\M. Petrulis, J. 
Bulis (Lumbis), V. Janus- 
k; ronas (Sepupis), 
J> Baltrusaftią\P. Krakai- 
tis, J. Ramanailskas, XI. B. 
Paserskis, V. RimkiW(Ker
što Širdis), J. Jukelis, F. 
Abekas, K. Mikolaifis, P. 
Jatulis, J. Valatka, 
raitis, P. Balsys ir 
dokas.

Čia aš paminėjau 'net 27 • 
draugus, o ta mano skaitlį- « 
nė toli nepilna. Dienraščiui 
Laisvei nustojpSiJjeK^dšMlŽa^ 
ištikimų 
rėmėjų y n 
lis, Štai ,dpko nį^ 
turime daugiaiu-i 
remti Laisve ir Į 
spaudą.

Dienraštis Lais 
milžiniškai didelį 
A m er i kosJifituvr 
jos svarba**-^! 
šiandien- 
šias. Tok 
su šita 
sykiu sir 
gyvuoja ] 
Amerikoi 
giaįsius

r. Ku- 
. Sun-



NEW JERSEY ŽINIOS EDGEWATER

CLIFFSIDE
Buvęs miesto majoras, o 

dabar pavietinio distrikto tei
sėjas Joseph W. Marini va- 
k atsijų laiku aplankė Italiją, 
Frrtncūziją ir Šveicariją. Per
eitame Lions (levų) kliubo 
susirinkime jis papasakojo 

. sav*o kelionės įspūdžius.
įspūdžių raportas toks:

“Italijoje viešėjom ilgiau- 
Gyvenom ko ne visą 
viešbučiuose. .Kainos, 

Amerikos pild
ytos, bet pa-

radiją patarimų davėją 
thony kartą atėjo vyras 
klausti sekamos rodos, 
šakok

pasi-
Jis

Keturių vaikų tėvas, 35 me
tų amžiaus, 
ve r 
šiai

gyvenąs ant Ri- 
Road, jau arti 5 mėne- 
vaikšto ieškodamas dar- 

bet surasti negali. Sutau- 
pasibaigė ir moteris su

šiai.

skaitliuo.j ant 
gaiš, nėra 
prastiems žmonėms 
mos. Šaly 
bagoti 11 ir 
gyvenimas 
gas . J u 
nistinė, ir 
biednųomenū greitai nesusi
lauks prie duonos ir druskos 
kitokio 
spėka, kuri sulaikys komuniz
mo plėtimąsi. Matant tą 
tragingą ' Europos. padėtį, 
Mars'nallo Planas vargu pa
jėgs tatai padaryti.

“Paryžius irgi ne tas, koks 
buvo seniau. Tas istorinis 
grožybių miestas dab^r pana
šus į Coney Island. Turistų 
daug, bet ir su visokį a isVniek-, 
niekiais nėdlioriu visur pil-
na.

Philadelphia^ Pa
Philadelphijos Lietuviška 

Politika

“Mister Anthony, - .prašau 
paaiškinti šį man nesupranta
mą nuotikį:

“Aną vakarą, kai 
jau namo, pamačiau

i tarną- vyrą gulintį
i mano moteria. Kai

įe yra dvi klasės— ’ 
biotini. Biędnųjų 1 
žymėtinai vargin- 

psichologija komu- 
to neslepia. Jei 
greitai

maisto, vargu

“šveiciirija ekonominiai, iš
rodo. stovi kirk geriau. čia 
irgi turistų galima susitikti 
daug. žmonės Užsimąstę — 
nelinksmi. Atmosfera žmonė
se ne ta. kokia seiiiaii buvo.” j

Taip papasakojo republiko-1 
.nų lyderis, kuris irgi smar- ■ 
kiai neapkenčia komunistų. ;

daugeliui .žinomą per j

aš parė- 
nepažįs- 

lovoj su 
aš užri

kau, kad išeitų iš mano stu- 
bos, tai jis išeidamas man 
pagrūmojo, kad už tai jis pa
darys man daug trubelio. Ar 
tai ] tiesa, Mr. Anthony, kad 
jis gjili padaryti man už tai 
trubelio ?”

Dabar prieš kelePą dienų 
panašiai šiame miestelyje at
sitiki. -Mr. Allen Fay su 
Mrs. Joan Brewer nusitarė 
paulioti. Mr. Brewer, parėjęs 
iŠ darbo ir neradęs' namie sa
vo moters, -pradėjo jos ieško
ti. Vienoje ar\t Anderson Ave. 
kare iamoje 
moteriukę 
Mr. Fay. 
jiems nesakęs, 
Mrs. Fay 
jis matė, ^i 
jminėtą. 
nibtrTys

pos 
vaikučiais brenda i pragyve
nimui didžiausius nedatek- 
lius. Tasai pačiame gražio
sios jaunystės keturių vaikų 
tėvas įpuola desperacijon ir 
išgeria bonką iodino, kad už
baigti vargingą gyvybės ke
lionę. Jis dabar guli Englė-* 
wood ligoninėje ir dejuoja^ 
su sudegintais viduriais, o 
moteris su vaikučiais lieja' 
ašaras ir- kartoja: Ar pa
sveiks ai- sugrįš mylimasis tė
vas ir'duondavis?!

Bilijonai dolerių verčiama 
fašistinėms šalims dėl apsi
ginklavimo, o šios šalies pilie
čiai žudosi dėl negavimo dar- 

p r a gyv o n i m o n e d a-.bo — dėl 
tek liti.

