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JUNGI. TAUTOS GAL DUOS ŽODĮ 
NAUJOSIOS KINIJOS ATSTOVUI

Kaip kiti liaudies priešai, 
taip ii- Čikagos Marijonų 
Draugas, labai džiūgauja, 
kad USA Kongresas nugalė
jo prezidento Trumano veto j 
ir priėmė mūsų kraštui pra- } 
gaištingą McCarran - 
bilių.

“Visuomenė tikrai yra pa- { 
tenkinta, kad abieji Kongreso j 
rūmai didele balsų dauguma į 
perbalsavo prezidento veto ir ! 
•statymas įteisinamas,” rašo ; 
tas laikraštis.

Bet Draugui neaišku: “ko-j Flushing Meadow, N. Y. | jos atstovo kvietimą

\Tito delegatas “per klaidą” 
'.suturėjo Kinijos pakvietimą 
j

Vajus sukėlimui 
Laisvei 

^sekmiuefai baigėsi

AMERIKONAI PASIEKĖ 
38-TĄ PARALELĘ

Numatoma., kad jankiai darys 
jsiveržimą į Šiaurinę KorėjąSpecialaus Vajaus Komitetas, paskirtas Laisvės direk

torių tarybos ir Laisvės personalo, gali su džiaugsmu 
pranešti, kad mūsų vajus sukėlimui $10,000 jau yra 
baigtas — pasekmingai baigtas!

$10,000 tapo sukelta beveik per tris mėnesius.
Šitie pinigai sukelti aukomis,—aukomis gerųjų, pasi-

susi- 
dėl Prezidentas šitokią kryptj —Ekvadoro delegatas Jung-1 darė tik 6 balsai prieš 4. O Į 

reikia 7 balsų, kad Saugu- 
mo 1 aryba galėtų padary- ry^Usru jų įr dosniųjų mūsų skaitytojų bei prietelių.

pasirinko. Nejaugi jis norėjo į tinių Tautų Saugumo Tary- 
pataikauti komunistams...” !' *-boje siūlė pakviesti Kinijos 

Liaudies Respublikos atsto
vą, kuomet Saugumo Tary
ba svarstys liaudiškos Ki
nijos skundą prieš ameri ■ 
konų įsiveržimą į Formo- 
zą, Kinijos salą.

Pasiūlymas nupuolė per 
keistus manevrus Jugosla - 
vijos Tito valdžios atstovo I 
Aleso Beblerio.

Pirmiau Bebleris stojo 
už naujosios Kinijos atsto

ji protestavo milijo- vo pakvietimą, bet kai rei- 
nai neunijistų darbo žmonių, kėjo balsuoti, tai jis 

Prieš jį pasisakė daugybė 
intelektualų ir profesionalų.

Kalbėdamas apie “visuome
nę,” Draugas, žinoma, turi 
galvoje kapitalistus ir jiems 
pataikautojus, — tik toji “vi- 
suomenė tikrai yra patenkin
ta” tuo, kas atsitiko Kongre
so rūmuose praėjusią savaite.

Milijonai Amerikos žmonių 
tuo nėra patenkinti.

Prieš šį bilių protestavo to
kios stambios organizacijos, 
kaip CIO ir ADF.

Prieš
susi

maišė” ir susilaikė nuo bal
savimo. Tuo būdu už Kini-

ti teisėtą nutarimą. Tary
boj yra viso 11 narių.

Už liaudiškos Kinijos at
stovo • kvietimą balsavo de
legatai Sovietų Sąjungos, 
Indijos, Anglijos, Norvegi
jos, Franci jos ir Ekvado
ro.

Penktadienį buvo praneš
ta, kad Jugoslavijos atsto
vas ketina pasitaisyti ir to
liau balsuoti už davimą 
Kinijos atstovui 
kada Saugumo 
svarstys Kinijos 
pradedant lapkričio 15 d.

Skaitytojas, tačiau, turi žinoti, kad ši pinigų suma 
I amžinai laikraščio neišlaikys. Mūsų laikraštis, kaip pir
miau, taip ir ateityje, negali gyvuoti tik iš prenumeratų, 
— jis turi gauti ekstravų pajamų.

Taigi mes nuoširdžiai prašome mūsų skaitytojus nuo
lat nepamiršti savo dienraščio.

Dabar prasideda Laisvės vajus.

Seoul, Korėja, rugs. 29.— ■ Liaudininkai Seoulo mies- 
Amerikiniai koresponden- ! te per kelias dienas kirto 
tai praneša, kad Jungtinių Į triuškinančius smūgius įsi- 
Valstijų kariuomenė kai veržusiems' amerikonams, 
kur jau pasiekė 38-tą para
lelę, tai yra, sienos liniją priešlėktuvinių 
tarp Pietų Korėjos ir Šiau- nušovė 
rinės Korėjos Liaudies Res- lėktuvus virš Namfo ir Sa- 
publikos.

Liaudininkai šūviais iš 
patrankų 

dar 9 amerikinius

Tokio, Japonija. — Čio-
r. ■ . - , , . . ’ x .. , , naitiniai kariniai ir politi-Kiekvienas skaitytojas raginamas stoti darban—gau- - . nynpr;L-nnn
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žodžio, 
Taryba i 
skundą,

ti laikraščiui naujų skaitytojų, gauti jam paramos.
Nuoširdžiai dėkojame visiems tiems, kurie prisidėjo 

prie sukėlimo $10,000.
Pilnai pasitikime, kad jūs nepamiršite savo dienraščio 

ir ateityje. Specialaus Vajaus Komitetas.

vadai tei
gia, kad Amerikos armija 
nesustos prie 38-tos para
lelės, bet maršuos 
Šiaurinės Korėjos 
Pyongvangą ir trauks iki 
pat Mandžuriios ir sovieti-

riwon miestų.
Liaudies kariuomenė Se- 

oule* per kautynes durtu
vais padarė amerikonam di
deliu nuostolių.

Rvtiniame pajūryje ir ’ 
paliai Naktong upę liaudi- 

užimti ninkai planingai pasitraukė 
sostinę j i naujas pozicijas.

New Rochelle komunistai nesiregistnioja nio Sibiro rubežių.
Amerikonų k c

ir prezidentas Trumanas.
Ta bilių smerkė visa eilė 

stambiu komerciniu dienraš
čiu. tokiu, kaip New York 
“Times,” St. Louiso dienraš
čiai, Baltimorės “Sun” ir dau
gybė kitų.

Va, kaip buvo!
Tuo bilium gali džiaugtis 

tik tie. kurie laukia fašizmo 
siautėjimo Amerikoje, ku
riems Jungtinių Tautų kons
titucija yra “perkairi.”

Tokiais yra ir lietuviškieji 
klerikalai!

Bet yra vilties, kad plačioji 
Amerikos visuomenė privers 
Kongresą pakeisti tą pražū
tingą įstatymą.

Smarkiai pakilo 
gelžkeliu pelnai

į Peršama naujas kilius 
prieš komunistus

Louis F. Budenz prisipaži
no mokytojo Friedmano bylo
je. kad jis jau susikrovė $40,- 

kai pradėjo 
darbą.
jis penkerių

000.00 po to, 
dirbti judošiaus

Tai pasiekė 
metų bėgyj.

Ir jis vis lobsta!
Kasdien jam plaukia pini

gai už parduotąja sąžinę!
Jis “liudija” ir “liudija,” 

vis meluodamas tai ant vieno, 
tai ant kito žmogaus, kurį re
akcija siekiasi sučiupti ir su
naikinti.

