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JUNGI. TAUTŲ SEIMO KOMITETAS 
UŽGYRĖ AMERIKINIUS PLANUS

Vėliausios Žinios KORĖJOS LIAUDININKAI SULAIKOko Paul 
skundžiasi: 
savininkai neduoda nė už pi- ' 
nigus salių jos Povilo konccr- Į 
tams, o valdžia neduoda lei- * 
dimo jam išvažiuoti su. kon- j
certais j užsienį. . —

Kas gi tikėjo, ka<i ši šalis į Atmetė Sovietų siūlymą priimt 
dagyvens iki tokio netoleran-' • • tz • •• . .
ciios laipsnio? naujosios Kinijos atstovą

★ i
Mokslininkai ragina mus vi-1 

sus pirmadienio naktį išeiti 
laukan ir pasižiūrėti į mėnu
lį. Jis bus visiškai, pilnai už
temęs.

O būdavę laikai, kuomet
• saulės bei mėnulio užtemimas 
sukeldavo didžiausį siaubą.
Tamsūs žmonės ant kelių pul
davo ir melsdavosi. Manyda
vo, kad piktoji galybė atima 
iš mūsų saulę bei mėnulį.

Iš to siaubo kunigijai būda- 
gražaus biznio. Dabar 

užtemimo nebebijo, 
pakenkė kunigų biz-

laus priimti naująja Kini- dymus

Pietinė Korėja. — Ame
rikonai visais galimais gin- 

| klais audringai atakavo 
šiaurinius liaudininkus Se- 

! oulo apylinkėje, bet liaudį- 
| ninkai, žūt-būtiniai ginda
miesi, atmušė jankių ban- 

prasiveržti -į patį-

nius progresyvius.

Ameri-

J u g t inės 
perimti

AMERIKONUS MOŠYJ DĖL SEOULO
\ Amerikonai užėmė Kumčoną9 
Kusaną9 Uihungą ir Kigye

miestą.c

vo 
žmonės 
Mokslas 
niui.

Būdavo laikai, kuomet pa
samdyti liudininkai būdavo 
skaitomi pikčiausiais sutvė
rimais ir niekas jais netikėda
vo. Dabar jie labai gerbiami. 
Dabar jie yra pačios valdžios 
samdomi ir užlaikomi. Dabar 
jie vadinami “profesionališ
kais liūdininkais.”

Ar žinote, kiek profesiona- 
Jiškas judošius į dieną uždir
ba? Jis gauna $25 algos, $10 
pragyvenimo išlaidų ir visas 
kelionės lėšas!

Geras paskatinimas parsi
davimui.

Labiausia išgarsėjo du toki 
“liudininkai” — Louis Budenz 
ir Joseph Kornfeder. Kaip 
paprasčiausios prostitutės, jie 
visuorąet pasiruošę patarnauti 
už penketą desėtkų dolerių j 
dieną.

metant Čiang Kai-šeką, nes 
Kinijoje visiškai nušluota 
čiangininkų įtaka.

Vairuojamasis Jungt. 
Tautų seimo komitetas, 
tarp kitko, nutarė imti 
svarstymui sovietinį pasiū-

Flushing Meadow, N. Y. 
— Vairuojamasis Jungti
niu Tautu seimo komitetas 
užgyrė svarstymui tokius 
amerikinius pasiūlymus:

Jeigu kur gręstų karo 
pavojus (iš “komunistų 
pusės”), tai per 24 valan
das sušaukti Jungt. Tautų 
seimą, kurio nutarimo ne - 
galėtu atmesti jokia didžio
ji valstybė Jungt. Tautų si 
Saugumo Taryboje, o Sau- gyrė svarstymui ir 
gurno Taryboje užtektų ’1 '
septvnių iš vienuolikos na
rių balsų tam nutarimui 
užgirti be jokio veto.

Šis pasiūlymas atkreip
tas, prieš numatoma sovieti
nį veto Saugumo Taryboje.

Vairuojamasis seimo ko
mitetas taip pat užgyrė 
svarstymui amerikinius 
siūlymus sudaryti bendrą 
armiją iš visų Jungtinių 
Tautu ir paskirti komisiją, 
kuri būtų siunčiama į tuos 
kraštus, kur gręstų karas 
išsiveržti.

Seimo mandatų komisija 
8 balsais prieš 1 atmetė 
Sovietų delegato Maliko 
reikalavimą pašalinti Čiang 
Kai-šeko tautininkų pa
siuntinius. o iu vieton pri
imt Kinijos Liaudies Res
publikos atstovus.

Tndiios delegatas pareiš
kė, kad jo šalis vis reika-

šiasi įteikt Jungt. Tautų 
I seimui skundą, kad Sovie
tų Sąjungoj “žuvę iki pus
antro miliono vokiečių be- 

lymą dėl atominių ginklų laisvių”, 
uždraudimo ir ginklavimo - 

aprėžimo. Komitetas už- 
‘ • Sovie

tų skundą prieš amerikonų 
įsiveržimą į Kinijos salą 
Formozą.

Washington. — 
kos valdžia sako, kad da
rant jai taikos sutartį su 
Japonija, 
Tautos privalo
savo žinybon japoniškas 
Hyukyu, Okinawa ir Iwo 
Jima salas, bet turi paskir- 

‘ ti Ameriką kaip tų salų 
amerikonai ruo- globotoją.

Darbo Federacijos vadai 
šaukia smarkiai dirbti > 
kariniams tikslams

Athenai, Graikija.—1,500 
buvusių graikų partizanų 
prašo sugrąžint juos iš Ju- 

Igoslavijos i Graikiją. Nau
joji Graikijos liberalų val
džia žadėjo atleisti parti
zanams bausmes už kovą 

karo i prieš graikų monarcho-fa - 
šistų valdžią praeityje.

Matyt, Jugoslavijos Tito 
Nau- valdžia žiauriai elgiasi su 

j jasis Amerikos apsigynimo tais žmonėmis.
I .. _i___ j____ • _ _________

Sovietu vyriausybė

lu-amerikonu blokas 
krikštija užmuštus 
fronte i belaisvius. L

Rochester, N. Y. —

jau 
ang- 
per-

i sekretorius, generolas Geo. 
Marshall, kalbėdamas karo 

\ veteranų bankiete, ragino 
I ivesti visuotiną verstiną 

Houston, Texas. — DaF- I karini lavinimą .jauniems 
bo Federacijos suvažiavi- vyrams taikos metu.
mo vadai atmetė siūlymus . ' .. .LllVI V clktCU C v V1L1V UV O A Ll JI J 111 Ll M i r

sutrumpinti darbo savaitę .. Washington. — Artimie-
ir atsišaukė Į norius, kad 
visais garais dirbtu.
tęsis Korėjos karas ir ko-

Prelatas William T. Greene 
turi savo nuomonę apie ma
sines žmonių skerdynes ka
ruose. Jis sako, kad tai pa
ties “dievo planas apgyvendi
nimui dangaus karalystės.”

Todėl, sako Greene, palai
minti tie, kurie miršta mūšių narsiajam anglų rašytojui

Antra operacija padaryta 
garsiam rašytojui Shaw’ui

London. — Ligoninėje 
padaryta antra operacija

laukuose.
Taip jis griežtai 

aną sekmadienį New Yorke 
St. Patrick© katedroje.

Tik vienas dalykas labai 
neaiškus: Kodėl šis aukštas 
dvasininkas tuo palaiminimu 
nepasinaudoja ?

George Bernardui Shaw,

Visi esate girdėję bei skaitę 
apie garsiąją poeto Longfell
ow poemą Hiawatha.” 
nepaprastai graži poema, 
rašyta labai seniai. Jos 
toriaus jau labai seniai 
kaulai yra 
dulkes.

pa’zei^!^ 94 metų amžiaus, kad pa
lengvint jo inkstų ir pūs - 
lės veikimą.

Pirmojoj operacijoj buvo 
jam taisomas kulšies sąna
rys. kurį Shaw išsisuko, 
griūdamas savo sode. Bet 
po kulšinės operacijos blo
giau ėmė veikti jo pūslė ir 
inkstai.Tai

Pa- 
au- 
visi

pavirtę j žemės

bematys! •
Tas vargšas indijonų 

Įfas” ir jo ta nelaiminga 
kos pypkė” užkliuvo 
dienų

už šių 
reakcionierių liežuvio. .

Ji’ kalba 
vadą, ku- 
karų. Jis 
padermių

“Hiawatha” yra poema apie 
Amerikos indijonus. 
apie didįjį indijonų 
ris labai neapkentė 
susišaukė net šešių
atstovus į taikos konferenciją. 
Jo pastangos labai pavyko. 
Taikos sutarties užtvirtinimui 
buvo surūkyta “taikos pyp
kė.” Kam muštis ir kraują 
lieti, jeigu galima taikoje vi
siems gražiai sugyventi? Idė
ja labai graži.

•Neseniai kažin kas Holly- 
woode sugalvojo, kad reikėtų, 
sekant tą poemą, padaryti ju- 
dį. Taipgi labai graži idėja.

Viena filmą kompanija suti
ko tokį filmą pagaminti.

Bet taip pat kažin kas pa
kuždėjo, kad toks filmas būtų 
priskaitytas prie komunistų 
propagandos už taiką. Kom
panija rankas nukratė. Fil
mo “Hiawatha

I mato mirtiną kovą dėl kiek* 
vieno namo Seoule.

Amerikonai pietiniame 
fronte užėmė Kumčoną, ge
ležinkelių ir vieškelių maz
gą, su lėktuvų aikšte, 20 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Taegu. Jie taipgi privertė 
liaudininkus pasitraukti iš. 
Kusano, Uihango, Kigye, 
Hunghae ir prasiveržė ke
lias mylias į vakarus link 
Čindžu, pietiniame vakari
nio fronto gale.
ŠIAURINĖS KORĖJOS j 
PRANEŠIMAI

Pyongyang. — Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų radi
jas sakė:

Liaudies Armija, karčiai 
kovodama, atmušinėjo įnir
tingas amerikonų kontr
atakas.

Pietiniame Masano fron
te liaudininkai per kelias 
pastarąsias dienas užmušė 
bei sužeidė 2,000 priešų 
kareivių ir oficierių: pag
robė 8 amerikinius tankus, 
69 patrankas, 150 kulkos
vaidžių, 200 karinių trokų 
ir daug mažesnių ginklų ir 
amunicijos.

Į šiaui’ę nuo Taegu liau
dininkai Vitmušė amerikonų 
atakas ir suėmė daugiau 
kaip 50 priešų kareivių ir 
oficierių; pagrobė 15 ame
rikinių tankų, 20 patrankų, 
10 rakietiniu pabūklų ir. 90 
kulkosvaidžių.

Liaudininkai per tuos 
mūšius nušovė keturis ame
rikinius lėktuvus.

McCloy žada slopint 
vokiečių komunistus

Frankfurt, Vokietija. — 
Sugrįžęs iš New Yorko, 
John J. McCloy, aukštasis 
Jungtinių Valstijų konii- 
sionierius Vokietijai, sakė, 
kad jis leis karinei vokie
čių policijai vakarinėje Vo
kietijoje slopinti komunis
tų vadovaujamus bruzdėji
mus.

McCloy pabrėžė Ameri
kos, Anglijos ir Francijos 
užsieninių ministrų išleistą 
New Yorke pareiškimą, 
kad jeigu rytų Vokietija 
ar kiti Sovietų kaimynai 
užpultų vakarinę Vokieti
ją, tai anglai-amerikonai 
ir francūzai ją išvien gintų.

Pietinė Korėja, rugs. 22. 
— Amerikonai dar neįsi
veržė į Seoulą,-Pietų Korė
jos sostinę, miliono gyven
tojų miestą, nors fronto 
korespondentai pasakojo 
apie įsiveržimą.

Šiauriniai Korėjos liau- 
I dininkai, įtūžusiai ginda- 
| miesi, sulaikė amerikonus 
už Seoulo ribų. Naktį ame
rikonai buvo priversti pa
sitraukti iš pozicijų į šiau
rę ir vakarus nuo to mies
to, bet ryte vėl sugrįžo.

Fronto pranešimai nu- 
i-----------------------------------

I Ar veržtis į šiaurinę 
Korėją?—Tatai nuspręs 
Jungt. Tautos, sako Truman

Washington.—Prez. Tru
manas sakė koresponden
tams, kad Jungtinės Tau
tos nuspręs, ar amerikonai 
ir jų talkininkai iš Pietinės 
Korėjos darys įsiveržima Į, 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką.

Prezidentas pridūrė, jog 
Ameriką sutiks su Jungti
nių Tautų nutarimu, ar 

j tiktai iššluoti šiaurinius 
liaudininkus • iš Pietų Korė
jos ar maršuoti ir j Šiau - 

:rės Korėją.
Tuo tarpu Amerikos de

legatai Jungt. Tautų seime 
tik laukia, kol jos bičiuliai 
pasiūlys veržtis į Šiaurinę 
Korėją.

I Svičmanu unija išgavo 
s porą pagerinimų

- -----------—

Washington. — Penkios 
vakarinių geležinkeliu kom
panijos pasirašė trejų me
tų sutarti su Darbo Fede
racijos Svičmanų Unija. 
Svičmanai (geležinkelių bė
gių sujunginėtojai) laimė
jo algos pakėlimą 23 cen
tais valandai ir penkių die
nų darbo savaite vieton 
ligšiolinių šešių dienų.
Traukinių aptarnautojų 
Brolijos reikalavimas

Miami, Florida. — Trau
kinių Aptarnautojų Broli
jos suvažiavimas reikalau
ja sutrumpinti darbo sa
vaitę nuo dabartinių 48 va
landų iki 40 valandų ir mo
kėti tokią pat algą, kaip už 
48 valandas.

Belgrad, Jugoslavijos 
valdovas Tito užgyrė Ame
rikos karą prieš Šiaurinės 
Korėjos Respubliką, bet 
pareiškė, kad patys ameri
konai neturėtu veržtis į 
Šiaurinę Korėją, o pavesti 
tą klausimą Jungtinėms 
Tautoms spręsti.

Taip Tito sakė keturiem 
atsilankiusiem Amerikos 
Kongreso nariams.

prezidentui Trumanui 
tvirtina, kad jis 

vetuos ragangaudišką Kon- 
bilių prieš 

komunistus ir šiaip politi-

p0] politikai

va prieš komunizmą pašau- Q'reso užgirtą 
lyje. Darbo 
unijistai dabai1 
dirba 40 valandų 
tę.

Suvažiavime
700 delegatu nuo 107 fede-į 
racinių uniju.

Suvažiavimas vienbalsiai ę 
išrinko Willjama Greenąimus, pacĮ šiauriniu 
Federacijos nivmininku iau Į j()S iiaudininku 
27-tai tarnvbai. George Me-' 
any vėl išrinktas jos sekre
torium - iždininku.

Wm. Green raportavo, 
kad Federacija turi 
milionus nariu. Jis pagei
davo CIO uniiu susijungi^ 
mo su Federacija, ir sakė, 
jeio*u reikėtų dėl tokios 
unijinės vienvbės, tai jis 
apleistu pirmininko vieta, 
Green yra 77 metų amžiaus. 

----------- ----------------- 1-----------

Višinskį ir Malik anleido 
bankieta dėl Dewev kalbos

Federacijos 
vidutiniai 
per savai-.. j. šiauriniu korėjiečių 
dalyvauja frontas nesulaužytas

Washington. — Armijos 
atstovas užginčijo praneši- 

Kore- 
frontas 

esąs jau sulaužytas Pieti
nėje Korėjoje.

• Jis pareiškė, jog baudi-
i jau 8 ninkai stipriai laikosi ir tik 

tvarkiai pasitraukia atgal 
kai kuriose fronto dalyse: 
jie niekur sumišime nebėga 
atgal, kaip skelbė tūli 
respondentai.

Plienininkai reikalauja
Daugiau algos

ko

pi r-

Marshall tariasi apie 
vokiečiu atginklavimą

Washington. — Genero
las George C. Marshall ta
no prisaikdintas kaip nau
jasis visų ginkluotų jėgų 
sekretorius. Tuoj po prie
saikos jis pranešė, kad iš
vyks į New Yorką . tartis 
su Anglijos ir Francijos 
karo ministrais apie vokie
čiu armijos atgaivinimą 
vakarinėje Vokietijoje.

Trumanas pripažįsta, jog 
kainos pralenkia algas

Washington.—Prez. Tru
manas pripažino, jog mais
to kainos nuolat keliamos 
aukštyn ir aukštyn, o dar
bininku algos liekasi fakti- 
nai to i pačioj vietoj.