/ patėmijo savo 
linksminantis su 
žmogelis, nieko 

nubėgo pas 
č ir papasakojo, ką 

ir abudu atskubo į 
J^arčiamą. Tuojąu 
susičiupo už plauku 

i jų vyrai kumštimis 
; i nosis badytis. Cliffside mies- 
į to teigėjas William Verdon 
j papasakojo—sekamą priklodą 
i susivaidijusiems:

WRamiai, išsigerti 
mintis nėra prieš įstatymus, 
bet netvarką sukelti yra pra
sižengimas. Todėl tu, Mr. 
Brewer, esi kaltas ir turi , už
simokėti $100 baudoj’

ar links

buvusią
Refinery Cc 

nupirko

Seniau
Sugar 
darymo nupirko .California 
and Hawaiian Sugar Refinery 
Co. Dabar šią dirbtuvę iš
nuomavo Jefferson, Lehigh 
Salt Co. Kada tą sūrų pro
duktą pradės gaminti, dar 
nepaskelbė, bet bedarbių jau 
dideli 
tuščių

būriai v 
bud inkų.

po užsi-

FORT LEE 
jaunuoliai, vienas 
18 metų amžiaus, prisi- 

prieš 
die-

savo

Du 
i kitas 
; klausę visokių pliovonių 
rusus ir Sovietų Rusiją, 
nos laiku, kai 13 metų 
nuolis Ralph Erb žaidė

I tėvų darže, užpuolė jį ir pri- 
i mušė iki sąmones netekimo. 
iPo-to prisišo«.prid medžio- ir 
■peiliu apt krūtinės išraižė 

! hitlerinę swastika.
inajhis pastebėjus, tiedu bruta-

Kai m,v

medžio pririštą kankini, 
trukus buvo areštuoti.

Policijos i stotyje tiedu 
talukai drąsiai pasakojo, 
j i ('d u maną, jog Ralph 
rusas, ir už tai norėjo j j

No

GERIAUSIA DUONA. 
^SCHOLES BAKING W 
r 532 Grand St., Brooklyn M

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkes,

• į krautuves ir Į pavienius namus; taipgi siunčiame 
ir j kitus tniestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

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 s \ *

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

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:
Slloreroad 8-9330 '

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

■——— ............................ ... .11—jį.., jH . -I—,.. ...     ,1    ,, I, u | III

čia rengiasi seimavoti lie
tuviška smetonėlė, BALF’as, 
kupinas norų pagarsėti, na, 
ir griešną svietelį pamokyti. 
Tas “ceremonijas,” maldas ii’ 
poterius laikysią viename iš 
šauniausių viešbučių Philadęl- 
phijoje. Būsią visokiausios 
veislės ponų. Tuom tarpu už
simanė gauti ir prasčioku, 
siuntinėja pakvietimus drau
gystėms, kad prisiųstų dele
gacijas b’ gerą glėbį pinigų. 
Bet nelaimė, didžiosios Į drau
gijos, karp tai, Lietuvių Rc- 
publikonų Susivienijimas ir 
Muzikalūs Salės Klubas (pa
šaipiais) visa tai atmetė. Bu
vo kalbėta, kad jų “skodas” 
varde milijono lietuvių reika-r 
lauš pradėti atominį karą 
kuo greičiausiai. , Tai reika
lavimas iš Jungt. Valst. val
džios, o iš to “milijono” lie
tuvių — tai bent septyni mi
lijonai dolerių I Dabar ponas 
Trumanas atidengė atominę 
paslaptį ir pas “burlokus” ir 
tuomi sugadino mūsų ponų 
gaires. . ..

kad 
esąs 
nu

žudyti. Dabar tiedu suklai
dinti propagandos brutalukiK 
daktarų tiriami silpnaprotys
tėje.

Kaip tiems suklaidintiems 
į jaunuoliams, taip ir tiems 
propagandistams už. karą ir 
fašizmą turėtų būt ištirtas 

j protas ir sustabdyta pagiežos 
kurstymo propaganda.ir

suteikti ką žin- 
meno. 

kas 
pa- 
vi- 
Jis

šiuo/tarpu Miamėj svečiuo
jasi draugė A. Paukštienė, 
Vinco Paukščio žmona, buvu
si brooklynietė. Atrodo, kad 
gausim draugus Dliukščius į, 
Miami apsigyventi/' Kiek te
ko sužinoti, tai Paukštienė 
jau padarė sutartį dėl pirki
mo nąmo ir palieka sūnui ga
lutinai viską sutvarkyti. Ji 
grįžta j Philadelphiją pasiimt 
savo Vincuką ir abudu atskris 
į Miami aht visados.

Draugės Paukštienės sūnus 
jau senas Miami gyventojas. 
Rodos, jau apie 14 metų, kai 
gyvena Miami. Turi gražią 
šeimyną.

Mes, Miami lietuviai, 
džiaugiamės, kad susilauksim 
dar vienos pažangios lietuvių 
šeimos. Taipgi bus daug ge
riau dėl draugo Paukščio 
.sveikatos.

Tūlas laikas atgal turėjom 
viešnių iš Pittsburgh, Pa., 
Margaret Kairienę, iš Pitcairn 
ir Anna Young iš SoutnX Side 
Pittsburgh, įstaigos savinin
kę. Jos trumpai paji/večia-. 
vo, aplanke savo pažįstamus

ir grįžo atgal. ' \
šiuos žo/lžius rašant serga 

Alice Johns, 22 d. rugsėjo 
buvo padaryta operacija ant 
kaklo, išėmė “golterį,” kaip 
lietuviškai vadina, gūžį. Ope
racija pasekminga, ligonė žy
miai gėrėja.
yra LLD ir LDS narė, 
gerai, kad vietiniai 
ir draugės atlankytų 
Gyvenimo vieta 1745 
3rd St., Miami.