Budenzas sakosi esąs “kars
tas katalikas.”

Pagalvok, padorus katalike 
darbo žmogau, kokie tipai 
dangstosi katalikiškuoju kry
žiumi !

Thomas, tapo 
vieneriems me- 

ir $1,000 pabau-

šiol nebuvo kale-

Adrian Scott, vienas tų 10- 
ties Hollywoodo rašytojų, ku
rie “paniekino” neamerikinį 
Kongreso komitetą, vadovau
jamą valstybės pinigų eikvo
tojo Parnell 
nusmerktas 
tams kalėti 
dos.

Scott ligi
jime dėl to, kad jis sirgo; ki
ti jo devyni draugai jau sėdi 
kalėiimuose.

Palygink, skaitytojau: Bu
denzas kraunasi tūkstančius, o 
padorieji žmonės, rašytojai, 
kišami į kalėjimus.

Sakoma, tai esą daroma pa
gal krikščionišką mokslą ir 
dorą.

Bet. . .« argi ne Kristus buvo 
nuryžiavotas?. . . ar ne Judo- 
šius, jį išdavęs, pasikorė?...

Nežiūrint to, kad McCarran- 
Kilgore bilius patapo įstaty
mu, Amerikos žmonių kova 
už taiką plečiasi.

Podraug eina judėjimas už 
tai, kad MacCarrano polici-

Washington. — Didieji 
Amerikos geležinkeliai per 
7 pirmuosius šių metų mė
nesius gavo 269 milionus 
dolerių gryno pelno, lieka
mo po taksų ir kitų lėšų 
apmokėjimo.

Pernai per tokį pat laiko
tarpį geležinkelių kompani
jos turėjo 201 milioną dole
rių gryno pelno.

Naujas vyriausias darbinės 
valdybos advokatas

Washington.—Prez. Tru- 
manas paskyrė Geo. J. Bot- 
tą kaip naują vyriausią ad
vokatą valdinės Darbo San
tykių Komisijos.

Trumanas neseniai pava
rė Robertą N. Denhamą, 
buvusį vyriausią tos komi
sijos advokatą.

Denhamas net
persekiodavo darbo unijas, 
negu reikalauja Tafto-Hart- 
ley’o įstatymas: mindžiojo 
valdinės komisijos nutari
mus ir prezidento patari
mus.

Washington. — Demokra
tas kongresmanas — Cla
rence Cannon gamina nau
ją bilių Kongresui 
komunistus. Jisai siūlo iš
braukt iš McCarrano įsta
tymo tūlus posmus, kurie 
nepatinka prez. Trumanui. 
Cannon užtat perša pastip
rint tą McCarrano įstaty-Į 
mo punktą taip, kad vadi
nami “pavojingi” komunis
tai galėtų būt suvaryti į 
koncentracijos žardžius be 
jokių teisminių tardymų ir 
be užstatu.

Cannon savo biliuje ti 
gi ragina pašalint iš McCa 
rrano įstatymo posmą, rei
kalaujantį peskelbt sąrašą 
kariniai — svarbių fabrikų, 
kur uždrausta priimt dar
ban komunistus.

New Rochelle, N. Y. — I “commuter
Šio miesto taryba rugsėjo tį, kaip “communist.”

_____ ____ c ____ 
mą, liepiantį visiems vieti- įstatymas reikalauja baust 
niams komunistams darbi- užsiregistruojančius ko- 
ninkams ir biznieriams 
siregistruot policijoje

18. d. išleido vietinį įstaty-

prieš rugs. 28 d..

aršiau

Vilnonų audėjai laimi 
daugiau algos

New York. — American 
Vilnonų kompanija sutiko 
po 12 centų pakelti valan
dinę algą 18,000 savo audė-x 
jų-verpėjų, CIO unijos na
rių. Emit Rieve, unijos pir
mininkas, sakė, jog reika
laus naujų algos priedų, 
kai 1951 metų vasaryje iš
sibaigs dabartinė sutartis 
su kompanija.

Rieve pranašavo, kad tuo 
tarpu bus 12 centu pakelta 
valandinė alga ir 70,000 ki
tų darbininkų vilnoninėse1 
audyklose, kur jie dabar 
gaųha vidutiniai po $1.35 
už valandą.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
vešu.

nis įstatymas būtų atšauktas.
Jis ir bus atšauktas, jei žmo

nės nesiliaus reikalavę.

UZ- 
iki

ne-Bet joks komunistas 
užsiregistravo.

Tiktai vienas republiko- 
nas barbens per apsiriki
mą atėjo užsiregistruoti. 
Jis kasdien važinėja pro 
New Rochelle darban į 
New Yorką. Toki važinėto
jo! vadinasi “commuter’- 
iais/’ Barberini atrodė, kad

MacARTWTTRTTT ESĄ IŠA
KYTĄ VERŽTIS Į ŠIAU
RINĘ KORĖJĄ

Washington.—Prez. Tru
manas, atsakydamas į ko
respondentų klausimą, pa
reiškė, kad jis negali viešai 
pasakyti, ar generolo Mac- 
Arthuro amerikonai įsiverš 
per 38-tą paralelę į Šiauri
nę Korėjos Liaudies Res
publiką.

Associated Press rugs. 
27 d. pranešė, kad Jungti-” 
nių Valstijų valdžia jau į- 
galino generolą MacArthu- 
rą siųsti jankius per 38-tą 
paralelę.

Rugs. 28 d. vienas val
džios atstovas faktinai pri
pažino tokį Trumano val
džios nutarimą.

Jisai tvirtino, kad pati 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos rezoliuciia, priimta 

j birželio (June) 27 d., “įpa- 
I reigojo generolą MacAr-

k o m a nda
„ t .v. . t ! praneša, kad šiaurinių Ko- 

reiskia tą Pa'Įrej0S liaudininkų armija 
jau “visai sumušta” Pieti
nėje Korėjoje ir bėga atgal 
į Šiaurinę Korėją.

Iš Japonijos atvyko gene
rolas MacArthur į Pietinės 
Korėjos sostinę Seoulą ir 
įvesdino Syngmaną Rhee, 
buvusį to krašto preziden- 
tą-diktatorių, kaipo- sugrą
žintą valdovą.

Teigiama, kad jankiai ga
lutinai užėmė Seoulą, “a- 
part snaiperių,” kurie vis 
dar apšaudo amerikonus.

Amerikiniai reporteriai 
praneša, kad jankiai Pieti
nėje Korėjoje 
eilę miestų iš 

| liaudininkų.

Miestinis New Rochelle

^užsiregistruojančius ko
munistus iki pusės metų ka
lėjimo ir $500.
Čionaitinis laikraštis Stan

dard Star rašo,'jog tai ne
teisėtai pagamintas įstaty
mas, nes miestinis čarteris 
reikalauja vienbalsio visų 
miesto tarybos narių suti •• 
kimo dėl bet kokio vietinio 
įstatymo išleidimo. Bet ta
ryboje nedalyvavo vienas 
jos narys, kuomet tas įsta
tymas prieš komunistus bu
vo pervarytas. atėmė dar 

šiauriniu 
ii

g:! Nelson paliuosuotas už $10,000 užstato į

Truman žada vykdyt 
McCarrano įstatymą,

Washington.—Prez. Tru 
manas pareiškė, 
vykdys McCarran 
mą prieš komunistus.

