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Generalis Prokuroras
Bando Numalšinti
Masinius Ernestus

Washington. — Genera- 
m , | lis Jungtinių Valstijų pro- 

Saugumo Tarybos | kurol.as Howard McGrath 
mėgino nutildyt tūkstanti
nius protestus dėl to, kad 
federalis apskrities teismas 
New Yorke nuteisė 11 ko
munistų vadų. Protestai iš
reiškia baimę, jog šio teis
mo sprendimas yra pasimo- 
jimas sunaikinti konstituci
nes piliečių laisves ir už
karti jiems policinę minčių 
kontrolę.

Spaudos Klubo bankiete 
McGrath, atsakydamas į 
korespondentų klausimus, 
todėl tvirtino, kad tas teis
mas neuždraudžiąs pačios 
Komunistų Partijos. Mc
Grath pareiškė, kad jo tei
singumo depar e n t a s 
“šiuo laiku”

Jau
Yorko komercinė spauda pra
našauja Asamblėjoj aštrų susi
kirtimą. Todėl šįryt visi lau
kia, kas čia bus. Daug laikraš
čių reporterių. Daug publikos.

Asamblėja rinks tris nepas
toviuosius
narius. Vienas turi būti iš Ry
tinės Europos ir ją atstovauti 
Taryboje. Yra du kandidatai: 
ČechosloVakija ir Jugoslavija. 
Jungtinės Valstybės užsispy
rė • Jugoslaviją “Įpiršti”. Ko
dėl ? Tik todėl, kad Jugoslavi
ja Įstojo Į bendrąjį frontą 
prieš Tarybų Sąjungą.

Kokia procedūra būdavo 
pirmiau? Kaip yra sudaryta 
Saugumo Taryba? Koks tuo 
reikalu buvo susitarimas tarpe 
didžiųjų valstybių ?

Saugumo Taryba susideda 
iš vienuolikos narių. Penki na
riai yra pastovūs, nerenkami. 
Jais yra Jungtinės Valstybės, 
Kinija, Britanija, Tarybų Są
junga ir Francūzija.

Kiti šeši nariai renkami 
pamainomis. Jie turi pareiti iš j 
tam tikrų geografiniu sryčių. | 
Du nariai turi būti iš Lotynų i 
Amerikos, vienas iš Britanijos :

v

Comonvelto, vienas iš Vakari
nės Europos, vienas iš Rytinės 
Europos ir vienas iš Artymųjų 
ir Vidurinių Rytų. Taip iki 
šiol būdavo nariai išrenkami.

neplanuoja 
teisman /trauktii kitus ko- 
munistuš.

Kartu 
patį kaltinįrfią 

. s mus komuiiįstųj^adus.

Kas juos išstato? Aišku, 
kad juos * rekomenduoja tų 
sričių šalys. Kasgi kitas nomi
nuos Lotynų Amerikos atsto
vus. jeigu ne Lotynų Ameri
kos šalys?

Nuo pat Jungi. Tautų susi- 
organizavimo pradžias taip 
buvo nepastovieji Saugu
mo Tarybos nariai renkami ir 
niekas tam nesipriešino. Jung
tinės Valstybės tam pritarė. 
Taip buvo susitarta tarpe di
džiųjų valstybių pačiuose pir
muose rinkimuose.

^Gj/ath iškraipė 
rieš mini- 

. Jis 
pasakojo, kad jie nuteisti, 
girdi, “už suokalbį jėga ir 
prievarta nuversti Jungtim 
Valstijų valdžią.” 
"Iš tikrųjų gi jie atrasti 

kaltais tik už tai, jog “suo- 
kalbiavę mokyti ir skelbti,” 
kad reikėsią nuversti šios 
šalies valdžią jėga ir prie
varta, kaip sako oficialis 
kaltinimas, pagal kurį jie 
nuteisti.

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Harol
das Medina penktadienį nu
teisė sekamuosius komunis- 

įtu vadus 5 metus kalėti ir 
po $10,000 piniginės baudos 
sumokėti neva už tai, kad 
jie skelbę, jog reikėsią jėga 
ir prievarta nuversti Jung. 
Valstijų valdžią:

Eugene Dennis, Komuni
stų Partijos centro "sekreto
rius;

Benjamin J. Davis, New 
Yorko miesto tarybos na
rys ;

Henry Winston, nacio- 
nalis komunistų organizaci
nis sekretorius;

Jack Stachel, nacionalis 
komunistų apšvietos direk
torius;

John Gates, Daily Wor- 
kerio redaktorius;

Irving Potash, CIO Kai- 
liasiuvių Unijos vice-prezi- 
dentas;

Gilbert Green, Illinojaus 
komunistų pirmininkas;

Gus Hall, Ohio komunis
tų pirmininkas;

Carl Winter, Michigan 
valstijos komunistų pirmi
ninkas;

John Williamson, nacio
nalis Komunistu Partijos 
darbinis sekretorius.... Y___________________ _
Tai Karinių Pųlnagrobių . , 
Kongresas,—Sako Wallace

JIE TAIPGI7NUBAUSTI 

PO 10,000 DOLERIŲ
Apeliuoja j Aukšt. 'Teismus

teismo sprendimą ir teisėjoO Robertui Thompsonui,
New Yorko valstijos komu- skirtas bausmes. Apeliaci- 
nistų pirmininliui, teisėjas jos, tarp kitko, nurodo, kad 
skyrė 3 metus kalėjimo ir šis teismas sulaužė Jungti- 
$5,000 piniginės bausmės. nių Valstijų Konstitucijos

Komunistų advokatai. Teisių Bilių dėl žodžio ir 
I ruošia apeliacijas aukštes- politinių minčių laisvės. A- 
Iniem federaliam teismam, Apeliacinė bylos bus varomos 
kad panaikintų apskrities net iki Aukščiausio Jungt.

— -------------------------------------------------------- — ----------------------------------------- ---—.—;_

Komunistų Advokatai Įkalinti

a--------------------------------- :

Jugoslavija Neteisiai 
Išrinkta į Saugumo

Valstijų Teismo.
Pirm teisėjui Medinai pa

skelbiant bausmes, komuni
stų advokatai reikalavo at
šaukti /isą bylą prieš ko
munistų vadus, panaikinti 
džiūrės sprendimą bei su
teikti naui: ' mą.

atmetė visus šiuos 
Palavintus.
Komunistų Partijos sek- 

re rius Eugene Dennis ir 
Nev\Yorko miesto tarybos 
narys 
bėdaTni visų vienuolikos 
vardu, pasakė paskutines 
kalbas iš apsigynimo pusės. 
Jiedu pareiškė, jog teismas 
prieš komunistų vadus bu
vo reakcininkų ir karo kur
stytojų suokalbis. Abudu 
tvirtino, kad joks teismo 
sprendimas nesuna i k i n s 
Komunistų Partijos.

Tūkstančiai žmonių penk
tadienį demonstravo, pike
tuodami apskrities' teismo 
•rūmus Foley Square, New. 
Yorke. Šauksmais ir obal- 
sinėmis dainomis jie reika
lavo paliuosuoti komunistų 
vadus.

150 policininkų buvo su
spiesta aplink teismabutį. 
Teismas tęsėsi 9 mėnesius.

r

enjamin Davis, kal- 
visų

Flushing Meadow, N. Y. 
—- Sovietų užsienio reikalų 
ministras Andrius Višins
kis Jungtinių Tautų seime 
užreiškė, jog seimūs netei
sėtai išrinko Jugoslaviją į' 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybą. Višinskis sakė, ame
rikonai per suokalbį su Ju
goslavijos Tito politikie
riais įbruko Jugoslaviją į 
Saugumo Tarybą.

Višinskis nruodė, jog pa
gal Jungt. Tautų konstitu
ciją visuomet turi būti Sau
gumo Taryboje atstovas ry
tinių liaudiškų delnokratijų 
— Lenkijos, Čechoslovaki- 
jos ir kitų. Bet Jugoslavija 
neatstovauja jokių rytįnės 
Europos kraštų. Dar 
giau, jos valdžia yra 
mokratijų priešas. aigi 
Jugoslavija Saugumo Tary
boje būtų tiktai Amerikos 
ir Tito atstovas.

Sovietų Sąjunga siūlė če- 
choslovakiją, kaip rytų Eu
ropos demokratijų atstovą 
Saugumo Taryboje.

Seimo pirmininkas, fili- 
pinas gen. C. P. Romulo du 
kartu - sustabdė Višinskio 
kalbą. f

Indija ir Ekuadoras tapo 
išrinkti Saugumo Tarybos 
nariais vieton Argentinos 
ir Kanados, kurių terminas 
išsibaigia.Po nuteisimo darbininkų vadų komunistų, kuriuos jie 

gynė, tie penki advokatai taipgi tapo nuteisti būk tai 
už neigimą teisėjo laike bylos. Bausmes paskirstė 
jiems taipgi patsai teisėjas Harold R. Medina. Jos 
siekia 30 dienų iki 6 mėnesių kalėjimo, kurį terminą 
jie turėsią pradėti po rinkimų, lapkričio 15-tą. Tai 
išgirdę^ pas nuteistuosius buvo subėgę 25 kiti advo
katai iš apylinkės teismabučių; Jie norėjo sužinoti, 
kuo jie galėtų padėti persekiojamiesiems apsiginti. 
Nuteistieji (iš kairės) yra*. Abraham J. Isserman, 
George Crockett Jr., Richard Gladstein, Harry Sacher, 

Louis F. McCabd.
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Ugdomas Anti-Semitizmas 
Vakarinėje Vokietijoje

Berlin. — Anglai, ameri
konai ir Prancūzai vakari
nėje Vokietijoje duoda na
ciams laisvę šėlti prieš žy
dus, kaip sakė vyresnysis 
rabinas Orenstein.

Naujieji naciai neseniai 
išdaužė ir pribjauriojo žy
dų bažnyčią Marktredwi- 
tze. 3 naciai dėl to buvo a- 
reštuoti, bet greitai paleis
ti.

Gengsteriškam nacių žy
giui ištirti amerikonai pa
skyrė komisiją, kuriai va- 

, dovavo Franke, buvęs Hit
lerio smogikas. Nedyvai, 
kad tie chuliganai išteisin
ti.

New York. — Progresy
vių Partijos vadas Henry 
Wallace, kalbėdamas nėr 
radiją 
Kongresas pastarojoj savo 
sesijoj tarnavo kariniams 
nelnagrobiams - lė k t u v ų, 
karo laivų statėiams, ato
miniu bombų ir -kitų ginklų 
fabrikantams.

— Tam demokratai ir re- 
publikonai Kongrese nesi
gailėjo bilionų dolerių — 
sakė Wallace. — Bet jie ne- 
numušė kainų kasdieni
niam reikmenims, neatmetė 
Tafto-Hartley’o įstatymo, 
pakišo po stalu bilių dėl pi
liečių teisių lygybės ir ap
leido kitus tikruosius rei
kalus. *

kalbėdamas 
areiškė, jog; šalies

Rene Mayer—Naujas 
Francijos Premjeras

Paryžius. — Francijos 
seimas 341 balsu prieš 310 
užgyrė “radikalą • socialis
tą” Rene Mayerį kaip nau
ją premjerą. Visi komunis
tai balsavo prieš Mayerį. 
Kai kurie socialistai ir ka
talikai susilaikė nuo balsa
vimo.

Komunistų vadas Jacques 
Dųclos nurodė, kad Mayeris 
buvo ir tebėra didžiųjų ka
pitalistų bernas; todėl rei
kalavo jį atmesti.

Mayeris taipgi nesutinka 
tiek pakelti darbininkams 
algas, kiek pabrango gyve
nimo reikmenys dėl to, kad' 
valdžia nuvertino pinigus. 
Jisai siūlo duoti tik vieną 
aštuoneto dolerių] boną ma
žiausiai .uždirbantiems dar
bininkams.

Šiauriniai Korėjiečiai 
Užėmę Pietinių Kalną

Seoul, Korėja. — Deši
nioji pietinės Korėjos val
džia skelbia, kad šiaurinės 
Korėjos kareiviai, po kar
totinų mūšių su pietiniais 
korėjiečiais, užėmė kariniai 
svarbų kalną Ongdžin pus- 
salyje. Tas kalnas yra už 1 
amerikinės mylios 
šiaurinės , Korėjos 
žiaus.

(Šiaurinė Korėjos 
yra Liaudies Respublika, o 
pietinėje Korėjoje viešpa^ 
tau j a amerikonų 

į ryta padaryta. | dešiniųjų valdžia ) 
devyniais balsais i Kautynėse del „ .

kalno šiauriniai korejieciai 
užmušę 40 pietinės Korė-

Bet kas dabar atsitiko? Ry
tinės Europos penkios šalys 
stato kandidaturon Cechoslo- 
vakiją. Jugoslavijos niekas ųe- 

» nominuoja. Dar daugiau, visa 
Rytinė Europa griežtai prie
šinga Jugoslavijos išrinkimui. 
Tačiau, vadovaujantis “šalto
jo karo” dvasia, mūsų valdžia 
nutarė išrinkti Rytinei Euro
pai Jugoslaviją. Ji turi galią 
nes ji turi balsus.

nuo 
r u be

pusė

sudaryta

minimo

Anglų Valdžia Nemažins 
Tiktai Karinių Lėšų

Nace Žudike .Use Koch Paleista

Taip ir 
Trisdešimt 

rieš devyniolika balsų išrin 
k\a buvo Jugoslavija!

’askelbvs rezultatus, atmo- jos kareiviu ir sužeidę 200.
pasidarė labai Įkaitus.' Pietinės Korėjos valdžia 

larys Tarybų Sąjunga ir praneša, kad partizanai 
rytinės Europos šalys?

kad partizanai 
skaitlingais būriais kovoja* kito

P/siprašo balso Tarybų Są- prieš jos kariuomenę ir po-
1 jp/gos užsienio reikalų minis- liciją rytinėje

ras Višinskis. Jis pradeda i to krašto dalyse, 
kalbėti. Pirmininkas pliekia : 
kūjeliu ir reikalauja, kad jis 
sustotų. •

Pirmas toks atsitikimas
Jungtinių Tautų istorijoje.
Matyt, buvo iš anksto susitar
ta neleisti Višinskiu! padaryti 
pareiškimą.

Višinskis 
sakyti, kad 
laužomas 
Čarteris, 
sumetimais Jugoslavija įtem
piama į Saugump Tarybą* ko
vai prieš Tarybų Sąjungą, |

ir pietinėje

London. — Pranešama, 
kad Anglijos valdžia pla
nuoja sumažint lėšas socia- 
lei apdraudai ir kitiems vi
suomenės reikalams. Bet 
užsienio reikalų ministras 
Bevinas užtikrino Ameriką, 
kad Anglija nemažins išlai
dų kariniams tikslams.

Kinijos Liaudininkai 
Artėja prie Kweilino

Hong Kong. —Teigiama, 
kad Kinijos Liaudies Armi
ja artėja prie Kweilin mie
sto, Kwangsi provincijos 
sostinės, už 250 mylių į 
šiaurės vakarus nuo liaudi
ninkų užimto Kantono uos
tamiesčio. Todėl tautininkų 

_ (lėktuvų korporacija jau 
kad Rytine Europa niekados į kraustosi iš Kweilino. 
nepripažins Jugoslavijos savo

4 atstovu Saugumo
(Tąsa ant 5 pusi.)

tik tiek spėjo pa- 
šiuo balsavimu su- 
Jungtinių Tautų 

kad tik frakciniais

! Pranešama, kad Liaudies 
Taryboje. Armija siekia atkirsti tau

tininkų generolo Pai Čung-

IŠTIKIMI ČIANGUI 
REPUBLIKONAI

Washington. .— Joseph 
W. Martin ir 4 kiti renubli- 
konai kongresmanai išleido 
pareiškimą, reikalaudami, 
kad Jungtinės Valstijas vi
suomet remtų žlungančią 
Kinijos Čiang Kai-šeko tau
tininkų valdžią. Jie šaukia 

 

niekųčjjfeel nepripažint Ki- 
nij ^feiaudies Respubli
kos.

M

hsi 200,000 vynparmiją nuo 
Čungkingo, laikinosios tau
tininkų sostinės.