Pasikalbėiime su kores
pondentais Trumanas pra - 
nešė, kad jis planuoja įves
ti apribotą kontrolę algoms 
ir kainoms. Jisai sakė, jog 
Antrojo pasaulinio karo 

' metu buvus per griežta 
kainu kontrolė’ v

Pittsburgh. — CIO 
mininkas Philip Murray,

> Darbi
ninku Unijos suvažiavime, 
šaukė kompanijas pradėti 
derybas dėl algos pakėlimo

New Yorko miestas ket- • kalbėdamas Plieno
virtadieni vakare suruošė 
Waldorf - Astoria viešbu
tyje bankietą Jungt. Tautu

taLlse*mo delegatams. Sveiki-.^įems. Manoma, kad reika- 
UU kU™,' IzolUn nnmc, ’ "

Bet 
lykas. 
kerne išradimo, kuris g^ili pa
keisti visą istoriją. Aš net 
galvoju: Kur gi mes per tiek 
amžių 'buvome, kad tokio pa
prasto dalykėlio

štai visiškai rimtas da- 
Mes pagaliau susilau-

nežinojome ?

sukasi apie 
žmones, ku- 
atsiranda ir 

visuomenėje ir

nimo kalba jiems pasakyti 
buvo pakviestas republiko- 
nas New Yorko valstijos 
gubernatorius Tomas Da- 
wev.

Dawey tuojau ir ėmė 
plūsti Sovietu 
pasakodamas, kad Sovietai 
laiką ‘TO iki 15 milionų 
žmonių kaip darbo vergus 
.stovyklose.” Taip Dewey 
prapliupus, sovietiniai de
legatai Andrius Višinskis 
ir Jokūbas Malikas pakilo 
nuo garbės vietos ant pag
rindų ir išėjo iš salės.

20 centu va-

kuris yra ir 
Unijos pirmi-

Sąjungą.

lauš pridėti 
landai.

Murray, 
Plienininku
ninkaš, sakė, jog reikmenų 
brandinimas apsunkina dar
bininkams pragyvenimą. 
Kartu jis priminė nepap
rastai aukštus plieno kom
panijų pelnus.

Plieno Darbininkų Unija 
turiv apie milioną narių.

Dr. Sil- 
surado, 
greitai,

Areštuoti 59 rytinio ir, va
karinio Berlyno policinin
kai

Berlin. — Sovietinė vy
riausybė paleido du kari
nius jankių policininkus, 
kurie “džipsu” pervažiavo

New York. — Slaptoji 
FBI policija paplatino me
džioklę prieš vengiančius 
karinės tarnybos jaunus 
vyrus.

Baigiasi dienos šviesos 
taupymo laikas

2 valandą naktį iš šešta
dienio į sekmadienį baigiasi 
dienos šviesos taupymo 
laikotarpis.

Pirm einant gult šešta
dienio vakare, pasukite 
laikrodžius viena valanda 
atgal.

Visas reikalas 
girtuoklius, apie 
rių net nemažai 
pažangiojoje 
kurie tikrai trokšta degtinės.
Jie turi jos gauti, arba jie 
niekam netinka.

Dabar du daktarai, 
worth ir Dr. Texono, 
kad tą troškulį labai
gražiai ir pasekmingai užmu
ša paprastas sūrus vanduo.

Tas stebūklingas išradimas 
stebūklingas dar ir tuomi, kad 
nuo jo nereikia išsipagirioti ir 
kad jis kaštuoja daug pigiau, į rytinį Berlyno ruožtą, 

pasaulis ne- Inegu pigiausia degtine. Anglai - amerikonai areš-

tavo jau 57 vokiečius ryti
nio Berlyno policininkus, 
kurie gyveno vakariniame 
Berlyne, nors tarnavo ry - 
tiniame, sovietiniam mies
to ruožte.

Opelika, Alabama. —Be- 
kasant rusi statomai mo
kyklai, žemės užgriuvo ir 
mirtinai sutrėškė keturius 
darbininkus.

New York. — Dar 82 
asmenvs susirgo kūdikių 
paralyžium Didž. New Yor
ke.

Anglai įsake šaudyt 
vokiečiu komunistu mitingus

Berlin. — Karinė anglų 
vyriausybė vakarinėje Vo-. 
kietijoje įsakė vokiečių po
licijai šaudyti komunistų 
ruošiamus masinius susi
rinkimus, jeigu jie neišsis- 
kirsto.

Slaptoji anglu policija 
padarė kratas komunistų 
įstaigose, užgrobė doku
mentus; sako, sučiupo ir 
slaptą radijo duotuvą.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
šiltoka.

Kritiškiausias jankiam- 
laikotarpis Korėjoje

Washington. — Aukštie
ji valdininkai lemia, jog 
ateinantį savaitė ar pusant
ros bus kritiškiausias ame
rikonams laikas Korėjos 
kare.

Vienas valdininkas sakė, 
bijoma, kad Kinijos liaudi
ninkai - komunistai neitų 
talkon šiaurinei Korėjos 
Liaudies Respublikai, ypač 
jeigu amerikonai s veržtųsi 
per 38-tą paralelę, tai yra, 
sieną tarp tos respublikos 
ir Pietinės Korėjos.
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Kini i f iv Indija
Jungtinių Tautų Asamblėjoje Kinijos reikalais gerai 

susirūpino Indijos delegacija. Pat sesijos pradžioje ji da
vė pasiūlymą, kad Čiango režimo atstovybė būtų pava-

Rugsėjo 20 d. Jungtinių Į esančius pastoviose valstyb.
Tautų seime (asemblejo-1 kariuomenėse 

Ije, Flushing Meadow) pra
sidėjo debatai arba diskusi
jos dėl bendrosios tarptau
tinės padėties.

Pirmiausiai, beje, buvo 
atlikti kai kurie svarbūs 
“techniniai” reikalai.

Pirmininkaujant Nasro- viai veikti.
llah Entezan’ui, buvo slap- Tokie, daug maž, Acheso- 
tu balsavimu išrinkti sep -1 no kalboje buvo pasiūly- 
tyni asemblejos vice-prezi- mai.
dentai; išrinkti iš sekamų

i kraštų delegacijų: Austra
lijos, Britanijos, Kinijos 
(nacionalistų), Francūzi-

kurie, ga
vę įsakymą* tuojau galėtų 
imtis ginklo, vadovaujant 
Jungtinėms Tautoms.

4. Įkurti specialę asemble- 
jos atstovų grupę ar tarny
bą, kuri studijuotų ir suras
tų priemones, kaip kolekty-

i 
t

I j 
t

propagandą vesti; asemble- 
ja ragina paskiras šalis, 
kad jos patrauktų teisman 
kiekvieną, kuris kursto 
žmones prie naujo karo.

2. Generalinė asembleja
privalo pasisakyti prieš 
naudojimą atominės bom
bos karuose, nes tai yra 
priemonė, masiniam žmo
nių žudymui. Asembleja 
turi nutarti, jog toji šalis, _ . ....
kuri pirma naudos atominę knygų išleistuvių leidiniai 
bombą bei kurią kitą prie- I —įgaliai atspaus inti n p a- 
monę masiniam žmonių žu-1tintl anais ai.iais*
dymui, turi būti paskelbtai Abiejų pusių advokatai tu- 
karo kriminalistu. net. kehas k<?fe,’en^ia«

3. Kad sustiprinti taikos 3U tc!s,^u> taip sakant> off
1 . I record. ,

asem-1 rpęStas -klausinėjimas Mau
rice Malkino. Jisai “atpaži
no” leidinius.

Adv. Freedman baigus j j 
, perklausinėjo adv. |

Griežtai reikalaujamas 
šiuos 

leidinius, kurie čia yra paduo
ti “exibitais,” jis prisipažino, 
kad jų neskaitęs, tik peržvel
gęs, bet jis skaitęs kitus pa
našius — “similar and ident
ical.” Adv. Hart pastebėjo,

Ketvirta dieną Vinco An- 
Įdrulio bylos stebėtojams išro- 
idė daugiau byla KonVunistų 
Partijos, kaip V. Andrulio.

Dabar jau yra net 88 “exi- 
j bitai,” kurie turėtų būti įro
dymais. prieš V. Andrulį, net 
: kurie tikrumoje yra Koniunis- 
I tų Partijos ir vienos ar dvie-

Višinskis atsako J " '
Andrius Višinskis kalbė- j pajėgas, generalinė ___  .

^^A_;j0, kaip tūli korespundentai ■ bleja privalo pasisakyti už i 
j/s/r/"ybu S&jungoMuniU^^ Bel .jisI®ekamus Punktus: (a) kad
tin u Valstiiu ir Venezue-'Pallete. labal _sy.arblus daly-1Jungtinės Valstijos, Didžio- .

! *" ‘ išrinkti k.usJ J^s l)a^rėz^. J°g Jung-iji Britanija, Francūzija, Ki- klausinėti,duota Kinijos Liaudies Respublikos delegacija. Tą suma-Į los* Vėliau buvo
nymą tuojau tvirtai parėmė Tarybų Sąjungos delegaci- kal kurie komitetai bei
ja. Bet prieš pasiūlymą griežtai išstojo Jungtinių Valsty- komitetų pirmininkai liįonus doleriu ginklavimui, 
bių delegacija. Mūsų valstybės sekretorius Dean Acheso-1 Vyriausi dėmėsi, tačiau, ,. ,.
nas ragino Asamblėjos narius balsuoti prieš sumanymą, asemblejoje
Taip ir padaryta: 43 balsais prieš 16 Indijos rezoliucija kalbos, sakytos popietinėje ponįjoje taisomos 

ulstybes de .

tines Valstijos ir jų talki
ninkai šiuo metu leidžia bi-

nija (žinoma, Višinskis turi Hart.
galvoje Liaudiškąją Kini-' pasakyti, ar jis skaitė 
ją) ir Tarybų Sąjunga tar- 
tųsi del sudarymo pakto 
taikai sutvirtinti; (b) kad 
šios penkios didžiosios vals
tybės nutartų sumažinti 
vienu trečdaliu dabartines 
savo ginkluotąsias pajėgas: 

i*ą i kariuomenę, militarinę a- 
padarė i'agitu°ja ne tam tikra ■ viaciją, laivyne, etc., ir 

I spauda, o ir valstybės pa-i kad tolimesni karinių pajė- 
-----------° T .n : . . , v v. Lgl.g I reigūnai. Višinskis suminė-Igu sumažinimai turėtu bū- Azijos žmones. Jau visi seniai pripažįsta, kad musų sa-1eių pasiūlymų taikai pa-Į . _

• lies atsinešimas linkui Kinijos yra perdėm klaidingas. Ir j šaulyje palaikyti, 
kuomet šiandien Indija aiškiai ir griežtai išstojo prieš tą | Ąchesono kalba 
politiką, tai kur atsidurs Amerikos prestižas to milžiniš-1

bili delegacija. Mūsų valstybės sekretorius Dean Acheso-1 Vyriausi dėmesį,
- ■ - • > ’1 • • ; atkreipė dvi

atmesta.
Šiame atsitikime išryškėjo du svarbūs dalykai. Iš vie- partmento 

nos pusės, didžioji Indija su trimis šimtais milijonų gy- Dean Achesono
ventojų aiškiai atsistojo Kinijos pusėje, kas liečia jos

susigriebė ir sakė, jog 1920 
metais.

Kuris žino partijų istoriją, 
sako, kad tokia partija pasi
rodė tik gerokai vėliau.

Adv. Hait, baigus klausinė
jimą, padarė pasipriešinimą 
visų tų leidinių priėmimui, nes 
jie nieko bendro neturi su 
kaltinamuoju ir niekuo neri
ša jo prie jų išleidimo ir pla
tinimo ir dėl to negalimi nau
doti šioje byloje.

Teisėjas Fuller tačiau at
metė jos pasipriešinimą ir 
priėmė tuos leidinius.

Visa ketvirta diena ir su- 
I kosi tik apie tuos- leidinius. 
I Niekur ir niekame neprivesta, 

i I neparodyta, kad Andrulis su 
! jais surištas.
I • .Antra sesija ketvirtos die
nos baigėsi apie 5 vai. vaka
ro. . ■' / • • .

Penktą dieną sesija prasi
dėjo anksčiau,

it0-.
Liudininko

Charles Baxter,

1

■<

ši; jau siekiamas! ginkluoti 
ir Vakarų Vokietiją, o Ja- 

> karinės 
bazės. Jungtinės Valstijos 
išleidžia milžiniškas pinigų 
sumas ginklavimuisi.

sesijoj: musų va
s e kretoriaus 

ir And- I
Tarybų pu"‘?a
reikalų Uz naują Pasaulinl kal

riaus Višinskio,
greitą pripažinimą ir priėmimą į Jungt. Tautas. Iš kitos Sąjungos užsienio

■ ministro. Juodu 
vaujantį Čiango režimą dar toliau nuo Amerikos atstums seimui tam tikrų konkre-
pusės, musų vyriausybės politika globoti nieko neatsto-

ko kontinento žmonių akyse?

Žiauriausias smūgis Amerikos laisvėms
Šiuos žodžius rašant ketvirtadienį, spauda ir radijas 

praneša, kad abudu Kongreso butai milžiniška balsų dau
guma priėmė bendrąjį taip vadinamą “Internal Se
curity Bill”. Senatas už bilių balsavo 51, o prieš tik 7. 
Atstovų Bute už bilių balsavo 312, o prieš tik 20.

Dar nežinia, ką pasakys prezidentas Trumanas. Mano
ma, kad jeigu jis ir' vetuotų, bilius būtų daugiau negu 
dviem trečdaliais balsų abiejuose butuose priimtas. Tuo 
budu bilius taptų šalies įstatymu ir be prezidento parašo.

Todėl beveik aišku, kad Amerikos žmonėms tenka su
sidurti su nauja padėtimi. Jų demokratinėms teisėms ir į 
civilinėms laisvėms suduotas žiauriausias smūgis. To
kio įstatymo Amerika nebuvo mačiusi. Tokio įstatymo, 
taip suvaržančio žmonių laisves ii* teises, Amerika ne
sitikėjo.

Komunistai jau pareiškė, kad jie nesiregistruos. Taip 
pat, suprantama, registravimui si priešinsis valstybės 
prokuroro paskelbtos “subversyviškos” organizacijos. 
Dalykas pereis į teismus. Visas dalykas turės pasiekti 
šalies Aukščiausi Teismą.

Kaip greitai tai bus padaryta, dabar sunku pasakyti. 
Aukščiausias Teismas turės išspręsti šio “Internal Se
curity Bill” legališkumą. Visi demokratinių pažiūrų 
žmonės yra įsitikinę, kad šio įstatymo potvarkiai griež
tai priešingi Jungtinių Valstybių Konstitucijai ir Teisių 
Biliui. Jeigu jis Aukščiausio Teismo būtų pripažintas tei
sėtu, legališku, tai visos Konstitucijos garantijos dėl žo
džio, spaudos, susirinkimų ir organizacijos laisvės būtų 
paverstos į nieką.

Šis įstatymas pirmu sykiu įveda Amerikoje nacišką
ją koncentracijos stovyklų sistemą. Užteks prezidentui 
paskelbti, kad šalis atsidūrė “nepaprastoje padėtyje” ir 
visi valdžios politikai priešingų pažiūrų žmonės atsidurs 
pavojuje. Jiems plačiai atsidarys koncentracijos stovyk
lų durys.

Situacija tikrai rimta. Tačiau ji nėra beviltiška. Visa 
žmonijos istorija kalba už tai, kad jokiais įstatymais 
idėjų negalima sunaikinti, pažangos sulaikyti. Šis bilius 
yra karinės isterijos išdavas. Amerikos žmonių daugu
ma yra dideli laisvės mylėtojai. Jie netylės, kai pama
tys, kad jų teisės yra trempiamos reakcijos kojomis.

Bus rinkimai šį rudenį. Bus rinkimų ateityje. Ne vie
nas tų senatorių bei reprezentantų, kurie balsavo už Mc- 
Carran-Mundt-Kilgore-Hobbs bilių, pasiliks generolais 
be armijos.
. Nesakome, jog tai bus trumpas ir lengvas procesas. 
Kiekviena didelė žmonių kova už laisvę ir teises yra il
ga, sunki kova. Šis įstatymas įneš visuomenėn daugiau 
isterijos, daugiau neapkantos, padidins persekiojimus, 
pagimdys nemažai kankinių, kalėjimai patirštės politi
niais kaliniais. Bet Amerikos žmonės suras kelius ir bu
žus laimėjimui atgal tų/teisių ir 'laisvių, kurias jiems 
garantuoja šalies Konstitucija.t
! Per užpakalines duris

Jei mūsų valstybės sekretoriaus planai pavyks, tai po 
šios Jungtinių Tautų Asamblėjos sesijos toji tarptautinė 
organizacija bus pasikeitusi. Pirmiau tik tūli kraštuti
niai dešinieji kalbėdavo, kad reikia nugalinti Saugumo 
Tarybą ir svarbiausi vaidmenį uždėti ant Generalines 
Asamblėjos, kur mes turime užtikrintą daugumą, kur 
didžiosios valstybės neturi vetavimo galios, kur nereikia 
didžiųjų valstybių vieningumo, kur sprendžia balsų dau
guma. Dabar šita pakeitimo programa pasidarė mūsų 
vyriausybės planu perorganizavimui Jungtinių Tautų. 
Bet vietoje eiti per priekines duris, pasiūlant pakeisti 
Čarterį, reforma bandoma pravesti paprastais Asamblė
jos nutarimais. 5

, Labąj galimas daiktas, kad šis planas susilauks Asam
blėjos daugumos pritarimo.