Prezidentas sakė, kad jis 
nesiskubins vykdyti tik vie
ną to įstatymo posmą, ku
ris reikalauja paskelbti 
svarbius karui fabrikus, 
kur užginta samdyt komiu 
nistus.

McCarran įstatymas, be 
kitko, reikalauja, kad susi- 
registruotų visi komunistai, 
o iš progresyvių organiza
cijų reikalaujama, .kad 
tiktai jų viršininkai susire- 
gistruotų. Tas įstatymas į- 
veda ir įvairius kitus var
žymus komunistams ir 
progresyvėms organizaci
joms, kurios apšaukiamos 
“komunistiniais frontais.”

Pittsburgh. — Aukščiau- trys kaltinami, kad peržen- 
sias Pennsylvanijos valsti
jos teismas numušė komu
nistų vadovui Stevui Nei - 
šonui užstatą nuo buvusiu 
$50,000 iki $10,000. Tad Nel
sonas ir paliuosuotas iš ka
lėjimo už mažesnį užstatą, teisėjai paskui

Teismas kartu pripažino 
.Nelsonui teisę laisvai ke- 
I liauti ir kalbėti, iki bus iš-

šIAURINeS korėjos 
PRANEŠIMAI

Pyongyang, rugs. 28. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė:

Liaudies Armija įnirtin
gai kovojo prieš Amerikos 
kariuomenę.

gę valstijinį įstatymą, ku - 
ris 11 metų atgal išleistas 
prieš “maištininkus.”

Teisėjas M. Musmanno iš 
pradžios reikalavo $100,000 
užstato už Nelsoną. Kiti 

pusiau su
mažino užstatą, iki $50,000, 
bet uždraudė Nelsonui bet 
kokią politinę veiklą.

Dabar gi aukščiausias 
valstijinis teismas ne tik 
paleido Nelsoną už $10,000 
užstatą, bet davė jam vei
kimo laisvę.

Onda ir Dolsen jau pir
miau paliuosuoti už $10,000 
vienas ir kitas.

j°g jis spręsta jo byla.
istaty- Nelsonas, vakarinės Penn- 

sylvanijos Komunistų Par - 
tijos pirmininkas, buvo 
prieš trejetą savaičių areš
tuotas sykiu su kitais ko
munistų darbuotojais, A. 
Onda ir J. Dolsenu. Visi

Nauia mašineriia prieš ko-
I munistus Franci jo i

Paryžius. — 
ministrų kabinetas nutarė 
įsteigti vadinama “šalies 
sargybą,” kuri išvien su 
žandarais kovotų prieš

Cambridge įstatymas 
prieš komunistus

jos plote.”
(Sovietų Sąjungos atsto

vas tada nedalyvavo Sau
gumo Tarybos posėdžiuo
se.)

Washingtono politikai 
aiškina tą rezoliucija, kaipo 
duota amerikonam igalini- 
ma užimti ir Šiaurinę Ko
rėją.

Vėliausios žinios
Korėja. — Neoficialiai nius Korėjos liaudininkus, 

pranešama, kad Šiaurinės 
Korėjos liaudininkai
būrė prie 38-tos paralelės 
žūt-būtiniai [gintis 
amerikonų. Ta 
yra siena tarp 
Korėjos ir Pietų Korėjos.

Walker skelbė, kad ame- 
susi- rikonai per 3 mėnesius už

mušę 75 tūkstančius priešų.
nuo 

paralelė 
Šiaurinės

London. — Pranešama, 
kad aukštieji Amerikos ir ( 
Anglijos valdininkai taria
si apie greitą taikos sutar

ties darymą su Japonija,
Ęrancijos apeįnant Sovietus.

Detroit. — Mirė velionio 
automobilių fabrikanto 
Henry Fordo našlė, 84 me
tų amžiaus.

Detroit. — 20,000 Hud
son automobilių kompani - 
jos streikierių neklauso va
dų įsakymo grįžti darban.

Seoul, Korėja. — Gene
rolas Walker, i 
komandierius Korėjoje, pa-| apie 6,000

. Istanbul, Turkija. —Tur
amerikonų i kų valdžia taipgi pasiuntė 

_ ______ ____ v____ ______________ rėjoje, pa-‘apie 6,000 kariuomenės | 
francūzų komunistus, ypač reiškė, jog karas jau “fak- ■ talką amėrikonam Korejo - i • • 1 • i M  • Y Y • • ‘ ~karo metu. tinai baigtas” prieš šiauri- »je.

Anglai siūlo tvliai užcirt 
lankiu įsiveržimą į šiaurinę 
Korė i ą

■Flushing Meadow, N. Y.
— Jungtinių Tautų seimo 
oolitinis komitetas, susidės, 
dantis iš visu 60 tautų' at
stovų, penktadieni pradėjo

Cambridge, Mass. — Ne
seniai Cambridge miesto ta
ryba išleido įstatymą, rei
kalaujantį, kad visi ' vieti
niai komunistai susiregist- 
ruotų policijoje.

Policijos galva John R.
King dar abejoja, ar teisė
tas šis įstatymas. King ža- į svarstyti Angliios nasiūlv • 
da vykdyti įstatymą tik į ma dėl taikos atkūrimo Ko

rė i o i e.
Anodai siūlo suvienvti vi

sa Knreia ir ivvkdvt.i ten 
valdinius rinkimus ištisai 
saliai. Rinkimus privalo

tuomet, jeigu vyriausias 
miesto advokatas užgirs jį.

Marselio nlanas kariniai
v pi S M 11 Pi. 1Y1 K1JTI11S IvrJlvpastiprino vakary Europą | .Tl,n<ztiniu Tautų

Chicago. — Amerikinis 
Marshallo planas davė iau 
10 bilinnu doleriu Analiiai, 
Franciiai ir kitiems vakari
nės Euronos kraštams, kaip 
didžiavosi Paul Hoffmanas, 
litrišiolinis to plano vadas, 
kalbėdamas per radiją.

Jis tvirtino, kad mar- 
shalliniai pinigai smarkiai 
pastiprino vakarine Europą 
kariniai ir medžiaginiai 
prieš komunizmą.

napkirta Vnmicųia, sako 
onn-lii rp7.nli110.na.

Tokiu hiidu Anodiia, “tv- 
lioi” noršp pmerikonnms 
nžimti Siaurine Korėta. 
Tam nritnrp Kanados. Ang
lijos. Austrnliins ir Fihni • 
nn pietavai. Amprika. kaip 
imi žinome, remia tokį pla
na..

Tndiios atstnvns nareiškS, 
ino1 tai vrn “tvlus ievini* 
Vnns” ipnkisms Vei'Žtis J 
Šiaurinę Korėją.
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Pralaimėjimas buvo aiškus ir neišvengiamas ■
Šiandien jau galima daryti keletas svarbių išvadų apie į 

• į v y k i u s Korėjoje. Niekas d a b a r n e-! 
a b e j o j a , j o g , jei g u b ū t ų b u v ę pa- i 
likta patiems korėjiečiams išspręsti savo šalies likimą. • 
šiauriečiai būtų greitai ir pilnai laimėję. Skaitlinga Pie
tinės Korėjos armija tiesiog tirpte sutirpo prieš Šiauri
nės Korėjos armiją. Be didelio kraujo praliejimo būtų 
buvus Korėja suvienyta. Nebūtų reikėję nė vienos Ame
rikos gyvybės paaukoti.