Use Koch, už sadistinius kankinimus Buchenwaldo 
koncentracijos stovyklose uždarytųjų karo metu bu
vusi vadinama Buchenwaldo kale, amerikines militariš- 
kos valdžios paliuosuojama iš kalėjimo Lansberge, 
Vokietijoje. Ją paleido atbuvus tiktai ketverius me
tus. Tačiau Vokietijos valdininkai ją tudjau vėl areš
tavo ir teis už 29 asme.nų nužudymą. Ar ją nuteis, 
ar pagirs, žinoma, priklausys, kas sėdės teisėjų suole 
—fašistai ar fašistų priešai. Fašistai, žinoma, ją ištei

sintų, nes fašistams ne fašistų žmonių gyvybė vielai 
menkas dalykėlis, kaip katei pelės.

gįš <■<
Paminklas Robesonui 
Ant Sovietų Kalno

Maskva. — Sovietinėje 
Kirgizijoje žmonės pavadi
no y ieną Tiašan aukštumų 
kalną vardu Paulo Robeso- 
no, didžiausio Amerikos 
dainininko, negro artisto. 
Ant to kalno 12,000 .pėdų 
aukščio viršūnės tapo pa
statytas Robesonui pamink
las su iškaltų akmenyje jo 
pavidalu.

Paminklo atidengime da
lyvavo didelė žmonių minia 
ant kalno, iškilusio virš de
besų.

Robesonas yra ne tik 
šaunus artistas, bet ir pa
žangus politinis veikėjas.

Bonn, Vokietija. — Ame
rikonai ir anglai sutiko gel
bėti savo užimtą vakarinį 
Berlyno ruožtą iš nusmuki
me ir bankrūto.

White Sulphur Springs, 
W. Va. — Minkštosios Ang
lies kompanijos pertraukė 
derybas su unija dėl mai- 
nierių streiko baigimo ir 
naujos sutarties.

ORAS.—Vėl šilta giedra.

Sudėtinis Naujos Kinų 
Respublikos Kabinetas

Hong Kong. — Kinijos 
Liaudies Respublikos minis
trų kabinetas Peipinge su
sideda iš 37 žmonių — ko
munistų ir įvairių demok
ratinių partijų.

Anglai ir kinų tautinin
kai stebisi, kad tame kabi
nete tiek daug nekomunistų 
ministrų.

Komunistų vadas Mao 
'Tse-tung < yra respublikos 
prezidentas\Yra šeši prezi
dento pavaduotojai, jų tar
pe ir našlė Sun Yat-seno, 
pirmosios kinų respublikos 
tėvo.
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/ 4tmefe.
New/Jersey valstijos aukščiausiojo teismo apeliacinė 

divizija (Appellate Division) paskelbė ’nekonstituciniu 
Adinamejį Moherter-Tumulty įstatymą, reikalau- 
kad kiekvienas valdin ės įstaigos pareigom kandi- 
itliktų tam tikrą “ištikimybės priesaiką.”
;cininkai New Jersey valstijos seimelyje buvo su- 
į (tokią priesaiką tam, kad neprileidus prie dalyva- 

s manė, jog 
/du jiems pavyks pasalinti iš rinkiminės politikos

datas
Re a. 

galvoj 
vinto 
tuo bf

J , vu.u, J

įlinkimuose pažangiųjų kandidatų. Jie 
'du iiems nnvvks nnsn.lint.i iš rinkimin

Progresyvių Partijos bei Komunistų Partijos kandida- «
tus. į ' . '

Progresyvių Partijos kandidatas New Jersey valstijos 
g u be r iv 
ką atlik* 
tymas.
Imbrie apeliavo į aukštesnįjį teismą ir pastarasis pareiŠT- 
kė, kad Moher^r-Tumulty įstatymas nėra konstitucinis. 
Užtenka, sako teismas, tų padavadijimų, kuriuos turi 
naujoji, neseniai priimta New Jersey konstitucija.

Tai jau antros valstijos teismas pasisakė prieš rau- 
donbaubių Sugalvotus irvseimelių praleistus įstatymus, 
nukreiptus prieš progresyvius žmones. Neperseniai pa
našus dalykas įvyko Marylando valstijoj, kai aukšč. teis
mo teisėjas paskelbė nekonstituciniu Ober įstatymą, 
žiauriai nukreiptą prieš pažangiąją visuomenę.

Tiek Marylando, tiek New Jersey valstijose žmonės 
buvo išvystę platų ir tvirtą judėjimą prieš minėtus re
akcinius įstatymus. Na, ir jie laimėjo!

New Yorko valstijoje šiuo'metu
• £ C 9 9 *11 _ N j •pries “ 

įstatymą, nukreiptą vyriausiai prieš šios valstijos mo
kytojus.

įtoriaus vietai James Imbrie atsisakė ta priesai- 
., paskelbdamas, jog tai nėra konstitucinis įsta- 
‘emesnysis teismas įstatymą palaikė. Tuomet

t pažangieji kovoja 
savo.’’ panašų įstatymą' taip vadinamų, Feinberg

Kaip su Rinkimine Kampanija New Yorke?
Iki rinkimų dienos pasiliko tik truputėlį daugiau nei 

dvi savaitės. Kaip žinia, lapkričio 8-tąją Amerikos žmo
nės balsuos daugiausiai už,savo vietinius valdininkus, 
— kai kur miestavus, kai kur vaistinius. Tiesa, gal ne 
visose valstijose tą dienh rinkimai. įvyks, bet daugelyje 
valstijų ir miestų jie tikrai įvyks.“

Niujorko didmiesty j rinkimai 'turės labai didžiulės 
vertės ir kreipia į save viso krąšto dėmesį.

Čia AmeĖkos Darbo Partija štato savo kandidatus 
miestavoms pareigoms. Kongresmanas Vito Marcanto- 
nio yra statomas kandidatu miesto majorų vietai. Ben
jamin J. Davis, dabartinis miesto tarybos narys, ir vie
nas iš vienuolikos komunistų vadovų, paskelbtų kaltais 
neseniai pasibaigusiame teisme Niujorke, statomas kan
didatu toms pačioms pareigoms — miesto tarybos nario 
vietai. •

Yra ir daugiau, visą eilė jų, kandidatų, statomų Ame
rikos Darbos Partijos, atstovaujančių liaudies inte
resus.

Spalio 24 dieną (vakare) didžiuliame Madison Sq. 
Gardene įvyks masinis mitingas, kuriame kalbas sakys 
ne tik Marcantonio, o ir Henry A. Wallace. Jei pavyks 
išlaisvinti po belą, tai ten pat kalbės ir miesto tarybos 
narys Benjamin J. Davis.

Svarbu, kad šis masinis mitingas būtų didelis ir kad 
jis pavyktų visais požiūriais.

Taipgi svarbu, kad per šias dvi savaites būtų juo dau
giau pasidarbuota rinkiminėje kampanijoje už tuos kan
didatus, kurie tarnauja ir žada tarnauti liaudies intere
sams. - • v

TEBETROKŠTA 
NAUJO KARO

Mūsų 
suprasti, 

. delsia ir 
Sąjungai
kėms atominio karo. Jau e- 
są pusėtinai pavėluota, jau 
gera proga esanti pražiop
sota, bet vis tiek dar esą 
galima su “priešais” apsi
dirbti. Kunigų Draugas 
(sp. 17 d.) rašo:

Praėjusio rugsėjo pabai
goje kariniai demokratijos 
strategai svarstė eventualu
mus ryšium su atominių 
bombų gamyba Sovietų Są- 

i jungoje. Buvo iškelta min
tis, kad 1945 m. demokra
tijai būtų mažiausiai reikėję 
aukų pasauliui sutvarkyti. 
Kai ta proga praleista, karo 
su Sovietų Sąjunga sunku
mai laikui bėgant vis didės. 
Ir kai Sovietų Sąjunga, pri
sigaminus pakankamai ato
minių ginklų, pati užpuls 
demokratiją, žmonijai teks 
pakelti neapsakomą bandy
mą. Tai kodėl demokratija 
tokią įvykių eigą prileidžia? 
Ar galima tokį prileidimą 
pavadinti kitaip, kaip demo
kratijos lepšiškumu? Ir ką 
pasakytume apie 
ris atsisakytų 
žmogžudį tik dėl 
žmogžudys pačio 
ra dar užpuolęs?
vasis pasaulis šiandien laiko 
demokratiją kaip tik tokiu 
teisėju.

Kai bolševikai nuolat ma
to, kaip demokratija žong- 

. lyruoja savo principais, 
jiems nesunku tą demokra
tijos silpnybę išnaudoti.
Kuomet visas padorusis 

pasaulis kovoja už taikos 
išlaikymą, tai mūsų lietu
viški kunigai ir jų pastum
dėliai norėtų, kad vėl pra
dėtų kanuolės baiibti ir 
bombos sproginėti, kad vėl 
milijonais žmonės būtų 
šluojami nuo žemės pavir- 
šio. Tai baisus išsigimimas. 
Tai tiesiog klerikalinis pa
siutimas.

teisėją, ku- 
sutvarkyti 

to, kad tas. 
teisėjo nė-

O lais-

SOCIALDEMOKRATAI 
KAIPO KLERIKALŲ 
PASTUMDĖLIAI

Chicagos dienraštis Vil
nis labai teisingai apibūdi
na šių dienų taip vadina
mos “trečiosios jėgos” 
vaidmenį Europoje. To
je “jėgoje” socialdeųiokra- 
tai pasidarė tiktai papras
tais klerikalų įrankiais 
voje prieš demokratiją 
žmoniškumą.

Vilnis rašo:
Trečioji jėga Europoj

ko-
ir

IŠ BRAZILIJOS
PRAŠNEKO K. JŪRA

Sumaišė Posmus.
Aną dieną Lake Success, Jungtinių Tautų būstinę, ap

lankė Indijos premjeras Pandit Nehru, kuris šiuo metu 
svečiuojasi mūsų krašte.

Nehru turėjo pasikalbėjimą su spaudos koresponden
tais. Jis jiems dėstė savo filosofiją, savo pažiūras į pa
saulio ateitį. Jis. aiškino, jog kapitalizmas ir komuniz
mas negalėsią ilgai viens greta kito gyvuoti; vienas jų 

' turės užleisti vietą kitam. Jis dėstė savo pažiūras apie 
laisvę, demokratiją; statė neriia^ai pavyzdžių, kaip In- 

j dija, susilaukusi nepriklausomybės, yra laiminga, ir 1.1.
Bet štai iš: korespondentų tarpo pasistoja vienas ir 

klausia: Kode! Indijoje šiuo metu yra puolami ir perse
kiojami, kalinami, mušami žmonės?

Paklausimas, matyt, svečiui sumaišė posmus. Bet ką 
darysi, reikia aiškintis. Ir kaipgi visa tai N.ehru išaiš
kino? Jis pasakojo, jog, girdi, po to, kai Indija tapo per
skelta į dvi dalis — Indiją ir Pakistaną, tai visame 
krašte vyko riaušės, daugiausiai religiniai nesutikimai, 
susirėmimai. Tai, girdi, privertė valdžią imtis griežtes
nių priemonių ir “laikinai” tenka vykdyt areštus ir kali
nimus, kurių “normaliu metu” neturėtų būti

Čia, kaip matome, Nehrū pasakoja netiesą. Indijoje 
' yra areštuojami darbo unijų veikėjai ir nariai. Indijoje 
yra areštuojami Komunistų Partijos nariai ir kiti pa
žangūs žmonės, kurie nepritaria valdžios politikai, tar
naujančiai fabrikantams ir dvarininkams! Šitie žmonės 
neturi nieko bend’ha su jokiomis religinėmis bei gentinė
mis riaušėmis. \

Baigiant pasikalbėjimą su spaudos korespondentais,

koalicija, kurioj socialistams 
nėra vietos. Tas pats ir O- 
landijoj. Tose šalyse trečio
ji jėga taip gerai kaip pa
biro.'

Francūzijoj nacionalistų ir 
katalikų bendradarbiavimas 
taip pat po abejonės žen
klu, 
me pasireiškia vis daugiau 
skylių ir prajierškų. Bendra 
orientacija krypsta dešinėn, 
o ne kairėn. Socialistų tvir
tinimas, kad jų linija veda 
prie socialinio progreso, yra 
tik savęs apgaudinėjimas. 
Tas pats, žinoma, ir Vokie
tijoj.

Italijos socialdemokratai 
pasidarė tik ; popierinis ^jri- 
dėčkas prie krikščionių de
mokratų partijos. Vatikano 
agentas Alcide de Gasperi 
yra tikras koalicijos bosas. 
Jo politika neatmiežta nei 

ružavu1 vandenėliu.
Tuo pačiu sykiu Vakarų 

Vokietijoj ir Austrijoj kyla 
neofašistinis judėjimas, ku- 

■ ris yra tas pats hitlerizmas, 
tik kitokiu vardu.

Trečioji jėga, kaip matote, 
vis labiau dizentigruojasi, 
vis labiau virsta politine teš
la. Išimtį sudaro tik viena 
Norvegija, kur socialdemo

kratai tebsilaiko savo pozi
cijose. Darbo žmonės juos 
remia yodėl, kad jie yra ma- 
žesntrblogybė negu dešinie
ji. . _ >

Britanijos įJarbo Partijai
me-

žengė į priekį, 
yra Urugvajaus 

Centras. Jis, su 
mūsų kolonijos pri-

isigijo nuosavas pa-

S. PAULO, — Ragažinsko 
fašistlapyje rašydamas recen
ziją apie tūlos Požeraitės ro
maną, atbėgėlis Klemensas 
Jūra drebia sau ir kitiems pa
našiems ponams daug karčios 
teisybės. Rašo jis: “Šiandieni
nis žmogus perdaug sumecha- 
nizėjo, paskendo materijoje; 
technika nustelbė dvasią; nors 
liūdna, bet tenka pripažinti, 
kad šiandien mes, kaip ir kitos 
tautos, materialinę gerovę 
statome aukščiau , už dvasine 
—kultūrinę. Todėl ir lietuviš
koji knyga ateina ne kaip lau
kiamoji viešnia, ne kaip žmo
gaus sielos skaidrintoja, ne 
kaip idėjos skelbėja, kultūros 
nešėja, bet — niekinama pas-

sakyti, kad susipratęs lietuvis 
tokio bei jam panašaus įsiti
kinimo neturi. Tai visai tuš
čias Bakšio įsivaizdavimas. 
Lietuvis Brazilijoje “nerami
na savo sąžinės” Lietuvos ne
buvimu, priešingai, džiaugia
si jos atgimimų ir klestėjimu. 
J^igu kam nebėra Lietuvos, tai 
tik .karo nusikaltėliams, vokiš
kiems pastumdėliams, fašis
tams ir apie juos visčą laiką 
besitrainio j autiems Bakšiui, 
bei kitiems panašiems kailia- 
mainiams.

žingsniais 
buvo ir 
Lietuvių 
visos 
tarimu
talpas-, jis įsteigė pirmą sa
vaitinį lietuvišką radijo pusva
landi šioje šalyje: Centro pas- 

Tame bendradarbiavi- tangomis buvo sušauktas pir
masis Pietų Amerikos lietuvių 
kongresas, kurio istorinei da
tai šio' mėn. 24 d. sukako 3 
metai. ULC pastato didelius 
vaidinimų vakarus tai savo pa
talpose (centre ir Cerroje), 
tai bendromis jėgomis išvien 
su slavais didžiose miesto sa
lėse — Sodre ir Viktoria Hali.

Sudėjusi į daiktą pliusus, 
“Darbo” redakcija nepa- tumdėlė”. 
miršta, jog yrri ir minusu, H 
— kaip kiekvienoje šalvje

visuomeni- Patapę ponai randasi tokiame 
dvasiniame ir kultūriniame 
susmukime. Visai priešingai savo tikruosius priešus — ka- 
yra su lietuviais darbininkais, pitalistus. Nelaimei, po metų 
Kai ponas dipukas atvirai pa- , laiko, jie su hitleriniais tan

kais buvo, vėl atšliaužę ir pa
sigrobę musu tėviškę, bet> iš 
naujo ir galutinai lietuviai/pa
rted ant broliškoms tarybinėms 
tautoms, karo fronte ysumuš- 
dami savo priešus, išsilaisvino. 
Dabar mūsų tautos niekas ne
naikina ir ji ramiai stato savo 
nabją gyvenimą.

ir kiekviename 
niame judėjime! Ir ji, re- 
idakcija, štai, kaip dėl trū- 
kūmų pasisako:.