9 valandą ry

suole buvo 
iš Clevelando. 

buvęs Komunistų 
Partijoj nuo 1927 iki 1945

ti

ministro. Juodu

Sekretorius Achesonas 
dbėjo apie 40 minučių 

Jo kalba, kaip ir buvo tikė
tasi, griežtai buvo nukreip
ta prieš Tarybų Sąjungą. 
Dėl esamų pasaulyje nera
mybių Achesonas kaltę pri-

jo šiuos asmenis: Jungtinių įti palikti 
’ ’ i kari- neruliriių 

viršininkas, ge- joms.
Šitokie

Valstijų vyriausiojo 
nio štabo
nerolas Bradley; buvęs
Jungtinių Valstijų apsigy - mai buvo

busimosioms ge- 
asemblejh sesi-

kad similar reiškia tik pana- j Jis sakėsi 
sius, o ne tokius pat. Liudinin
kas pirmiau bandė ginčytis, metų. Paeinąs iš New Yorko, 
paskui sutiko, kad tie du žo
džiai tik sinonimiški, ir kad 
panašus leidinys reiškia ne tą 
patį. Jis spyrėsi, kartais smar
kiai pykdamas, kad jis skaitė 
ir žino, kad tai yra komunistų 
leidiniai, bet ir vėl turėjo pa-

*<

*bet dirbęs Clevelande, Kali
fornijoj ir kitur. Pagal užsi
ėmimą buvęs jūreivis. Lankęs 
porą darbininkų mokyklų ir 
dalyvavęs net jau dabar ne
egzistuojančio Prof i nt e r n o 
Pan Pacific srities
me.

Jis tik atpažino 
čius leidinius, taip

—Kaip gali spręsti, ką jiej pažindamas, kad 
skelbia, 
šia adv. Hart. įjos leidiniai, J .

— Iš savo patyrimo ir at- Į Sprendžiąs jų turinį tik 
j minties, — atsakė jis. miantis

Ar jis pažįstąs V. Andrulį, minčia, 
jis atsakė, jog sykį matęs.

Kada ir kur?
1925 metais, Amerikos 

Darbininkų Partijos suvažia- j 
vinie, Ashland Auditorium, . nuleidęs 
Cliicagoj. Jis fnatęs An- balsą jis turi stiprų, 
drulį kalbant su Antanu- Bim
ba. Ar Andrulis buvo dele-J lį jjs visai neprisiminė, ma- 
gatUj jis sakė .nežinąs, tiek žj-,.; 
nąs, suvažiavime galėjo būti j 
tik tos partijos nariai ir de

esminiai pasiūly-
padaryti dviejų sakyti, kad šių, čia ant sfcalo

suvažiavi-

nimo sekretorius, Johnson; i pasaulyj tvirčiausių valsty- i’s neskaitęs ir palyginimo su 
Jungtinių Valstijų laivyno bių atstovų: Jungtinių Vai- Pirmiau skaitytais nepadaręs.
sekretorius, Matthews; ge- stijų ir Tarybų Sąjungos, 
nerolas MacArthur.

Tokia propaganda 
metė prie Tarybų Sąjungos I Pavojinga ir baisi; prieš ka- Rymų. Bet tai 
n.....  “didžiuosius' propagandą privalo svarbiausieji klausimai, nesi

kovoti JT asembleja; pro-j taikos klausimas paliečia 
pagandistai turi būti nu- i kiekvieną žmogų, nežiūrint, 

i bausti.
! Višinskis pateikė seka
mus specialius pasiūlymus.

1. Kad generalė asemble- sios Kinijos atstovų jpriėmi- 
ja pasmerktų varomą pro- 
pagandą už naują karą;

Be abejojimo, jie bus 
yra svarstyti, dėl jų bus pasisa- 

yra patys;

tuos pa
jau prisi- 
pati krinti, 

jei neskaitei?—klau- far jie tikri Komunistų Parti- 
nepatikrinęs. 

: “re- 
savo patyrimu ir at-

i

durų. Penkis 
griekus” mūsų sekretorius 
priskaitė Tarybų Sąjungai. 
Jais yra:

1. Tarybų Sąjunga deda 
pastangų, kad nekomunis
tinis (kapitalistinis) pasau
lis juo greičiau sužlugtų.

2. “Anapus geležinės už-

kur jis begyventų.
Beje, Indijos delegacija 

pasisakė, kad ji Liaudiško-

mo į asembjeją klausimą 
dar ne kartą čia iškels; In-

dangos” esą kraštai jū tar. i asembleja atsišaukia į vi- dija reikalaus, kad į šį sei- _. * o o cm 11 n 1' o H'i 4- t n n 11 r-z t'X'X Vai i 4ii d a i i Ir D zvl r npe ii* Tarybų Sąjunga, gy- isas ^ginant jas uz- 
vena didžiojoje slaptybėje, j austi pas save užkurinę 
— niekas “Vakaruose” ne- LT , V #
Z1 T’ Tarybų Sąjunga labai j DarbinillKŲ jlldejilHaS 131016jo 
ginkluojasi — ginkluojasi i 
daugiau nei reikalinga ap- i 
sigynimui.

4. T. Sąjunga naudojanti
komunistinį judėjimą “tie- Trumanas atstatė Naciona- 
sioginei ir netiosioginei ag- |gS Darbo Santykių Tary - 
resijai”. bos vyriausia /

5. T. Sąjunga nesidroviu- Robert N. Dęnham 
ti naudoti jėgą, sukilimus! 
tam, kad pasiekti savo tiks-

mą butų pašaukti Pekino
! valdžios delegatai. N.

įsaką atstatyti Denham
Pagaliau prezidentas

c

Vienu tarpu nenugirstas ir 
klausiamas teismo reporterio, 
jis rūsčiai supyko.

Kalbėjo jis dažnai galvą 
; ir negarsiai, nors

Apie kaltinamąjį V, Andru-

<

Kaip matome, kaltinimai 
aštrūs; Achesonas pridūrė, 
jog visa tai sudaro “didelį 
ir baisų pavojų”.

Toje pačioje kalboje 
Achesonas siūlė asemble j ai 
'priimti sekamus punktus:

bos vyriausią patarėją 
i iš tų 

pareigų. Tai įvyko už tre
jų metų po to, kai progre
syvių vadovaujamos 
pradėjo, judėjimą 
prašalinimą.

Iš pat pirmos 
progresyviai sakė, 
neatsako toms 
Kad jis yra aršiai prieš-

Taft-Hart- 
to akto ii 

veikmės

l.štikro gi, ADP suvažiavi
mai buvo atviri spaudos at
stovams ir svečiams.

Malkino atmintis atrodė 
keista, klausant jo liudijimo. 
Jis atsimena matęs Andrulį 
25 metai atgal, bet jis neat
simena, ar Andrulis buvo de
legatu, nors konvencija tęsė
si, kaip jis sakė, porą savai-

! čių.
Klausinėjamas, kuo užsi

ima, Malkinas sakė, jis dirba 
Imigracijos D e p a r t m entui, 
gauna $360 į mėnesį, o kai 
važinėja, gaunąs po $25 į 
dieną ir dar po $9 lėšoms.

1 Parodžius jam lapelį, kuris 
būk Jungtinės Komunistų 

kuris 
turi visas provokacines žymes,

lauti panaikinti 
ley Aktą, o be 
pati Denham’o 
svarba būtų atpuolusi.

Laiko ir įvykių eiga pa
rodė, kad progresyvių rei
kalavimas buvo teisus. 
Pastaruoju laiku AFL ir 
tūlose CIO unijose pasireiš
kė didesnis judėjimas prieš i 

dienos i Denham ir ypatingai prieš . . I f-1-* /V i *■" T" ii Ali 1 •

unijos 
už jo

Jungtinės 
jog jis Taft-Hartley Aktą, kurį j Partijos • išleistas, bet

1. Iškilus pasaulyj kur darbininkiškas ir del to ne- 
nors neramybei, jeigu Sau- galės bešališkai spręsti 

Taryba nepajėgtų darbininkų su fabrikantaisgurno
vienbalsiai nutarti tai ne - 
ramybei kelią pastoti, tai

tęmąi,. nėra'jo ir mątęs.
'dirbąs jis Imigracijos De
partmental kaipo analistas. 
Tarpe kita ko peržiūrinėjęs 
aplikacijas norinčių gauti po- 
pieras. Liudijąs jis jau 36-tą 
kartą.

Mokėti gauna tiek, kaip ir 
pirmesnis, $360 į mėnesį, tik 
padieniai gauna daug ma
žiau: i

A d v. Hart baigus klausi
nėti, teisėjas pastebėjo, kad 
yra užsilikusių kai kurių ne
išspręstų klausimų,' kuriems 
jo nuosprendis buvo atidėtas; 
Išspręsta tai be ginčų. Val
džios advokatas pareiškė, kad 
jis baigė savo liudininkų klau
sinėjimą ir abelnai kaltini
mus.

Adv. Hart ir vėl padarė to
kį pat pasipriešinimą, kaip ir 
po Malkino liudijimo, bet tei
sėjas ir vėl atmetė.

Tuomet Hart įnešė, kad by
la būtų atidėta iki spalių 10 
d., nes jai reikalingas laikas 
geresniam pasiruošimui savo 
pusę perstatyti.

Adv. Freedman nesiprieši
no, teisėjas irgi ąutiko. Dėl 
atidėjimo jau vakar (nefor
maliai) buvo" sutikta ’ ir šian
dien to tikėtasi.

Dabar bylos tęsinys prasi
dės spalių 10 d. Apsigynimo 
pusė savus įrodymus duos.

Reporteris.

pareigoms. Denhamas visuomet sten
gėsi iki raidei, o kur gale- Malkinas sakė, lapelis išleis- 
jo dar ir su kaupu, panau- į 

doti prieš darbininkus.
Skaitoma reikšminga tas. | 

kad prezidento . įsakymas 
Denhamui rezignuoti atėjo 
pirm pat prasidėjimo AFL

tas 1919 metais, bet paskui
bešališkai spręsti

reikalų.
Didžiumos unijų viršinin-

bėgyje 24 valandų turi bū-, kai tuomet laikėsi nuoša • 
I1 i sušaukta ]
Jungtinių Tautų 
jos sesija.

2. Sudaryti tarptautinę: O CIO konvencija 1948 me- 
kariuomenę, saugumui, už- tais net atmetė 
tikrinti.

vuii uu- ‘-v. • pirin pau piasiuejimo 24rr,
nepaprasta liai nuo to judėjimo. Tūli konvencijos Houston’e, Te-

asemble- tai skaitė bandymu daryti 
prezidentui “nesmagumo”.

xas.
Laiške, kuriame jis įtei

kė savo rezignaciją, Den-
, , kairiųjų pam sak0, kad jis turi pui- 

siūlymą reikalauti Denha-
3. Sudaryti Jungt. Tautų mą prašalinti.' Juk prezi- 

ginkluotų pajėgų vienetus, dentas buvo manąs reika-

Kiekvienam aišku, ir tai nėra slepiama, jog šis žygis 
tajkomas prieš socialistinius kraštus. Jie tebėra didelėje 
mažumoje. Gerai užsispyrusi Amerika gali Asamblėjoje 
pravesti tokias reformas, kokias ji sugalvoja. Apie tai 
nėra, jokios abejonės.

Bet ar siūlomoji reforma, atėmimas galios iš Saugumo 
Tarybos ir perkėlimas į Asamblėją, pasitarnaus žmoni
jos ir taikos reikalui? Tai jau kitas klausimas. Tokioje 
organizacijoje, kaip Jungtinės Tautos, rankų dauguma 
dar ne viskas. Asamblėjoje turi lygią teisę ir lygų balsą 
tokia šalelė, kaip Luxemburgas, kaip ir trijų šimtų, mi
lijonų gyventojų Indija, arba penkių šimtų milijonų gy
ventojų Kinija, arba pusantro šimto .milijonų gyventojų 
Jungtinės Valstybės, arba dviejų šimtų milijonų gyven
tojų Tarybų Sąjunga. Tarptautinės taikos išlaikymo rei
kalai negali būti pasėkmingąi išspręsti tokiu rankų pa
kėlimu. Nejaugi tos tiesos negali suprasti mūsų prezi
dentas ir sekretorius?

ku Taft-Hartley Akto vyk
dymo rekordą. Jis pasako, 
jog Trumąnas prieš tą aktą 
taip kovojo, kad niekad 
bėgiu tų trejų metų niekas 
iš Baltojo Namo, ar varde 
Baltojo. Namo, neteikė jo
kio pasiūlymd, kaip priva
lu vykdyti ta ar kita, daly
ką.”'

Denham, republikonas, 
savo ginčuose su kitais ta
rybos nariais kaltindavo 
juos, kad jie “prodarbinin- 
kiški.” .

Jį prašalinus, vyriau
siuoju jo .gynėju stojo se - 
natorius Taftas, to aršaus 
įstatymo tėvas. Jisai kalti
no7 TVumano administraci - 
ją, kad ji “dar kartą nusi-

lenkė CIO Politinės Veik - 
los Komitetui.”

Reikalaudami • Denham’ą 
atleisti iš pareigų, dešinieji 
unijos viršininkai vadova
vosi tuomiį kad jo paliki
mas tose pareigose įneša į 
unijistų eiles pasidalinimą 
ir dėl to “trukdo bendrai 
veikti” karui.
____• ___________

“Prošvaisčių” Prenumeratos
Prenumeratų Jono Kaškaičio poezijos knygai “Proš

vaistės” gavome nuo:
Pavienių 10 pr.
Eva T. Mizarienė, Richmond Hill, N. Y., 7 pr.
P. Šlekaitis, Scranton, Pa., 6 pr.

šį sykį neperdaugiausia gavome prenumeratų, bet ti
kimės, kad sekančią savaitę, gausime didesnį skaičių.

Aukų išleidimui šios brangios knygos gavome per Evą 
T. Mizarienę $153.00. Aukotojų vardai anksčiau paskelb
ti. -i ' 1 ’¥

Tariame širdingą ačiū. Prašome užsisakyti šią kny
ga, nesigailėsite. Siuskite $1 (money-orderiu ar čekiu) 
į: LAISVĖS ADMINISTRACIJA 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y.

. / Laisvės Administracija.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Seštad., Rugs. 23, 1950
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LMS News and Views

By Mildred Stensler
The subject of the LMS Summer 

School has not been exhausted; I can 
pretty well guarantee that it will not be 
for some time to come. So much has 
been packed into those 2 weeks at (51ym- 
pia Park. The further away from it, the 
better we can evaluate and examine all 
the angles.

At this writing, let us take up some of 
the aspects of the drama course. This 
course, probably because it was the 
least familiar to the average student, 
may have been a difficult one. It cer
tainly was very educational and enlight
ening.

The drama course this year was di
rected by a young New Yorker, Mrs. 
Laura Arbeit. Laura has never before 
been in contact with any Lithuanian 
groups, but in her full life she has 

. worked a great deal with amateur, com
munity and nationality groups, both as 
an actress and as director. She has also 
been at various times connected with 
the same Group Theater that gave us 
Clifford Odets, Al. Saxe, Elia Kazan 
and the latest rebel of the stage and mo
vies, Marlon Brando.

The followers of the Group Theatre 
apply the Stanislavsky technique in its 
most practical and realistic sense. They 
do so not only in the method of acting, 
but also in selecting the proper vehicle 
for presentation. The play must have a 
reason and a need to be publicly port
rayed. The characters must have honest 
emotions. To an actor imbued of the spi
rit of Stanislavsky, honesty is a prime 
factor.

An honest approach to the theater is 
what Laura Arbeit brought to her class. 
The play is but a portrayal of normal 
human emotions in conflict with a prob
lem. Each character is there because he 
has some relationship to another. He is 
part of the crisis and part of the final 
resolving of the- crisis. To explain her 
theories, Laura selected a one-act play 
called “Love of Ones Neighbor”, and 
then proceeded to show how the director 
goes about putting it on the stage.

After the casting was complete, the 
group sat down for its .first reading. 
Each actor read his own part as they 
went along. The purpose of this first 
reading was to get an overall picture of 
the contents of the play. After class 
each actor was to to read the play over 
several more times. At the second class 
the director and the students discussed 
the plot and agreed on the theme of the 
play. The following day each actor had 
to write a complete descriptioii of his 
particular character, his mode of. living, 
his habits?his dress and his relationship 
to the main character and the others he 
comes in contact with. All these things, 
mind you, are not usually in the script 
in just so many words. They have to be 
searched out and properly identified to 
enable the actor to feel and truly port
ray that particular person. Then, when 
the director and the actor are in accord 
with the proper analization of the play 
and its characters can the actual staging 
begin. The stage movements are blocked 
out, the props and costumes agreed up
on. Rehearsals are on.

Laura Arbeit applied one bit of tech
nique that I always yelegated to glam
orous Hollywood, but I can now see that 
it can be useful even in small amateur 
productions. And that is, the use. of a 
secretary to the director. She may be 
called a script-girl in Hollywood, but 
her duties in our production seemed 
more of that of a secretary. She is at 
the director’s side at all times, taking 
notes on changes on anything from 
movement direction to lines, to costume 
assignments. It is her duty to see that 
the costume and prop man gets and car
ries out the specific directions. The use 
of a theatrical secretary should save a 
lot of unnecessary discussion and bick
ering from one rehearsal to the next, 

and would certainly give the director 
more time for his main job of coaching 
the actors.