Tai vienas šių įvykių istorijos punktas. Antras, nuo 
tos dienos, kai Jungtinių Valstybių prezidentas pasiuntė 
Korėjon laivyną, lėktuvus ir žemės ginkluotų jėgų, korė
jiečių pralaimėjimas pasidarė aiškus ir neišvengiamas, j 
Argi gali dar gana techniškai atsilikusi šalis su desėt- j 
ku milijonų gyventojų ilgai atsilaikyti prieš tokį moder- • 
nšką milžiną, kaip Jungtinės Valstybės? Kurie tokių i-j 
liūzijų turėjo, tie šiandien turi būti labai nusivylę. Klau- Į 
simas buvo tiktai laiko: kaip greitai Jungtinės Valsty-i 
bės galės nugabenti Korėjon pakankamai ginkluotų jė-1 
gų. Tai buvo padaryta greičiau, negu daugelio buvo ti
kėtasi. Daug karo jėgų iš Japonijos tuojau tapo perkel
ta į Korėją ir mesta į karo frontus.

Be to, Amerikos jėgoms pagalbon pribuvo Anglija, 
Australija ir visa eilė kitų šalių. Ta pagalba buvo ne 
tiek medžiaginė, kiek dvasinė ir moralinė. Karuose daug | 
reiškia ir tokia pagalba.

Trečias ir pats svarbiausias istorinis 
griežtas Kinijos ir Tarybų Sąjungos 
šiame konflikte. Kiek'pradžioje, kai Korėja tapo pada
linta, Tarybų Sąjunga davė šiauriečiams : 
karo senų ginklų, su tiek juos ir paliko. Prasidėjus kon
fliktui tos dvi didžiosios šalys griežtai laikėsi tos nuo
monės, kad šis konfliktas yra vidinis Korėjos reikalas, 
kad kitos šalys neprivalo kištis. Juk, pavyzdžiui, šian- 

. dien niekas neabejoja, kad Tarybų Sąjunga lengvai bū
tų galėjus, jei panorėjusi įsivelti į konfliktą, pavesti 

» Šiaurinei Korėjai keletą tūkstančių karo lėktuvų, arba 
keletą karinių laivų. Niekas neįrodė, kad šiame konflik
te būtų dalyvavęs nors vienas Kinijos bei Tarybų Sąjun
gos armijos batalijonas.

Tas, žinoma, nereiškia, kad Kinija ir Tarybų Sąjunga 
slėpė savo simpatijas. Jų simpatijos buvo aiškiai Šiau
rinės Korėjos pusėje. Bet be tvirtos ginkluotos paramos, 
be paramos karinio orlaivyno, karinio laivyno, ir keleto 
armijos divizijų Šiaurinė Korėja neturėjo galimybės lai
mėti karą prieš Ameriką ir jos talkininkes.

Kas toliau bus, dabar sunku pasakyti. Ar taip pat Ki
nija ir Tarybų Sąjunga skrupulingai laikysis neitrali- 
škumo ir neteiks Korėjai ginkluotos paramos, kai Ame
rikos armijos pasieks 38-tą paralelę ir pradės veržtis į 
Šiaurinę Korėją?

Jei taip atsitiktų, tai, aišku, visa Korėja būtų užimta 
bėgyje keleto savaičių.

O gal, pilnai šiauriečius išmušus iš pietų, Jungtinės 
Tautos rimtai pagalvos ir padarys spaudimą ant Jungti
nių Valstybių ginkluotų jėgų, kad jos nesiveržtų į Šiau
rinę Korėją? Tai irgi galimybė. Tačiau tai tik forma
liškumo klausimas. Patį klausimą sprendžia mūsų vy
riausybė ir gen. MacArthur. Jei mūsų vyriausybė yra 
pasiryžus užimti visą Korėją, nei Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos, nei Generalines Asemblėjos dauguma ne
sipriešins.

Kas liečia karą 
baigtas..

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
JUOSTOS i

I

Vilniškėje “Tiesoje” skai
tome audėjos E. Samaniū- 
tes straipsnelį apie lietu
viškas juostas. Be kitko, ji 
sako:

Būdinga lietuvių liaudies 
meno šaka yra juostų audi
mas, pynimas ir mezgimas. 
Daugybė įvairaus pobūdžio 
ir paskirties juostų, susirin- | 
kusių per daugelį metų, yra j 
reikšmingas liaudies kūry
bos paminklas. Apžvelgiant 
lietuvių tautos taikomojo 
meno ir dailės laimėjimus 
per dešimtį tarybinės san
tvarkos metų, liaudies me
ne žypiią vietą reikia skirti 
ir meninėms juostoms, tary
biniu laikotarpiu iš esmės 
pakitėjusioms turinib, tema
tiniu ir meniniu atžvilgiais. 
Apie tai liudija kolūkinio 
kaimo ir miesto darbo, žmo
nių saviveikloje vartojamų 
juostų pavyzdžiai, skirti pa
vaizduoti tarybinės liaudies 
darbui ir kovai už naują gy- Į 
ve n imą.

Mūsų prosenelių sugrubti- • 
siomis nuo girnų rankomis I 
dūminėje pirkioje, šviečiant < 
skalai, austos juostos paro- ! 
do liaudies meilę grožiui ii | 
kūrybai. Koks įdomus juos- I 
tos kelias! Jau gilioje pra- I 
eit.yje audėjos juostose jaus- į 
davo savo šviesų ir ne palau- | 
žiama tikėjimą gražia atel ! 
timi. Ir, štai, šiandien mūsų i 
audėjos audžia juostas, ku- j 
riose atsispindi laimingas ta- '

GRAIKIJOJE 
PADĖTIS BAISI.

Lietuvos žinių agentūra 
Elta paduoda iš Atėnų to
kią žinią:

Laikraštis “Dcmokratikos” 
paskelbė platų, inicialais 
“SK” pasirašytą laišką, ku
riame kariniai tribunolai de-1 
maskuojami kaip barbariško! 
keršto ir . nekaltų žmonių 
naikinimo įrankis. Laiško 
autorius praneša, kad 
ketverius metus savo

Į niūjorkiškis “The Daily 
j Compass”, pora Levittow- 
no gyventojų pasikvietė iš 
gretimo miestelio, Hemp
stead, negrų vaikučių, ku
rie žaidė su baltais vai
kais.

Kilo skandalas, 
šovinistai pradėjo 
prieš tuos, kurie

i pasikviesti į Levittowna 
negrus vaikus.

Miestelio savininkas, Le
vitt, pareiškė: tie, kurie

Baltieji 
niršti 

išdriso v

ketverius metus savo noru • .
dalyvavo kovoje prieš parti-1 tai padaryti, negales

Levittowne ilgiau gyventi; 
jiems nebus atnaujintas 
kontraktas, kai senas' pasi
baigs.