Betgi mūsų organizacija 
neturi mažiausio pahašumo 
į buržuazinę, biurokratinę or- 

. ganizaciją, kurioje viskas pa
remta dirbtinu gyrimą, tuščių 
aukštinimu. Mes ugdome vie-i 
nybe ir solidarumą draugiš-i 
k oje kritikos bei savikritikoj 
nuotaikoje. Todėl mes atvirai 
pasakome ir kas negera, kas 
vengtina, ko trūksta, kad mū
sų veikla nesustojamai vysty
tųsi.

varpai gaudžia' liūdnas

URUGUAJIEČIAI 
APIE SAVE

Š. m. rugpjūčio 27 dieną 
Uruguajaus lietuvių laikra
štis ‘Darbas’ pateikė įveda
mąjį apie padėtį krašto pa
žangiųjų lietuvių judėjime. 
Laikrašč. redakcija atvirai, 
pilnai sayikijtiškai anali
zuoja praeitį ir dabartį.

Dėl praeities “Darbas’“ 
sako: 1

Laikui bėgant turėjome 
daugelį progų iškelti ir pasi
džiaugti mūsų organizacijos 
atsiekimais. Iš tikrųjų Uru
gvajaus pažangieji lietuviai 
turi ir gali kuo didžiuotis. 
Atlikta daug darbų, susilauk
ta gražių vaisių. Per pa
starąjį dešimtmetį galima' sa
kyti, pasireiškė mūsų neęlide- 1 
Įėję kolonijoje patys žymieji 
progreso ženklai. Šalyje susi- 
normavo politine valdžios san
tvarka, nusistovėjo ir prisitai
kė prie vietos sąlygų lietuviš
koji ateivija. Pradedant Is
panijos ir baigiant didžiuoju, 
antruoju pasauliniu karu, 
kaip visa .Urugvajaus liaudis, 
taip ir lietuvių kolonija įsi
traukė į aktyvią veiklą kovai 
su tarptautinio fašizmo grės
mingomis jėgomis. Ypatingai 
pastarasis pasaulinis karas 
išjudino' iš sustingimo, iš in,-

yra 
ta jėga, kurią sudaro socia
listai ir katalikai. Trečioji 
jėga, kaip paprastai sako
ma, turi apsaugot europines
valstybes nuo komunistą ir '■ diferentiškūmo daugybę nau- 
fašistų. Amerikos Valsty- jų,, ryžtingų elementų.
bes Departmentas remia tą apystovos buvo pasėka ir to, 
trečiąją jėgą, nes Tik ji . ga
linti “išgelbėt” Europą ir-
užtikrint evoliucinį progre- je.
są.

Gyvenimas,

šios

ką Urugvajaus lietuviai turi 
atsiekę visuomeninėje srity -

Kitaip dėjosi priešingame 
tačiau, rodo , fronte. Buržuazinės Lietuvos 

ką kitą. Jis parodo trečiąją I kaštais ir nurodymais sulip-. 
jėgą esant ne jėga, bet silp
nybe. '/Trečioji jėga yis la-^ 
biau krypsta dešinyn iš sa
vo taip vadinamo vidurke
lio.

Vokietijos valdžioje soci
aldemokratams nėra vietos, 

ešiniausios rūšies 
ratai. Vakarų 
krikščionių de-

nors 
sočia 
Vokietijos 
mok ratų i 
ja sunėrė 
šistine nat 
Belgijoj s

Iki šiol nebuvo progos patir- 
kad tie Smetonos laikais

Ten pat, kaip “geras patri
otas”. S. Bakšys dar griebiasi 
įtikinėti, kad “priešas mūsų 
tautos neišnaikins”, žinodami 
gerai, ką jis laiko “priešu”, 
mes nepageidaujame panašių 
įkalbinėjimų. Lietuvos 'clarbo 
liaudis ir kitur gyvenantieji 
susipratę lietuviai kitaip su
pranta “priešo” buvimą. 1940 
metais mūsų Lietuva nusikratė

sisako sumaterializėjimu ir, 
kad jiems “lietuviškoji kny
ga jau nėra tuo tautos gaivi
nančiu faktoriumi”, mes, dar
bo žmonės, tame klausime nie
kados nesusvyravome. Už lie
tuvišką knygą, už spausdintą 
žodį buvome persekiojami, ka
linami ir tremiami iš šios ša
lies. Jeigu ne sm^oniškų tau
tininkų skundai vietos polici
jai, būtume beturį dideles* 
bibliotekas knygų, skaitlingas 
kultūrines organizacijas. Be- 
slapstant daugybė brangių 
knygų išsimėtė, supuvo, o kita 
tiek buvo su konfiskuota. Nors 
turėjome daug nuostolių, bet 
žiaurus persekiojimas mus ne- 
nligąsdiuo ir lietuviškas spaus
dintas žodis tebepalaiko mu
myse laisvės troškulį, žinonįia, 
mes puikiai

■ gą nuo “knygos”.
sų klubuose kursai, skaityklos, šlamštu mes nesiinterosuoja- 
kada Centras dar turi didelęs me Todėl panašaus turinio 

knygpalaikės neturi pasiseki
mo, nesuranda sau, skaitytojų. 
Tegul jas rašosi ir skaitosi 
tėvynės netekę išbėgėliai. Dar
bininkas lietuvis tik laukia 
demokratijos nušvitimo šioje 
šalyje, kad galėtų iš savo se
nosios teviškėsyfjarsisiųsdinti 
sau knygų, kiurių yra taip pa
siilgęs, kaip savo tikros lais
vės.

šį kartą pasakysime tiek, 
kad mes neprivalome tenkin
tis tuo, kas jau atlikta., nedera 
mums sustoti vietoje ir džiau
gtis išvaryta vaga plačiame 
kultūrinio’ darbo bare. Nelai
kąs lūkuriuoti, kada mūsų or
ganizacija dar lyjper^kaitlin- 
gįausia nariais, kada mes dar 
negalime palaikyti nuolatinį 
chorą, kada dar neveikia mūr

sumas skolų ir kompromisų, 
kada, pagaliau, nemažas kiėr 
kis mūsų ilgamečių Bendradar
bių ruošiasi repatrijuotis se- 
nojon tėviškėn.

Neišvyks tėvynėn visi. Liks 
mūsų kolonija. Privalo likti ir 
nė kiek nepažeista mūsų orga
nizacija. Ji gali vystytis ir 
tvirtėti, tik reikia didesnio su
sirūpinimo, prisidėjimo. Tren
kime į šalį apsmrdimą! Neeik
vok ime brangaūs laiko bana- 
liškumams! Stokime visi ir vi
sos į bendrą dalbą ir kelkime 
pažangiųjų lietuvių vardą, ko
vokime už apšvietą, už vieny
bę išeivijoje!

Raršalas Tolbuchinas 
Didvyriškai Palaidotas

Maskva. —-i- Su didžiomis 
iškilmėmis taipo palaidotas 
velionis Sovietų Sąjungos ; 
maršalas Feodoras I. Tol
buchinas, didvyris Stalin
grado mūšio ir kitų šaunių 
karo žygių prieš nacius. Jis 
buvo 55 metų amžiaus.

Tolbuchino kūnas buvo 
pašarvotas Unijų Rūmuo
se, Kremliuje. CĮarbės. sar
gais prie karsto stovėjo 
maršalas Aleksandras So
kolovskis ir aukšti Sovietų 
vyriausybės nayia'j.

Velionio kūnas buvo kre- 
matorijoj sudegintas. Jo 
pelenus urnoje nešė Molo
tovas, buvęs užsienio reika
lų ministrą^ ir kiti žymūs 

Urna su 
įmūryta

dytos grupės išeivijoj^, greit 
susmuko. Nežiūrint smetoni
nių diplomatinių agentų .de
damų pastangų, 
nebepajėgia 
gyvavimo.
susilaukė ir mūsų vadinamieji 
socialistai, savo veiklos pa
grindai! padęję prieškomunis? 24-riųpatranki/^trenks-

I tinį šūkį. Nūdien jų nė pėd- mai Raudonojoj Aikštėj da- 
sako neliko. I'vė karinį\ atsisveikinimo

Vienintelė Urugvajaus lie- saliūtą Tolbuchinui.
Šermenyse ir 'laidotuvėse 

dalyvavo šimtai tūkstančių- 
kariškių ir civilinių žmo
nių. ' ■ ' '

•s tai d c
ialdeimoK

(Klerikalų) parti-
rankas su neofa-

donalistų partija. I tuvių organizaciją, kuri no tik j 
udaryta dešiniųjų nesušlubavo, bet ♦ dideliais

tos grupės 
pateisinti; savo

Ne kitokio likimo sovietiniai vstdąl 
pelenais tap o v. 
Kremliaus sienoje.

lauke dar vienos staigmenos! 45 amerikiniaiNehru susilaukė dar vienos staigmenos: 45 amerikiniai 
visuomenininkai, rašytojai ir menininkai įteikė jam pro
testą, atviią laišką, smerkiantį Indijoje pravedamus ant 
darbininkų klasės puolimus ir stitrempimą civilinių lais
vių tame krašte. A-7

Visa tai svečiui sudarė nesmagumų,Uoet jis, mums ro
dosi, turėjo to tikėtis, nes Nehru gerai žino, kas 
darosi Indijoje!

180 tonų talpos svirnas pas
tatytas Piniavos valsčiaus-((•Pa
nevėžio ,apskr.) “Pirmyn”ko
lūkyje. Janie pilami naujojo
derliaus grūdai.

P. Sargautas

S-tis

atskiriame kriy-
Fašistiniu

Sanpaulietis

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS
Tikinčiųjų lietuvių pinigais 

V. Žolinoje -yra pastatyta 
“lietuviška” bažnyčia. Bet da
bar jau ji nebe lietuvių: vys
kupas ten Įsitaisė sau parapi
ją. Nepaisant* to. Ragažinskas 
nesiliauja kaulyti iš tautiečių 
pinigus klebonijai statyti. 
Kodėl jis nesikreipia į vysku
pą? Jeigu lietuviai neteko 
“savo” bažnyčios, nereikia nei 
klebonijos. *

— Prie aukso ieškotojų gru
pės prisišlieję lietuviai V. 
Merkys ir L. Baltrikonis išvy
ko į Guaporė paupius, aukso 
ir dėimaiitų ieškoti. <

— Tik pirmomis S. m. lie-" 
pos mėn. dienomis- pasimirė 
lietuviai: P. Žilinskas, J. Jan
kauskas, B. Vaškelis ir O. 
Plečkaitienė.

“D.”
NAUJAS KRAŠTOTYROS 

MUZIEJUS
KELMĖ, rugp, 18

Prieš 
tas 
Daug 
duoja

KITOKS SUPRATIMAS
Rašydamas apie reikalingu

mą lietuvių kalbos pamokų, 
S. Bakšys, kaip ir j visuomet,

d. — 
tris dienas čia atidary- 
kraštotyros muziejus, 
naujų eksponatų vaiz- 
katalikų reakcinės dva-

neapseina be faktų iškraipy- eiškijos kovą prieš liaudį. Ei- 
mo. šį sykį savo neva laikraš-’ į lė įdomių eksponatų rasta iš 
tyje jis šitaip nukalba: 
tuvi, neramink savo 
apgaule, kad Lietuvos nebėr.. 
Iki šiol mūsų- 
šmeižtas nebuvo atremtas, to
dėl čia noriu nors trumpai pa

baudžiavos laikų pas' vietos 
sąžinės kolūkiečius. Minėti eksponatai 

perduoti muziejui. Naujai Iš
spaudoje tas\į teigtąjį muziejų gausiai lanko 

žmonės.
P. Bladyla

Statybos darbininkai sveikina iškeliamą Jungtinių 
Tautų vėliavą ant naujai pastatytų plieninių griaučių, 
aplink kuriuos statys mūro pastatus Jungtinių Tautų 
namams New Yorke. Mėlyną su baltu alyvos šakelės 
emblemą įteikė UN gen^ralts sekretorius Trygve Lie.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Spalių 22, 1949
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“Paparčio Žiedo” Spektaklis Brooklyne

i

iūčio 13 d. įvyko Uruguajaus 
Centro ir “Maksimo Gorkio” klu-

no festivalis. Nepaisant, kad lie- 
iki pusiaunakčio, publika buvo ■

I i PAVYZDŽIU
/ugp. 18 d. — 

niūvės kolektyvas 
kovoja dėl metinio 
ymo iki Didžiosios 
alistinės revoliuci-

(spalių) 9
Liberty Auditorijoj,

statė scenon
Paparčio žiedu.”

llTCRATŪRA 
IR HICRAS

Sekmadienį, šio mėnesio 
dienos popietį 
Brooklyno Aido i Choras 
spektaklį, užvadintą 
Iki šiol vis laukiau ir laukiau — gal kas 
nors parašys tos dienos programos apy
braižą, kritiką, o gal net pagyrimą. Bet, 
kadangi vietinių žinių redaktorė S. Sas- 
na, kaip ir pats didysis ir uolusis meni
ninkų draugas, Dr. J. J. Kaškiaučius, 
tą dieną buvo užimti kitais darbais, tai 
tokia apybraiža iki šiol taip ir nepasiro
dė. Tiesa, A. Bimba labai teisėtai pagy
rė Gertrūdos Ulinskaitės toje programo
je dainavimą. Bet —^daugiau nieko. 
Maria Judzentienė parašė anglų kalboj 
trumpą rašinėlį, bet tai irgi nebuvo apy
braiža, o tik išreiškimas jos asmeninio įš 
“Paparčio žiedo” perstatymo gauto įspū
džio: “Paparčio žiedas” ją sužavėjo ir ji 
viešai tai pareiškė.
“PAPARČIO ŽIEDO” ISTORIJA

“Paparčio žiedo” siužetas gimė Olym
pia Parke, Worcester, Mass., LMS Se
minare, štai kokiu būdu: Dramos moky
tojas Carl H. Roth sugestavo, kad LMS 
Seminaro tada i statomas scenon. spektak
lis būtų montuotas ant arabiškos legen
dos (pasakos) apie ‘magiškąją lempą. 
Pagal tą legendą, turintis magiškąją 
lempą, gali, tos lempos pagalba, užga
nėdinti visus savo pageidavimus — gau
ti viską, ko tik nori. O kadangi mūsų 
spektaklis buvo lietuviškas savo turiniu, 
lietuvių menininkų statomas scenon, ir 
lietuviškai publikai, tai reilcėjo jį mon
tuoti ant lietuviškos legendos, panašios, 
kaip ir arabų magiškoji lempa. Tąja- le
genda, kaip tik ir. buvo “Paparčio žie
das.” Birutė Ramoškaitė, mokinusi Se
minare dainavimo, tuoj sudarė dainų, 
šokių ir muzikos sėkmės formą-progra- 
mą, pagal kurią buvo parašytas “Papar
čio žiedo” montažo tekstas.

Brooklyno Aido Chorui statant sce
non “Paparčio žiedą,” jo montažas buvo 

z perrašytas ir kiek patobulintas: dau
giau išryškinta legenda apie paparčio 
žiedą, kai kurios dainos pakeistos, kai 
kur įterpta daugiau dainų; taipgi įterp
ta vyrų choras, solistė Gertruda Ulins- 
kaitė, armoništė Florence Kazakevičiūtė 
ir kt. .

Tai tokį “Paparčio žiedą” Aido Cho
rui parvežė buvusi to Seminaro studen
tė Amelia Burbaitė. Tai tokį ji, pagelbs- 
tima Aido Choro ir LKM narių, Aido 
Choro mokytojo Jurgio Kazakevičiaus ir 
LKM tautinių Šokių mokytojos Ruth 
Bell ir kt., pastatė scenon. Tai tokia bu
vo “Paparčio žiedo” kaipo spektaklio už
uomazga. Vėliau pamatysimė to spek
taklio turinį, kaip jis buvo pastatytas 
Brooklyne.
APOLOGETIKA ETIKA’l 1

Dabar, kadangi mažai kas buvo rašo
ma apie “Paparčio žiedo” pražydėjimą 
Worcesteryj, o apie jo antrą kartą pa
sirodymą Brooklyne, taip pat niekas ne
padarė rimtos apybraižos, tai draugų 
įrašomas, aš, nors ir ne visai’ rimtas 
rašytojas (tik*pretenduoju tokiu būti), 
rašau pats...