The duties of an actor we learned 
were to know his character thoroughly, 
to create for him a reasonable back
ground and to adhere to that personali
ty at all times. He must know too why 
he was brought forth for a certain scene 
and how he got there. And he must 
know his lines by memory. A script in 
the hand is false to the play. The actor 

, cannot move or react naturally, or con
centrate freely.

At the school, it wasn’t unusual for 
some one looking in at the class to see 
a -student act like an animal — some 
were leaping like deer, some seemed to 
be plodding heavily like a bear and 
others slithering along like snakes. 
These were exercises in characteristic 
body movements. The next time, coming 
into class, you will hear a student while 
sitting on a chair in front of the class 
tell of certain sensations he visualizes 
through the five senses, and you imme
diately formulated a picture of just 
where he was supposedly sitting. That 
was exercising the imagination.

Another time coming into class you 
find students playing games. An object 
was being passed around and each stu
dent was taking turns describing it, us
ing the same adjectives in the same or
der as the student before him, and then 
adding a new descriptive characteristic. 
This stunt was a test of the powers of 
concentration.

Every day the drama class brought 
to the student some new phase in theory 
and application of the fine art of acting 
and producing. The drama course, I am 
certain, has stimulated the desire in ma
ny to probe deeper into further study of 
this art, and possibly even further into 
actual participation in theatricals.

Before winding up her formal teach
ing at the school, Laura Arbeit left a 
list of books as recommended reading. 
Some of the books deal with the art of 
acting, while some are also for the lay
man who aspires to a greater under
standing of the theater. I reprint the 
titles for the readers of this column.
ACTING: A HANDBOOK OF THE 

STANISLAVSKY METHOD — com
piled by Toby Cole.

ACTING — THE FIRST SIX LES
SONS—By Richard Boleslavsky.

THEATER HANDBOOK AND DIG
EST OF PLAYS —• Edited by Ber
nard Sobel.

A HISTORY OF THE THEATER —By 
George Freedley & John Reeves.

THE FERVENT YEARS (story of the 
Group Theater) — Harold Clurman.

GOOD NIGHT SWEET PRINČE (sto
ry of the life of John Barrymore)-By 
Gene Fowler.

THEATER ARTS — a monthly maga
zine about the Theater.

NAUJA EKSPOZICIJA 
DAILĖS MUZIEJUJE

Vilniaus Valst. Dailės muziejus nese
niai įruošė naują tarybinės lietuvių dai
lės ekspoziciją, kuriai paskirta didžiau
sia muziejaus salė (kolonų salė).

Naujai įruoštoje ekspozicijoje žymiai 
papildyta tapyba, grafika-ir skulptūra. 
Daugelis dailės kūrinių muziejuje eks
ponuojami pirmą kartą. Iš tapybos -kū
rinių naujai eksponuoti dailininkų A. 
Žmuidzinavičiaus, Z. Petravičiaus, A. 
Jaroševičiaus, Petro Kalpoko, J. Sergie- 
jevičiaus, Br. Uoginto, I. Trečiokaitės, 
Br. Jacevičiūtės, L. Mergašilskio, R. 
Chvoleso, Vyt. Palaimos, K. Šimonio, J. 
Buračo kūriniai.

Grafika papildyta Vyt. Jurkūno, J. 
Kuzminskio, A. Kučo, D. Tarabildienės, 
o taip pat jaunųjų grafikų darbais. Pir
mą kartą muziejuje plačiau eksponuo
tas dail. St. Žukas (“Okupantai Lietu
voje”, “Fašistinis grobikas”, “Kartuvės” 
ir “Kauno kalėjimas”).

Skulptūra papildyta P. Vaivados, N. 
Petrulio, P. Aleksandravičiaus, B. Bučo,

Dr-o J. Kaškiaučiaus adresu
. i

(Skaityta jubiliejiniame bankiete, Brooklyno Liet.
Kultūros Centre, 1950 m. rugs. 10 d.).

DR. ANTANAS PETRIKĄ
Širdis jo ir protas 

ir kilnios idėjos,
Parodo, kas yra 

žmogus geradpjas
Atjausti, mylėti, 

vis gera daryti,
Ir trokšti vargdienius 

laimingus matyti...

štai, kodėl jausmai mūs 
džiaugsmu išsiliejo,

Ir švenčiame didįjį
Jo jubiliejų;

Iškėlę taures
už Kaškaičio sveikatų,

Mes linkim ilgiausių
laimingų Jam metų!

A. žvalgas.

, šis vakaras mums yra nepaprastas tuomi, kad čia su
sirinkome pagerbti žmogų-draugą, kurį visi pažįstame per 
daugelį metu. Juomi yra ne kas kitas, kaip mūsų geras 
bičiulis—dr-as .Jonas Kaškiaučius—Kaškaitis. Per tą pul
ką metų mes dr-ą Kaškiaučių supratome, pažinome gerą
sias jo būdo puses ir išmokome jį gerbti.. Tarp daugelio 
jo gerųjų pusių—mes gerbiame jo taurų idealizmą, jo 
kuklų būdą, jo humaniškumą, jo darbštumą, jo pastovu
mą ir ištikimybę pažangiesiems visuomenes pradams. Per 
daugelį metų šiems pažangos idealams dr-as Kaškiaučius 
atidavė stipriausias savo kūrybines jėgas, geriausius jo 
amžiaus metus ir nemaža turto.

Dr-as Jonas Kaškiaučius grumiasi su prietarais, išnau
dojimu, privilegijom ir reakcija jau ne nuo vakar. Jo 
karingas būdas pasireiškė gana anksti, dar mokyklos suo
le beesant. Būdamas Dorpato (Tartu) universiteto stu
dentu, jis jau aktingai dalyvavo 1904-05 metų priešcari- 
nėj revoliucijoj. Dėl tos priežasties jam ir Amerikon teko 
bėgti. Ir gal tik dėl to jo karingumo jis šiandien yra ne 
juodoje kunigo sutanoje, bet pažangiosios visuomenės vi
duje. Dėl to, kad dr-as Kaškiaučius ryžosi plaukti prieš 
srovę, taip sakant, pats vairuoti savo gyvenimo valtį, jam, 
kaip ir daugeliui jo pirmatakų, teko sunkiai dirbti, daug 
skursti ir kentėti. Mes juk iš prityrimo žinome, kad leng
viausia yra plaukti pavandeniu, pasiduodant dominuojan
čiai visuomenės srovei, kuri be-jokių iš jo pusės pastangų 
—bevalį pilietį gali nunešti į .saugų uostą. Sakoma, kad 
pavandeniu ir mėšlas plaukia! Saldu gyventi, anot poetd 
Tilvyčio, visokiems Dičiams-pataikūnams, mokantiems'- 
nuolankiai šliaužioti galingųjų pastalėmis.

Bet dr-ą Kaškiaučių Dičiaus karjera neviliojo; jisai pa
sirinko kelia kovūno, kelia nenuoramos ir maištininko. O 
toksai kelias yra sunkus, pilnas usnių ir dagių! Daug 
lengviau yra būti, anot anglų posakio, “yesmenu,” vien 
taškus statyti bei katutes ploti galingiesiems, negu jų ne
tikslumus bei iškrypimus kritikuoti, ar prieš juos kovoti. 
Antgamtinėms jėgoms tikinčiam lengva pateisinti savo 
nemokslumą posakiu :—“aš nežinau, dievas žino.” Tačiau 
tam, kuris yra moksliniu pagrindu atsirėmęs—reikia ieš
koti konkretaus atsakymo į gyvenimo bei gamtos keliamas 
problemas:—reikia mąstyti, reikia racionalizuoti, reikia 
studijuoti.. Realistas negali pasikliauti dievu, jam reikia 
savom jėgom atsidėti. O tai dažnokai yra labai sunku! 
Va del ko socialistinio realisto, mokslinės pasaulėžiūros 
atstovo kėlias yra nepavydėtinas!

Dr-ui Kaškiaučiųi šiemet sukanka 50 metu literatūrinio . c

w darbo ir 65 metai amžiaus, kurio veik du trečdaliu jisai 
praleido gydytojaudamas. Medicina—sunki profesija! Kas 
mano, kad gydytojo karjera, tai “moonlight and roses,” 

. tas nieko nežino apie jo uždavinius ir atsakomybę. Gydy
tojui, gerbiamieji, valandos nenužymėtos; jis nėra laisvas 
nei dieną, nei naktį. Ne stebėtina todėl, kad širdies ligo
mis gydytojų miršta daugiau, negu kurios kitos profesi
jos žmonių. Jo darbo valandų netikslumas, reguliaraus 
poilsio stoka, profesiniai, rūpesčiai—pamažu, kad ir tvir
čiausią širdį sužaloja. Gi dr-as Kaškiaučius gydo jo pa
galbos reikalingus ne vien tik savo kabinete; jis yra ir 
švietėjas. Jisai teikia visuomenei žinių iš sveikatos .sri
ties ir gyvu žodžiu, ir plunksna, kuriai jis neleidžia dir- 
vonuotis. Kas galėtų suskaityti tuos tūkstančius .straips- I 
nių-straipsnelių, tilpusių ir telpančių mūsų periodikoje, 
jo daugybę kalbų bei paskaitų? Jo raštų gausu ne tiktai 
laikraščiuose, bet nemaža jų išleista ir .stambiomis kny
gomis. Bene tik pirmasai ir didžiausias dr-o Kaškiaučiaus 
darbas sveikatos srityje yra stamboka knyga “Darbininko 

. Sveikata,” kurią jisai parašė 1924 m., būdamas Trentono 
(N. J.) kalėjime.* A.L.D.L. Draugija išleido net keletą jo 
knygų. Išleido jų “Laisvė,” “Vilnis” ir L. D. Susivieniji
mas.

Tai vis teigiamos jo darbo vertybės, kurios bus Ameri
kos lietuvių istorijos gražiai įvertintos; kurios bus dar 
ilgai, ilgai atmenamos po to, kai visa, ką mes čia šiandien 
kalbame,—bus seniai užmiršta!

Dr-as Kaškiaučius ir kaip žmogus yra gana įdomi as
menybė. Su juo visuomet malonu susitikti ir pasikalbėti. 
Kiekvieną iškilusį svaresnį reikalą jis noriai paremia ne, 
tik žodžiu, bet ir doleriu. Dr-as Kaškiaučius yra labai 

' jautrios sielos, retų gabumų ir plačios erudicijos žmogus.

Dėl to jis yra ne tik puikus prozaikas, pirmaeilis mokslo 
temų populiarizatorius bei -publicistas—bet ir kaip poetas 
jis ne tarp paskutiniųjų. Seniau išėjusi jo didžiulė poema 
“Išdavikas” ir dabar leidžiama eilėraščių antologija “Pro
švaistės”—pilnai jo poctiniajns gabumams atestuoja..

Dr-as Kaškiaučius yra plačiašakis humanistas ir dėl to 
jis turi labai daug draugų, o dar daugiau ideologinių prie
šų. Tikrai pavydėtina! Kas tai pasakė, jog kuris nepajė
gia sukelti audros už ar prieš save,—to gyvenimas yra 
tikrai blankus. Dr-ui Kaškiaučiui tuo požiūriu skųstis 
netenka!

Baigdamas šį trumpą sveikinimą aš. noriu dr. Kaškiau
čiui palinkėti ilgiausių metų, geros sveikatos, ryžto ir 
energijos grumtis su aplinkos kertamais smūgiais. Aš 
tvirtai tikiu, kad jokios audros jo nepalauš, ir kad1 rūš
kanas jo gyvenimo ruduo bus taipjau kūrybiniai našus, 
kaip buvo našus jo žydintis pavasaris!

Valio mūsų jubilijatui!
*Šioje knygoje ir aš turėjau laimės dalyvauti: teko medžiagą 

paruošti, korektūros žiūrėti ir odontologijos (dentisterijos) skyrių 
parašyti.

Lietuvių Liaudies Didvyriui
Smagu mums Kaškiaučių regėt ir girdėt,
ir sveikint jo darbus didingus.
O kas nenorėtų jį dar pamylėt
už nuopelnus liaudžiai gausingus?

Kaškiaučius nušviečia mums gero takus 
su mokslu ir dainiška lyra.
Mokslinis jo žodis spalvotas, ryškus
ir teikia žinojimą tyrą.

Kaškiaučiaus poezijoj skamba drąsa
—kovon darbininkų gerovei!
Joj spindi skaisti visatinė šviesa
tikrai žmogaus vertei ir šlovei.

Kaškiaučiui pamokius, tai mes sveikesni; 
gražiau ir vaikus užauginam.
—Dukrelės dailesnės, sūnai gabesni.
Kaip juos išauklėt,—iš jo žinom.

Kaškiaučiui dėkojame mes iš širdies
už jo asmenybę žvaigždinę.
Ir mums niekuomet neišeis iš minties
visa jo veikla spindulinė.

Taigi Kaškiaučiui
šaukiam, valio!
Visad minėsim 
nuopelnus jo!

V. Tauras.

Sesuo
Mes buvome kariai ir savo šviesų 
Gyvenimą praleidom apkasuos. ' 
Tikiu, kad mūsų nieks taip nemylės jau 
Kaip ji, ta paprastutė medesuo ....
Ji sužeistus gaivindavo mus uoliai, 
Įkvėpdama gyventi mums drąsos./ 
Pripratome, kad mes daugiau nei broliai, 
O ji—daugiau nei mylinti sesuo.

• 1946.
• Juozas Macevičius.

J. Kėdainio ir B. Vyšniausko skulptūri
niais darbais. St. Zaviša

Pietų Amerikos lietuvio žodis
1950 metų, rugsėjo 5 d.

Dr. J.. J. Kaškiaučiui,
• Richmond Hill, N. Y.

Mielas Drauge:
Pirmiausia: sveikintinas draugų amerikiečių sumany

mas suruošti šias visuomeninio pobūdžio pagerbtuves 
Jūsų asmeniui. Sveikintinas!

Esu tos nuomonės, jog Amerikos pažangieji lietuviai, 
pagerbdami Jumis su šlovingąja 50 metų kūrybinio darbo 
sukaktimi, turi progos įrodyti savo meilę bei įvertinimą 
draugui, pusę šimtmečio paskyrusiam kilniųjų žmonijos 
siekių įgyvendinimui. Taip pat šiąja proga jie gali teisėtai 
didžiuotis, kad jų ilgametė visuomeninė veikla pasiekė 
gražių vaisių dėka tokioms stambioms figūroms, kaip 
Jūs, brangusis drauge.

Bet, dalykas turi dar gilesnę prasmę ir platesnę apim
tį: JAV lietuvių šios pagerbtuves tampriai siejasi .su viso 
pasaulio dorųjų lietuvių pagarbos išreiškimu.

Užtikrinu Jumis, brangusis drauge, kad Pietų Ameri
koje gyvenantieji mūsų tėvynainiai — darbo žmonės — 
jaučia savo širdyje didį, tikihai tyrą ir karštą pagarbos 
jausmą Jums, kaip talentingajam poetui ir rašytojui, kaip 
nenuilstamajam visuomeniniam darbuotojui ir gerajam 
bičiuliui. ■

Jau Jūsų veikalas “Darbininko sveikata” visiems lai
kams padarė nepamirštamą Jūsų vardą. Tokio origina
laus, darbininkams skirto kūrinio iki šių laikų nedavė nei 
joks kitas mokslo vyras kapitalistiniame pasaulyje. Tai 
didi šlovė mūsų mažai tautai, darbininkiškam sąjūdžiui ir 
Jums asmeniškai!

Pietų Amerikos lietuviai darbininkai gėrisi Jūsų lite
ratūra, ypač poezija, kupina idėjiškumo, tauraus žmoniš
kumo, dvasinio ryžto kovai, už naujo pasaulio sukūrimą.

Be to, mes matome Jūsų nuoseklią darbuotę periodiko
je, organizacijoje; matome Jumis kasdieninėje kovoje už 
taiką, besigrumiant su nelabaisiais naujo karo kurstyto
jais. Garbingas visiems pavyzdys!

Dar daugiau: mes ne tik matome, bet ir nuolat junta
me Jūsų prietelišką dosnumą, prisidedant prie mūsų me
džiaginių .sunkumų nugalėjimo, kad šioje žemės dalyje gy
vuotų pažangioji spauda, kad kilniosios idėjos skleistųsi 
plačiai ir gyvai.

Kartu su daugybe sveikinimų ir linkėjimų, suplaukian
čių iš visų kraštų šio garbingo Jūsų jubiliejaus proga, 
priimkite ir mano kuklią, bet iš pačios sielos gelmių išei
nančią pagarbos išraišką ir nuoširdžiausius linkėjimus 
Jums tęsti šlovingąjį kūrybos darbą pirmyn, pažangos, 
taikos, laisvės—naujo rytojaus labui!

ANTANAS VAIVUSKAS, 
“Darbo” redaktorius.- 

Montevideo, Uruguay.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šeštad., Rugs. 23, 1950
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PUŠKINAS IR RADIŠČEVAS

(.Tąsa)
— Iš kurio jūs korpuso? — paklausė 

Kozelcovas, norėdamas ką nors sužinoti 
apie brolį. '

— Dabar mes iš Dvoriansko pulko, 
mes šešiese, visi vykstam Sevastopoliu 
savo noru, — šnekėjo kalbus karininku- 
tis,—tik nežinom, kur mūsų baterijos;

šnekėjo, kad Odesoje.
— Argi Simferopoly negalima buvo 

sužinoti? — paklausė Kozelcovas.
— Nežino.... įsivaizduokit, mūsų 

draugas buvo užėjęs ten į vieną kance
liariją; jį iškoliojo ... galite sau įsivaiz
duoti, kaip nemalonu. Gal malonėsite 
jau gatavą papirosą? — tarė jis tuo lai
ku berankiui karininkui, kuris siekė sa
vo cigarinės.