Dabar dėl to šiame mies
telyj kilo bruzdėjimas. Pa-

zanus rikiuotės karininku, 
arba divizijos štkbo karinin
ku, arba, pagaliau, karališ
kuoju komisaru (kaltintoju) 
y p a ti n ga j ame k ar in i am e te is- 
mo ir kad dėl to jo negali
ma ’ įtarti simpatizuojant, jorįejį žmonės nusitarė šie 
tiems, kuriuos teisia kariniai | įajp lengvai ne-
tribunolai, 'praleisti; jei reikės, bus

faktas, 
neitrališkumas r.vbinis gyvenimas.

tačiau, nusi- i

Mano patyrimas, rašo au
torius, “duoda man teisę vie
šai pareikšti, kad dauguma 
mirti nuteistųjų nėra nusi
kaltėliai.” Autorius klausia, 
kas bus- 3 tūkstančiams ka
linių, nuteistų mirti, ir atsa
ko, kad šiuo metu neįmano
ma net svarstyti klausimų 
apie šių nuosprendžių įvyk
dymą ir kad jie turi būti pa
keisti kitomis bausmėmis.

“Kokiu įstatymu ir kokia 
morale, — klausia jis,—pa
teisinamas mirti nuteistųjų 
laikymas daugelį mėnesių ir 
net metų nuolatinėje baimė
je būti sušaudytiems kiek
vieną* minutę? Kas tai—lais
vos valstybės veiksmas, ai 
pasireišk’imas sadizmo pAčio-

nuo praeito spuncižia, kad šiai “liaudies j

ietinėje Korėjoje, jis jau faktinai

meno šakai ugdyti neski
riama reikiamo dėmesio.” 

taikomoje 
rengėjus,

Ekonominės žirklės gražiai 
kerpa mus visus amerikiečius

iš Washingtono 
Departmentas 

kad nuo birželio 
iki rugsėjo vidu-

ba jos vyrui alga tapo nu
kirsta. Kažin kaip tas eko
nominės būklės bloginimo 
procesas ne taip ryškus, ne 
taip matomas, ne taip 

Rezultatai tie

! Tiesiai
I Prekybos
1 praneša,
; pabaigos
Į rio maisto kainos pašoko
10 procentų. Per tą patį ’ “skaudus”.
laikotarpį visų šiaip indus- j patys, bet darbininkas . to 

’ trinių gaminių kainos paki- tuojau nepamato.
lo 6 procentais.

Tai viena

ir

Tas pats su taksais. Jei- 
ekonominių gu dirbtuvėje alga būtų 

žirklių pusė, kuri skaudžiai i nukapota dvidešimčia pro- 
kerpa visus Amerikos žmo-1 centų, kiltų didžiausias 
nes. Iš to paties Washing- I protestas. Bet kai iš tavo 
tono ir tos pačios valdžfos algos valdžia pasiima tą 
gauname patvarkymą, kad , dvidešimt procentų, tau ne 
mums visiems taksai bus, taip baisiai skaudu, pazur- 
smarkiai pakelti. Taksų pa- zi ir atleidi, pasikeiki
kėlimas įeina galion su spa- nutyli. Be prašymo, be de- 
lio 1 diena. Taksai pakelia- rybų, be tavo sutikimo, Wa
rm nuo penkiolikos iki dvi-; shingtono valdovai užsima- 
dešimt procentų. Tai ant- nė Korėjos 
roji pusė ekonominių žirk
liu.

Kainų pakilimas ir taksų 
pakėlimas yra tolygus algų 
nukapojimui. Bet tai tokia 
operacija, kurios žmonės 

i tuojau kažin kaip nepajun- 
pasikvietė pas save negrų ta. Kas kita, jeigu, pavyz

džiui, samdytojai susišauk- li... •--- a____ — j....u:

kreiptasi į teismą, reika
laujant, kad miestelio na
mų savininkams būtų už 
drausta mesti iš. namų gy
ventojus tik dėl to, kad jie |

vaikus viešnagei).
! tų visus Amerikos darbi- 

KAIP DISKUSIJOSE NU-į ninkus ir pasakytų, kad 
. nU() -og jįenos jums t)Us 

' ' ‘ 3C
GALĖTI KOMUNISTĄ?

Niūjorkiškiame Daily mokama tarpe 20 ir
VVorkeryj dažnai telpa ko- procentų mažiau algos. Kil- 
lumna, kurią rašo Ted Tin- tų smarkiausias_ sąjūdis, 
sley. Tai satyriškas raštas; Darbininkai pradėtų šauk- 
reikia pasakyti, kad Tins- ti, kad jie tokio numušimo 
ley moka pašiepti pašiepia- nepriims. Darbo unijos pa-

CVO 1 I V I' 4 * U QIVVI v u

je šlykščiausioje jo formoje, čiukuro.
f a n at i z m o, u žs is py r i m o
barbariško keršto

Taikos Kongresas ir Anglija
Pasaulinės Taikos Šalininkai yra nutarę pabaigoje šių! 

metų, laikyti Taikos Kongresą Anglijoje. Bet Anglijos 
premjeras darbietis Attlee pareiškė, kad į tokį Taikos 
Kongresą niekas negalės atvykti, nes jis užsieniečių de
legatų neįleis į Angliją!

Tokio sukvailėjimo iš darbiečių pusės niekas nesitikė
jo

Pietinės Korėjos vadai
Pietinės Korėjos prezidentas Syngman Rhee jau kelin

tu kartu reikalauja, kad Jungtinių Valstybių armija 
- veržtųsi į šiaurinę Korėją ir ją užimtų. Taip pat prezi

dento Rhee užsien. reikalų ministras Limb pareiškė, kad 
Amerikos armija turi vyti šiauriečius iki pat Mandžū- 
rijos rubežiaus.

Nesinori tikėti, kad jie kalba tik už save. Labai gali
mas daiktas, kad Rhee ir Limb išreiškia generolo Mac- 
Arthuro nuomonę.

meno parodos 
kad' joje iš viso tebuvo iš
statytą . ” 10 v
Rengėjai 
įuostų nei 
kurios jas 
niūtė už tai, žinoma, bara 
oarodos rengėjus 
rašinį baigia:

Juostu Tarybų 
audžiaipa daug, 
kai gamina Kauno ir Klaipė
dos “Dailės” kombinatai. O 
kiek įuostų priaudžia atski
ros audėjos! Tuo tarpu tai
komojo meno parodoje mes 
tegalėjome pamatyti tik ma
žą dalį tų plačiai pasklidu
sių ir vartojamų liaudies me
no dirbinių.

Juostų ignoravimas negali 
būti pateisinamas. Juostų 
audimas yra liaudies meno 
pavidalas. įteikia visų pir
ma suorganizuoti juostų pa
rodą, atrenkant geriausius 
juostų pavyzdžius, geriau
sias audėjas paskatinant 
premijomis ir padedant ma
terialiai. Surengus juostų 
parodą,z audėjos turėtų pro
gos pamatyti ir savo darbe 
pritaikyti daugybę dar ne
matytų raštų, susipažinti su 
geriausiais spalvų,, derini
mais ir parodyti, ką jos 
yra pasiekusios.,

ši paroda * tūrėtų daug 
naudos mūsų respublikos au
dėjoms, parodytų įdomų 
juostos praeities kelią, at
skleistų jos naują vystymo
si etapą tarybinėje santvar
koje ir nubrėžtų ateities 
perspektyvas.

“tik 12 juostų 
nepridėjo prie 
pavardžių tų, 
išaudė. Sama-

ir savo

Lietuvo jc 
Jas masiš-

Toliau autorius rašo 
tai, kaip ' lengvai ' teisėjai- 

“mėgėjai” darė mirties nuo
sprendžius, - pasiremdami pa- 

- rodymais;’gautais iš kaltina-, 
mųjų “gerai žinomu būdu.” 
Kadangi karininkai - 
jai naudojosi mirties 
sprendžiais kaip pigiu 
s a vo “p atri o ti š k u m ui” 
(lyti, daugeliui karinių teis
mų mirties bausmė tapo vie
nintele bausme .