šiuo 
naujo, 
pačios 
visur, 
kaip 
maisto
reikmenų, kaih ir visur, 
litinė situaciją tarpe miesto 
viršininkų ta 
nė, kaip ir k i 
bei valstijose, 
tuose ar 
čios 
ponų.

Draugė Johns
Būt\ 

draugai 
ligonę f 
N. W.X

Miami 
ypatingo, 
bėdos, kaip

HELP WANTED
. RFIKALINGOS MOW!

REIKALINGOS 
PRIE NAMŲ 

t Pilnai laikui ir Ne 
N. į-’ d arba r
TcnTrart—miegot. Ge: 
vas^ kambarys. Kreipkitės 
Pirm, iki Pėnkt., 1-<Į

N. Y. STATE EMRLOV

220 West 80th JSt., Manhattan.
205 Schemerlwrn St. ./B’klyn 
$0-01 Sutphirr Blvd., JanXica.

tarpu
nieko 
senos
Ekonominė padėtis—

ir visur: brangumas 
ir abelnai visokių 

Po-

pati marmalie- 
;uose miestuose 

žiemiuose, ry- 
vakaruose—tos pa-

vagystės tarpe
Vienas kitą

miesto 
kaltina, 
ir jeisivienas kitą tjTinėja

Pinigus bereikalingai 
pagerinimu

toki.
mėto, o miesto 
nesirūpina.

Bridgewater, Mas

Po ta šmeižt?) kmwspondqn- 
cija pasirašo / Anelę 
Ta žmonelė žnuduod; 
yra labai gera lietu1 
pūkams. Bet > kiSd 
adresu atvažiavo ų 
Vokietijos, ta/ ji iš1 
Bostoną. Pribuvusi 
kais turėjo rūpintis Asai 
timi. '/

. šitokia korespondenčių

t ir iš apyįink
Kele

viar;
ti stebisi, 
dakcija talpina /okius^ 
inkriminuojančius viet 
tuyius. Niekas mums

71

AraštusT

•austi su dipukaįš paslkal- 
\jų paklausinėti. Kad\u 
prasikaltusių ir neplūsk 

Lįsiu, tai jie patys /žiią£ 
1 tokia korespondencija

PRANEŠIMAI
FLORIDIEČIU ATYDAI ’

Prieš trejetą mėnesių išvyko iš 
| Brooklyno j Floridą Am hony. Mileis. 
Jis paliko pas mane daiktų. ■'Nuvy- 

< kęs j Floridą žadėjo .pranešti savo 
ii- prašė jam tuos daiktus 
Iki šiol.jis man nieko nc- 
Noriu žinoti kas su juom 

Jis pats, ar ka's apie jį 
malonūkiio man pųanešli:

Petras Kičas, 116 Walton St..

ant rašą 
pasiųst i. 
pranešė, 
atsitiko, 
žinot e,

metų Keleivio No. 37 
korespondencija, šmei- 
vietos lietuvius, vadina^

šlamš-
ilgalie-

to d
yra*Aerta papeikimo. L 

/ Žolynas.
Laukiama Svarbių Parengimų

Lietuvių Darbininkų Susivie- 
I nijimo 5-ta kuopa rengiasi 
j. prie -baliaus su koncertu-, ka
irį pateiks Lyros Choras. Ly
ros Choras su savo pasirody
mais dar niekur publikos ne
apvylė. šiuom sykiu žada- 
dar daugiau
geidaus, įdomaus 
Daug kalbėti nereikia, 
dėl choro technikos. Bi^t 
rengimą reikia garsinti 
siems ir ku'o smarkiausiai, 
jau arti, bus spalių 22 
RUBE HALL, 414 Green 
Pradžia 8 vai. vakare. ■

Beje, turi būti žinoiba 
jaunuolių, kad Lyros Choras 
savo pamokų laiką perkėlė iš“’ 

, pirmadienio į. ketvirtadienį, 
vieta ten pat, Liet. Rep. Klu-

St.

-PHILADELPHIA, PA.
Vi ik'iančiojo Komiteto susiri’nki- 

mas įvyks trečiadienį, spalio (Oct.) 
5, pradžia 7-tą vai. vakare, Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Tą patį 
vakarą įvyks susirinkimas, ir ALD 

8-tą vai. Orga- 
nariai maloneki- 
susirinkime, nes 
aptarimui. Taip- 
atsibuvusio Lais- 
Puodis (už val-

(219-220)

Siu 
tilpo 
žianti 
“ b o 1 še vi k ų o j an čia is
tais,” “išgamomis,’ 
žuviais.” Sako, jeigu jie pa
tys nesusivaidys, reikės jiems 
ilgus liežuvius sutrumpinti. 
Gąsdina liudininkais, grasina 
teismu vien tik už tai, kad 
kas nors iš . vietos lietuvių 
kalbėjosi su lietuviais dipu-

į kais, atvykusiais iš Vokietijos,!

Birmingham, Ala. -/Ske- 
bai /apšaudė strejkierius, 
pikiavusius Preskitt, ang- 
liakZsyklą;
strelkieri.

nušovė /vieną

p ri p u m puota is k lenkai i nės-
smetoninės propagandos. Ti
krai apie Lietuvą j 
nežino.

os.

/Pardavimai7
Pai/rauoda 3 šeimų namas, aiški/ 

ra jo-autuvė, 3 garadžiai, lotas 
65x3y5, visas išrandavotas, įplaukos ;

i0, į metus, krautuvė užimta/ 
lyj/is pasibaigs už'2'/2 metų, kai/fa 
$18,000. Kreipkitės: Great Neck/ 
2-1864. Arba rašykite: /

Alfonse Varanauskas, 24 Pott/rs

$2,

L D 10 kp., pradžia 
nizącijų atstovai ir 

I te dalyvauti šiame 
yra svarbių reikalų 
gi išgirsite raportą 
vės pikniko. — P. 
dybą).