Jis jam patarnavo su kažkokiu aist
ringu susižavėjimu.

— O jūs irgi iš Sevastopolio? — trau
kė jis. — Ach, dieve mano, kaip žavinga! 
Juk mes visi Peterburge taip mąstyda- 
vom apie jus, apie visus herojus!—tarė 
jis Kozelcovui su pagarba ir su nuošir
džiu draugiškumu.

— O gal jums teks atgal važiuoti?— 
paklausė poručikas.

— Va šito mes ir bijom. Įsivaizduokit, 
kai mes pirkom arklį ir viskuo, kas rei
kalinga, apsirūpinom — spiritiniu kavi
nuku ir kitomis įvairiomis būtinomis 
smulkmenomis, — mums visiškai neliko 
pinigų, — tarė jis tyliu balsu, žvilgčioda
mas į savo draugą, — taigi, jei teks va
žiuoti atgal, tai nežinia kas čia ir bus!

— Argi jūs negavote kelpinigių? — 
tarė Kozelcovas.

— Ne, — atsakė jis pašnibždomis, — 
mums tik žadėjo duoti čia.

— Ar turite pažymėjimą?
— Žinau, kad svarbiausia—pažymėji

mas; bet man Maskvoje vienas senato
rius — mano dėdė — kai pas jį buvau, 
sakė, kad čia duos. Kitaip jis pats būtų 
man davęs. Taigi, ar duos taip?

— Būtinai duos.
— Ir aš manau, kad, gal būt, ir taip 

duos, — tarė jis tokiu tonu, kuris rodė, 
kad to paties klausinėdamas 30-yje sto
čių ir visur gaudamas įvairius atsaky
mus, jis jau niekam tikrai netikėjo.

bernijoje, kurioje buvo kadetų korpusas, 
ir turėjo puikią ramią vietą, bet skaity
damas laikraščiuose ir privačiuose laiš
kuose apie Sevastopolio herojų, buvusių 
savo draugų, kovas, jis staiga užsidegė 
puikybe ir dar labiau patriotiniu hero
izmu.

Jis daug paaukojo šiam jausmui — ir 
šiltą vietą, ir butuką su minkštais bal
dais ,įsigytą aštuonerių metų triūsu, ir 
pažintis, ir turtingų vedybų viltį,—jis 
viską metė ir dar vasaryje padavė pra
šymą į veikiančiąją armiją, svajodamas 
apie nemirštantį garbės vainiką ir gene
rolo epoletus. Po dviejų mėnesių prašy
mą padavus, komandos keliu jis gavo 
užklausima, ar nereikalausiąs iš valdžios 
pašalpos. Jis atsakė neigiamai ir vėl 
kantriai laukė paskyrimo, nors patrio
tinis karštis jau spėjo gerokai per šiuos 
du mėnesius atvėsti. -Dar po dviejų mė
nesių gavo paklausimą, ar jis nepriklau
so masonų ložėms, ir dar kitus panašios 
rūšies formalumus, ir po neigiamo atsa
kymo pagaliau penktą mėnesį gavo pa
skyrimą. šiuo laiku bičiuliai, o ypač tas 
slaptingasis naujove nepasitenkinimo 

iškyla kiekvieną kartą,

— Kaipgi neduoti, — staiga pratarė 
karininkas, baręsis prieangyje su pri
žiūrėtoju ir tuo metu priėjęs prie besi
kalbančių ir kreipdamasis iš dalies ir į 
greta sėdėjusius štabinius, kaip vertin
gesnius klausytojus. — Juk ir aš pats 
taip pat, kaip ir šitie ponai, pasiprašiau 
j veikiančiąją armiją, net į Sevastopolį 
prašiausi, atsisakęs puikios vietos, ir 
man, be 136 rublių sidarbu kelpinigių 
iš P., nieko daugiau nedavė, o aš jau 
pats savų pinigų daugiau kaip 150 rub
lių išleidau. Tik pagalvokit, 800 varstų 
trečias mėnuo važiuoju. Štai, antras mė
nuo su šitais ponais. Gerai, kad pats sa
vų pinigų turėjau. O jeigu nebūčiau tu-, 
rėjęs?

— Nejaugi trečias mėnuo?—paklausė 
kažkuris.

— O kas daryt? — traukė toliau pa
sakojantis. — Juk jei aš nebūčiau norė
jęs važiuoti, būčiau nesiprašęs iš geros 
vietos ir, tur būt, nebūčiau ėmęs gyven
ti kelyje, o ne dėl to, kad aš bijau.... bet 
visiškai neįmanoma. Perekope, pavyz
džiui, gyvenau dvi savaites; prižiūrėto
jas ir kalbėt nenori, — važiuokit, kad 
norit; vienų kurjerų pakeleivių štai kiek 
guli. Jau, matyti, taip lemta... juk aš 
norėčiau, bet taip lemta; juk aš' ne dėl 
to, kad štai dabar bombarduoja, bet 
skubėk ar neskubėk—vis viena; o aš taip 
norėčiau...

Šis karininkas taip rūpestingai aiški
no savo užtrukimo priežastis ir tartum 
teisinosi, jog nenoromis kilo mintis, kad 
jis bijo. Tas dar labiau išryškėjo, kai jis 
klausinėjo apie savo pulko buvimo vie
tą ir ar ten pavojinga. Jis net pabalo ir 
užsikirto, kai berankis karininkas, ku7 
ris buvo to paties pulko, jam palakė, kad’ 
per pastarąsias dvi dienas jų pulkas tik* 
vienų karininkų neteko septyniolikos. ’

Iš tikrųjų, šis karininkas dabartiniu
metu buvo baisus bailys, nors prieš 6 
mėnesius toli gražu toks nebuvo. Jis pa
sikeitė, kaip pasikeisdavo daugelis prieš 
jį ir po jo. Jis gyveno vienoje mūsų gu-

jausma
keičiant gyvenimo sąlygas, spėjo jį įti
kinti, kad stodamas į veikiančiąją armi
ją, jis padarė didžiausią kvailystę. O kai 
jis pasijuto vienas, kartėlio ėdamas ir 
dulkinu veidu, kai penktojoj stoty susi
tiko kurjerį iš Sevastopolio, papasako
jusį jam apie karo baisybes, ir 12 va
landų išlaukė arklių, jis iš visos širdies 
gailėjosi savo lengvapėdiškumo, išgąs
tingai mąstė apie ateitį ir toliau važia
vo apstulbęs, lyg pasmerktasis myriop. 
Tris mėnesius bastantis po stotis, kurio
se beveik visur reikėjo laukti ir kur vi
suomet pasitaikydavo susitikti vykstan- 

1 čių iš Sevastopolio karininkų, pasako
jančių baisybes, šis jausmas nuolat augo, 
ir galų gale iš pasirengusio patiems drą
siausiems žygiams herojaus, kaip jis sa
ve įsivaizdavo Peterburge, į Džankojų 
jis atvyko, kaip pasigailėtinas bailys, ir 
prieš mėnesį susitikęs su vykstančiais iš 
korpuso jaunuoliais, jis stengėsi važiuo
ti kaip galima lėčiau, laikydamas šias 
dienas paskutinėmis savo gyvenime, 
kiekvienoje stotyje išsiardydavo lovą, 
iškraustydavo skrynią su gėrimais, su
darydavo preferanso partiją, į skundų 
knygą žiūrėjo kaip į malonų laiko pra
leidimą ir džiaugdavosi, kai neduodavo 
jam arklių.

Iš tikrųjų jis būtų tapęs herojum, jei 
būtų tiesiog iš P. pakliuvęs į bastionus, 
o dabar jam dar daug reikėjo pergy
venti moralinių kančių, kad taptų tuo 
ramiu, kantriu žmogum varge ir pavo
juose, kokį kad mes įpratome matyti ru
sų karininką. Bet entuziazmas jau būtų 
sunku jame atgaivinti.

, 6
— Kas reikalavo barščių?—paskelbė 

gana nešvari šeimininkė, 
metų moteris su dubeniu 
ma kambarin.

Kalbos tuojau nutilo,
kambaryje, įsmeigė akis į smuklininkę. 
Važiavęs iš P. karininkas net mirktelėjo 
jaunajam.

— A, tai Kozelcovas prašė, — tarė 
jaunasis karininkas: — reikia jį paža
dinti. Kelkis pietų, — tarė jis, prieida
mas prie miegančio ant sofos ir judinda
mas jį už peties.

Jauna* berniokas, 17 metų, linksmomis 
juodomis akimis ir rausvais skruostais/ 
energingai pašoko nuo sofos ir trinda
mas akis atsistojo vidury kambario.

— Ach, atleiskite, — tarė jis sidabri
niu skambiu balsu daktarui, kurį užkliu-' 
dė keldamasis.

Poručikas Kozelcovas tuojau pažino 
brolį ir priėjo prie jo.

— Nepažįsti?—tarė jis šypsodama
sis. '

— A-a-a! — suriko jaunesnysis brolis, 
— o tai nuostabu!—Ir ėmė bučiuoti bro- 
•i •

Jie pasibučiavo tris kartus, bet trečią 
kartą sutriko, tartum abiem kilo mintis: 
kodėl būtinai reikia tris kartus?

— Na, kajp aš džiaugiuos, — tarė vy
resnysis, įsižiūrėdamas į brolį.— Eime 
į prieangį — pasikalbėsim.

(Daugiau bus)

(Tąsa)
Rusijos istorijos užra

šuose Puškinas duoda griež
tą, demaskuojantį Ekateri- 
nos II ir jos valdymo įver
tinimą: “...ilgainiui, — ra
šė Puškinas, — istorija... 
atskleis žiaurų veikimą jos 
despotizmo, prisidengusio 
romumu ir tolerancija, vie- 

i tininkų engiamą liaudį, 
meilužių išgrobstytą iž
dą...”. Kalbėdamas 
Ekaterinos “biaurią juok- 
darystę” jos “santykiuose 
su filosofais”, Puškinas nu
rodo jos “meilės švietimui” 
aukas — Novikovą, iki pat 
mirties prasikankinusį ka - 
Įėjime, ir Radiščevą, jos 
ištremtą. į Sibirą.

! Gėrėdamasis Pugačiovo 
kova, Puškinas tuo pat me
tu didžiu istoriniu įžvalgu
mu pabrėžia valstiečių re - 
voliucijos pasisekimų ne
tvirtumą ir trumpalaikiš
kumą. Ypač aiškiai tai pa
sakyta garsiojoje pasakoje 
apie erelį ir varną, kurią! 
Pugačiovas papasakojo 
Griniovui.

Varnas minta dvėseliena 
ir gyvena pasaulyje tris 
šimtus metų; erelis geria 
gyvą kraują, bet gyvena “ 

i tik trisdešimt trejus metus.
Nutarė erelis maitintis taip 
pat, kaip varnas, ir 
drauge nuskrido prie kri - j 
tusio arklio. “Varnas ėmė j 
lesti ir girti. Erelis kirto 
snapu sykį, kirto antrą, 
mostelėjo sparnu ir tarė 
varnui: ne, brolau varne, 
užuot tris šimtus metų sti- 

j peną maitintis, geriau sy
kį prisigerti gyvo kraujo, 
o paskui — kaip dievas 

lduos!”

stora apie 40 
barščių įeida-

ir visi, buvę

go maišto”, atiduodamas 
pirmenybę ne “prievarti
niams sukrėtimams”, bet 
“švietimo” ir “papročių ge
rinimo” keliui. Čia pasireiš
kė tam tikras jo nuomonių 
ribotumas, kurį nulėmė iš

girdo graudus klyksmas ir torinės ir socialinės prie— 
Degame, gelbė- žastys. Bet pats Puškino 

”, potraukis iškelti valstiečių
— Dar ko, — pasakė Ar- revoliucijos klausimą, jo 

piktai šyptelėjęs ir gili užuojauta sukilusioms 
masėms jau nužymėjo kelią 
šiems luominiams prieta
rams įveikti.

Svarbu pažymėti, kad 
Puškino duotąjį valstiečių 
“rusiškojo maišto” apibū
dinimą pateikė Leninas, 
apibrėždamas valstiečių 
masių judėjimo gaivališku
mą ir neorganizuotumą, jų 
politinį atsilikimą, skirtin
gai nuo sąmoningos prole
tariato revoliucinės kovos. 
“Kad revoliucinių elementų 
yra valstiečių tarpe, — ra
šė Leninas, — nereikia, to
kiu būdu, nė kiek abejoti. 
Mes nė kiek neperdedame 
šių elementų jėgos, nepa
mirštame valstiečių politi
nio neišsilavinimo ir tam
sumo, nė kiek neslepiame 
skirtumo tarp “rusiškojo 
maišto, beprasmio ir negai
lestingo”, ir revoliucinės 
kovos...”.

(Bus daugiau)

go nutarimo vykdytojais. 
“Pakilo vejas. Akimirksniu 
liepsna apėmė visą namą. 
Raudoni dūmai vertėsi vir
šum stogo. Langų stiklai 
džingsėjo, biro, liepsnojan- 
tieji rąstai ėmė kristi, pasi-

(Istorinis braižinys).
jbėgo iš miestų, dvarininkai 
iš dvarų; tamsuomenė gau
dė vienus ir kitus ir^vedė 
pas Pugačiovą. Pugačrovąs 
paskelbė liaudžiai laisvę, 
bajorų giminės sunaikini
mą, atleidimą nuo prievo
lių ir ne m o k a m a 
druskos išdavinėji
mą”. (Turėdamas galvoje 
cenzūrą, Puškinas, supran
tama, savajame liaudies ju
dėjimo apibudinime buvo 
priverstas vartoti kai ku
rias formuluotes, kurios 
įgalintų atspausdinti “Isto 
riją”, atskirai .paėmus, pa
vartoti išsireiškimą “tam
suomenė”.)

Šis Puškino ] 
platus liaudies judėjimo pa? 
veikslas tartum atskleidžia 
Radiščevo liaudies “sriau
tą” ir primena rūstų Radiš
čevo šaukimą keršyti dva- 
ri ni n kam s-k r augę r i a m s, k u - 
riuo baigiamas skyrius 
“Višnij Voločok”: “Sudan-, 
žykite jo žemdirbystės įran- 

įkius, sudeginkite, jo kluo- 
I nūs, jaujas, aruodus ir iš
sklaidykite pelenus po lau
kus, kuriuose jis kankinda
vo...”.

Prisiminsim ir “Dubrov- šios pusės baudžiauninkų 
skio” kalvį Archipą, be svy-; sukilimas turėti negalėjo, 
ravimų padegantį namą su | Puškinas neįstengė iki ga- 
jo neapkenčiamais

^jvornis”

šauksmai:

chipas, 
žiūrėdamas į gaisrą.

— Archipuška, — kalbė
jo jam Jegorovna,. — gel
bėk tuos prakeiktuosius, 
dievas tau atlygins.

— Dar ko, — atsakė kal
vis.” '

Teisingi ir rūstūs savo 
realistiniu išraiškumu Pu - 
gačiovo judėjimo paveiks
lai, Puškino atvaizduoti 

! “Kapitono dukteryje”, daugI lYcipiLuno tiun.Lt!!yje , udug 
nupieštas/iaio panašūs į liaudies rūs-

tybės paveikslus Radiščevo 
“Kelionėje...”: “mirtį ir pa
degimą,” “žvėriškumo nelai
mę”, dėl kurių Radiščevas 
įspėjo bajorus baudžiaunin
kus savo “Kelionėje.”, Puš
kinas parodė ryškiuose val
stiečių “maišto” paveiks
luose. .

Tačiau istorija ir Puški
no meto tikrovė nedavė jam 

i medžiagos parodyti ne tik 
; griaunamąją, bet ir kuria
mąją revoliucijos pusę, nes 
šios pusės New Yorke paskelbti įsakai 

areštuoti 13 jaunų vyrų, ku
rie jau tapo pašaukti veiklion

rašei-i lo nugalėti savo baimės dėl .karinėn tarnybon, bet neatvy- 
teismo neteisiu- i “beprasmio ir negailestin- ko.

ii

X:

\ Puškino istorinės ir poli
tinės pažiūros priklausė 
nuo tos visuomeninės aplin
kos, kuri susidarė Rusijoje 
XIX amžiaus pirmajame 
trečdalyje. Šie metai buvo 
būdingi augimu liaudies 
nepasitenkinimo, pasireiš ■ 
kusio valstiečių “maištais” 
prieš dvarininkus ir sukili
mais karinėse stovyklose. 
Puškinas, aišku, negalėjo 
moksliškai pagrįsti gaiva
liškų, izoliuotų valstiečių 
sukilimų pergalės negali
mumo. Tai paaiškino tik 
marksistinė-lenininė teori
ja. “Atskiri valstiečių suki
limai, — nurodė Stalinas, 
— net tuo atveju, jeigu jie 
nėra tokie plėšikiški ir ne
organizuoti, kaip Stenkos 
Razino, negali duoti nieko 
rimto. Valstiečių sukilimai 
gali atvesti į pasisekimą 
tik tuo atveju, jeigu jie su
derinti su darbininkų suki
limais, ir jeigu darbininkai i 
vadovauja valstiečių sukili-; 
mams.”