Jei draugai skaitytojai pastebite aro
gantiškumo ir apsilenkimo su etika šia
me rašinyje, tąi prašau man už tai at
leisti, nes šioj atomiškos bombos, idėjų 
konflikto ir dipukų gadynėj etikos mažai 
kas bepaiso; ji, etika, — tik ištampyta 
ir nudėvėta vyža. ...»

Vyriausiu mano apsilenkimu su etika 
bene bus tas, kad aš, visai nerausdamas, 
pasigiriu (su ąpologika Birutei Ra
moškaitei, C. H. Roth, Mildred Stensler 
ir St. Jasilioniui), jog “Paparčio žiedui” 
montažo tekstą aš parašiau. Kadangi iš 
esmės jau nėra etiška kokio nors rašinio 
autoriui pačiam savo rašinį .recenzuoti, o 
aš • aplinkybių priverstas tą daryti, tai 
visai apsilenkiu ir su kitais etikos dės
niais — pabrėžiu įvardžius “czs,” “pate,” 
nes man atrodo: jeigu jau pradėjau ne
paisyti etikos, tai būtų dar labiau ne
etiška palikti tuos įvardžius nepabrėž
tais.

Toliau, nors galėčiau pasiteisinti, kad 
šį rašinį rašau draugų akstinamas, ku
rie motyvuoja: “jei tu neparašysi, tai 
taip ir liks nieko neparašyta.” 'Bet tokio 
pasiteisinimo irgi nedarau: jeigu jau 
įsibrioviau į aroganto rolę, tai ir pasiry
žau tą rolę atlikti, kaip tikras tos sri
ties “menininkas” ir prisipažįstu — ra
šau ne dėl to, jog draugai pageidavo, o 
dėl to, kad iš to gaunu asmeninį mano 1 
egoistinio aš patenkinimo jausmą ...

Šitokia savo rašymo forma neturiu 
tikslo niekam asmeniniai mesti tos iš
tampytos etikos — vyžos repliką, \bet 
man atrodo, kad dabartiniu laiku, ypač 
tarp dipukų, randasi tokių, kurie patys 
sau tą vyžą maunasi.. . ant galvos, ant 
akių'hr dėlto nemato, kas aplinkui juos 
dedasi.. .
“PAPARČIO žiEDO”
PERSTATYMAS BROOKLYNE

Scenai atsidarius, miško ^aikštelėje 
ant kelmo sėdi senelis. (Petras Grabaus
kas). Paskui išeina jauna mergytė (Ire
na Babarskatiė), su knyga rankoje, lyg 
ko tai ieškodama. (Montažo tekste buyo 
berniukas, o ne mergytė, nes pagal le
gendą, tik berniukai ieškodavo paparčio 
žiedo). Senelis klausia mergytės, ko ji 
ieškanti. Mergytė atsako, kad ji ieškan
ti paparčio žiedo, nes šią naktį yrą šven
to Jono naktis ir pačiame vidur naktyje, 
tik vienai akimirkai papartis pražydė- 
sias.

— O iš kur tu žinai apie paparčio žie
dą? — klausia senelis, juk tai senovės 
lietuvių legenda ir retas kuris apie tai 
težino.

— O štai šitoje knygoje apie tai rašo, 
— atsako mergytė.

— Parodyk man tą knygą.
Mergytė paduoda seneliui knygą, se

nelis skaito iš jos apie legendą: kaip 
vienas berniukas, norėdamas Lietuvą iš
gelbėti ir apginti nuo kryžiuočių pavo
jaus, kas metai Šv. Jono naktį eidavo 
ieškoti paparčio žiedo. Bet jam vis taip 
ir nepavykdavo to žiedo surasti. Daž
niausiai berniuką atbaidydavo nuo sa
vo tikslo atsiekime visokių pabaisų — 
vaiduoklių ir raganų būriai. Bet vieną 
kartą, kai berniukas buvo jau kiek dau
giau paaugęs, tiek įsidrąsino, kad pra
siskverbė pro raganų ir vaiduoklių bū- 

• rius, ir jau artėjo prie' papartyno^ kaip 
staiga iššoko iš krūmokšnių undinių bū
rys. . . \

— O kas yra tos undinės, — klausia 
mergytė.

— Undinės, tai tokios dvasios, lyg ir 
deivės; pasivertusios į labai gražias mer
ginas, gundančias kiekvieną, kuris nori 
ko nors gero gyvenime atsiekti, — pa
aiškina senelis ir skaito toliau:

— Undinės—labai gražios, skaisčios 
Merginos, visos ilgais, palaidais gelto
nais plaukais, ir vienatinis jų drabužis 
buvo tiktai žalias vainikas ant kiekvie
nos jų gražios galvos. Štai kaip undinės 
berniuką gundė:

— Koks tu gražus bernelis. Kaip tu 
mums patinki! Neik paparčio žiedo ieš
koti, o pasilik su mums! Mes amžinai 
jaunos, amžinai meilios; ašarėlė niekad 

. neplauna mums veidelių. Mes mokame 
tik mylėti ir džiaugtis j aistringos meilės 
džiaugsmu. Visos pasaulyje merginos 
negalėtų duoti tau tiek laimės, kiek tik 
viena iŠ mūsų; o mūsų yra visas būrys. 
Eikš pas mus, lauktasai berneli! Neieš
kok paparčio žiedo! Tu tik pabūk su 
mums, mūs žydrių akių gelmėj paskęsk, 
mūsų šilkinių kasų bangose myluokis! 
Pabūk su mums nors valandėlę, mūsų 
aistringame glėbyj tu apsvaigsi ir nie
kuomet nepanorėsi skirtis iš mūsų sal
džios draugystės!

—Bet berniukas buvo pasiryžęs,—skai
to toliau senelis. — Jis, nugalėjęs vai
duoklių ir raganų gąsdinimus, nepasida
vė ir saldžiai undinių pagundai — ėjo 
paparty no link. Staiga prieš jį atsistoja 
graži, šviesi moteriškė, baltai apsiren
gusi, raudona rože prie krūtinės. Jos 
kaktoj žiba paparčio žiedas. Ta moteriš

|ke buvo geroji laumė...
, — O kas yra laume? — klausia sene
lio mergytė, Į ,tą klausimą per garsia
kalbį atsako pati laumė. Senelis ir mer
gytė, išgirdę laumės balsą lyg nusigąs
ta, paskui stebėdamiesi klausosi. Lau
mė (Lilija Kavaliauskaitė) kalba:

— Aš — visų teisingųjų, visų drąsių
jų kelio palydovė. Aš esu geroji laumė. 
Kadangi tu turėjai drąsos nepabijoti 
raganų ir vaiduoklių gąsdinimo; kadan
gi tu iurejai jėgos atsispirti gražiųjų 
undinių meiliai pagundai, tai tu pilnai 
esi vertas rasti paparčio žiedą. Aš tave 
nuvesiu, kur papartis žydi. Savo ranke
lėmis jį tau palenksiu ir palaikysiu, kad 
nenuvystų, kol tu jį puskinsi. ..

Sekamoje scenoje pasirodo jau suau
gęs berniukas (Vladas Brazauskąs) ir 
jo mylimoji (Amelia Burbaitė). Vladas 
laiko rankoje šviečiantį paparčio žiedą. 
Vladas kalba: , ■

— Ilgai ieškojau paparčio žiedo, ir 
štai dabar aš jį turiu.

— Taip tu jį tūri. Aš tau pagelbėjau 
jį surasti. To žiedo pagalba dabar tu 
gali gauti.ko tik nori, — kalba laumė, 
— naudok tą žiedą išmintingai. O/da- 
bar sakyk, ko tu nori? \

ki, negali atsiekti. Jūs, protingi žmonės, 
kalba laumė. — Argi jums reikia ti

kėli legendoms. Ar reikia jums legen
domis gyventi? Grįžkite į tikrovę ir gy
venkite tikrovišku gyvenimu: švieskitės 
patys ir svieskite kitus. Dirbkite dėl lai
mingos visai žmonijai ateities. Čia tai ir 
bus’ne legendinis, o tikrasis jūsų papar- 

į čio žiedas, — baigia laumė.
Tolesnėje “Paparčio žiedo” sekinėje, 

nežinau kodėl, montažo tekstas jau bu
vo nutrauktas — sekė vien koncertinė 
programa. Amelios Burbaitės, kuri spek
taklį režisavo, manymu: kai jie sugrįžo 
iš legendos į tikrovę, tai ir “Paparčio žie
das” jau atgyveno savo laiką, nors man 
atrodė, kad dar visgi kažko trūko,

Apart viešnios solistės damininkės^ 
Gertrūdos Ulinskaitės, visą programą 
bendromis jėgomis pildė Aido Choro ir 
LKM nariai. Beje, daugelis LKM narių 
dabar yra jau kartu ir Aido Choro na
riais.

Kaip anksčiau minėjau, ■ nesitikėjau, 
ka,d man teks rašyti šį rašinį, tai nepa
sistengiau sužinoti, kas reikia tokiąm ap? 
rašymui. Dėl to tiksliai negaliu pasaky
ti, bet man rodos, kad dainoms pianu 
akompanavo Sylvia Pužauskaitė ir Aldo
na Žilinskaitė-Anderson.

Berniuko mylimoji ko tai nohėtų, bet y Abelnai paėmus ir, atsižvelgiant į la- 
laumė perspėja, kad tik to pageidavi- - • ■ ’ ” 1
mai gali būti užganėdinti, kurio nuosa
vybėje yra paparčio žiedas.

Vladas nori pamatyti, kaip-dabar jo 
kaimo jaunimas gyvena ir tuč tuojau jo 
noras patenkinamas: Prieš jo akis jau
nimas — šoka, dainuoja, linksminai. Ir 
taip seka toliau vienas po kitam Vlado ir 
Amelios pageidavimų patenkinimai iki 
pusės programos.

Kitoje, iš eilės jau kelintoje scenoje, 
Vladas ir Amelia vėl pasirodo estradoje, 
abudu nuliūdę, susirūpinę, vienas kitam 
priekaištauja. Priežastis: Vladas kažkur 
prarado paparčio žiedą ir dabar, nors 
ir geriausi būtų jo norai ir pageidavi
mai ‘— nebus patenkinti.

Vėl pasigirsta laumei balsas. Ląumė 
jiems sako, kad paparčio žiedas, tai tik 
legendinis dalykas. Raganos — irgi le-' 
gendinės — f ai kliūtys ko nors gero gy
venime atsiekti. Undinės — tai pagun
dos, ir jei ^as gyvenime pagundoms pa
siduoda, tas

kai trumpą laiką, kuriuomi aidieęiai ir 
LKM-iečiai susimokino “Paparčio žie
dą,” tai spektaklis pavyko puikiai. Žino
ma, buvo trūkumų, bet kur jų nėra. 
Bet. kiėk teko girdėti, publika abelnai tų 
trūkumų mažai ar visai nepastebėjo. Pu
blika, sprendžiant iš plojimų, spektakliu 
buvo sužavėta. Daugelis išsireiškė, kad 
“Paparčio žiedas” jiems geriau patiko, 
negu koks nors, kad ir geriausias, kon
certas arba net operetė.

Na, jei taip, tai teko girdėti, kad LKM 
jaunuoliai ruošiasi prie 
panašaus. 'Nuoširdžiai linkiu LKM jau
nuoliams, jei ne gražiau, tai bent taip' 
kaip su “Paparčio žiedu” pasirodyti!

Beje, šia proga noriu dar kartą pa
kartoti savo aš ir, Aido Choro vardu 
(net jo nesiklausęs), padėkavoti Gertrū
dai Ulinskaitei už atėjimą Brooklyno ai- 
diečiams į talką. Be Gertrūdos talkos 
“Paparčio žiedas” nebūtų buvęs toks pa
sekmingas.

kad ir kilniausio tiks-

Uruguajaus Pažangiųjų Lietuvių 
Kultūrine Veikla

Tuomet, kai mes laukiame žiemos, 
Pietų Amerik. lietuviai laukia vasaros. 
Tik ką pasibaigusią žiemą jie, kur galė
jo, dirbo salėse, ruošė koncertus, vaidi
no scenos veikalus.

Deja, iš visų Pietų Amerikos respu
blikų, tik viename Uruguajuje pažangie
ji lietuviai tegalėjo laisvai veikti kultū
riniai, — faktinai, tik viename Monte- 
videjuje, Uruguajaus sostinėje, kur lie
tuviai turi savo laikraštį “Darbą” ir sa
vo Kultūros Centrą. Argentinoje ir Bra
zilijoje, kur Lietuvių gyvena kur kas 
daugiam nei Uruguajuje, jokia kultūri
nė veikija-praėjusią žiemą nebuvo leista.

Žemihu paduodame iš “Darbo” kėlėt 
žinelių^ apie progresyvių lietuviu kultu 
yinę veiklą Montevidejuje.— L. Red. 
FESTIVALIUI PRAĖJUS

Rugp 
Lietuv. 
bo benc romis pastangomis surengtas di
delis m 
tus lijo 
labai skaitlinga. Didžiulė “Victoria Hall” 
sale buvo pilna žmonių; Vakaro progra
ma, ’kaip ir buvo tikėtasi, puikiai pavy
ko. Pir noje dalyje lietuvių vaikučių gru
pė pavaizdavo “Čigonų stovyklą.” Šioje 
grupėje svarbesnes roles atliko J. Bliu- 
vaitė, A. Velyvis, G. Rasikas ir L. Bra- 
zyte; šiedu gražiai pašoko. Labai gražiai 
padainavo duetą “Jojau dieųą” V. Ba
nevičienė ir A. Savickas. Ypač A. Sa
vickas puikiai užsirekomendavo, atliko 
savo dalį tikrai meistriškai.

Po “M. Gorkio” choro, kuriam vado
vavo L. Diatlov, vėl scenon išėjo mūsų 
mažieji artistaiS. Banevičiūtė, A. Le- 
viškaitė, L. ir E. Karvelytės, V. Kliau- 
gaitė, N. Kairytė, S. Jonelytė, L. Brazy- 
tė, A. Žuklytė ir I. Kanopaite; jos su
tartinai pašoko “Suktinį”, ir “Noriu mie
go.” Duetą “Jau saulutė: padainavo V. 
Banevičienė §u L. Abračinsku; “Kur ba
kūžė Samanota” — solo, atliko V. Bane
vičienė. Visiems akompanavo N. Budrei- 
ka. Labai įspūdingai deklamavo A. Ma
tulevičiūtė. ' * t

Antroje programos dalyje, “M. Gor-

kio” balalaikų orkestras, J. M. Berezni- 
kovo vadovaujamas, sugrojo keletą liau
dies dainų motyvais muzikalinių dalykė
lių. Tautinius šokius pašokb gerai lavin
tos vaikinų ir mergaičių grupės, kurioms 
vadovąvo baleto mokytoja V. Tomina,

Svečių tarpe buvo TSRS ministras 
Urugvajuje N. Gorelkinas su žmona, 
konsulas P. Kotikas ir kiti atstovybės 
tarnautojai. Scenos programai pasibai
gus svečiai buvo pakviesti į draugiškas 
vaišes, kuriose dalyvavo ir abiejų orga
nizacijų aktyvesnieji asmenys.

Bendras visų įspūdis iš šio festivalio 
yra geras ir pageidautina surasti būdus 
tokių parengimų dažnesniam organizavi
mui.

?PASKAITA IR SPAUDOS PARODA
Rugpjūčio 28 d. 17 vai. (5-tą vai. p.p.), 

ULC salėje — Agraciada 2783, Monte- 
videjuje, įvyko svarbi paskaita temoje: 
“Kaip gyvena darbininkai T. Sąjungoj”. 
Šiū paskaitą skaitė neseniai grįžęs iš 
TSRS Urugvajaus profsąjungų žymus 
veikėjas, Enrique Pastorino, dalyvavęs

■ paskutiniame tarybinių profsąjungų su
važiavime, Maskvoje.