PATERSON
šio miesto administracija 

per daugelį metų buvo- kon
troliuojama r e p u b 1 i k o nų. 
Prieš du metu jaunas karo 
veteranas, mokytojas .ir CfO 

- unijoje darbuotojas, Michael 
U. De Vita, kandidatavo de
mokratų tikietu ant maj'oro 

Tailaimėjo, 
trenksmas 
pakaušį.

ir rinkimuose 
buvo smarkus 
publikonišką
tada r e p u b 1 i k o n a i l d a r ė

Nuo 
viso

kias fikcijas prieš majorą D e 
Vitą. Pagaliau jie apkal
tino majorą del -pasipriešini
mo tyrinėt gemblerystę. Tas 
skandalas atsidūrė teisme ir 
Passaic County Grand Jury 
palaikė skundėju pusę. ' 1 v • I ♦Kuom tas viskas pasibaigs, 
netrukus sužinosime. Ar De 
Vita už tai kaltas ar ne, bet 

ypač Ta
per pasta-

du metus laisviau! jau- 
republikoniškos dikta-

Patersono žmones, 
į brikų darbininkai, 
.ruoši us 
tesi' be 

! tūros.

TRENTON
Gubernatorius Alfred E. 

Driscolj- jau turi paruošęs 
projektą ekstra taksams dėl 
New Jersey valstijos. Viešai 
tą projektą pamatysim tik po 
rinkimų. Mat, Driscoll vėl 
kandidatuoja republikonų ti-' 
kietu į gubernatoriaus urėdą.

Demokratų kandidatas gu
bernatoriaus urėdui Elmer 
TI. Wenc griežtai kalba prieš 
ekstra valstijai taksus.’ Jo 
platformą (pažadus) užgyrė 
CIO ir AFL unijos. , .

Matydamas tvirtą oponentą, 
Driscoll gavimui daugiau bal
sų vartoja diplomatines gu
drybes. Jis paskyrė į Board 
of Public Utility komitetą su 

t r

Kur “Gaideliai Sugiedos”?
žinoma, kad Philadelphijoj. 

Tai labai puikus veikalas iš 
Lietuvos kaimiečių gyvenimo 
“nepriklausoųiybės” laikais, 
čia yra labai svarbu phila- 
delpiliečiams ii’ apylinkės 
tuviams, ne vien tik dėl 
kad jau taip seniai ir taip 
žai- čia-perstatoma scenos 
kalų. Didelė
kad šis veikalas bus suvaidin
tas jau gerai , išsilavinusių 
aktorių, čia tą retenybę munis 
suteiks Brooklyno Lietuvių 
Liaudies Teatro aktoriai. O 
jų talentą daug kas jau ži
no. Tik pasakyk iTn tiems, 
kas dar nežino.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 . kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, spa
lio (Oct.) 7-tą, Lietuvių Salėje, 315 

! Clinton St., pradžia 7:30 vai. vak.
Visos nares malonėkite ateiti j su
sirinkimą, nes turėsime gana svar
bių reikalų aptaPimui. Prie progos 
pasirūpinkite ir naujų narių atsives
ti. — M. Kulbis. (219-220)

CHARLES .)/ ROMAN _ ' 
h a ’ v Dj*

Direktorius

to, 
ma- 
vei- 

svarba tame,

“Gieda Gaideliai” bus su
vaidinta lapkričio (Nov.) 26 
d., RUBE IIALL, 414 Green 
St.

Reikia nepamiršti ir ten bū
ti. Staliorius.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvos Dukterų Paselino Drau

gija rengia didelį bankietą, paminė
jimui 50 metų f?avo gyvavimo su
kakties. įvyks sekmadienį, . spalių 
(Oct.) 2, pradžia 4-tą vai. po pietų, 
Klubo Salėje, 928 Moyamensing 
Avė. Kviečia visuš Rengimo Komisi
ja. (218-219)

HARRIŠON-KEARNY, N. J.
LLD. 136 kuopos susirinkimas 

įvyks spalių 2 d., 2:30 vai. dieną, 
15-1.7 Ann St.,

Vasaros sezonas 
susirinkimų diėną 
madienius. Taigi, 
dėl kurios nebūtų 
kirn.ą ateiti. Todėl y šį susirinkimą 
ateikite visi. — V. Z. (218-219)

Tt-H’ '
Lmd€sio valandoj ‘kreipi 

^Xites prie/manęs dieną 
in^naktj, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti

Wilkes-Barre, Pa
Pranešimas Wyoming Klo

nio ir apielinkės lietuviams, 
kad LDS 7-ta kuopa yrd su
sitarusi su Brooklyno Lietuvių 
Liaudies Teatru pastatyti, pas’ 
nius Lietuvos rašytojo J. Bal
tušio 4 veiksmų dramą “Gie
da Gaideliai,”, vaizduojančią 
senojo Lietuvos kaimo gyve

šią dramą Brooklyno 
suvaidins. šeštadienį, 
_ rĄi, Workmen’s

n ima.
aktoriai šuva
gruodžio 3/di
Circle svetainėjo7"69 S. Han
cock St.

Tai bus žingeidu visiems 
lietuviams ■ pamatyti šią dide
lę dra;ną. Nepamirškite.