Skeptiškai žiūrėdamas į 
radikalių politinių pakeiti
mų galimybę gaivališkų 
“maištų” pagalba, Puški
nas kartu su tuo visuose 
savo veikaluose, skirtuose 
valstiečių revoliucijos pro • 
blemai: “D u b rovskyje”, 
“Kapitono duktė r y je”, 
“Pugačiovo istorijoje”, — 
teisingai parodė tas nepa
kenčiamas gyvenimo sąly
gas, kurios sąlygojo tiek 
pačius sukilimus, tiek ir 
valstiečių atsiskaitymo su 
savo engėjais žiaurumą.

“Pugačiovo istorijoje” 
pasakodamas apie Pugačio
vo kariuomenės persikėli
mą per Volgą ties Kazane, 
Puškinas pažymėjo: “Visas 
vakarinis Volgos * kraštas 
sukilo ir perėjo į apsišau • 
kelio pusę. Ponų valstiečiai 
ėmė maištauti... Vaivados

Prisirengkim
Laisvės Vajui

Kaip kitais metais taip ir šiemet su spalio-Oct. 1 d. 
prasidės Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų. Tai 
yra labai svarbus apšvietos darbas, į kurį turime sto- 
tpdsi. Tai darbas, kuriam turime gerai prisirengti.

Spalio-Oct. mėnesio organizacijų s u s i r i likimuose 
dienraščio Laisvės vajus, gavimui naujų skaitytojų, 
turi būti mūsų dienotvarkyje, turime iš anksto planuo
ti, kaip sėkmingiausia darbuotis vajuje, kad jis būtų 
sėkmingas. O jau su pradžia spalio-Oct. turime pradė
ti darbų.

Vajaus vedimui neturime jokių naujų būdų, 
turėsime senais įprastais būdais verbuoti naujus 
skaitytojus ir darbuotis atnaujinimu prenumeratų. Ge
riausios darbo pasekmės kai pačios kolonijos pasida
ro planus kaip veikti ir sulyg jų veikia. Todėl ir pra
šome pačių kolonijų iniciatyvos tam svarbiam darbui.

Dabar jau su parengimais iš laukų grįstame į pasto
ges. Dienos trumpėja, oras atvėsta, žmonės pradeda 
daugiau skaityti. Tad jau laikas rūpintis dienraščio 
platinimu. Taipgi laikas rūpintis parengimais dienraš
čio paramai. Vajaus medžiaga jau prirengiama ir už 
savaitės ar poros bus pasiųsta skaitytojams, 
pasirengę, gavę pakvietimą į vajų, kad 
galėtume stoti į darbą.

Infliacijos spaudžiami daugiau pasirįžkime 
dienraščio platinimui. Taipgi parengimais ir aukomis 
rūpinkimės , sukelti biudžetą savo dienraščiui 1951 
metams. Budėkim, kad atsilaikyti prieš kryžiokų už
puolimus mūsų dienraštį pasmaukti.

Būkime 
tuojau

darbui

Laisvės Administracija

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— SeŠtad.^ Rugs. 23, 1950



CHIC IGOS ŽINIOS
Dabar ne tik visų ai- 
bet ir buvusiųjų ai- 

ir meno mylėtojų prie- 
stoti j darbą, lankytis

tainėj, 
d iečių,

i d iečių 
Į dermė

į pamokas, kad šiose sukaktu
vėse Aido Choras pasirodytų 

j tikrai jubiliejiškai.
Šią operetę perstatyti rei

škia labai daug aktorių. Brook- 
, lynietė viešnia Marg. Juškie- 
i nė, kuri buvo apsistojusi 
■ pas Peškaičius, buvo at- 
•silankiusi į Aido Choro 
j pamokas ir labai nustebo, kad 
'taip mažai choristų susirinko.’ 
j Aš paaiškinau, kad antradie- 
iniais ne visi gali dalyvauti, o 
kiti pamiršta, nes tai yra eks- 

i tra pamokos, bet penktadie- j 
niais susirenka gana daug.

i Tas paaiškinimas šiek tiek ją 
] nudžiugino, nes kaip M. Juš-

Pasauline politika verčia 
žmones protauti

Iškilus klausimui Vakarinės] 
Vokietijos apginklavimo, atsi
randa žmonių, kurie pasistato 
sau tiesioginį klausimą, dėl ko 
tas daroma?

Ne tik seniai čia gyvenan
ti lietuviai, bet ir naujai pri
buvę DP sako:

“Mes nesuprantam Ameri
kos politikos šiuo klausimu. 
Amerika kariavo prieš/Vbkie- 
tiją, kaipo tokią, kuri norė
jo pavergti visą pasaulį, ir 
pagaliau tapo demokrati
nių šalių nugalėta ir ka
ro kriminalistai įkalinti. Bet 
dabar jau atsisuko iš kur tai 
kiti vėjai. Karo kriminalistai 
iš kalėjimu paleidžiami kaipo 
geri, ištikimi ir proponuojama kicng> taip ir jos vyrag Jonas

■ visą vakarinę Vokietiją sumi- 
litarizuoti—a pginkluoti.

“Ką tas reiškia? Prie ko 
čia einama?” Taip stato klau
simus dabai- daugelis. Ir tas j 
labai gerai, kad žmonės pra
deda suprasti. O juo geriau, 
kad jaunieji lietuviai tuom 
pradeda interesuotis. Tolimes
nis gyvenimas iškels dar dau
giau painių klausimų, kuriuos 
išsiaiškinti galima tik skai
tant progresyvių literatūrą.

K. M.

Juška, kuris dabar rašo nau
ją veikalą (rodos, operetę), 

-i visuomet tėmija per laikraš
čius Aido Choro veikimą.

Beje, M. Juškienė aplankė 
Tilvikus, Pavilonius, Pažars- 
kus ir kitus pažįstamus.

Raportas iš mokyklos
Virginia Urman, sugrįžus iš 

I menininkų mokyklos, išdavė 
l labai platų ir įdomų raportą. 
;Sakė, kad per tas dvi savaites 
' labai daug išmokus-sužinojus, 
1 ne vien apie dainas, šokius,

Montrealiečio pastabos
“NL” ir Kardelis sako, kad 

i daug senų kanadiečių lietuvių 
Į pikietavo “LB” pikniką rug
pjūčio 13 d. Net sako, kad se
nų kanadiečių buvo daugiau, 
negu dipukų. Jei taip, tai iš 

I tikrųjų Kardelį pasekė mažai 
dipukų.

Tikrumoje, senų kanadiečių 
pikiete dalyvavo

įkas. Jie buvo tik keli ir tai 
: tik vėliau atėjo — pasibarti. 
! Pikietuoti iš šenų kanadiečių 
lietuvių laiku
p. Ivaškienė, o paskui dar at
sivedė mažą šunelį, tai ir vis
kas. Tą visi matė, kas buvo 
piknike. Kaip žemiau pama
tysime, jie patys prisipažįsta, 
kad neužtektinai lietuvių 
vo.

Jau 40 metų

Roselando Aido Choras sku
botai rengiasi prie savo ji bi- 
liejaus. Mat, Šiais metais su
eina 40 metų, kai gyvuoja Ai
do Choras. Atžymėjimui šio

rietta.”

JI REDAKCIJOS ATSAKYMAI | fjew Yen, Colffltokių žygių. Bet ne skun
dais, o Ville Lasaile mieste 
lio gyventojų prašymu. Vie
tos gyventojai seniau 
priešingo neturėjo 
nikų čia laikymą, 
kai čia buvo laikomi per su 

j virš 20 metų. Bet kada dipai 
pradėjo savo piknikuose kelti 
triukšmus, deginti laužus, vie
tos gyventojai pradėjo būti 
nepasitenkinę. Gi 
smogikų rugpjūčio 
žygiai išvedė juos 
bes ir, to pasėkoj, 
kus uždaro.

Dabar lietuviškus dipukus

Z. Jankauskui, Philadel
ti ir laikyti savo piknikus! 
Ar ne pikta?!

Ir dar kaip pyksta: 
delis mano, kad atsirado 
tai neraliuotas gyvulys, 
g re s y v i ų u ž ta rėj as, 
policijai, 
uždarė j 
prižada būti kantrus, palauk- 

beveik nie- ti. Bet... jau sužinojus...
(duoda suprasti) bus jam 
blogai!.. . .

O ta paslaptis visai papras- 
Niekam nereikėjo skųsti, keikia visi, .o labiausiai lenkai 

pats ] nacionalistai; nors jie patys 
dipukai, tačiau, 

darbais lietuvių kitaip nevadina, kaip 
pšeklenti litvini D. P.”

Lietuvis.

Kąr- 
koks 
‘pro- 

įskundė 
, o ši, jo paklausiusi, 
pikniką. Jis, tiesa,

nieko phia, Pa. — Laisvėje, nebu-1 y,p 3: 
prieš pik- vo ir nėra vietos hitleri-Ikimą 19 d. 

nors pikui- j niams

lietuviškų j 
13 dienosi 
iš kantry-
jų pikni-

atėjo tik viena įa 
nes policijos viršininkas 
matė ir įsitikino lietuviškų di-i daugumoje 
pūkų “kultūringais 
tą dieną. Iš kito šono, tiesa, 
policija buvo paakstinta imtis

pastangas 
kitų, 
vaisko

bu-

su-
O gal 
nepa-

senuskrūvon
lietuvius ir liau

tai buvo 
O kitoj

Kardelis deda 
įversti bėda ant i 
( generolas savo 
r žįsta ?

Kad suėmus 
kanadiečius
juosius (dipukus), 
labai daug pikieto.

■vietoj sako, kad būk kas ten 
j mėtęs kuo į pikietuotojus ir 
i pataikė tiesiai “vienam ukrai
niečiui į galvą.” Ir tokį dar-

I bą atlikusi moteris !. .
■ Visur kaltininkėmis Karde

lis mato moteris... Atrodo,
I vaidybą, dirigavimą ir tt., bet' kad jis yra linkęs, pagal hit- 

i)- lietuvių istorijos. Taipgi 
! turėjo sutverę net savo cho- 
' rą ir choras įdainavęs keletą i
rekordų, ir kaip tik bus ga-itoji moteris buvo jau 

'tavi, tai prisius, ir aidiečiai taikli, .kad išsiskyrusi 
'galės girdėti, kaip jie daina- ukrainietį iš 

pasirinko nors sunkią, bet ] vo mokykloje. |sių lietuvių”
“Klastinga Ma-! Ji sakė, kad neužilgo pra- šiai j galvą?
bus perstatyta I dės mokyti ne tik jaunuolius, daugiau ukrainiečių, negu lie-j 

I bet
ikių, kurių daug ii 
į išmoko.
] Virginia savo 
užinteuesavo ir dšrodo, kad 
kitais metais į mokyklą bus 

' daugiau akvatninkų.
Beje, Virginia jau surinko 

dėl operetės “Klastinga Mari
etta” programų knygos garsi
nimų už $97.00.

W. Kriščiūnas užkvietė Ai
do Chorą dalyvauti progra
moj Pirmos Apskrities Aneni- 

! ninku koncerte, lapkočio 12 
d., Lietuvių Audit^fijoj. Cho- 

; ras sutiko. Dan Yla.

lerinį mokslą, moteris suvary- 
i ti virtuvėn ir bažnyčion.

Tačiau kyla klausimas: Ar 
tokia 
vieną 

“daug p ik i eta v li
pa tai k ė jam tie- 

Ar ten buvo

svetainei
laikomos po 
antradieniais 

ir penktadieniais, L. K. sve
savaitė

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos: 
1—2 dienom- 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

ir senesnius visokių šo-i tuvių, ir todėl patys smogikai,
• gražių ten mėtydami viską į ramiai pik- 

nikaujančius žmones, pataikė
raportu visus ukrainiečiui j galvą?

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

"PROŠVAISTES”
JOM O KAŠKAIČIO

parinktinės poezijos leidinys
256 puslapių, kaina $1.00

žinomas kaipo poetas, Jonas Kaškaitis yra dar pla 
čiau žinomas kaipo Dr. Jonas Kaškiaučius, nuošir 
dus darbininkų mokytojas apie sveikatos reikalus.

Dr. Jonui J. Kaškiaučiui dabar sukako 65-ri metai 
amžiaus ir jau arti 50 metų, kai jis rašo poeziją. 
Tom progom, pagerbimui Dr. Kaškiaučiaus, Laisvė 
išleis jo poezijos knygą.

Prakilniai pagerbkime darbštųjį liaudies švietėją, 
brangųjį sveikatos patarėją - gydytoją ir žymųjį vi
suomenininką Dr. Joną J. Kaškiaučių.

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį
I

« I> T? A & V A T C T v CM-

Kurie užsisakys šią knygą iki rugsėjo 1 dienos, tų 
vardai bus išspausdinti toje knygoje. Jie skaitysis 
išleidėjais to stambaus literatūrinio kūrinio. Tad 
pasirūpinkite, kad ir jūsų vardas būtų eilėje prisidė
jusių jų prie išleidimo.

Jei dar niekas nepakalbino jus užsisakyti tą knygą, 
tai tuojau patys prisiųskite dolerį ir užsisakykite 
knygą. Arba jūs galite pasekti Laisvėje pranešimuo
se, kada įvyksta pažangiųjų organizacijų susirinki
mai jūsų mieste; nueikite į susirinkimą ir užsisaky
kite tą knygą per organizacijos sekretorių.

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y,

GYVENIMAS
Veikti, dirbti, kad gyventi, 

yra gražus aiškinimas. Vie- 
! nas žurnalistas parašė pata
rimą, kaip veikti, elgtis, kad 

įgyventi; parodė, kaip tada 
buvo .veikiama, jeigu tęsis to
kia santvarka, bus išsigimi
mas, parašė jis.

Už tokį išsireiškimą buvo 
rastas kaltas, nubaustas me
tus kalėjimai! ir du tūkstan
čius dolerių pasimokėti.

Tino laiku prezidentas Taft 
panaikino kalėjimo 
bet piniginę bausmę 
pasimokėti. ?

Vėliau, įstatymams
tus, valia buvo išsireikšti apie 
tai, kas yra bloga. Minimas 
žurnalistas padare pastabą: 
“Jeigu kongresmanai būtų 
d ž e n t e 1 m a n a i, persiprašytų
manęs ir tuos $2,000 sugrą-

si tą žino, 
sižiūrėkime j 
pas juos yra 
rašei ų.

Dėl pavyzdžio pa 
tarpą lietuvių 
draugijų, lai k

laiku prasidėjo 
<raštutinybių su 
vis- už tą bran- 

Kad svarbiau bu
ko voj am už Lietu-

bausmę, 
turėjo

pasi k ei

Matomai, dabar vėl siekia 
praves! tokius patvarkymus, 
kad būtų nevalia apie • san
tvarką kalbėti.
Gyvenimas ir gamta

I
Yra mokslininkų, kurie sa

ko : “Gamta yra toks veiks
mas, be pradžios ir be pabai
gos: tverti, ardyti ir vėl tver-

Pastaruoj u 
žygiuoto prie 
pikietavimais, 
gią laisve, 
tų, sako, 
vos laisvę,
pikietavimo reikia uždarymui 
nepageidaujamų laikraščių, 
kad patiems laisvai gyvuot, 
mažai kas to paisytų.

Lietuviai labai gerai žino, 
kas yi’a ponai. (Visi pikieti- 
ninkai vienas kitą vadina po
nais, poniutėmis ir panelėmis. 
Tikrenybėje, lietuviams vie
nas kitą vadinti ponais nepri
dera.) Lietuviai . aną metą 
prašė rusų caro, kad paliuo- 
suotų iš ponų globos. Dėl to 

i jie mėgsta ponais vadintis, 
į Jie žino, kad ponas buvo val
dovas; matomai, labai nori 
būti valdovais.

LLD 32 kuopa laikė susirin- 
. rugsėjo. Iš val

dybos raporto pasirodė, kad 
jau visi nariai už 1950 metus 
užsimokėjo duokles. Tai ge-* 
ra i.

A. šaliūnienė pakėlė klausi
mą kas dėl gavimo į organi
zaciją naujų narių. Apdisku- 
savus reikalą, palikta pasidar
buoti 1 d. spalių, laike paren
gimo. Tą dieną bus vakarie
nė ir kitokių žaidimų, L. B.

36 jis daugiau rašo Į Svetainėje, 243 N. Front St. 
Dėl jo tų neva-Pradžia vakarienės 4:30 vai.

mums neilp0 pietų. Tikieto kaina $1 
nei šalta, tik gaila, kad |asmeniui. Pasitikime, kad lie

tuviai skaitlingai atsilankys. 
Taipgi visų narių pareiga pa
sidarbuoti ir gauti naujų na
rių.

anti-semitiniams 
melams. Todėl atleisite, kad 
ir jūsų “Atsiliepimo” nega
lėsime sunaudoti.