‘ ‘Dabartį nėmis sąlygom is, 
—rašo pabaigoje autorius,— 
nuosprendžių sušvelninimas- 
— elementariausio 'teisingu
mo reikalas. Jis yra tikslin
giausias ir atitinka liaudies 
re i k a 1 a v i m u s. ” (ELT A.)

mą dalyką.
Jis paima, štai, paprastą j 

dalykėli ir priveda ji “prie
> Tūlas ,Ray \V.

ii Sherman parašė knygą, pa- 
išraiš- vadintą, “How to Win an

; Argument with a Commu-
1 aPie nist”. Lietuviškai, atsieit,

reikalus su
tvarkyti.” Tam reikia sep
tyniolikos bilijonų dolerių. 
Juos reikia paimti iš tavo 
kišenės. Dabar, tučtuojau, 

] turi jiems duoti keturis ir 
pusę bilijono dolerių. Vė
liau turėsi atiduoti liku
sius. Neprašė, neatsiklausė, 
neieškojo tavo sutikimo. A- 
tėjo, paėmė iš tavo algos, ir 
atliktas kriukis!

Kur tavo teisės, kur ta
vo laisvė? Niekas nesiskai
to. Ar svarbu prezidentui 
Trumanui, kad tavo vaikai 
gal be čeverykų, be kelinių 
ir tuščiais pilvais turės 
vaikštinėti? Prezidentui su

i keltų didžiausi triukšmą.i tokia problema netenka su- 
j Visą šalį užlietų streikų j sidurti. O kad tau skauda, 
banga. Darbininkai nepasi- 1 tai tavo reikalas. Tu, pilie- 
duotų tokiam begėdiškam

I pasikėsinimui ant jų ekono
minio gyvenimo.

Bet kai nuėjus krautuvei) 
šeimininkė palieka už mė

bus: Kaip diskusijose nu- ! sos svarą iš savo arba savo
galėti komunistą.

Tinsley ’ primgna,' kad jis 
tos knygos neskaitė ir ne
mano skaityti. Tačiau, pa- 

Ižymi jis, kad jam teko ne 
karta diskusuoti su komu-, 
nistais ir jis jų ne vieną 
yra nugalėjęs be Shermano 
knygos. Tinsley sako, jog, 
vietoje Shermano knygos, 
“aš skaičiau Markso, En
gelso, Lenino, ir Stalino 
knygas.” Bet, primena Tins
ley, kad jis yra ne kartą ir 
pralaimėjęs, bediskusuoda • 
mas su komunistais, tačiau 
tai atsitikę tuomet, kai jo

Amerikos spaudoje jau debatorius buvb giliau skai- 
seniai keliamas balsas dėl 
baisaus siautėjančio teroro 
Graikijoje. Ten teisiami 
mirti ir žudomi nekalčiausi 
žmonės!

vyro algos daugiau dešim
tukų, negu paliko vakar, ji 
nesijaučia, kad čia jai ar

teiše
ini o- 

būclu 
paro-

ti, turi padengti karo kaš
tus, ne korporacijos, ne ka
pitalistai, kurios ir kurie iš 
pakeltų kainų ir padidintų 
taksų darosi bilijonus dole
rių pelno, bet tu, paprastas

są militarizmo naštą ant 
savo tvirtų pečių! ‘ S.

Ar galima pasitikėti amerikiečiais?
Mes jau pasiekėme mūsų , Klausimai ir įdomūs ir 

šalies istorijoje tą vietą, i svarbūs.
kur kiekvienas turi šokti j ph.mas klausimas: Ar 
pagal oficiahską valdžios jQg„ valdžia pasižada, kad 
muziką, arba pasidarys ne- }| nebus pirmutinė vartoti 
beištikimu ir nebepasitiki - atominę bombą?

Antras: Ar jūs pritaria
te visuotinam nusiginklavi
mui ir uždraudimui atomL

mu amerikiečiu. i
Štai neseniai grupė gerų, i 

senų Amerikos gyventojų 
Marylando valstijos Balti - 
morės mieste susibūrė i 
taikos komitetą. Jų pryša- 
kin atsistojo gabi,' popu
liari, nuoširdi gydytoja 
Ruht Bleier. Komitetas su
formulavo keturis klausi
mus ir nutarė juos pastaty
ti Jungtinėse Tautose Ta
rybų Sąjungos ir Jungti
nių Valstybių delegacijoms.

'Trečias: Ar jūs pritaria’ 
te laisvam apsikeitimui idė
jų ir informacijų tarpe 
abiejų šalių žmonių atsieki- 
mui geresnio vieni kitų su
pratimo, kuris yra reika
lingas dėl pastovios taikos?
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Ketvirtas: Ar jūs prita
riate Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstybių aukš
čiausių vadų susirinkimui 
dėl išlyginimo skirtumų, 
kad pasiekti pilną taiką? 

j Į visus keturis klausi- 
Inius už Tarybų Sąjungos 
j delegaciją atsakė Saugu- 
|mo Tarybos darys Mali- 
! kas. Jis atsakė, “Taip”.

Betgi mūsų valstybės 
departmentas tuojau pas
merkė taikos komisiją ir 
pareiškė, kad jos tie pa
tiekti klausimai yra tik 
propaganda. Mūsų komer - 
cine spauda tuojau suriko, 
kad tai dar vienas “rusų 
skymas prigauti amerikie
čius.” Tuojau tie Baltimo- 
rės amerikiečiai padalyti 

I neištikimais ir nepasitiki
mais Amerikai!

tęs paminėtuosius marksiz
mo autorius, negu jis, Tins- 
ley.

Toliau Tinsley įspėja 
tuos, kurie nėra komunis -

i tai, kad jie Shermano kny- 
!gos nepirktų..Kodėl? Jeigu 
jie ją įsigys, tai norės su 
komunistais debatuoti, gin
čytis. Na, o tuomet jie tu- 

komunistą. 
su 

juo besiginčydami... jie va
dinasi jau bus susidėję su 
komunistine partija. O ei
nant McCarrano įstatymu, 
jie jau turės registruotis,' 
kaip komunistai...

Kaip matome, šiame sa- 
tyristo rašytojo pasakyme 
yra daug tiesos. McCarrano 
įstatymas yra nukreiptas 

. ne tik prieš komunistu^ o 
ir tuos, “kurie su jais turį 
ką nors bendra!..”

IR LEVITTOWNE!
Netoli Brooklyno, 

Island saloje, važiuojant j 
Jones Beach, bėgyje poro? 
metų išaugo didelis mieste- vėsią susirasti 
lis, vadinamas Levittownu. Susiradę komunistą ir 
Tas vardas duotas nuo Le
vitt, kuris ten pradėjo na
mų Statybą, kuris vienas 
namų statybą veda ir par
davinėja žmonėms.
- ■' Tai buvo išimtinai 
“baltųjų miestelis”, nes ne
buvo įsileidžiama ten nei 
joks negras; negrams na
mai nebuvo parduodami 
neigi išnuomojami.

Šiomis ' ’dienomis, rase

Long

Dabar Indijos delegacija reikalauja, kad tuojau susi
rinktų “keturių didžiųjų’’ lyderiai ir tartųsi dėl pageri- Mokslo metus
nimo santykių tarpe Rytų ir Vakarų. Ji mano, kad toks' prades pasiruošę

į susirinkimas išgelbėtų pasaulinės taikos reikalą.
Viskas, žinoma, priklauso muo Jungtinių Valstybių. 