LDS 7-tos Kuopos 
1 Sekretore, t

Chicago. t— Bernice Ec- 
ker’ienč pagimdė 4 kūdi
kius. Tą pačią naktį mirė 
jinai ir jie. i /

F. Kessler, iš Newarko. Ta 
.ponia yra veikli neprigulmin- 
gos deni o k ratų frakcijos. 
Tuomi Driscoll mano gauti 
balsus visų frakcijonierjų de2 
niokratu. Kazys.

* »

Harrison, N. J.
pasibaigė, tad ir 
atkeliam j sek- 

priežasties nebus, 
galima j suširin-

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Tel. Poplar 4110 ,

Tol. AV. 2-1026 K

BR. JOHN REPSHIS
(REPŠYSh g

LIETUVIUS GYDYTOJAS g
Valandos: 2-4 ir 6-8 g 

Ne.dėliomiš ir šventadieniais: § 
nuo 10 iki 12 ryto. g

495 Columbia Rd. 0

DORCHESTER, MASS. 8

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

MATTHEW A. 
BUYUS

. j(BUYAUSKAS)

□ -
Laidotuvių Direktorius
\ n □ □

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172 f

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

EVISION
TFF'l-yJl', 4 P Drj; v

Telefonas
Evergreen 4-9407

nnwiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini)

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

imimiiiiiniiPJiiimiiiiiiiiminwiinnnnB

L: kW-W

mwmiiwnnnraniwiOT

HY. 7-8681 
J

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME ,
)ALBERT J. HALTON-BALTRU,NAS, Manager

y' - (Laisnhiotas Balsamuotpjas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovknai
660 GRAND ST. / BROOKLYN, N.

5 pust—Laisvė (Liberty,Lith. Daily)—Scštad., Spalio 1. 1949
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Užmiršk Progą ' ’amatyti
Šalį Nedarbo Laiku!s

bus

darbo (partijos centru pasvei- jiems" turtą? Koks jiems sma

atvirame-^ure, po lietu-

Bile kas, kas žin'o padėti,
valia savo

Balių, Koncertų, Ban-
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

o, Kad

Valandos:
Valandos:

iTelefonas EVergreen 4-0203

Catherine

PARAMOUNT Times Square [Jerry Lewis
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAV

Tel. EVergreen

1 on- 
ri e-

vargo
savo

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

sis-
ra-

Telefonas
EVergreen 4-7729

f i

Reikia 
ir skurdo, 

siekimus

esi- 
bū- 
ne- 
ne-

o 
nustato 
T—as.

tai 
tomai,

borai as, redaktorius

savotiškas minčių 
kasdieninių 

vienhm

šiek tiek numažėji- 
paršienos.

nupiginti ėrienos 
dar vis tebeparsi- 
doleri ar daugiau

ALP darbuoto- 
literatūra apie 

ir kitus savo

kojų . Miami 
ar k čir 

kalnynuose 
rez ortuose

gi—
Taigi jie nutarė stipriau 

paspausti, kad jūs išvažiavęs

New York- City Opera Co. 
pradėjo savo rudeninį sezoną 
su “Ariadne and Naxos.”

darbinin 
jeigu 
gali

sąjun- 
Cashmore” 
“su ‘kana
lai vininkys-

fon- 
iš tų 

fir

ham us.
Darnus I

su
M area h ton i jų
kandidatus, raginant piliečius 
užsiregistruoti spalių 10-15 
savaitę.

THIS YEAR THE PICTURE IS

mą prašalinti, kuorne^ .jis 
išrinktas majoru. 

Kokia ta 
tema, apie 
šę, tačiau
miems .ii i še i 
baisumą, 
tiktai tie,

DIDŽIAUSIAS NEW YORKE SPOSŲ IR JUOKŲ ERMYDEKLS? 
Filmą perstato vieną mėgiamiausių Amerikos radijo programų, kurios 

eigoje bile kas gali atsitikti ir atsitinka:
“MY FRIEND IRMA”

MARIE WILSON — JOHN LUND — DIANA LYNN

viršininką^ Nors tai yra 
kuriems rū- įkartais

Minti (Įarbuotojus, susirinku- 
Jius į ĄLP klubų patalpas ei
ti Po 
/ Po 
jai -fiis

seenon
'‘Papročio
tą laimingąjį as-

surado minėta

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.

nedarbo apdraudos^ 
vedėjai - virt 
atstovai,

kuo mažiau iš tų

mo
Asmeniškai: Marie Wilson ir dainų ir juokų cūgas — Dean Martin ifr no

PUIKIAUSIA TRIGUBA PROGRAMA NEW YORKE!
RICHARD CONTE — VALENTINA CORTESA -- LEE J. COBB , .

i “THIEVES’ UIGHWAY”} , lnl.Psn,a!
Giliai įspūdinga istorija tiesos prieš jėgą! — 20th Century Fox veikalas.Giliai įspūdinga istorija tiesos prieš jėgą!
Scenoj: Ed Sullivan ir jo “Toast of. the Town” Review.
Ledinėje scenoje: “Limehouse Bluc^” iu Carol Lynn ir Arnold Shoda,
ROXY 7th Ave. ir 50th St

RECEPTŲ SPECIALISTAL

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

Tel. EVergreen 7-R288
4>4"l*4**I"i‘**l**ž**ž*4a*l**I**I,*la*Wa4"l**i**I**I*4<,faaiM^*

! Išsivysiančią Istoriją!
RUSIJOS CENTRĄ 

IEŠKO SVARBIŲ MINERALŲGEOLOGAI URALUOS
TRAGIŠKAI BAIGIA ITALŲ LĖKIMAS T NEW YORKĄ 

EMBASSY ITWAY IR 46TH STREET.