Ta pačia proga buvo atidaryta mūsų 
^spaudos paroda, kurioje buvo galima pa
matyti JAV pažangiųjų lietuvių mums 

^padovanotas raides linotipui, Tarybų 
Lietuvoje išleistos knygos, laikraščiai. 
Parodoje žymią vietą užėmė ir foto nuo
traukos..
MŪSŲ KNYGYNAS ' '

Iki šiol ULC biblioteka nėra reikiamai 
panaudojama. Nors yra narių, kurie ko
ne kas dvi savaitės keičia perskaitytas 
knygas, bet apskritai imant, vistiek dar 
nedaug skaitytojų naudojasi esamomis 
knygomis? Tenka pastebėti, kad skaito
mosios knygos yra vien grožinė literatū
ra. Yra vertingų knygų istorinio bei po
litinio turinio, bet jų mažai kas reika
lauja. Taip pat yra ir su poezija. Jau 
neminint senesnių knygų, kaip* A. Reg- 
račio, V. Žalionio ir kt., yra naujų: V. 
Valsiūnienės “Šviesi diena”,. T. Tilvyčio

(Tąsa ant 4 pusi.)

Žinios iš Lietuvos
ŠEFU PARAMA 

KOLŪKIAMS

KAUNAS, rugp. 18 d.- 
žemčs ūkio akademi.ja^šęfuo- 
ja šakių apskrities Kidulių 
valsčiaus kolūkius. Akademi
jos partinės organizacijos ini
ciatyva, mokomojo personalo 
darbuotojai ir studentai aiški
na apylinkėse valstiečiams 
apie kolūkių pranašumą, pa
deda susiorganizuoti iniciaty
vinėms grupėms, įsisteigti ko
lūkiams apylinkėse, šiuo metu 
valsčiuje jau yra 14 kolūkių/

Kauniečiai kolūkiams suda^ 
rė pavasario sėjos ir gamybi
nius planus, padeda suprojek
tuoti sodybinius plotus, teikia 
patarimus aukšto derliaus 
grandims ir gyvulininkystės 
klausimais. Per vasarą valsčiu
je dirbo 72 studentai, atlikda
mi kolūkiu ž’emių išmatavimo 
planus, ištirdami dirvų rūgš
tingumą, sudarydami meliora
cijos darbų planas ir 1.1.

Akademijos dėstytojas in
žinierius Balkeyičius “Kom
jaunuolio” kolūkiui paruošė 
planą ir vadovauja hidroelek
trinės statybai. Ant Sudargo 
upelio jau pastatytas pylimas, 
šuprbjeklu’Ota ir vietoje pas
tatyta turbina, statomi reika
lingi pastatai, sudaromas tink
lo planas. Statybos darbuose 
kolūkiečiams talkininkauja 
studentai. Statyba vykdoma 
tokiais tempais, kad hidroj 
lektrinė būtų užbaigta ligi 
Didžiojo Spalio metinių ir kad 
žiemos metu kolūkiečiai jau 
turėtų elektros švjesą.

Lentpiūves kolektyvas virši
jo liepos mėnesio gamybinį 
planą. įmonės dirbantieji, nuo
lat mažindami gaminių savi
kainą, taupydami žaliavą, kel
dami darbo našumą ir gerin
dami gaminių kokybę, per pir
mąjį šių metų pusmetį sudarė 
1,090,000 rublių viršumplani- 
nių sankaupų. Didelis dėmlif 
sys krieipiamas į žaliavų tau
pymą. Išnaudojamos įvairios 
medžio atrėžos, — tai liepos 
mėnesį įmonei davė į 25,000 
rublių pelno. q

Lentpjūvėje 12 brigadų ko
voja del puikios kokybės bri
gados vardo. Pirmauja gate- 
rininkų Brazausko ir Rimkaus 
vadovaujamos brigados.

Įmonėje vis labiau plečiama 
plataus vartojimo prekių ga
myba kolūkiams.

Neseniai atstatytas ir paleis
tas į darbą naujai rekonstruo
tas gateris. Gaterininkas.Janu
šauskas pagamino , specialią 
teptuvę, automatiškai teikian
čią alyvą gateriui. Šis patobu
linimas padeda išvengti daug 
nereikalingų prastovėjimų.

Iš GAMYBOS ATLIEKU — 
ĮVAIRŪS GAMINIAI

KLAIPĖDA, rugpj^S- d.— 
Miesto pramonės'Utfmibinato 
tekstilės cechas pasistatė sau 
uždavinį: galimai daugiau iš
naudoti atliekas. Pastatyta 
speciali automatinė špūliavimo 
mašina, kurios pagalba kas
dien “Aušros” kojinių fabriko 
gaminių atliekos paverčiamos 
siūlais. Iš šių siūlų gaminarąa 
įvairi medvilninė plataus van
toj i mb medžiaga — impilai, 
paklodės, baltiniais medžia
ga ir k t. y

šiomis dienomis pradėta ga
minti pigi pusvilnonė medžia

ga, kortas ir kamelė.
Iš geriausių ašutų gamina- 

fha kamelė, o iš ašutų atliekų 
nuo kamelės — šepečiai. Ašu
tų nuopjovos sunaudojamos 
pusminkšcių baldų gamybai.

Pramonės kombinato darbi
ninkai siekia kuo daugiau su
naudoti atliekas. .

V. Mikalauskas

Laisvė—Liberty Lith. Daily 
Sėst., Spalių 22, 1949
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Uruguajaus Pažangiųjų Lietuvių
• Kultūrine Veikla

H—--------------------------------------------—-----------

JONAS KAŠKAITIS.

fTasa nuo 3-čin dus 1

“Dičius,” įvairių autorių “Tėvynės at
garsiai” ir kt. Jos laukia skaitytojų. Pa
keisti knygas galima antradieniais ir ki
tomis sueigų dienomis.
“SENBERNIAI” CERROJE

Rugpjūčio 21 d. įvyko ULC Cerros 
(Montevideo priemiestis) skyriaus pa
talpose gražus parengimas, kuriame bu- 
yo pakartota 3 veiksmu komedija “Sen
berniai.” Vaidino: J. Mikoliūnas, V. Le- 
viška, J. Trinskis, A. Sausvs, K. Kau
kienė ir A. Abračinskienė. Režisavo S. 
Rasikas, suflioravo J. Donkus. Publikos 
buvo prisirinkusi pilna salė ir visiems 
vaidinimas labai patiko, nes artistai bu
vo palydėti ilgais delnų plojimais.

na suvažiavimą ir kita chicagiškė orga
nizacija —- Meno ir Kultūros Klubas.

Trečios Apskrities LMS pirmininkas 
V. Bovinas rašo:

“...Mes, iš LMS III Apskrities, ban
dysime paveikti į meno grupes, šioje

•apylinkėje veikiančias, kad jos dalvvau-
tų suvažiavime; Nuo savęs bandysiu' ir 
per ‘Laisvę’ kaip ką parašyti suvėlavi
mo reikalu.”
NAUJI LMS LEIDINIAI

Tik ko, išsiuntinėjome nariams no vie
ną egzempliorių dvieju teatrališku vei
kalu: V. Burdigono “Karžygiai” ir P. 
M oc ka | h -1 r i o “Dovi po ja u s Ne) 'egė.1 ’

špaudon jau nuduota R. Mizaros 4

Tai dar pirma 
esama atvažiavusių

čia pat, pievos pa
stoviniuoja keletas 

vy r i u k u. šn ok t e 1 ė j o m 
Ju esama iš toliau—

Padardeję kokią pusę my
lios, privažiuojam gražią, 
nuolaidžią pakalnėj pievą, 
aptvertą nuo kelio balta sta
tiniu tvora, po dešinei. Įva- 
žiuojam į tą žalią aikštyą čia j 
jau stūkso prie tvoros keletas 
automobilių. - 
mūsų jau 
svečių.

Taip.

LMS VEIKLA
RUOŠIAMĖS SUVAŽIAVIMUI

LMS Nacionalio Suvažiavimo Cleve- 
lande vietinė komisija praneša Centrui, 
kad iš ju pusės visas prirengiamasis dar
bas baigiamas atlikti.

Sachsenheim salė^T406 E. 55th St., 
paimta dviem diendm — lapkričio 26-27. 
Suvažiavimo sesijos prasidės šeštadienį, 
lapkričio 26 d., pirmą valandą popiet. 
Ant rytojaus, sekmadienį, sesijas pradė
sime 9-tą valandą ryto ir užbaigsime 
apie pietus ar kiek vėliaus. Popiet, 2:30, 
prasidės koncertas užbaigimui suvažia
vimo.

Koncerto programą pildys vietines 
menininku jėgos ir iš kitur atvykę de
legatai. Vietinių clevelandiečių jau yra 
apsiėmę dalyvauti programoje sekami:

Solistai : Aldona* DeVetzko, Elenore 
Ste jauko ir Julius Krasnickas.

Jauna šokikė Virginia Volchar ir jau
nas armonistas Frank Volchar.

Iš kitų kolonijų koncerto
dalyvius paskelbsime kitu kartu, 
tikimasi, bus iš Chicagos, Detroito, 
nių valstijų kolonijų ir 1.1.
DELEGATŲ RINKIMAS IR 
SVEIKI NIM AI SU VAZ IA VIM U1

Chicagiškis LKM Choras išrinko dvi 
jaunas delegates ir paskyrė $10 suvažia
vimo pasveikinimui. Su dešimke sveiki-

programos 
o jų, 
ryti-

“J/ūsu G aditės Žaizdos.” 
Liaudies Ttatras ši vei- 
iščio jau statė Brooklvne 

ir dabar gastroliuoja po lietuvių naujo
kynus rytuose-. Girdėti turi gerą pasise
kimą. Spaustuvė prižadėjo veikalą at
spausti į porą savaičių.

Centro Komiteto narys ir pionierius 
menininkas Jonas Katilius dirba dieną- 
naįrtį, kad kuo greičiausiai užbaigti at- 

I /spausdinimą naujų dainų choramšr 
vaikučiu choreliams 

1 tekamu dainų (Čiurlionytės kompozici- 
. jų leidžiama sekamų Lietuvos kompozi

torių kūriniai:
“Gimtinės Daina,” A. Kavecko;
“Jaunimo Daina” S. Vainiūno;
“Manoji Lietuva,”' D. Andrulio;

te,” J. Bendoriaus. 
šiom dairiom jau galite

veiksniu p.;e;s 
Brooklyn iški;

Užsakymus 
siusti dabar.
B E L A U KIA N T SII VAŽIAVIMO

Belaukiant suvažiavimo pravartu vie
netų susirinkimuose apkalbėti suvažiavi
mo programą, planuoti gerus ‘sumany
mus ir pasiūlymus. Na, ne pro šalį būtų 
paskirti kiek ir pasveikinimui suvažiavi
mo. Be to, reikia patikrinti knygose 
duoklės pilnai užmokėtos ir gauti 
narių — kaip organizacijų, taip 
vieniu.

Dar vieno dalykėlio prašysime:

ar
naujų

Išrin- 
kurie

a)siimtų pildyti dalį programos užkal
ant suvažiavimą, tuojau praneškite 
Centrui.

. JONIKAS

MONTREAL, CANADA !
Pakėlė Kainą .
Gatvekariu Tikietams

*■ i

•Rašo, kalba žmoneliai, kad 
neužilgtT automobiliai išeis iš . 
mados, ‘ ir kiekvienas turės j 
sau orlaivį ir skraidys padan- i 
gėmis, kaip pilkas karvelėlis. 
Kas turi kišenėje, tas ir da-- 
bar automobiliu važiuoja ir 
orlaiviu skraidžioja, o bied- 
niokas greit nebeįstengs nei 
gatvekariu važiuoti.

Pirmiau už 25 centus gau
davome keturis gatvekario 
tikietus, o su spalių pirma už 
25 centus begauname tik tris. | 
Toks tikietų pabranginimas 
privers ne orlaiviais) skraidy- : 
ti, bet pėstiems klampoti šioje į 
turtingoje demokratijos šaly
je Kanadoje.

važiuoti į New Yorko 
ry gatvę.

Tai toks gerumėlis 
gy v e n i m ė 1 i o t u rt i n gos e 
•ir demokratijos šalyse,
talizmas skiria mums trumpus 

. kapitalizmas 
Bowery gatvės

Bow c

mielo 
aukso 
Kapi-

gina 
čius.

- dau- 
pilie-

ir
Lankėsi Montreale

rirst’i 
t ’’U Dilti.
iš Pr'čnorto. iš Niuheiveno. iš 
Bejonės. Buvę čia apsistoję 
visa savaitę, savo kambarkfs 
turėie, o šiandien ruošū 
moliai grįžti.

i na-

Kanadoje, ir mūsų Montreale 
bedarbiai žymiai daugėja. Iš 
daugelio dirbtuvių jau palei
do po didelį skaičių darbinin
kų dėl stokos darbo.

Smarkiai darbas sumažėjo
Montreal© gausiame bravo- 
Black Horse. Naktinė pa

kaita tapo panaikinta visai. 
Pusėtinai didelis skaičius dar
bininku. išdirbusiu per metų 
eilę, atsidūrė bedarbiu eilėje.

M a c D o n a l d tabakini
nebeduoda darbo vyrui 
moteriai perėjusiam »> 
metus, 
neduoda

p35 metus, bet ir jaunesnių ne-: 
'ima, katrie nėra ėję du metus; 
gimnazijos.

Nenorėkime turėti ilgą am
žių. Perėję per 35y metus 
darbo negausime. O be dar-; 

! bo gyvybės nepatęsime. Jei! 
norėsimo gyventi, turėsime

Vyrams ne tik ka 
darbo perėjusien

Si pasakė, kad 
Šitos gražios nuolai- 

jj.žūbs' pievos susirinkdavo va
sara bent 5 tūkstančiai sve- 
čiu, kokios iškilmės proga: 
fermos atidarymo pernai va
sarą. Puškino jubiliejaus, fer- 

zmos metinių sukakties proga. 
fc:i, šit, girdi, pakalnėj prie 

Jivoros medinė platforma, gar
siakalbiui vieta. Iš tos tri- 

i būnos eina prakalbos, dainos, 
nlokštelių muziką. O ton, dar 

1 labiau į pak'alnę, kitam kc- 
į lio šone, yra neseniai pasta- 
j Lyta didelė šokiams svetainė, 
j —pavilionas; su pastoliu, su 
I muzikos aparatu, • ilgu baru, 
I virtuvėle ir tt.

. įdomu. Tai eime ten pa- 
! kalnėn, štai šituo taku.

Tai čia šita šokių svetaine, 
i be sienų, tik platus stogas ir 
'puiki, lygi, slidi asla. Viskas 
dar šviežia, dar tebekvepia 
medžiu. Ties pastoliu stūk
so .eiles suglaudžiamųjų kė
džių. čia galima ir teatrą 
vaidinti, ir prakalbas turėt ir 
ką tik norit, pikniką, ar ką. 

Į Didžiule, nauja, graži auto- 
j matine muzikos mašina, 
į plokštelėms grot — raudonai 
padabinta.

Mums bežiūrinėjant, štai ir 
ateina mūsų pasitiktų vienas 
tos įstaigos /perdėtinių Grigo
nis Piliutikas, niuvarkietis, 
geras mano draugas nuo jau
nu dienų. Jis mums ir išro- 

; dinėjo ir išaiškino visą 
j ziką. Gražus ir grakštus gu- 
• das, Grodno gubernijos.

—Na, eime krioklio pažiū
rėt. Girdite: ūžia. Sukluso- 

tikrųjų, girdėt oši- ’

galima . pasiimti, ko kas nori 
pavalgyt ir atsigert. Piliutiko 
žmona jau rengia, krausto po 
stiklais atneštus iš gretimos 
virtuvės patiekalus. Iki pietų 1 
dar arti, dviejų valandų, tai 
Piliutikah ir nusivedė mus į 
viršutinį! gyvenimu ir parodė 
pirmiau I paminėtus miegamuo
sius kambarius, sandėlius ir 
kitką.

Parod-ė^/dar ir liftą—keltu
vą, kuriuo galima nusileist iki 
pat žemutinio rūsio. Tačiau 
mes visur apėjom pėsti.

Nužengę žemyn į pirmąjį 
ąirkštą, apžiūrėjom visus kam
barius, raštinę* valgyklų se
klyčias, virtuvę, kafeteriją.

Raštinei radom perdėtinį 
Ambroževičių. Būta brųkli- 
niečio. Dabar jis čia su žmo
na gyvena ir tvarką veda, 
drauge su kitais kooperatyvo 
paskirtais nariais. Didžiagal
vis, ^plačiapetis gudas, Minsko 
gubernijos.