Jei mūsų vyriausybė priimtų Indijos pasiūlymą, Anglija 
ir Francūzija nesipriešintų, tai v yra, negalėtų priešin
tis. Jos savo politikos, atskiros nuo Amerikos, neturi ir 
negali turėti. Anglijos ir Francūzijos yyriatisybė ima į- 
sakymus iš Baltojo Namo.

Indijos pozicija teisinga. Pasitarimas tarpe Amerikos,
Keturios didžiosios ir Indija

Šioje Jungtinių Tautų Generalinės Asemblėjos sesijo
je labai svarbų vaidmenį vaidina Indijos delegacija. Ji Anglijos, Francūzijos ir Tarybų Sąjungos yra reikalin- 
smarkiai laikosi pozicijos, kad Kinijos Liaudies Respub- gas. Gal toks pasitarimas neparodytų stebuklų, bet, 
lika būtų pripažinta ir kad Čiang Ka-šeko atstovybė bū- mums atrodo, galėtų prašalinti daug nesusipratimu, ku- 

,, kad Korėjos' konfliktas rie šiandien taip pavojingai drumsčia tarptautinius van-

smarkiai laikosi pozicijos, kad Kinijos Liaudies Respub-

’ tų išmesta. Ji daro spaudimą,

gas. Gal toks pasitarimas neparodytų stebuklų, bet,

i denis.

IGNALINA, rugp. 12 d. — 
Vietos vidurinė mokykla ruo
šiasi sutikti naujus mokslo 
metus pilnutinai pasiruošusi.

Jau baigiamos atremontuoti 
mokyklos patalpos: naujai iš
baltintos sienos, perdažytos 
rašomosios lentos, atremon
tuojami’ suolai. Ignalinos vi-’ 
dūrinės mokyklos , mokiniai 
pradės naujus mokslo metus 
atremontuotose ir jaukiai pa
ruoštose klasėse.

A. Juršėnas.

Valstybės gynyboįs buvusysis 
sekretorius Louis Johnson sa
ko atsisveikinimo kalbą Ame
rican Bar Association susirin
kime, Washingtone. Jis buvo 
prispirtas atsistatydinti, o jo 

vieton paskirtas generolas 
George C. Marshall.

Manila. — Filipinų ka
riuomenė kertasi su bū
riais valstiečių partizanų 
už 20 mylių nuo Manilos, 
Filipinų sostinės.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Sešt., Rugs. 30, 1950
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(50-siohis mirties metinėms) ZARASAI, rugp. 15 d. —

Rašytojo Fast’o 
pirmoji drama

Howard Fast—populiarus Amerikos 
novelistas. Jis dar jaunas amžiumi, bet 
jau suspėjo sukurti veikalų, susilauku
sių didžio Įvertinimo; eilė jo kūrinių iš
versta ir į kitas kalbas, tarp kitko, vie
na istorinė novelė išversta ir lietuvių 
kalbon ir išleista Lietuvoje.

Rašytojas Fast nusikalto ne-ameriki- 
niam komitetui, kurio pirmininku tuo
met buvo Thomas, ir dėl to jis buvo nu- 
smerktas trims mėnesiams kalėti. Išėjęs 
iš kalėjimo, jis atrado, kad jo drama— 
pirmoji drama “The Hammer” — jau 
rengiama statymui scenon.

Šiuo metu ši drama vaidinama Če- 
choslovaku Darbininkų Salėje (347 E. 
72nd St., Niujorke). Ji ten turi didžiulio 
pasisekimo.

Tiesa, nurodo kritikas Bob Lauter, 
dramoje yra tam tikrų trūkumų—trū
kumų, sakytum, formoje, o ne turinyj. 
Turinys labai geras. Jis liečia praėjusia
me kare dalyvavusio veterano grįžimą 
namo ir tai, ką jis sugrįžęs rado. Tie 
trūkumai, nurodo kritikas, pareina vy
riausiai iš to, kad Fast dar nėra įgudęs 
dramoms kurti.

Ir lietuviams, gyvenantiems Niujor
ke ir apylinkėje, vertėtų nuvykti ir šią 
dramą pamatyti.

Ar Chaplinas 
ten vyks?

Charlie Chaplin nori vykti Anglijon, 
savo gimtoion šalin, ir ten kurti kai ku
rias savo filmos “Limelight” dalis. Jo 
filmą liečia britų klouną, kuris neteko 
pajėgų prajuokdinti publiką. Tai įdomus 
siužetas.

Vykti tai vykti, bet ar Chaplinas ga
lėtų iš ten sugrįžti? Jis mano, jog tuo
jau, kai tik jis ten nuvyktų, tuomet 
“šimtaprocentiniai patrijotai” reikalau
tų, kad jis nebūtų atgal įsileistas į 
Jungtines Valstijas.

Chaplinas nėra Jungt. Valstijų pilie
tis. Iš Anglijos Amerikon jis atvyko 
1912 metais. Taigi Chaplinas nori pir
miau sužinoti valstybės departmente, ar 
jis galėsiąs sugrįžti, o tik tuomet reng- 
sis svarbion kelionėn, tarp kitko ir savo 
gimtąją šalį pamatyti.

Imkimės darbo
Ruduo jau prasidėjo. Vasarinės pra

mogos, piknikai baigėsi. Dabar žmonės 
jau renkasi į sales.

Bet jie renkasi į sales tik šaukiami, 
tik tuomet, kai jose kas nors vyksta, 
veikiama. Jie renkasi į sales tik tuomet, 
kai ten kas nors naudingo, pamokančio, 
kilnaus dirbama: į spektaklius, į kon
certus, į prakalbas.

Man svarbu čia prisiminti mūsų spek
takliai, mūsų vaidyba. Kas ir kur prie 
jų pastatymo rimtai pasirengė? Rodosi, 
tuo reikalu mūsų dramines grupės, 
Liaudies Teatrai turėjo susidomėti daug 
pirmiau, bet ar tai buvo padaryta?

Neatrodo. ’ į
Dar tik kalbama, tik ruoęiarnąši, tik 

galvojama. Per vasarą nei vienoje di
desnėje mūsų kolonijoje nebuvo susimo
kyta nei viena drama bei komedija. Gi 
dabar iau laikas būtų vaidinti.

Tik hartfordiečiai, pernai susimokę 
drama, šiemet, už savaitės žada atvykti 
Brooklynan ją pastatyti. Bet tai yra per
nykštis dalykas, ne praėjusios vasaros 
nuopelnas.

Man rodosi, mūsų teatrininkai priva
lėtų tuojau imtis už darbo visur: moky
tis dramas, komedijas; ruošti koncertus 
ir kitokius pramogų bei apšvietos vaka
rus.

Ne pro šąli būtu suruošti čia ir ten 
paskaitų iš literatūros, iš meno sričių. 
Visa tai mūsų žmones kultūrintų, aks- 
tintų prie veiklos, o kartu ir mes patys, 
kurie esame įsitraukę į meninį darbą, 
kultūrintumės.

Taigi, menininkai, nedelsdami stokime 
darban! * N.

LMS News and Views
By Mildred Stensler

Last week we discussed in some detail 
what went on at the Drama sessions of 
the LMS Summer Vacation School. This 
week we shall attempt to do the same 
with the Music course.