AIKO

N/.

reen 4-

ZUPP’S B AR411GRAND STRE

tracijų- savaitę 
mėn 
mis.

v i su o 
su puvusia 

uit 
sukti darbini 
tojai, 
smulkieji Vąj 
vin inkai New 
praktiką pal 
per ją jie va 
išgręžia mi 

:a k a i to ■ t ų ^ 
vergauja jie)

MarcantoiiM, AiPeric 
k Party ^Gndidajas,1

DEGTINĖ

ąC7-4499

ri

Darbiečių Kandidatas 
Į Majorą Lankysis 
Brooklyne

American Labor Party kan 
didatas į New Yorko majorą 
kongresui anas 
ton i o., šio sekmadienio 
9:15 kalbūs per 
stoties WMCA. 
meniniai atlankys

Ponai', nenori, 
matytum ir žinotum, kad pa- 

Vito Marcan- sidarytum perdaug gudrus ir 
r.vto dar pradėtum maišytis net 

radiją »iš I te.n, kur jiems smagu. Algi 
O po to as- j neužtenka .jiems į tave žiū.rė- 

šapose, kuomet- uždirbti

gumas iš to, kad tu vėl majšy- 
sies jiems po

i Beach žiemos metu 
nors Adirondack 
ar Maino pajūrių 
vasaros karščiais ?

Kompasso Leidėjas 
Užgyrė Daviso 

i Kandidatūrą

Marcantonio Lankėsi Pas 
Brooklyno Pamariečius

SHE 
PASSED
FOR .

KAS METAI...
iš 20th Century-Fox 
išeina judis, kuris 
pasiekia pačią širdį 
amžinųjų, pačių 
giliausių žmonijos 
aistros jausmų... 
atidengdamas naują 
platųjį sujaudinimų

Produced by
ARRYL F. ŽANUCK

Directed by
ELIA KAZAN

starring a distinguished cast:
JEANNE CRAIN
ETHEL BARRYMORE
ETHEL WATERS
WILLIAM LUNDIGAN

Rivoli Theatre
B’way ir 49th St.

Matyk Naujausias Fil
PRANEŠTA APIE AT

O tu galėtum jiems pasi
maišyti, jeigu jie tau be jo- Į 
kių raiščių atiduotų nedarbo I 
apdraudą, kuomet jie uždaro 
šapą nedarbo sezonui ir tu
rėdami pakankamai' tavo už-. 
dirbtų /jiems pinigų jie patys 
išvažiuoja ten, kur jiems pa
tinka.

daug Tas ypačiai svarbu atsimin
ti dabar, pirm rinkimų — at
siminti, kad .jeigu išrinktume 
nors vieną kitą iš darbo parti
jos ir progresyvių, dalykai 
galėtų virsti kitaip.

Naujasis minėtos konferen
cijos planas įsakyta vykdyti 
tuojau, pradedant spalių 1- 
ma.

Koks tas planas?
Spaudoje ne viskas ■ pasa- 

sakyta, tačiau jau žinoma 
tiek, kad nebemokės tiems, 
kifrie nedarbo laiku :

j “Atostogaus kitojo vąlstijo-

; “Kurie dėl bile kokios prie-I 
žasties negalėtų ar nenorėtų 

į stoti į jiems tinkamą darbą.”
Koks darbas tinkamas, 

koks ne, taip pal
•jstaigų valdininkai.

aiškinti, dėl ko jūs neturėtu
mėte išvažiuoti ten, kur jums 
patinka, kuomet bosas uždaro

Į šapą? - 1
Bosai sako, kad jūs neturi

te niekur važiuoti. Jūs turi
te, kaip tas šuniukas sargy
binis, būti pririštu prie savo 
būdukės. Tą pasakė ne tais 
žodžiais, bet tą patį reiškian
čiais. Pasakė New Yoęke, 
1949 metų rugsėjo 29-tą, su
sirinkę į Hotel Roosevelt, taip 
vadinamon Interstate Confer
ence of Employment Security 
Agencies.

Tai 
įstaigų 
arba jų 
pi, kad
dų būtų išmokėta jums 

' darbo laiku. Nes jeigu fon
de lieka pinigų, tuomet 
do viršenybė grąžina 
fondų stambias sumas
moms. Seniau grąžindavo ma- 

, žoms ir didelėms po vienodą 
i nuošimtį nuo firmos ir jos 
' darbininkų sumokėto dolerio, 
j Bet paskiausiuoju laiku grąži- 
i na ne nuo įmokėto dolerio, 
i bet vaduojantis stambumu 
; firmos •— daugiab įmokėjo, 
didesnį nuošimtį jos' doleris 

: n ės p atgal, jeigu fondas ne- 
i isfriokamas bedarbiams, Tai-

mete nedarbo apdraudos.
Kiek čia buvo gailesties pa

lieta *dėl to, kad keletą šim
tų darbininkų nedarbo laiku 
iš New Yorko buvę nuvykę 
švitintis saule Floridoje ir ga
vę nedarbo apdraudos. Da
bar to nebebūsią. Išvažiavęs 
kitan valstijon nebegausi ne
darbo apdraudos, jeigu' savo
sios valstijos ir anos valsti
jos, kurion būsi išvažiavęs, 
, ....._j apdraudos raštinė

jums tos

i

I nedarbo
I nepatikrins, k\id 
apdraudos reikia.