Lewiston, Me
nu-Dienraščio Laisvės 156 

meryj rašiau, kad Keleivyje 
Vaišnoris rašo niekus. Kelei
vio No
nesąmonių.
“k orespondencijų 
šilta,
toks neapšviestas asmuo ne
teisingai puola vietos lietu
vius ii’ organizacijas. Bet su 
tokiu asmeniu ir Keleivio ko
respondentu niekas rimtai ne
siskaito ir nenori polemikų 
vesti. Teisingai patarlė sako: 
“Su pliku negalima peštis,” o 
su nelavintu korespondentu 
negalima polemikos vesti.

Staklyne.

Susirgo Mary Petkienė. 
Rugsėjo 14 d. jai padarė ope
raciją. 'Rugsėjo 19 dieną ji 
parvežta j namus ir sveiksta. 
Linkiu greitai pasveikti.

Imigrantų sūnūs 
kongresmanai

Tėvas arba motina, 
abudu tėvai daugiau negu 

,20% Jung. Valst. Senato- 
| rių ir Atstovų gimė užsie-

arba

LDS nariai ir visi New Ka
volio lietuviai laukia spalių 15 
dienos. Tą dieną aktoriai iŠ 
Hartfordo suvaidins veikalą 
“Nevykusi Meilė.” Bilietai 
jau platinami, jų kaina 75 c. 
Patartina kiekvienam 
vienai bilietus tuojau

ir kiek- 
jsigyti.

nyje arba atvyko į Jung. 
Valstybes. Iš šių kongres
menų, jų yra 104, 6 yra sve- 

' timšaliai. Neseniai Žurna- 
. lui Look suteikė tas infor
macijas

, Johnson iš Californijos, ku- 
ris pats buvo sūnus imi
granto. Jis užklausinėjo sa
vo kolegas ir įdėjo sutrau- 

; ką į Congressional Record.
Vienas arba abudu tėvai l

daugumos .iš *104 kongres
menų atvyko į JAV iš Al
sace - Loraine, Austrijos, 

I Čechoslovakijos, Danijos, 
i Vokietijos, Vengrijos, Ita
lijos, Luksemburgo, Norve
gijos, Palestinos, Lenkijos, 

neilgai Rumunijos, Ispanijos ir 
Švedijos. Vienas tėvas arba

32 kuo-Girdėjau, kad .LLD 
pos nariai gal pakvies Jurgį 
Klimą iš Richmond Hill, kad 

j jis parodytų jo pagamintą 
lietuvių filmą “Paparčio Žie- 

A. , T jdas.” Norima susitarti su ki- 
~ S1.pVaS. • C!°^itom Connecticut valstijoje lie-

tuvių kolonijomis. Pa 
dienos nuo 1 iki 15 
mėnesio.

Pasirodo, kad iš tos “dide- 
] lės minios” lietuvių, senų ir 
naujųjų lietuvių, buvo nema
žai ir fašistuojančių ukrainų.

Kęsgailą pyksta, kad “LB” 
i pasakė tiesą, jog dipukai,, at- 
sidėkavodami seniems kana
diečiams lietuviams už pada- I 
rytus jiems gerus darbus, jei- i 

jnančius į “LB” pikniką spiau- 
dė, koliojo ir kitaip niekino, 
kaip tik .sugebėjo.

Bet pažiūrėkime, kaip di
pukų pats vyriausias galva, 
dvasios vadas Kardelis, atsi- 
dėkavoja už padarytus jiems 
gerus darbus.

Ukrainai, to paties plauko 
dipukai, padėjo pikietuoti 
“LB” pikniką. O kada tikro
jo kraujo kardeliniai patrijo- 
tai sunkiai sumušė, peiliais 
supiaustė S. Vilimą ir maga
ryčioms dar ir rankų pirštų 
galus dantimis nusikando, tai 
Kardelis, žmonių spaudžia
mas (nors jis tą vadina “ra
miems žmonėms akių pieši
mu”) pripažįsta, kad'toks kri
minalinis darbas yra negra
žus ir negeras. Užtat jis pri
mygtinai ir pakartotinai da
bar meta kaltę ant ukrainų...

Vadinasi, dabar Ukrainai 
pūkai kalti ir negeri.

Išvada: jei jau vadas 
taip atsilygina už gerą, tai 
ir bekalbėti apie kitus!

Spygliuot°s vielos. Tūlas 
Kęsgailą per “NL” prižadėjo 
sudėti visus Kanados lietu- I 
vius, kas priešinsis prieš jo ir 
Kardelio valią, už spygliuotų 
vielų. Jie, mat, dabar įsivaiz
dina turį nuosavas spygliuoto
mis vielomis aptvertas kon
centracijos stovyklasi

Dalykai stovi taip: ’ po rug
pjūčio 13 d. lietuvių dipukų 
įvykdytų kruvinų m u š t y - 
nių, policija jiems uždrau- 
piknikus laikyti. Kadangi jie 
jau ir policijai įrodė savo na
cišką sužvėrėjimą, todėl poli
cija, užsitikrinimui, kad ne 
tik daugiau jų piknikų nebū- | 
tų, bet kad ir koja nebūtų 
įkelta į tą žėmę, visus kelius, 
vedančius i dipukų piknikų 
vietą, užtvėrė spygliuotomis 
vielomis.

Kol jų svajonė išsipildys, ar 
ne, kad kada kas bus už spy
gliuotų vielų, o jau dabar 
“N,L” dipai per jas negali įei-

žmogus yra kytras gamtos 
į padaras, negali įveikti ir iš-

di-

ką

naikinti, tad panaudoja tą pa- j 
tį žmogų dėl naikinimo.

Jis ketina padaryti tokią 
vandenilio bombą arba kito
kia ir nušluoti viską nuo že
mės paviršiaus.

Yra mokslininkų, kurie aiš
kina, kaip galima išgelbėt 
žmoniją nuo pražūties. Reiš
kia, gamta duoda visokių 
mokslo žinovų.

Ištiesų, gamta ^’ra labai pra- 
joviška. žmonijai užtektų 
darbo su gamta kovot, kad 
gyventiy\bet tada reikėtų vi
siems dirbti. šių dienų va
deivos nenori, idant būtų 
siems lygi dalis.

Daugelis tiki į tokį pasaky
mą: žudynės neišvengiamos; 
karai kyla, kad sunaikinti, iš
žudyti 

' vietos.
netiki, 

i dėmė) 
’dangą
tokio 
yra nauda iŠ to.
Taip visuomet nebuvo

Gyvenime išsirituliavo 
klasės. iš pradžios taip 
buvo. Pradžioje visi dirbo, 
kad gyventi. Daugelis supran
ta, kad yra politika gyveni
mo eigoje, ir sako, kad yra 
gerai, kad aiškint, kas yra 
bloga ir kas yra gera. (Aiš
kinimas yra sunkus darbas, 
taip tiki dar dauguma. Ne 
viena moterėlė susigraudina, 
matant kunigėlį sunkiai pro- 
cevojant, aiškinant' apie dan
gaus grožybes ir karalystę. 
Vyrai kitoki. Jie susigraudin
tų, jeigu graži mergina būtų 
už p a m o k s 1 i n i n k ą.)

Aiškinimas šių dienų gyve- 
nėra toks, koks turėtų
Teisingą aiškinimą no- 
uždraust, aiškinant, 

uždraudimas išgelbės
Laisvė yra brangus 

Visi kovą veda dėl 
Ale kad laisvė yra 

• Darbininkai ne vi-

perviršį — yra mažai
Į šeimynos kontrolę 

sako : yra griekas (nuo- 
negim.dyti. Tokią už- 
palaiko kunigija ir ki- 
kalibro ponai. Jiems

n i m e 
būti, 
rimą 
būk 
laisvę,
dalykas, 
laisvės, 
dvejopa.

Buvę tikri ponai, nors pra- 
uliavojo savo šalį, svetur su-

■ sispietę svarsto ir niekaip ne
gali nurimti, kad kitos idėjos 
lietuviai valdo Vilnių. Mūsų 
lietuviški “ponai” 
ponavo Vilniuje...

Kova ■ _____  __ „__ 11 ....
Visi nori laimingai gyventi, ^jos, Airijos, Škotijos, Vali- 

i tų visų dalis nėra sąmo- jos ir iš Kanados. C. C.
ningi ir kovoje prisideda ne I-----------------------------

savo laisvės, bet kad po- Rakietiniai Amerikos lėk- 
būtų laisvi ir viešpatautų.

Darbininkas.

Pas mus pragyvenimo kai
nos labai kyla. Ką ir sakytu 
nes mūsų vyriausybė “neturi 
laiko” tokiais piliečių reika
lais rūpintis.

Mūsų kolonijoje yra daug 
dirbtuvių, kurių darbininkai 
neturi jokios unijos. Supran
tama, ten kompanijos elgiasi 
su darbininkais, kaip joms 
patinka. Neorganizuoti dar-

— gyvenimo būtybė, abudu tėvai atvyko iš Ang- U)ininkai negali savo reikalus
apginti. Tokios padėties kom
panijos visur nori.

nai

Binghąmton N. Y
mūsų mieste

Eva čekanauskienė;
savo namuose 

•3 Clinton St.

tuvai Vokietijoje
Berlin. — Amerika 

siuntė į vakarinę Vokietiją 
89 greičiausius rakietinius 
lėktuvus. Didina ir kitų 
lėktuvų skaičių amerikinia
me Vokietijos ruožte.

at- J. J. Kaškiaučius, H. B.
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

po 
Yra

Ligoniai

Serga 
randasi 
num. 3
daktaro priežiūroje.

Serga Ona Kižienė, guli 
vi-ĮJY. Medical ligoninėje.

Taipgi serga Jonas Sadaus
kas; yra City Hospitalyj, 
Binghamtone.

Johnson City serga drauge 
Kaminskienė, Jono žmona; ji 
randasi savo namuose, 18 Ro
gers St.

Linkime visiems greit pa
sveikti, taipgi kuriems laikas 
pavėlina, reikia aplankyti li
gonius.

A. J. K. Navalinskai.

E.

Namų Savininkams
Mes namus taisome, penti- 

name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatavus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass.
1177-J.

So. Bostono 
Broadway, Room 
vakarais.

Matthew A
BUVUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Tel. Ra 6-

ofisas, 409
4, nuo 5-7

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-6IT?

dvi
ne-

LLD 20 kuopos moterų sky
riaus mitingas įvyko pas Pau
liną Bakšienę. Narių dalyva
vo nedaug. Komitetas deda 

Į pastangas, kad sukvietus dau- 
!giau narių į sekamą susirin
kimą.

Pranešta, kad pinigų ižde 
yra $27.00. /

Išrinktos Laisves vajininkėse 
J. K. Navalinskienė,..55 Glen
wood Ave., Binghamton, ir 
Mary Kazlauskiene, 346 Clin
ton St., Binghamton. ^Vaji- 
ninkės prašo visų talkos, pa
dėti joms,gauti 'daugiau nau
jų Laisvei skaitytojų. Reikia 
raginti žihones, kad jie Laisvę 
arba Vilnį užsakytų savo 
draugams, kaipo kalėdinę do
vaną. Taipgi tie skaitytojai, 
kurių prenumerata jau pasi
baigė, prašomi atsinaujinti 
per vajininkes.

Moterų skyr. koresp.

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patąrnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu |r kainomis būsite 
patenkinti.

I

t 
i

5 pusk—Laisve (Liberty^ Lith. Daily)— Scštad.f Rugs. 23, 195Q



o k

New\6ri«)^žžaK^Zlnl(K
Kviečiame

Būsite alkanas ar sotus, su 
doleriu ar be jo, užeikite pas 
mus į svečius šio sekmadienio 
vakarą, rugsėjo 24-tą, 5 vai., 
Liberty Auditorijon, kampas 
Atlantic Avė. ir UOth Street, 
Richmond Hill.

Pradedant sezoną, reikia vi
siems susieiti ir pasitarti apie 
artėjančio sezono darbus. 
Tam tinkamiausia proga 
draugiško pobūdžio sueigoje. 
Kas norės, pasitarnaus sau 
prie bufeto pasiimti vakarie
nės.

Prašome atvykti laiku. No
rime, kad su mumis galėtų 
pasilikti ir konferencijon at
vykusieji svečiai iš apylinkės, 
kurie turi anksčiau išvykti na
mo.

Lietuvių Kultūros Klubas.

Still a few openings for bowlers | Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896
Į HELP WANTED—FEMALE

Samdytas “liudytojas” tapo 
pagautas už liežuvio

Joseph Zack Kornfeder, at- trūperių maršo “didvyriui” 
Kornfederiui pradėjo daryti.0 
karšta nu© žmonių, tai išsineš- I 'dino 
Royal Oaks.

Tai toks elementas, mūsų 
taksais sumokėtais pinigais, 
atgabentas padėti mūsų valdi
ninkams “pamokyti” , mūsų 
mokytojus “padoraus, moky
tojams atitinkamo elgesio” ir 

Į “patrijotizmo.”
Kornfederiui nuo klausimų 

■ gerokai įkaitus, jisai prašė 
įleisti jam pertraukti liūdymą 
Ir atidėti toliau. Reiškėsi de
gantis reikalas kur nors gau
ti daugiau “atsiminimų.” By
los vedėjas 
jo prašymą 
klausinėjimą 
madienio.

Konferencija

Auklė ir prie lengvo namų darbo, 
linksma aplinka. Geri namaK Pri
žiūrėti tris vaikus. VisL^noderniški 
Įtaisymai; turime daugiau pagalbos. 
$100 j mėnesj. Skambinkite MU. 
8-3112. (178-182)

sj.cuss them when the 
! meeting is called.

How’s about it? Do you 
owling? Well, come on 

night, Sept.
and sign up in the Rich-

Hill I.DS Bowling 
at the Liberty Audito- 
Richmond Hill, N. Y.

down Tuesday 
26th, 
niond 
League 
Hum in

Motinos Pagelbininkė, tokia, kuri 
nori gerų namų, 2 vaikai, atskiras 
kambarys ir maudynė, $100 j me- 

i nesj. Valley Stream 5-6709.
(179-183)

we
the 

alleys —

Paskutiniu kartu norime pri
minti, jog Amerikinio Komi
teto Svcturgimiams Ginti lie
tuvių skyriaus šaukiamoji 
konferencija įvyks jau ši sek
madienį (rytoj), rugsėjo 
tą, 2 vai. po pietų.

Jei kuriose 
delegatai neišrinkti, prašo 
valdybas parūpinti atstovybę. 
Ir atskiri nariai kviečiami at
eiti. Visiems bus įdomu, ko
kios problemos stovi prieš 
sveturgimius piliečius ir nepi 
liečius. Kaip visa tai paliečia 
ir čia gimusiųjų 
reikalus. Koki yra 
priemonės ir galimybės

Visa, tai labai svarbu 
kiekvienam, juo labiau 
n i z a c i j ų v eik e j a m s.

started to roll them down 
Liberty Auditorium 
for practice only, but not for 
the record. Counting noses, 
we found that we still have 

Į some openings. We want to 
have all the teams ready and 
lined up before wc seriously 
start to keep scores. Our goal 
is a six team men’s league and 
a four team ladies’ league. 
And we’re going to reach it!

It isn’t too early to start

Ježtas’ net iš Royai Oak, 
wlich., liudyti prieš įtartą ko
munizme Mokytojų Unijos 
veikėją David L. Friedman’ą, 
rangėsi, kaip ant žarijų, kuo
met teisminiame posėdyje bu
vo Friedman© advokato kvo
čiamas.

A p k 1 a u s i n ė j i m as vykdom as 
' ne teisme, bet miestinės švie
simo valdybos raštinėje, 110 
Livingston St., Brooklyne.

Gerai apmokėtas, su. šilkinė
mis pirštinaitėmis reakcininkų 
globotas ir pusėtinai sudribęs, 

iKornfederis pradėjo rangytis, 
mirksėti, kuomet mokytojo 
gynėjui advokatui buvo leista 
jį perklausinėti. Apie pusan- 

I tros valandos užsitęsusiame 
Į klausinėjime, advokatas Ha- 
j roki I. Cammer iš šnipo iš
gavo sekamus prisipažinimus:

Paskiausiais laikais vyriau
siomis jo pajamomis buvo 
.gaunamieji po $25 už dieną, 
kaipo “eksperto liudytojo.” 
Jis liudijo Jungtinių Valstijų 
ir kituose “tyrinėjimuose” ko
munistinės veiklos.

Jis asmeniškai nepažino kaj 
kurių tų asmenų, prieš ku
riuos liūdijo.

Didžiumoje pirmesnių savo 
liūdymų įvairioms taryboms 
jis sakydavosi gimusiu Scran- 

mes, ; ĮOne> o dabartinėje byloje jis

į Coughlino miestą,' į

‘atsiminimų.
Theodore Kiendl 
patenkino, per- 
atidėjo iki pir-

mes, 
lietu-

PASKAITA APIE VIDURIUS

Kultūrinį
Laisvės 

suvaidins 
veiksmu

ku-

Hartfordiečiai aktoriai 
vaidins Brooklyne

Jau per ilgą laiką
Brooklyn© ir apylinkės 
viai, neturėjom pasikvietę 
vaidintojų iš kitų kolonijų bei 
miestų. Vis būdavo tik patys 
susimokinam ir vaidinam. Bet, 
štai, šį sezoną yra pakviesti ii 
atvažiuos pas mus į 

' Centrą Hartfordo 
Choro aktoriai ir 
mums gražią trijų
dramą “Nevykusi Meilė, 
rią parašė jų pačių draugė I 
Ulevičiūtė. 
brooklyniečiai šiemet atidaiy-,jau pasisakė esąs gimęs Cė
sim. sav© teatrų sezoną 
h artf ord i eč i ų va i d i n i m u 
vykusi Meilė.”