Raštinė — gražus, saulėtas 
kambarys, didžiuliai, nuo pat 
lubų langai. Sofos, kėdės, du 
stambūs rašomieji skobniai, 
su stalčiais. Prie vieno sėdi 
ir raštus žiūrinėja Ambroževi- 
čius, prie kito — Emeljano- 
vas,z atvažiavęs iš Ilgosios Sa
los savaitės galą praleist. A- 
bu jie 
žiaus, 
versti
Minsko gubernijos.

Paliai tris sienas eina kny
gų lentynos ir spintos. Vi
sokiu, čia knygų. Buvau jau 
išsirinkęs Gorkio apysakas ir; 
šolochovo “Ramusis Donas.“ i 
Bet tik spėjau pavartyt, o! 
isi^kaityt taip ir neteko. Ėjau , 
toliau, kad geriau susipažint, 
su visų mūsų bendra nuosavy
be.

Toj pačioj raštinėj stūkso ir 
RCA radio priimtuvas. Tuoj į 
pažinau. Tai maniškė ir 
padovanojom fermai, jam ko
kie metai. Ir dar pirnla to 
padovanojom didelį su garsia
kalbiais aparatą piestelėms 
groti.- Sūnus ji pirmiau var
todavo šokių bei muzikos rei-

kokių • 50 
supratingi, 
žmones.

metų am- 
mąlonūs, 

’aeina iš

as

mu-'J

me. 
mas.

Gražiai išihindžiotu takeliu 
einame žąsele, paskui vienas 
kitą, per mišką. Takas net 
slidus, net žvilga, minkštai

^Laivyno sekretorius Frances Matthews (antrasis iš 
kairės) ragino sustabdyti diskusijas apie visų gyny
bos skyrių apjungimą vienanApo viena vadovybe, nes 
argumentuose už ir prieš jungimą pasakoma daug to, 
ko nenorėtų piliečiams pasakyti, tik sau žinoti. Su 
juomi (iš kairės) pirmininkas kongresinio militanš- 
kiems reikalams komiteto Carl Vinson, patsai Mat

thews, admirolas Louis Denfield ir admirolas
A. W. Radford.

rūbais triūsias! apie garuojan
čius puodus ir indus. Virtuve 
nemažą, ęrdvi, didžiuliai lan
gai iš jjjžpakalįnės ir "aluti- 
nės sielos. Vislus 1 
ba, ba ta ir maloXį 
uoslę.

Piliutikas paaiškina :—Vir
tuvei reikmenų parsivežam su 
sunkvežimiu iš gretimo Mon
roe rhiesteljo. Bet turim jau 
ir savų produktų. Turim 
kiaulių keletą. Prieš porą

utena

dienų paskerdėm vieną pus- į 
i kiaulį. moterėlės padarė švie
žiu dešrų. Kitką susūdėm ir 
laikom ^šaldytuve. Turim ir 
daržovių ir tūlų vaisių, — aš 
jums tuoj parodysiu.

Ir užpakaliniais luptais 
žengėm į viršutini rūsį, 
lentomis perskirstyti bent 
Ii kambariai.
bės čia
Suglaudžiamosios 
dės, ’ čiužiniai, 
Pafiai vieną

Pabaigoje rugsėjo mėnesio 
Montreale lankėsi J. P. Or
lauskai iš Rochesterio. Drau
gai Orlauskai svečiavosi pas 
p-imines V. B. Malinauskus. 
Pora dienų pasimatę su gimi
nėmis ir gražiu Montreal© 
miestu, grįžo namo. (

Laisvės Rep.

išklotas! eglių žebeliais, spyg-

Dabar sau 
ir vanden 
tiek, plati 
statmenai 

Xųo aukštos 
subyrėdama į

TRUMPAI IŠ KOLŪKIU
20 tonų talpos siloso duobė 
mgta Imjbrado valsčiaus 
hira.su ap^Kr.) “Naujojo gy-

vcnimo
J. Kurklietistaip ir

Nedarbas Daugėja 
Montreale

ose

J, V. gynybos sekretorius Louis Johnson (stovintysis) kalba iš vakarų Emopos, 12- 
kos valstybių ir valstybėlių sudaryto Šiaurių Atlanto Pakto susirinkime, tikslu ben
drai išstoti prieš Tarybų Sąjungą. Jie buvo suvykę į Washingtona, posėdžiavo kai o 

minp.Įopiioie. vadinamoje Pentagon pastatu..

kokie ten graužliukai.
Susėdam ir išvažiuojam sau 

iš lengvo, gėrėdamies puikiais 
gamtovaizdžiais. Važiuojam 
atgal tuo pačiu aukštais me
džiais apsodintu keliu, išva
žiuojam pro plačiai atidary
tus vartus ir sukam po kai
rei. Piliutikas parodo aštuo
netą naujai pastatytų namų, 
4-5 kambarių. Juos išnuo- 
muoja šeimynos. Dabar tik 
vienas užimtas, bet vasarą tai 
visur pilna. Dažnai ir trūks
ta kambarių, tai reikėsią jų 
daugiau pastatyt.

—Va ten daržovių daržąs 
—kopūstai,
kai, morkos, svogūnai, saulė
grąžos. O va ta būdelė 
paršams nakvynė . . .

Apvežiojo, aprodė fermos 
plotus. Viso esama ^pervirš 
astuoni šimtai akrų, įskaitant 
aną puikų ežerą 
mis ii; salelėmis.

Parvažiavom, 
valanda iki pietų, 

žiū- į tikas vedasi mus 
Gražiai žvyruotas 
pat ežero. O čia 
jaukus, nuolaidus 
nupiltas baltučiu smėliu. Dvi 
būdelės, vyrams ir moteriipį 
persivilkt maudymos kostiu
mais. Ant iškeltų palaipų 
stoviniuoja ir sėdi ant suolų 
būrelis moterų 
su meškerėmis.
poilsiauja.

—Meškerioja 
vra. Yra ir

batvyniai, ag u

su jo sąm-

Dar kokia 
Tai Piliu- 
paežerėn. 
takas iki 
padarytas 

pliažas,

nu- 
čia 
ke-

Visokios gery-
prikrauta atsargai.

lovos, kė- 
antklodės. I 

sifcną stūkso
ant medinių prietaisu iškelta 
rėmuose drobė. žiūriu, 
riu: egi čia esamia to žavin
go gamtovaizdžio J. .

—Tai vienas dailininkas dar 
nepabaigė aliejais tapyt, — 
aiškina Piliutikas.—Atvažiuo
ja iš Niujorko ir. poilsiauda
mas, .savo įkvėpimą palei
džia teptuku. Tai jo ir tie du 
tapiniai valgomajam. Viską1 
padovanoja savo įstaigai...

Kad ir nebaigtas, bet jau 
kūrinys.

žaliuo-

rekorduotoji
Vienas megafonas 

raštinėj,/© kitas, sti- 
išvestas/į gretimą val- 
pavilidną, viršum au- 

nmzikos aparato.
psama, tarp kit- 

žinovo. Jis tai

Kjti 
taip sau

ir vyrų.
Kiti

Vakarais ir bet kada iš čia 
transliuojama 
muzika, 
čia pat 
’■>resnis, 

 

gomąjį 

tomatinio 

 

ErneHanovo 
žadi j

rnurfis ir pagrojo vakare pui
kiai parinktą muziką.

Valgomasis x 
lelis kambarys, 
^raži’čių skobnių 
^arvtum kokioj modernioj ka- 
feterijoj. Sienos 
brangiais artistiškai 
tais popieriais., 
bo paveikslai/ 
komodės stūks 
lis virtuvas ar 
sau norit.

—Tai mano ____

aiškina gerašii/liškai 

 

kas^-— Atsivežėm į Ameriką.

atėt Ru/sian War Relief 
pa(Dilp<? r iuvarke, per 
ėjusi karą. Padovanojau 
su fermai.

Pasižiūrėjom. 
f11 vas. 
žesnį, 
me. 
ne

pavilionas—di- 
pristatvtas 
ir kėdžių,

iiais. J
Štai jįr krioklys, 

sokas sezonas, tai 
netaip daug. Vis 
vandens sriaupiė 
k j-e n ta žemyn 
stačios uolos,
šn y pšč i a ntj p u rz 1 ą.

—Tai mūsų Niagara,—juo- 
, kom tarstelėjo Piliutikas. — 
,'Pavasary čia tai t/kras 
denpuolis. 
va žemyn 
sriautu, tai 
O žiemą 
krioklys 
•sušąlą, 
apačioj nuo šalčio 
fantastiški stulpai, ledinės ša
kos, skliauteliai, kaip kokioj 
pasakoj, žiemą čia įvažia
vę svečiai atsigrožėt negali...

lipam

van- 
b, kad griū- 

plačiu ^"gMing u
yra ko pasisĮebČb' 
gražumėlis! Pats 

vis tebekriokia, ne- 
bet ’ pakraščiais ir 

susidaro.

Van

Stabtelėję truputį, 
taku į kalną, į patį dvarą. 
Įeinam į platesnį, 
žvyru išgrįstą taką, lipam iš
kapotais iš akmens laiptais ir 
prieinam prie didžiųjų įveda
mųjų laiptų. Pažiūrim aukš
tyn ir, sustojam: dvaras dva
ru, palocius, ■ gražuolė pilis 
stūkso pačioj kalno viršūnėj! 
Mūro ir akmens sienos net ža
lios' nuo apaugusių vijoklių. 
PI atūs m as i š k i ak m e n in i a i
laiptai, stamantriai apmūry
ti iš abiejų šonų, veda vife 
aukštyn, aukštyn iki didelių 
mūrinių gonkų. Čia saulėj šil
dosi susėdę i kėdes būrelis 
svečių. . .

Piliutikas iliuis įsiveda į pa
tį namą. Pat pirma įžengiam 
i kafeterijos kambarį, iš kur

gražiai

išmuštos 
išdabin

ant sienų ka- 
Kampe 
gražus

i vi rd ui is,

ant 
dide-

samavoras, —
Piliuti-

pra- 
mū-

Puikus 
toki, tik 
V ė darių

vir- 
ma- 
kai- 

prisimi-

Ir mes 
turėjom

Nrt atsidusom,
gimtąjį kaimą...

Pavilionas, norint, galima 
ū’^ai paversti šokiu svetaine. 
Piliutikas paaiškino:

—-Taip buvo kad ir vakar,
Ea
rn e- 
6 0 

šelpi-

šeštadieny.
šoną 
tai. Privažiavo 
žydų,’ iš tos 
mo organizacijos I.W.O...žy
dų 'skyriaus. Ir kad jie šo
ky, kad grojo muziką, dai- 
i/as, iš savo atsivežtų plokš
telių, tai net ūžė namas ir 
visa apylinkė!. . .

Greta didžiojo 
yra ir mažesnis 
k arnika rys Visa
pat švyti grože ir .šiltu svetin
gumu. į

Piliutikas mus pavedėja iki 
užpakalinių virtuvės durų. 
Virėjas ir jo padėjėjas baltais

—• žydų 
Privažią 

iš

uvo rois 
naujieji 

bent 
pačios

paviliono 
valgomasis 
kas taipo

O žuvų 
didelių, 

kad ir ištraukt negalima. Ki
ti meškerioja pakrantėmis ir 
iš laivelių.

Ir Piliutikas pavedėjo tolė
liau, užu iškišulio. Čia eilė
mis plūduriuoja laivelės, val
telės. Jas prižiūri ir išnuo- 
muoja saule nupleškėjęs vyru
kas. Jis esąs kiemo, takų ir 
paežerės prižiūrėtojas.’ Na, 
tai\rtFrkės kada po pietų pasi
važinėti po šį mielą ežerėlį. . .

Pareinam namon. O čia jau 
ir daugiau svečių privažiuota. 
Štai tau ir siurprizas. Malo
nus, siurprizas! Gi įeina mū
siškių brukliniškių šešetas. 
Jūozas Vaisas, Marė Merkevi- 
čienė ir josi vyras Juozas, E- 
milė Rugieniūtė ir buvusi

žuvis, 
labai

ir dabar dailus 
Kuokšto'n/, kuokštom 
ja medžijai, krūmai... žalio
ji karalystė šito puikaus ku
rorto.

—E čia va meistru kamba
rys, — rodo Piliutikas.—Vi
sokių čia prikrauta įnagių, 
mašinukių, butelių, dėžių, 
šeštadieniais, sekmadieniais 
čia pribūva ir “ukyatninkai.” 
Taisou dailina, gerina . viską 
aplinkui. Aukoja savo darbą 
ir laiką.

Koks pasišventimas! Koks 
darbštumas tų mūsų koopera
tyvo narių! Kaip bitės, kaip 
skruzdėlės. . . /

—E čia mūsų moteriukių 
^odelis. . . r

Jaukus kambarys. Ant len- 
^vnn eūėmis sustatyti buteliai,
vožtuvai su uogii' viriniais ir * Šidlauskaitė su savo ^stų tau-

statinėlės su na- tos žvaliu vyru Vaii
štai tau, kad norėjai!

Keletds pintinių ir . sisveikinom, susipažiĄom. 

 

skalinėliu su obuoliais, pomi- netrukus susėdom pie£ų. 
dorais, sauležolių 
5risokio čia gero.

—O čia laiptai 
žemutinį rūsį, — 
^‘nti^as-—ten šildytuvai, ka- tinai žemos, 
kaliai, šildymo sistema—garui <mės, nei mieste, 
kambariams, vandeniui. Nei
simos Vely aš jus pavežiosiu, 
’■»a”odvsiu formą.

Plačios užpakalinės dui\vs 
išvedė' -mus į gražu išcemei 
tuotą kiemą, čia stovi vidu
tinis sunkvežimis ir kitas nau
jas dengtas automobilis. Mū
sų vadovas parodė nuošaliau 
keletą medinių j narvų. čia 
tupi siųstais pagautieji gyvu-1 
liukai — žebėnkštės ir dar

konservais.
mie . raugintais 1 kopūstais

galvomis.

eina i patį! patiekalų, 
parodė Pi-

Tamm.
Pa

ir 
Su

■ valgiais tai kąip ir Dąfeteri- 

 

joj. Pasiėmėm sau ant\ dėklo 

kainoraštis.
Ant scenos kabo 
Kainos pažymė- 
Kur kas žemes- 

Mat, daug
kas čia pat fermoj pagamin
ta.

pu 
na

krovėm lėkštes su kau- 
Kokios gardžios šviežios 

darbo dešros! ! Grikių 
tyi-ė, 'žirniai, morkos,x^ohuo- 
lių3paštetąi, kava. Tai mano 
pasirinkimas. Prisišveit^Tn, 
pasigardžiaudamir>net diržus 
atsileidę. Et, pasimankštysim, 
pasiiaipiosim po kalnus;—pra
vers. . . U (Tąsa)

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Spalių 22, 1949

hira.su


į Areštuoti Pa

fi-

vienas

rado-

Binghamton, N. Y DORCH

ry-

minutei hūsigri

CHICAGOS ŽINIOS

Si Petersburg, Fla
I

.ii

Spalio
(234-235)

Pa

in o-

ALUS

Atskiras

telefoną.-

Matthew a
buyus

(RUVAnSRAS

Laidčtuvių Direktorių.-

t -

MArket 2-6172

Veronika
Sabo Mon- 

ligoninėj.

keturi
prisi-

kąd taksu 
savinįnkai

(gal ne vi- 
dainavo),

Kliu be, 
(Oct.)

biskį susi- 
koncertui

Laidotuvių 
les

'‘Vii- 
visa-.

dienos
Joni-

nors, rodos skaitliumi 
mažesnis 

dainininkės
savo užduotį. gan

patenkinimo ir 
gyventojų

Pas Kazimierą Ramanauską 
praktikuoja praeito* karo vc- 

Juozas Gataveckas,

ir dar antra tiek

Shark e 
metų. 
St. Palaidotas 
kapinėse, spalio 
syj lieka žmona

Serga Petras Cinkus, 5101 
Melrose St., Laisvės skaityto
jas. S. V. Ramutis.

pirmininkavo J.
Pertraukoj

Laisves skaitytojus 
prenumeratą atsi- 
per virš minėtas
Ir jei žinote, kas

izabeth, N. J

J. J. Kaškiaučius M D
530 Bummer Ąv«*n»i.» 

Newark 4, N -J 
HUmholdt 2-7964

pamargino pro- 
Choro šokikų 

k ošti u- 
lietuviškus

ši grupė, po 
Vestart, 

ir toliau lavintis ir 
marginti mūsų pro-

prenumerata pasibaigia.

dieną mirė Ona 
metų, gyvenus

Avė. Palaidota 
kapinėse, spalio

tik užbaigęs laidotdvių direk
toriaus mokslą. ' Jis gyveno 
47 Sheridan St., Wilkes-Barre, 
Pa. Čia ištarnavęs du metus, 
grįš savo miestan .

direktorius Char-
J. Roman (Ramanaus- 

Taipgi bėgyje dviejų 
savaičių jis palaidojo 15 ki
tataučių.

kad ir 
pasižadėtų

pa
bus 

abiejuose vakaruose.