Jeigu esi eilinis 
kas, o dar labiau, 

j veiklus darbininkas, 
ti tikras, jie atras esant 

i reikalinga jums mokėti 
darbo apdraudą. Priežastis: 

; darbininkas ir fabrikantas į 
į tą fondą moka duokles, bht 
’ fondus valdo tiktai fabrikan- 
i tų paskirtiniai, skiriami neva 
I valdžios, kurioje iki šiol, visi 
žipome, .darbininkai dar ne- 

| tgri savo atstovą;

Laimingas Suradęs 
Paparčio Žiedą!
4-’ ‘žiūrint į gyvenimą realiai— 
Slinku laimę atsiekti.
labai daug 
pakęsti, kad 
įvykdinti. •
’ Bet jei duosime
lakiai vaizduotei ir fantastiš
kai nuskrisime mintimis toli, 
toli... net iki “Paparčio žie
do” (viena legenda iš lietui- 
vių tautosakos), tai svajonėse 
laimingais galėtume tapti.

; nerealu, bet 
žmogaus siela randa 

ir ten pąsitenkinimą.
Tad ateikite visi 9-tą d. spa

lių į Liberty Auditorium, k-ur 
pamatysite mūsų Aido Choro 
statomą seen on legend arinį
veikaliuką “Papračio žiedą.” 
Pamatysite 
menį, kuri,

žymus 11- 
ir leidė-

Compass, 
pareiškus savo paramą 'kam
panijai išrinkti iš naujo i 
Miesto Tarybą | dabartinį jos 
narį Benjamin J. Davis, Ame
rican Labor Partijos ir visų 
p a žangi ų j ų k a n d i d a tą.

Apie jo paramą Davisui 
praneša nepriklausomų pilie
čių komitetas, susidaręs iš vi
sų partijų nariu.

Thackrey • savo užgyrimą 
paskelbęs įdėjimu savo pa
reiškimo į Souvenir Journal, 
kuris išleidžiamas sąryšyje su 
kaiinsilmanu.i Davisui iš naujo 
išrinkti ir. jo dąrbaYns Miesto 
Taryboje paremti ruošiamu 
baliumi - koncertu. Jis įvyks 
spalių 14-tą, Rockland Pala- 

| ce, 155th St. ir 8th Ave., New 
! Yorke.

Davis kandidatuoja Man- 
' hattano rytinėje dalyje, vadi- 
i narnoje Harlemu. Tikslu pra- 
, šajinti jį (taipgi velionį Cac- 
■ chione, darbininkų atstovus) 
! iš Miesto Tarybos buvo pa- 
! naikinta proporcionalės at- 
' stovybėš balsavimų sistema, 
balsavimų distriktai tapo per- 

i dalinti, Tammanės demokra- 
. tai bendrai su republikonais i 
| ir socialistų. - trockistų plau- 
| ko “liberalais” 1 pastatė prieš 
Į Davis’ą negrą kandidatą. Ta
pčiau tikrieji liberalai remia 
I d ari) in inkų kandidatą Davis.

Pavargusių, dar 'mieguis
tų, šaltą rugsėjo 29-tos ry
moti susirinkusių prie dokų 
Brooklyno pajūryje darbinin
kų akys prašvito, kuomet 
prieplaukų sritin atvažiavo ir 
atsistojęs atviro automobiliaus 
gale kongresmanas Marcanto
nio pradėjo sakyti jiems kai-

Dar niekad pirmiau maj'o- 
rinis kandidatas nebuvo at
vykęs ant dokų suėjusiems j 
taip vadinamąjį “shape up” 
sakyti kalbą. Juo labiau to 
niekas nesitikėjo 6:30 rytb.

Pirmame mitingo, “darbo 
turguje,” ant Columbia St., 
tarp Union ir President Sts., 
Marcantonio kalbėjo itališkai 
ir angliškai.' Jis smerkė dar
bininkams priešišką 
gą Tammanės ir 
politinės mašinos 
liumi’ Ryanu ir 
tės kompanijomis.

Tas jų susijaudinimas, sakė 
Marcantonio, “sutvėrė N, w 
Yorke raistą, “kuriame 40,C 0 

•laivakroviu dirba ir gyve/na 
nežmoniškose sąlygose.”

Marcantonijus par 
i kad tas “shape up” yra "su- 
I puvusi, suktą praktika.” Jis 
pažadėjo tą viduramžišką 
darbininkams samdyti siste-

“shape up 
i .ftiu esame 
jos nę kamuoja

mi iš minties. Jo 
šlykštumą atsimen 
kurie nuo jos keri 
4 0,000 laivakroviu, 

taipgi tiktai tie kiti, kuri 
prieš tą sistemą kovoja.

Laivakroviai kas dieną, 
pradedant nuo 5^6 ryto, turi 
sueiti prie kompanijų prie
plaukų.' Sueiti nežinodami, 
ar jie gaus, ar negaus tą die
dą dąrbo. ■ Jie laukia, didžiu
moje 
mi, bo spjegu, ar saulės kai- 
trojeį kol bosas ateina ir ei
damas .pagal liniją vyrų, tar
si jie būtų kokie ne žmonės,

tin is New ; 
atstovas 
Kowgl^se^ 
r.vje praleido^ vis; 
biUo prie 
Taimgi 
Longsli 
Lok ai o 
prie A 
Street.

Darbinih 
tiko Marq 

pamoja iš eilės sau pasirink-L^ai klausė;

mlank 
remen’

atitrūkimas 
rūpesčių, ki/rių nei 

 

darbo žmogui. netrūksta.

H. F.

Marcantonio
O’Dwyer Dar Kels Fėrą

Žymus Laimikis Dviejų 
i Deportuojamųjų Byloje 
!• Federalism distrikto tejXejas 
' Hųlbert įsakė uždrausti Teis- 
! darybės Departmentui ręika- 
i lauti, kad areštuotosios dępor- 
tayįmui, o dabar esančios po 

' kaucija paleistos Betty Gan- 
I nett ir Claudia Jones turėtų 
| raportuotis kas savaitė r Fi
ji is Island.