šį veikalą hartfordiečiai jau 
vaidino Hartforde, New Ha- 

i vene ir kitur, ir jiems gerai 
sekėsi, tai ir Brooklyne seksis. 

Taigi, Brooklyn© ir apylin- 
Ires lietuviai visi ir visos pa
sižymėkite jtieną ir tą dieną 
visi ateikite pasižiūrėt, pasi
grožėt hartfordiečių vaidini- 

>' mu. Ir, žinoma, pagerbt vai
dintojus. O geriausias pager
bimas, tai atsilankymas į vai
dinimą. Mat, jeigu daug pu
blikos svetainėj, tai aktoriams 
daug daugiau ūpo yra vai
dint. O antra, kada mos, 
brooklyniečiai aktoriai, va
žinėjam po kitus miestus vai
dindami teatrus, tai jie labai 
skaitlingai lankydavo mūsų 
vaidinimus, taip, kad būdavo 
visada pilnos svetainės. Tai
gi ir mes, brooklyniečiai, pa
rodykim jiems nuoširdumą, 
pripildydami svetainę žmonė
mis.

Vaidinimą rengia LMS 3 
apskritis. Įvyks spalio 8 die
ną, sekmadienį, 3:30 vai. po 
pietų, Liberty Auditorijoj, 
110-06 Atlantic Avenue, Rich
mond Hill, N. Y. 

Kviečia, 
/ Rengimo Komisija.

Mitingas komiteto dr. 
Kaškiaučiui pagerbti 
bankietui rengti

Trečiadieni, 27 d. rugsėjo, 
įvyks praplėsto komiteto su
rengimui daktarui J. J. Kaš
kiaučiui pagerbimo bankieto 
mitingas, kuriame bus išduo
tas galutinas raportas.

Visi dalyvaukite—7:30 vai. 
vakare, Kultūriniame Centre.

Valdyba.

• Namų darbininkė. $100 j mėnesj. 
Guolis vietoje; linksma aplinka. 
Nuosavas kambarys. Tel. Valley 
Stream 5-6438-J. (180-182)we,

organizacijose Įiepi

amerikiečiu 
įstatymai, 

gintis, 
žinoti 
orga- 
R.

Last 
bowlers, 

a

į

Namų darbininkė-virėja; guolis 
vietoje; patyrusi. Paliudijimai. Du 
vaikai lanko mokyklą. Alga nenu
statyta. MO. 9-0589-J. (180-182)

Monday, Sept. 18th, 
assembled and 

sh ort organ i z ati on al 
meeting. Frank Yakstis was
elected temporary President 
Uintil the League starts func- 

; Honing. Initiation* fee and 
j weekly dues were; discussed, 
but decision was deferred un
til a full scale 
be held. By unanimous con- 

Tuesday was designated 
for rolling 
while being 
bowling to- 
men untij 

, The ques
not to 

have a Handicap system was 
also deferred. So let’s make 
up our minds about these 
things and be ready to dis-

Abelnam namų darbui darbininke. 
Atsakominga. Mylinti vaikus; guo-

meeting will thinking about the next LDS hs vietoje; paliudijimai. $150 invv.uinį, , to n„ Q_9naaBO. 3-2099. (180-182)National Bowling Tournament 
which will be held in 1951.1
And we want to send our best ! Nuosavas kambarys ir 
teams and., best bowlers. L_ 
time to start practicing for 
that event.

So, if you want to got in 
on it, come to the Liberty 
/Auditorium on Tuesday, Sept. 
26th, at 8 P. M. on the dot, 
and we’ll sign you up.

Gutter Baby.

i| tent,
i as the night 
į them. For the 
j the ladies are 
•'gether with the 
teams are formed, 
lion of whether or

Namų darbininke; guolis vietoje?
• vana. Ben- 

IUs (I’X- Turi kalbėti angliškai. Geri na- 
, j mai. Cloverdale 8-5386. (181-185)

x
Namų darbininkė, mylinti vaikus; 

guolis mieste. Paliudijimai.
TR. 7-7602. (182-183)

i

i Gembleriai išmokėję 
j po milijoną policijai

Vienos tiktai stambiųjų gem- 
blerių grupės sargai išmokė
davę per metus po milijoną 
dolerių už policijos apsaugą, 
kaip skelbia spauda. Ji tikri
na g-avusi tokią informaciją iš 
patikimų, artimų tyrinėtojams 
šaltiniu. z *■

Apie puse tos sumos būda
vusi Harry Gross sindikato 
išmokama smulkiais daviniais 
mažesniesiems, o kita pase 
aukšte sniesiems policijoje. 
Skelbia, kad tie daviniai pa
sitvirtinsią oficialiais keliais. •

Veikiantysis majoras Impel- 
litteri buvo žadėjęs nuvykti 
pas prokurorą McDonald 
penktadienį, gauti iš jo reikia
mus 
Jos,” 
d y tų

Virėja, namų darbininkė, 5 kam
barių apartmentas, mylinti vaikus, 

1 atskiras kambarys. Šaukite LO. 
7-0964. i (182-184)

i I

Patikima namų darbininkė, paty
rusi prie 2 mėnesių senumo kūdi- • 
kio, lengvas namų darbas, Hunting
ion. L. 1. namuose. Šaukite rytais 
iki 11 vai. ar 4 vai. po piet.

WA. 7-6863.

Viduriai, viduriai — kas su 
jais bėdų neturi? Tai visų 
bėdų bėda. Tačiau mes ma
žiausiai jais rūpinamės. Kem. 
same, pilame į juos viską be 
saiko, be pasigailėjimo, kaip į 
kokį išmatų griovį. O kai 
gaunam visų galų suirimą — 
vėl besaikis “gydymasis 
šokiais “pilsais”

Susipažinkime 
priežastimis 
išvengti.—

Richmond ' 
ros Draugijos 
paskaitą tema 
viduriai.
Kaškiaučiaus.
Iš kuopos narių.

Diena — kitas sekmadienis, 
spalio 1-ma.

Laikas—2 vai. popiet.
Vieta — Liberty Auditori

jos Brown Room.
Įėjimas nemokamas.
Prašome rezervuotis 

popietį šiai paskaitai.
Kuop°s Valdyba.

Prašė apsaugoti nuo Elektristai gins 
savo vadus

i

ir

vi- 
ir skysčiais.
su tu bėdų 
būdais joms

Atėjęs į policijos stoti New 
Yorke jaunas vyras \>adėjo 
ant stalo revolverį ir ten esan
čio detektyvo Ward paklau
sė: “Ar pažįsti mane?” De
tektyvas žinoma, atsake:

Namų darbininkė — vięėja. Pra- 
j prastas virimas. Mylinti vaikus nuo 
5*2 ir 3 rn. amžiaus. Reikia paliūdi- 

I lotel ' jūnai. Guolis vietoje. $40. IL. 9-0787.

United Electrical, Radio & ; 
Machine Workers savo kon- 
ve n c i j o j e, vy k d om o j e 
New Yorker, nutarė sukelti 
savo viršininkams ginti fon
dą. šiuo tarpu vyriausiais rei- 

I kalingais gynimo yra James 
i Matles ir Julius Emspak. Abu 
yra nacionaliai viršininkai, 
tačiau daugiausia gyvenę ir 
veikę newyorkieciu lokaluose.

HELP WANTED

(182-186)

MALE
“Taip.”

Vyrukas pasipasakojo, kad 
!jis yra tas pats, kuris prieš 
i kelis metus buvo atsidūręs to
je stotyje, 
tokioje padėtyje, kad arba 
turėjęs ką nors apiplėšti, ar 
nebegyventi. Detektyvas tuo
met davęs jam pinigų sugrįž
ti į Chicagą. Ten jis gavęs 

(šiokius tokius darbelius ir ■ 
i šiai p taip vertęsis. Tačiau pa. 
'starivoju laiku ir vėl savo gy
venimui pritrūkęs kantrybės, j

Vyras — patyręs prie namų rakan
dų, nuolatinis darbas, gera alga.
THE CROWN CRIB CO., 54 West
58th Street, N. Y.

(182-184)

pats, kurisIlill’io Literatū- 
kuopa rengia 

, “Vis tie mūsų 
Parašyta D-ro J.

Skaitys vienas

su choslovakijoje. Jis sakėsi, 
4 4 XT " ~

kad jis tapęs naturalizuotu 
piliečiu 1948 metais.

Seniau, liudydamas Dies ko- 
. mitetui, jis buvęs paskaitęs 
velioni Heywood Broun ko- 

! munistu ir “gal buvęs” liūdi- 
ięs, kad ir National Maritime 
Unijos viršininkas Joseph Cur- 

i ran taipgi esąs komunistų par- 
i tijos nariu. , ■ .

Unijos kovingaisiais", jos or
ganizavimosi laikais, ^taiksty- 
damasis patekti į unijos vir
šūnes, ir Curvanas lošė šiokiu 
tokiu progresyviu. Užkopęs 
į viršų, jis progresyvizmą ne 

'tiktai užmiršo, bet ir visomis 
Išgalėmis jį puola.
' Cammeris perklausinėjime 
‘taipgi parodė, kad Kornfede- 
1 ris “puikiausia atsimena” da- 
įtas ir vietas 1934 metų laiko- 
itarpio, kuriuo sakosi buvęs 
! partiniu komunistu, bet išsi- 
I sukinėjo “neatmenąs,” “neįsi- 
tėmijęs,” negalįs pasakyti da- 

itų ir vietų, kur jis liudija pas
kiausiais trejais metais.

Sakėsi seniau, pirm atradi- 
1 rno šių aukso mainų, dirbęs 
į salesmanu V. Seal Storm Win- 
, dow Co. Be abejo, tai buvo 
gera proga tuo prisidengus 

Į lįsti įstaigosna ir į namus 
• šniukštinėti, pasirankioti šio 
i tą savo “liūdymams.” Jis pa- 
jsisakė, kad . jau 1939 metais 

jis liudijęs Dies komitetui ir 
1941 metais Rūdijęs Rapp- 
Coudert komitetui.

O praėjusio gegužės mėne
sio 1 dieną jis suorganizavo 
tą fašistinį Mosinee, Wis., su
mą. Jame valkiozų gaujos 
lošė tą, ką jų liguistos ma
kaulės sutvėrė ir pavadino 
“komunizmu.” Jie lošė, “Ko
kia būtų Amerika prie komu
nistinės valdžios.”

Gauja tuomet ėjo nuo įstai
gos prie įstaigos, įsakinėdama 
vienoms užsidaryti, kitoms ki
tas paikybes. Miestelio ligu
istą majorą žiauriai prikėlė i? 
išsitempė iš namų į tą gėdin
gą Šurną. Majoras ir vietinis 
kunigas, kurie buvo prieš jų 
norą įvelti į tas “apeigas,” no 
už ilgo mirė nuo širdies ata
kos.

Visa komercinė spauda 
sieksninėmis antraštėmis ii 
straipsniais tuomet rodė Mo
sinee, 1 
prieš komunizmą, 
dviems 
piliečių

t ą

Brooklyn© Lietuvių Liaudies 
Teatro valdyba šaukia ( visų 
aarių susirinkimą ateinančio 
trečiadienio (rugsėjo 27-tos) 
vakarą, 8 vai., paprastoj vie
toj.

Prašome nesivėluot.
Pirmininke.

MIRE
William. Shire, 43 mėty, 

gyvenęs 58-17 186 St., Flush
ing, L. L, mirė namie, rugs. 21. 
Pašarvotas Aromiskio Fune
ral Home, Metropolitan Avė., 
Brooklyne. Laidos šeštadienį, 
rugsėjo 23-ią, 2 vai., Flush
ing kapinėse.

Liko liūdesyje žmona Blan
che (Petraitis) ir du vaikai, 
Barbara ir William. Tarna
vo gaisragesiu.

Šeimai reiškiame užuojautą.

REAL ESTATE

Kepykla, ant kampo kepimas po 
dieninės šviesos. Biznio $650 ir 
aukščiau kas savaitę. Geros rūšies 
keptuvininkas gali padaryti dvigubai 
biznio. Labai aktyviška apylinkė. 
Bargenas. Renda $150 į mėnesj. Ra- 
sirandavoja ant 4 metų. Kaina 
$6000. Pinigais $3000 ir daugiau. 
Tuoj kreipkitės j: Hawkins Business 
Exchange, 108-03 Liberty Avė., 
Richmond Hill, N. Y. VI. 8-2611. 
Vien tik pagal sutartj. (180-182)

U. S.Ginger Rogers, girdėta 
Steel programoje sekmadienio 
vakarą. Programos visuomet

Jis tuomet buvęs
parodymus ir imtis “šluo- 
jeigu tie girdai pasiro- 
pamatuoti.
republikonų jau girdisi 

reikalavimai prašalinti iš par
eigų policijos komisijonierių ! 
O’Brien.

PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas, 1.2 

kambarių, dveji porčiai,. visi išforni- 
šiuoti, prieš Sunset Park, graži vie
ta, netoli nuo stoties, priimsiu mažą 
įnešimą, nes pals namas gerai išsi
moka, neša gražias 
j mėnesj. 4 fridžidieriai (šaldytuvai) I 
ir visi kiti įrengimai. Priežastis par-| 
davimo — savininko mirtis. Kreip-1 
kjtčs vakarais po 4-tos; šeštadie-į 
niais ir sekmadieniaais dienomis.

Mrs. Anna Klimas, 660 —- 44th 
St., Brooklyn, N. Y. Skambinkite 
pirmų lubų zvanelj. (178-182).

RANDAVOJIMAI
Ant rondos kambariai — 1-2-3-4 

j arba ant syk visi keturi, su visais 
| įrengimais ir patogumais. - Vaclas 

, nn i J°nika, 22, Christian St., Philadel-randas, $265.00 Į phja 47 pa

Dr. M. Maišei
Staigios ir Įsisenėjusios 
Vyrų ir Moterų Ligos 

Odos Ligos, Bendrus Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reujnatiz.mas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas. 
Ištyrimas $3.00.

107 East 17th Street, 
(arti 4th Avė.—Union Square) 

New York City.
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00, -1:00—7:00.
Sekmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas •

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Woodhaven North — Nauji atski
ri mūriniai namai; kaimiškoje ap- 

i linkoje. Trys miegkambariai; vanos 
į ištaisytos spalvuotų tile. Skiepas 
Į pilnai ištaisytas. Porčiai užpakalyje. 
Į Virtuvės grindys iš Kent tile. Du 
. blokai iki Forest Park. Šeši kamba- 
i riai. Plėstruotos sienos. Galima 
I pereiti per Model Home nuo 9 A.M. 

kaipo pavyzdį kovos'l ik 10 P-M. kasdien. Arti visų trans-

tuo pat laiku, 8:30 vakaro, gUS
riksmasiš stoties WNBC.

Tik tiems 
žymiausių miestelio 

nuo to visiškai palie- 
pagaliau, mirus, tas 
pasiliovė. Ir to storm,-

i portacijų. Pirmieji nauji namai pa
statyti Woodhavene j 15 metų. 
Kreipkitės: WOODHAVEN PARK 
HOMES, 84-19 — 86th St., Wood
haven, N.Y. BMT iki Forest Park
way Sta. du blokus j šiaurę.

(181-185) j

KRAUSTYTOJAI
Lokaliniai ir tarpvalstijiniai krau

jo revolverį, kelionei pinigų, ir'stytojai ir ekspresai icc. & psc. cer- 
vėl atsidūręs New Yorke, to-l,ifika‘a‘-1/XV*6' 
, . . J . (tas. RE 4-7788. Mr. Land, 1636 —
klojo pat padėtyje. ^nd Avė., N. Y. C.

Detektyvas šį kartą jį areš- Į
tavo - už turė.iim, revolve- | New Yorko ir artimo8io8 
no be leidimo. ! New Jersey srities civilinių

__________ __  J gynybos vadovybė veiks ben- 
I drai. Pirmasis toks pasitari- 
|mas tarp aukštųjų valdinin- 
{kų "įvyko praėjusį trečiadienį.

Pasivogęs nuo savo samdyto-

GERIAUSIS

IN SORA N C E 
REAL ESTATE

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE.
Richmond Hill 18, N. Y.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph.G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EV. 7-6288

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

DEGTINĖS, VYN
IR ALUS

BROOKLYN, N. Y.
Tol. EVergrcen 7-6868

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

<♦> <!>

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, IS 

Tel. ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TelefonasTELEVISION

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

><
< >

Petras Kaoiskas
PALAIKO

Bar & Gri

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: KVerrreen 4-8174

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

EVergreen 4-9407 TELEVISION
SHUFFLE BOARD

<♦>

d>

<♦>

<

<♦>

)
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