Daučis, 4 9 
1223 Ridgc 
Išganytojo

SERGA
Sunkiai serga

Monkienė, velionio
kaus našlė. Guli
Norinti daugiau žinių apie li
gonę kreipkitės pas giminai
tę Genovaitę Ramanauskienę, 
1113 Mt. Vernon St.

dainavo. Jei 
ję skirti prizą»

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusT.) 

Jis ir baigia.

menui daininin- 
solistams, ačiū pasi- 

choro mokyto
ji ame atvejyje moky-

Dar kartą pakarto- 
šokikų grupė turėtų 

įrodyti ant mūsų 
Rep-

tik spėjau 
biznis tuojau pagerėja!”

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ\DUONĄ IR VISOKIUS 

 

PYRAGUS BEI KEKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus \ — 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mū: 

sutaupysite pinigų, nesirgšite, nereikės išripokčti gy ojui.
Pristatome i visas dalis—BrooklynoHr^apylinkės, 
i krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

duoną valgydami

Būsianti Pa

ntadieniais: X 
12 ryto.

(REPŠYS)

dos: 2-4/fr 6
ir

ęngimai
*

Pradedam šį^rudens sezo
ną gana gerai, štai LLD 54 
k p. rengia paskaitą-referatą 
temoje “Puslapis iš mūsų kul
tūros istorijos.” šią paskaitą 
skaitys Rojus Mizara, 
iš Laisvės redaktorių.

Paskaita įvyks LDP
408 Court St., spalių 
28 d., 8 vai. vakare. 
X" i

Penktadienio vaka'ras yra vi
siems liuesas, tad visi eliza
bethiečiai ir apylinkės drau
gai pasistenkit būti tame ap
švietos vakare.

Kitas svarbus parengimas 
v ra i engiamas Laisvės persi
kraustymo naudai, lapkričio 
(Nov.) 12 dieną, subatos va
kare.

Tame parengime dalyvaus 
taipgi vienas iš Laisvės štabo 
draugas.

Tas pasilinksminimo ir už
kandžių vakdras yra rengia
mas LDP Kliubo kambariuo-

Tame vakare bus gardžių 
valgių, šokių ir įvairių pasi
kalbėjimų.

Dalyvaukite visi tame 
kare su savo- draugais ir 
žistamais. Įžanga tai 
veltui

Į mūsų miestą atsilankyda
mi turistai ateinančią žiemą 
pastebės didelę permainą. Iš
mesta gatvekariai, įvesta nau
jų busų patarnavimas. Daug 
gražiau atrodo miestas ir su 
busais daug patogiau apsi
lenkti, kaip su gatvekariais. 
Abelnai, miestas yra dailina
mas, kad tik butų gražesnis ir 
patogesnis.

Mūsų miestas visada buvo 
gražesnis, negu kiti miestai, o 
dabar dar daugiau dabinamas. 
Miestas yra valdomas pusiau 
“komunistiniai”, nes gaso, 
vandens, * busų, municipalę 
prieplauką, ligonines ir kaip 
kurias kitas įstaigas valdo 
miestas, o ne privatinės kom- j 
panijos. Pereitą metą miestas l 
išleido apie pusę milijono do
lerių įrengimui bolės žaidimo 
parko, šiemet miestas nusam
dė iš 26-iu asmenų muzikali 
beną ant viso sezono, ant 
11-kos savaičių. Benas gros 
keturis kartus į savaitę. Mies
tas jam sumokės $12,500. Tai 
vis dėl turistų 
bendrai miesto 
linksminimo.

Su p ra n ta r.Ta, 
kėtojai, namų
išlaidas turės padengti, biznie
riai iš turistų’ turės* daugiau 
pelno, nors paprastas pilietis i

■ iš turistų atsilankymo naudos; 
neturi.

Lietuvių čia vis daugiau at- j 
vyksta vakacijoms. Kaip kurie . 
apsižiūri ir apsigyvena ant; 
visados. Pereitą metą kelios 
šeimos apsipirko namus, vieni 
mažesnius, kiti, gan stambius. į

Buvę detroitiečiai Julius ir | 
Ona Grablikai apsipirko gan
stambų namą 3031—50th St., j teranas

Gulf Lark, Elo. Ten laikysime 
susirinkimus ir Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 45 kuopos. 
Nariai važiuodami i stisirinki- 
mus važiuokite iki 49th St. W, 
o paskui 49th gatve iki 30th 
Ave. So. Ir tada tik vienas blo
kas į vakarus ir rasite Grabli- 
kų puikų gyvennamį. Susirin
kimas atsibus 30 d. spalio. 
Jie turi daug žemės, gražių 
kambarių del turistų. Vieta 
tinkama, ir vanduo netoli mau
dytis. Patogu yra pasikaitinti 
prieš saulę. Kurie jau buvo 
Floridoj žiemos laiku, tai tie 
žino, kiek tas padeda sveika
tai.Kurie dar nebuvo, bet fi
nansinės sąlygos leidžia, tai 
atvažiuokite ir persitikrinsite.

K. J. Tashalis

Žodis Laisvės Skaitytojus
Draugai Laisvės skaitytojai! 

Didelė didžiuma mūsų skaito
me Laisvę per eilę metų. Ir z 
dsame gerai įsitikinę, kad be 
Laisvės būtų kibai ilgu ir nuo
bodu, nes nežinotume, kas de
dasi pasaulyje, b ypatingai 
darbo žmonių kovos lauke.

Tad nelaukime, kol mums 
sulaikys siuntinėję Laisvę, at-' 
sinaulinkime ją. kaip tiktai 
jos

Puikus dalykas. . .

tojai
Gemblerių Centro

skyriaus vardu 
šios draugės: • J. 

Navaiinskienė, M. Kaz- 
M. Kulbienė, O. 
Būtų labai pagei- 

daugiau 
pasidar-

k p. mot erų 
darbu ojasi 
K.
lauskienė,
G i r n i enė. 
daujama, 
draugių 
buoti dėl

O visus 
prašomi! 
naujinti 
drauges,
norėtų užsiprenumeruoti Lais
vę, tai prašom pranešti mums.

Dienraštis Laisvė teikė 
mums teisingas žinias per 30 
metu savo gyvavimo. Tai 
mes, jos skaitytojai, turėtu
me pasidarbuoti, kad gavus 
kuo daugiausia naujų skaity
tojų.

Darbuokimės visi, kad turė
tume ^pageidaujamas pasek
mes .

Geriausių pasekmių visiems 
vajininkams 1 O« Geniene.

MIRĖ
i 4 d. mirė ilgametis 

skaitytojas Jonas 
(Šarkauskas),. 61 

Gyveno 2407 'S. 61st 
Šv. Kryžiaus 
8 d. Liūdė- 
Tillic.

VISAPUSIAI 
“VILNIES”

Vykstant Į 
certą galima 
kad skaisti, 
ti saulė gali

link. Bet taip ne
ištikimieji vilnie- 

ne paiso ypatiš'kų pato- 
laiko sau už pareigą 

Vilnies” koncer- 
Kaip

koncerte

PASISEKĘS 
KONCERTAS
“Vilnies” kon- 

buvo manyti, 
maloniai šildan- 

pavilioti bent
dalį koncertus lankančios 
publikos kur nors į . parkus 
arba ūkių 
atsitiko, 
čiai
gumų, 
dalyvauti 
te ir jame dalyvauja, 
paprastai, publikos 
buvo daug.

Nekuriu, b 
vėlavo, atėjo 
prasidėjus 
numerių

Koncertą 
Roselando 
va d o vyste

jau 
ir kelių' pirmųjų 
nematė-negirdėj o. 
atidarė didžiulis 
Aido Choras, po 

D. Yuden. Stebint
visą choro užsilaikymą, 
klausant sutartinai dainuo
jant dar visai naujas dainas, 
tuoj suprantama, kodėl cho
ras laimėjo pirmą dovaną 
Meno Sąjungos festivalyje, 
Detroite. Ir tenka pastebėti, 
kad ir LKM Choras, neseniai 
baigęs atostogas ir mainęs 
mokytoją, kuris koncerte ne
galėjo- dalyvauti dėl ligos. 
Koncerte LKM Chorą diri
gavo Onutė Petru iti enė ir

cntuziastiškai pa« 
avo viršininko Gi^eeno tą išsireiš kimą, kad jis esąs priešingas “valdinių ta- 

qjimui mūsų uždarbių lygio.” Ta čiau eiliniai nariai nusivylė jo nieko nevei- 

 

gdyti darbo unijų ir bendrai liaudi es vieningumą, be ko net geriausios pro- 
"’.'clitios, būtiniems! užmojai nėra galim* nasickti.

AFL konvencijoje, Įvykusioje St. pjul, Min nesotoje, 619 delegatų 

sveikino 
rybu rih 

kimu u

tikrai pu»iai 
būtų 1 
gal, būtųIšbuvę sunku prieiti 
išvados, airiam chorui pir
mąjį skirti. -

Gražiai atliko”savo užduo
tis abu moteriški duetai, vy
rų duetas (Win Stracke ir 
Bernie Asbel), tik pastarieji 
dainavo angliškai ir veikiau
siai ne visi dalyviai įvertino 
jų dainas nesuprasdami ge
rai žodžių. Jie dainavo darbi
ninkiškas dainas.

Estelle Bogdan kas kart 
rodo žymaus progreso. Jos 
solo tikrai sužavi publiką. 
Rodos, klausytum ir klausy
tum, nors 
dainuotų.

Puikiai
LKM
lietuviškuose 

šokant 
šokius.

gramą 
grupė 
muose, 
liaudies
vadovyste Aldonos 
turėtų 
nuolat 
gramas.

Priėjus pasirodyti piąnis- 
L. Lauraitis, ji tik pub- 

i raginama plojimų, pa- 
ant estrados. Dar 

programą ji pabandė 
ir atrodo, kad visai

. Asamblėjos pirmininkas 
lipinietis generolas Romulo 
įkaitęs barasi ant Višinskio. 
Reikalauja, kad ateityje, kai 
jis sukirs kūjeliu į stalą, kad 
kalbėtojas nustotų kalbėti, o 
jei kalbės^ tai kad vertėjai 
neverstų jo kalbos į kitas kal
bas.

Gerai veikia “stymroleris”. 
Pirmininkas puikiai išmokęs 
šokti pagal mūsų muziką.

Bet kiekvienąm, kuris turi pa
saulinę organizaciją prie šir
dies, kįšku, jog tokia taktika 
prie gero neveda, negali vesti.

Ką toliau darys Tarybų 
junga ir jos talkininkės iš 
tinęs Europos? Nežinia... 
Spėliojimų daug. Ar jos
kotuos Saugumo Tarybą? Ar 
toliau protestuos, bet pasiliks 
Taryboje ir/veiks, kaip lig 
šiolei ? *

Tik ateitis parodys.
Vienas dalykas aiškus: ši- 

fie rinkimai į Saugumo Tarybą 
tik dar labiau pagadins santy
kius tarpe Rytu ir Vakarų, 
užpylė naujo aliejaus ant šal
tojo karo, pasunkino kovą už 
išlaikymą taikos.

Kur bruklyniečiai būsite šį 
sekmadienį po pietų ? Kur 
valgysite pietus?

Praleiskite laiką gražiai ir 
naudingai. Būkite Moterų Ap- 
sviėtoš Klubo pietuose Kultū
riniame Centre. Ten gausite 
skaniai pavalgyti ir katftu pa
rengsite Kultūrinį Centrą. Vi
sas parengimo pelnas skiria
mas. tam tikslui.

Mūsų apšvietietės labai gra
žiai pasielgė, surengdamos 
pietus Centro naudai. Jos su
pranta tos įstaigos svarbą ir 

puikiai remia. .
Mes joms padėkime.

te i 
likos 
sirodė 
prieš 
pianą 
netinkamas jos tikslui. Buvo 
atsisakius skambint. Pirmi
ninkui paaiškinus, kad nebu
vo galima -pristatyti geres
nio piano, pianistė išpildė" 
publikos prašymą, bet visgi 
susidarė nesmagumo visieifts, 
kadangi menininkė negalėjo 
išduoti to, ką būtų galėjus, 
jei būtų buvęs geras pianas.

Jaunoji smuikininkė; .10 
metų amžiaus Hermina Tur
ner, parodė didelį gabumą 
savo pasirinkto meno srity
je. Ji- gražiai valdo smuiką, 
griežia by gaidų ir sti pilnu 
pasitikėjimu. Publika iššau
kė antru kartu ailt estradoj. 
Jai akompanavo Mrs. Augus
ta Quiriconi.

Su pirma daina detroitie- | 
Price galima buvo I 

dėl ko jis priimtas 
amerikiečių operoj 
(rodos Detroit Ci-

čio Frank 
suprasti 
dainuoti 
Detroite 
vic opera).

Cicero Moterų * Kliubo 
Choras, po vadovyste D. Yu
den, 
dabar 
sos > 
bet atliko 
puikiai.

Vakarui 
Jokubka. 
klausimais kalbėjo A. 
kienė.

Trumpai pasakius, 
nieš” koncertas pavyko 
pušiai; koncertine progra
ma pilnai patenkinti, ačiū at- 
sidavusiems 
kams, 
šventusiems 
jams 
tojoms). 
siu, kad 
tankiau 
o,s trades

New Yorke areštuoti 6 vy
rai, kaltinami užlaikyme ; 
stambiesiems gembleriams j 
centro Wall Stryto srityje, j 
kur jie, greta prekybos Šerais, i 
greta prekybos visos Ameri
kos ir kapitalistinio pasaulio 
turtu, galėjo, telefonais ir te-1 
legrafais dalyvauti arklių 
lenktynių gemblerystės kon
trolėje.

Tas centras — vadinamas 
“bookmakers book 
si 95 Broad St. t

ore, Md
kino Lais\

Jubiliejum, bei nebuvo paž
mėta: •

J. Stanys ir žmona $2.00;
V. Yekevičiusir žmona

metų

A. Žemaitis. 
(Sveikintojus atsiprašome. .

Red.)

A V. 2-4026

DR. JOHN ROTUS
Te

Brooklyne areštuoti 
jauni vyrai kaltinami 
dirbus mažiausia 70,000 ga
solines kainų nuolaidoms gau
ti štampų.

LIETUVIS GYDYT
Vai 

Nedėliom 
nuo 1

495 Colu bia Rd.

R, MASS.

tas reiškia, d

Per 30 metų daug pasi
keitė — žyhiiai pagerėjo ir 
mūsų dienraščio turinys.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22-kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienį, spalio (Oct.) 26 d. 
(ketvirtadienį), 7:30 vai. vakare, 
paprastoje vietoje. Visi nariai, ku
riems tik laikas leidžia, malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkimo, nes 
bus balsavimas Centro Komiteto ir 
yrk kitų įdomių dalykų, 1ad atei- 
kitę. — Kuopos Komitetas.

ELIZABETH, N. J.
Paskaita - Referatas “Puslapis -iš 

Mūsų Kultūros Istorijos.” — Įdomus 
apšvietos vakaras, rengia LLD 54 
kuopa, įvyks penktadienį, spalio 
(Oct.) 28 d., pradžia 8-tą vai. va
karo, LDP Klubo salėje, 408 Court 
St. Šią įdomią paskaitą bėi refera
tą skaitys mūsų žymusis apšvietos 
srityje. Veikėjas ROJUS MIZATčA, 
Laisvės redaktorius, iš Brooklyno.