Raportavimasis kas savaitę 
i į Ellis Island reiškia ne tik- 
I tai sugaištį dienos, bet verčia 

. kas dieną būti pasiruošus ke- 
I lionei, kaip kad buvo su Mrs. 
Eisler, kuri buvo veik pagrob
ta, be teikimo progos pasi

 

ruošti iš anksto; VykXlamos į 
ar jas

Kalbėdamas per radiją iš 
stoties WMCA praėjusio tre
čiadienio vakarą kongresma
nas Marcantonio priminė, 
kaip majoras O’Dwyer 1945 
metais (tuomet tebebuvęs 
kandidatu į majorą ir nm’ėjęs 
gauti American Labep-dParti- ' 
jos užgyrimą) buvo prižadė
jęs nekelti Laro, bet jį pake
le kita tiek ’nuo 5 iki 10 
centų.

Kongresmanas Marcantonio 
kaltino, jog mąjoras O’Dwyer 
susitarė su gubernatoriumi 
Dewey pakelti fėrą tam, kad 
stambiajam bizniui, bangams, 
real estate magnatams nerei
kėtų proporcionąliniai, pagal 
turtą, mokėti privalomų tak
sų miesto ir' valstijos reika
lams.

Dėl to, sakė Marcantonio, 
kuris iš- jų laimėtų majorystę 
—O’ Dwyer ar Morris,—fėras 
būtų pakeltas iki 15 centų. 
Tą galima suprasti iš dabar 
paskelbto Transportacijos 
Tarybos raporto, sako Mare-/ 
antonio. O jis žino, ką kal
ba, nes viskas tas, apie ką 

I jisai. seniau įspėjo visuomenę, 
pildosi.

Marcantonio, American. La
bor Partijos ir visų progresy
vių ir taikos šalininkų kan
didatas į New Yorko majorą, 
prižada sugrąžinti 5 centų fė
rą, kada jis bus išrinktas ma

li oru.
Primihtina, kad M arc an to- 

dar nėra sulaužęs nei vie- 
savo pažado. D. R.

I Ellis Island jos nežįzld 
į iš ten dar išleis.

Ahi—moterys yra veiklios 
komunistės, jaunos moterys, 

Įabi gyvenančios mūsų šalyje 
nuo kūdikystės —• Gannett 
atvežta iš Lenkijos esant sep- 
tynerių metų amžiaus, o Jones 
—iš Trinidad, West Indies.

New Yorko turgaviečių ko- 
misijonierius sako, kad' mėsos 
/kainos numažėjusios. Tačiau 
nuėjus į krautuvę mėsos pirk
tis to numažėjimo kol kas .ne
matyti, 
mo matoma' ant 
Tariamieji 
“chopsai” 
duoda po 
svaras.

Rugsėjo 29-tą New Yorke 
dar 23 asmenys susirgo vai
kų paralyžiumi. Viso nuo sau
sio 1-mos buvo 2,036 susirgi
mai. Pernai tuo pat laiku 
buvo tiktai 464.

tus. Likusieji turi eiti namo 
arba ten pat valkiotis paga£ 
dokus iki vėl bosas rinksis sau 
darbininkų sekamam pusdie
niui.

Dėl tos padėties Marcanto- 
nijus, kuris per ilgus metus 
kovoja prieš tokią padėtį, sa
vo kalboje laivakroviams sa-

"prakalbų 
jį/ asmeninijų

kaTblpr tai#, 
kalbėtų. Atėjo p 
b u otiKu ž jo i išyt

New Yorke oras atvėso, 
ketvirtadienį buvo 5 5-68 

Tačiau, nebuvo nei 
šalčiausia—1914 metais rug
sėjo 29-tą temperatūra buvo 
42 su virš laipsniai, o 1945 
metais—84 su virš laipsniai.

Liepų Žiedų 
Medus

Bitininkas Kuncijrt/ Laisvei 
atvežė didelį troka? šviežio 
liepų žieddų medaus. Kenuo- 
kite vaisius su medum, bus 
skaniau ir maistingiau. Tuo
jau kreipkitės į Laisvės įstai
gą ir? įsį'gykitė šviežio me
daus/’

Ateina ruduo, artinasi slo
gos. Turėkite namie rriedaus 
ir gerkite zarbatą su ipedum. 
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.

g BROOKLYN
|LABOR LYCEUM
g, DAĘBININKŲ ĮSTAIGA 
j g Salas d
i & kietų. Vestuvių, Susirinkimų ir tt.JS
5 Puikus steičius su naujausiais g 

įtaisymais. (
S KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS | 
E Kainos Prieinamos. J
S 949-959 Willoughby* Avė. K 
g Tel. STagg 2-3842

PEIST LANE 
DRUGS, Inc;

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

BROOKLYN, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY

Egzaminuojamu Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

GĖRI PIETŪS!
Kada norite gėry piety, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
' Frank Domikaitis

• Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Siu 
ŲNERA

(atVĘorest Parkway Stat

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

\įsosę dalyse miesto. 
*06^

Laidotuvių Direktoriai:
ins

BAR/& GRI

IR)A

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

£Uth 4th
BROOKLYN,

tadleniais

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 
, DEGTINĖS - VYNAI - AĘUS

TELEVISION
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T~-------------------------------- :----------------------------- '---------------------------------------------------------- n

LITUANICA SQUAR

RESTAURANT
Augustine & Frank Banko

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BR

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIA

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION A VENYTE BROOKLYN, N. Y
} Trt. /IVergreen 4-B?12 z

6 pus!.—--Lai8vė (Liberty, Lith. Daily) — Šeštad., Spalio 1, 1949