Šią svarbią paskaitą iš Amerikos 
lietuvių kultūrinio gyvenimo turi iš
girsti kiekvienas Amerikos lietuvis, 
kuris tik brangina apšvietą. Tad 
elizabethiečiai, lindeniečiai T bay- 

 

onniečiai btlkite ir išgirskite jšią pa
skaitą. Įžanga nemokamai.^/ Ren
gimo Komisija. 234-236)

HAVERHILL, MASS.
Atsibus susirinkimas Literatūros 

Draugijos 85-tos kuopos 26 d. spa
lio (Oct.), kaip 7:30 vai.; vakafe. L 
Liet. P. G. Kliubo svetainėj, sUr 
River St .Visi nariai kviečiami daly
vauti ir atsivesti naujų narių pri
rašyti prie Ą kuopos. NafwfffflrSkite i 
atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų. — A. N. , (234-235)

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

518 Grand Stre
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR 

arys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
I Z- h HOA/Č

22. 1949T s* Settįsvė



Ar Išsaugosime Taiką? Ką 
Reikš Taikai Išrinkimas

Laisvės Koncertas
Valdžion Dar^ipinkų?

j rį balsuos piliečiai 
i miesto apskrityse lap
į 8-tą ;

Artistą^ Paul Robeson.
į M i 

Protestuoti prieš gniaužimą 
civilinių teisių, prieš perse
kiojimą laisvės tikėti ir sąyer 
idėjas • skelbti;

Už darbo žmonių atstovybę 
valdžioje;

Už taiką.

Tie ir kiti gyvybinės svar
bos klausimai bus aiškinami 
didžiojo Madison Square Gar
den o arenoje šio pirmadienio 
vakarą, spalių 21-tą. Visi, 
kam svarbu gyventi laisvai, 
žmoniškai, turėtų ten būti.

Tarpe vyriausiųjų kalbėto
jų mitingo dalyviai girdės:

visose

vyriausieji tikslai:

HENRY WALLA1 F.

Kviečiame!
D. R.

ROBESONPAUL

Paskutiniu kartu primena
me, jog Moterų Apšvietoss 
Klubo rengiamasis bankietas 
Liberty . Auditorijos reikalams 
ivyks jau šį sekmadienį (ry
toj), spalių 23-čią.

Prašome įsitėmyti laiką — 
ivyks ne vakarienė, bet pie
tūs, pietų laiku, 2 vai.

Kviečiame visus. Rizikuo
kite ir tie, kurie neturite iš 
anksto isigije tikietu. Mūsų 
gaspadinės užsakė geroką at
sargą kalakutienos, hamių ir 
visko kito, kad užtektu ne tik
tai iš anksto žinomiems sve
čiams, bet ir tiems, kuriems 
paskutinėmis valandomis susi
darytu proga atvykti. Tikie- 
tas $2.

Lauksime malonaus su vi
sais pasimatymo ir pobūvio 
23-čią, Liberty Auditorijos 
patalpose, kampas Atlantic 
Ave. ir 11 Oth St., Richmond 
Hill (111th Street Stotis ant 
BMT Jamaica linijos).

Moterų Apšvietos Klubas.

Ju Programa Galėtu 
Būti |domi ir Mums

Henry A. Wallace, buvusį 
mūsų šalies vice-prezidentą ir 
ministrą Roose velto naujįda- 
lybinėje valdžioje, velionies 
Roosevelto draugą ;

Kongresmaną Vito Marcan- 
tonio, American Labor Parti
jos ir visų progresyvių ir dar
bininkų kandidatą
Yorko miesto majorą, už k u-

New

Matyk Naujausias žinias!
' Išsivysiančią Istoriją!
Hong ,Kong Stiprinasi Prieš Ko
munistus. * ’IShanghai — Raudo
nųjų Pergalės Paradas. * Nu
teisimas 11 Amerikos Komunistų.
* “Farming Pays Off.’’
* Vėliausia MARCH OF TIME.

EMBASSY Broadway ir 46th St.

DIDŽIAUSIAS ŠPOSŲ IR JUO
KŲ ERMYDftRIS NEW YORKE! 
Betty Hutton — Victor Mature 

‘Red Hot and Blue’
John Farrow kūrinys

Asmeniškai: Erskine Hawking ir 
jo ‘*Tuxedo Junction ” Orkestras 
ir Nellie Lutcher.

PARAMOUNT
Times Square

Jei ne visiems, tai bent 
tiems, kuriems rūpi pagerinti 
vdikimą savo organizacijose, 
savo centruose, galėtų būti 
įdomi mūsų kaimynų Willi- 
amsburge, YM .& YWHA vei
kla, kurios pavyzdžiai bus pa
rodyti keturiais vakarais atei
nančią savaitę.

‘’Open house” savaitę kvie
čiami visi kaimynai ir bus 
įleidžiami be jokios įžanginės 
mokesties. Programoje: pir
madienį, 24-tą, sportas: an
tradienį vaidyba, filmos, kiti 
meno veiksmai; trečiadienį 
liaudies ir paprastų šokių pa
statymai per lavintų šokėjų 
grupę, taipgi mėgėjų fotogra
fijos ir kitų graždarbių paro
da; ketvirtadienį šokiai vi
siems mėgstantiems šokti, 
prie beno muzikos.

| _ 4----------------------------
Newyorkiete Mrs. Weith 

i pasimokėjo $130 pabaudų už 
visokius prasižengimus trafi- 

[ko taisyklėms, apie kuriuos 
ji sakėsi nežinojusi — 

■vyras,juos papildęs, bet 
‘ nesakęs. Kadangi auto 
■ jos vardu, tad ją pašaukė 
įsimokėti arba 33 dienas

jos 
jai 
yra 
už- 
ka-

----------------------------------------------------------------------------------------------------
--- IŠIMTINAS NEW YORKE RODYMAS

KOSTIA MARIAK

'TWO SOLDIERS’
Dainuoja "DARK NIGHT" ir "SONG OF ODESSA” 

EXTRA:
NIKOLAI ČERKASSOV

D“PETER I
Iš Tolstojaus originales 

nesutrumpintos apysakos.

STANLEY

PIRMAS RODYMAS
TORRES

Paryžiaus Baleto Meistras

“Four Spanish Dances”
7th Avė. tarp 42 ir 41 Sts.

Durys atsidaro 8:45 A. M. — VI 7-9686

Puikiausia šiemet filmą.” — Creelman, Sun.

"THE HEIRESS” 
c; su 

OLIVIA de HAVILLAND—MONTGOMERY CLIFT 
Paruošė ir dirigavo William Wyler. 

PARAMOUNT JUDIS
Scenoje: “Golden Harvest” — paruošė

L-I AI I 50th Street 1 ir 6th Avp

Leon i doff.

RADIO CITY MUS

Agotėlė Kenstavičienė ir Konstancija Abekienė, gar
siosios dainininkės iš Chicago, Ill., dalyvaus Laisvės 

koncerto programoje.

Štai ištisa Laisves koncerto programa, kuri., įvyks 
sekmadienį Spalio-Oct. 30-tą, Liberty Auditoriuip, 
Richmond Hill, L. L, N. Y.

Agotėlė Kenstavičienė, sopranas ir Konstancija 
Abekienė, altas, visoje plačioje Amerikoje pagarsė
jusios kaipo duetų dainininkės. Didžiojo New Yorko 
apylinkė išgirs jas Laisvės koncerte.

Vladimir Dilov, Basso
Dilov yra pagarsėjęs kaipo operų ir koncertų dai

nininkas. Šiame Laisvės koncerte mes jį pamatysime 
ir išgirsime jo griausmingą basso balsą, o šia 
certui jis specialiai pasiruošia.

Biruta Senkiūte, sopranas (
Ji yra atvykusi iškMinersville, Pa. ir jau 

metai kaip ji čia New Yorke lanko balso lavinimo 
konservatorijų. Ji jau pilnai pasiruošusi geriems 
koncertams. Taigi mes ją matysime ir girdėsime 
Laisvės koncerte. ' ‘

kon-

Doris ChuberkytČ, smuikininkė
Gražių smuiko solu šiame koncerte duos mums 

Doris Chuberkytė iš Fairlawn, N. J. Mes ją kartą 
girdėjome, tad geidžiame kųodažniausia, išgirsti.

Jau visi pasiilgome -rusų šokikų. Šiame Laisves 
koncerte turėsime ir juos. Taipgi dainuos ir vietinis 
Aido Choras. Jo mokytojas George Kazakevičius rū
pestingai mokina Aido Chorą šiai gražiajai Laisves 
iškilmei.

Kiekvienas pasirūpinkite būti šiamč koncerte ir 
pasinaudoti tais puikiais\talentais, kurie aukščiau 
suminėti. N

Marcant^niįus Atsake 
Į “Subway Suokalbį”)

Michael J. .Quill, majoro 
O’Dwyer dešinėj i ranka, ku
ris pasinaudodamas viršinin
kyste transportininkų unijoje 
padėjo majorui pakelti miesto 
važiuotėss linijų fėrą, dabar, 
tikslu gauti O’Dwyeriui balsų, 
buvo komercinėje spaudoje 
paleidęs “antį,” būk kongres- 
manas Marcantonio sudaręs 
suokalbį pravesti subway sis
temoje “staįičių” (sustabdyti 
transportaciją).

Atsakydamas , į tą Quillo 
riksmą, Marcantonio sakė:

“Tas Mike Quillo kaltini- 
j mas yra melas. Jis yra pigus 
i majoro O’Dwyerio aukštosios 
komandos triksas. už kurio 
majoras nori paslėpti savo ne
norą disku'suoti savų 1 klastin
gumą žmonėms fėro klausi
mu.

“Dar 
Quillas 
kad jis
reikalavimų pagerinti 
perto darbininku sąly 
kimų kampanijos*** laikotarpiu. 
Tuomi jis taip pat veikia 
prieš tranzito darbi n ink m in
teresus. O’Dwyeris ir Quillas 
yra klastos ir dvikalbystės 
dvynukai,” sakė Marcantoni- 
jus. Darbietis.

daugiau, dėl ,ko 
nepasako žmonėms,, 
nusprendė nebekelti 

trans- 
.s rin-

Verdamam vandeniui už
liejus liepsną, gasu priduso 
newyorkiete Margaret Craw
ford.

Del Ko Mes Mokame Kepėjų Lokalas 3-čias 
Po Dešimtuką Fėro? Pasmerkė Nuosprendį

Linkėčiau, kad' jūs visi mo- 
kėtumėt angliškai skaityti ir 
įsigiję anglišką, darbininkų 
dienraštį Daily Worker per
skaitytu m et jo kolumnisto Art 
Shields pateiktą rinkinį fak
tų spalių 21-mos laidoje fė
ro pakėlimo klausimu. Laik
raštis gaunamas visose miesto 
dalyse ant standų v— ne ant 
kožno? bot ant daugelio.

Trumpai suglaudus tą įdo
mų rinkinį, Shields parodo, 
kad vienam tiktai republiko- 
nų (su lietuviškojo Buivydo 
plauko liberalais) kandidatui 
Newbold Morris bėgiu pasta
rųjų keliolikos metų taksais
sutaupyta apie 150 tūkstan
čių ar daugiau doleriui.

I
Morris paveldėjo nuo tėvo • 

milijonų dolerių vertės turto, , 
tarpe to ir virš milijono ir 
pusės dolerių nejudomojo tur
to. gyvenamųjų ir kitokiu -pa
statų. Už juos šeima surink
davo ir tebesupenka stambias 
sumas rendomis. Tie pastatai 
taksavimo tikslams lOjh^mc- 
tais buy o1 įvertinti $^#8Jj)00.

Tie patys pastatai taksavi
mo tikslams šiemet bebuvo 
įvertinti tiktai $533,000.

Pagal to, kiek būna įver
tinta, yrą* nustatomi taksai. 
Taigi, republikonų kandidatas 
moka taksų mažiau pusės to, 
kiek mokėdavo, o biednuome- 
nė moka, fėro kita tiek.

Ne jam vienam į<aip pa
lengvino taksus. Ta pati iste
rija su Tammanės dembkratb 
O’Dwyerio prieteliais. ■ -Vi
soms kompanijų nuosavybėnys 
taksai mažėja, dėl to pakėlei 
ir dar kels fėrą, kėlė ir kejfl 
taksus ant pirkinių, kol dyi’X 
binįnkai nesusipras ' išrinkti 
savo atstovus valdžion.

L. K. N.

PEIST LANF
DRUGS. Ine

105 SO. 4th ST. 
, Cor. IlewoH St. 
BROOKLYN. N v

Visokiausi vaistai kosmetikai ko 
dikiam reikmenys Įvairūs daih 
toliai ligoniu kambariui reikme 
nys už griežtai žemas kainas

RECEPTU SPECIALISTAI 

MAY PFIST Ph G. 
EDWIN T ANE Ph G 

Tol EVorirroon 7-62RP

New York. — Kalbėda
mas bankiete Waldorf-As
toria Hotelyj, D. Acheson, 
Amerikos valstybės sekre
torius, plūdo Sovietus, ap
šaukdamas juos imperialis
tais.

SHALINS
(Shalinskas)

/FUNERAL HOME
J 84-02 Jamaica Ave.,
\v(at Forest Parkway Station)

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miestof

Laidotuvių Direktoriai:

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Niekelio neprašyti ir netu
rėję laiko mobilizuotis, duo- 

j nos ii 
kepėjai, AFL Bakers Lokalo 
3-jo nariai, spalių 15-tą įvy
kusiame savo susirink im^ 
vienbalsiai priėmė rezoliuci
ją, kuria pasmerkė nuteisimą 
darbininku vadu komunistu.

Unijistai geriausia supran
ta, jog, kaip buvo Vokieti
joj, taip lygiai tuo pačiu ke
liu įvesdinamas fašizmas A- 
merikoje: komunistai
miausia, paskiau unijos, 
kiausia tu — kiekvienas uni- 
jistas ir ne unijistas darbo 
žmogus eisi i koncentracijas, 
Į kartuves, į pečių, jeigu ne
norėsi vergauti, kaip to pa
reikalaus visagalis, jokius 
darbininkų organizacijos nė- 
bevaržomas godišiūs plantaci- i 
jos savininkas, fabrikantas, I 
ban kiurius.

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D. 
223 SoutKYjE Street 

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

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Jau ilgai ir sunkiai 
Adomas Stankevičius, * 
dantis New York o 
town, 224 Clinton St.

serga 
gyve- 

down-

• kitų maisto produktų : tais ir ne taip jau labai jį 
vargina pati liga, kiek ilgėsis, 
nes, spėkoms sumažėjus, jisai 
pats nebegali iš namų išeiti, 
draugus susitikti. Vienatinė 
proga su draugais susitikti, 
tai tik draugams nuvykus ji 
atlaifkyti.

Kadangi Stankevičius yra 
jau gerokai pagyvenęs žmo
gus, tad ir jo jaunystės, drau
gai, didžiumoje, yra - prasi- 
skirstę. Likęsi yra ne tiek 
asmens draugai, kiek tie, ku
rie 'jį dar atsimeną iš jo da- 
lyvumo susirinkimuose, pra
mogose. Tačiaū ir tuose, dėl 
jau visiems žihomos priežas
ties, d. Stankevičius paskiau
siais laikais buvo nebe dažnus 
svečias, tad daugelis vėliau 

didmies- 
asmenišfyai nepažįsta.

/jftlan- 
R.

pir- 
pas-

N. K.

LKK Nariams
Lietuvių Kultūros 

svarbus susirinkimas 
spalių 25-tos vakarą, papras
toje vietoje. Visi ateikite.

. apsigyvenusių mūsų 
tyje i

Kam sąlygos/leidžia 
Į kykite\draugą, v

Klubo
įvyks Cincinnati, 0. — Mirė 

artistas piešėjas David Ro
senthal, 73 metų amžiaus.

JOHN YUSKA
^u/ndiall

SOtfAU TH f

107-13 Jamaica Avenue, • Z] 
Richmond Hill 18, L. I., N. Y. <!

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE^ 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuvė tik 3 blokai nuo BMT lllth Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

Petras Kapiskas
PALAIKO - (

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N.

xTONY’S
HP.Tn.nATFUP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAJ PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Te].’EVergrecn 7-6868 

9—12 ryte I 
1— B vakarei

Penktadieniais uždaryta X

Valandos:

'71TOIF Q D A O 411 GRAND STREET 
MJI E 0 O All BROOKLYN. N.-Y

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

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas 
EVergTW’n 4-7729

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y
Tcl. AVergreen 4-9*12 \

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Spalių 22, 1949
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