Arrangements had been made with 
Mr. C. Sebistianovich, former teacher 
of the Montreal, Canada, chorus, to di
rect the music classes. Unfortunately, at 
the last moment he was unable to ful
fill his commitment. And, I suppose, you 
know the story from there. Frank Bal- 
wood and yours truly found ourselves 
leading the school music class.

Now, I was faced with the problem 
of putting all those ideas and sugges
tions that I’d been doling out through 
the pages of this paper for these many 
years, into actual practice. I had always 
contended that everybody could sing 
and that a great deal of pleasure can 
be gotten out of the act if some effort), 
was made to analyze and interpret the 
music and the words. Would it actually 
work in practice?

The first step, therefore, when 
brought face to face with a new song, 
was to learn the meaning and pronun
ciation of all unfamiliar words, and get 
an over-all concept of the message or 
the story of the song. Then we tackle the 
music. To be able to sing, with greater 
personal understanding, some effort 
must be made to learn the meanings of 
the various musical signs and notations 
too. i

To some extent this method was fol
lowed at the school. The shortage of 
time and the need to commit to memory 
a great number of songs for immediate 
public presentation made strict adher
ence to these rules impossible. But, 
enough was brought home to the stu
dents to make them see that more mu
sical study would make chorus singing 

.a truly pleasurable art.
This year we felt that the students 

would enjoy learning some of those 
songs that are so much a part of every 
Lithuanian get-together. An effort was 
made to familiarize them with as many 
of the more popular Lithuanian folk 
songs as the time would allow.

By way of contrast, we dressed up 
four of these ditties into one medley. 
There was one part of our formal con
cert. The songs selected for this group 
were “Uždainuokim”, “Ar tu žinai, ma
no broli”, “Per tamsią naktelę”, and 
“Noriu miego.”

For community songs and the infor
mal around the piano sessions, we sup
plied the students with mimeographed 
copies of words to 24 of the most fa
miliar Lithuanian songs, among them 
such perennial favorites as “Kai aš tu
rėjau”, “šaltyšius”, “Kas subatos vaka
rėlį”, “Išėjo tėvelis į mišką”, “Pamylė
jau vakar’, “Važiavau dieną”, “Ant vi
sados”, etc.

To the concert repertoire we added 
the folk tune “Gražus miškas”, arranged 
by Dorothv Yuden, a Czechoslovakian 
folk song Walking at Night, and for the 
finale, a beautiful song by Frank Bal- 
wood, called “BANGUOKITE DAI
NOS”. This song has not yet been pub
lished. We hope that it will soon be 
available to our choruses.

The school had (thanks to Al. Merkis) 
a tape recording machine at its disposal. 
It was of particularly good service to the 
music class because the classes were 
able to hear recorded play-backs of the 
soners in the process of learning. The 
students made comments and criticisms 
on their own singing. They were able to 
hear the mistakes and the weak spots 
and therefore better able to attempt to 
correct them.

Just before the 2 weeks were up, re
cords were made on a regular record
ing machine of some of the songs the 
music classes were singing. These re
cords have been made available to the

1899 metais gruodžio mėn. takeliu, 
vedančiu į kalnus, lėtai kilo suvargęs, 
ligotas žmogus. Oras tą žiemą Jaltoje 
buvo nuostabiai šiltas, saulėtas. Tačiau 
einančiam į kalnus žmogui buvo labai 
bloga. Sunkiai alsuodamas, pasirams
čiuodamas lazda, jis kas minutė susto
davo ir atsidusęs vėl atkakliai ėjo pir
myn. • ’

— Man taip noris ten, aukščiau, kur 
lengvesnis oras, kur kvėpuoti lengviau, 
— kalbėjo jis savo bendrakeleivei.

Tai buvo dailininkas Levitanas. 1899 
m. žiema buvo jam paskutinė: 1900 me
tų rugpjūčio 4 d. (senuoju stiliumi—lie
pos 22 d.) jis mirė nuo kraujoplūdžio 
plaučiuose.

Visą gyvenimą Levitanas ieškojo “kur 
lengvesnis oras, kur kvėpuoti lengviau,” 
tačiau griežtas carinės Rusijos režimas 
nedavė jam laisvai, atsidusti. Ir liejo dai
lininkas savo puikią, gėrio ir laimės ieš
kančią sielą į nuostabius, pilnus poetinės 
nuotaikos paveikslus, padariusius jo 
vardą nemirtingą, iškėlusius jį į rusų ir 
pasaulinės peizažų tapybos pagarsėju
sių meistrų eiles.

" • "* •
J. J. Levitanas gimė 1861 metais ca

rinės Rusijos vakariniame pakraštyje, 
Kybartų miestelyje, netoli nuo Virbalio 
stoties, geležinkelių tarnautojo šeimoje 
ir anksti paliko našlaičiu. 1873 metais 
dvylikametis Levitanas įstojo į Mask
vos tapybos, skulptūros ir architektūros 
mokyklą. Gyveno jis dideliame varge, 
badavo ir dažnai, neturėdamas nakvy
nės, slaptai nuo sargo praleisdavo naktis 
mokyklos klasėse. Aistringa meilė menui 
ir darbštumas padėjo jam nugalėti visus 
trūkumus ir kliūtis. Jau 1877 metais jo 
darbai, išstatyti mokinių parodoje, buvo 
pažymėti spaudoje, o 1879 metais jo pa
veikslą “Rudens diena. Sokolnikai” savo 
galerijai įsigijo P. M. Tretjakovas. 1883 
metais Levitano paveikslas “Vakaras 
arimuose” demonstruojamas XII-je Kil
nojamoje parodoje. Nuo to laiko Levi
tanas visa savo gyvenimą glaudžiai su
riša su galingu judėjimu geriausiųjų ša
lies meniniu pajėgu, suvienytų kovos už 
realizmą, už idėjiškumą ir liaudiškumą 
mene.

Maskvos tapybos mokykloje dėstė įžy
mūs dailininkai Savrasovas ir Polieno- 
vas. Levitano įgimto talento išsivystyme 

students. At this writing they have not 
yet been mailed out, but will soon be on 
their way. The Amberland Radio Hour 
has already been using these records on 
their programs. Very shortly we think 
they will be heard on other Lithuanian 
radio programs throughout the country.

Despite the fact that this group had 
never sung together before the 
School — despite the fact that true ba
lance of the four parts was not possible 
because of uneven types of voices — en
thusiasm, love and understanding of 
singing is clearly apparent.

We offer the records in evidence.
• •

A NEW PLAY COMES TO 
NEW YORK

For the past two seasons, the Brook
lyn Theater Group has been visting the 
larger cities here in the East and sti
mulating a renewed interest in the Lith
uanian drama. This interest has caused 
other theater groups to spring up and 
take up the job.

In a complete turn:about, a visiting 
drama group will open this seasons the
atrical presentations with a perfor
mance at the Liberty Auditorium, Rich
mond Hill, N. Y., of a comedy-drama 
called “NEVYKUSI MEILĖ.”

The play was written by a member of 
the Laisves Chorus of Hartford. The 
theater group is part of the activities 
of the Chorus. The play made its initial 
bow last spring at Hartford and an ac
tive future whs predicted for it then.

“NEVYKUSI MEILĖ” will play in 
New York on Sunday, October 8. Let us 
all come down and greet the players and 
see a good show. Curtain time is 3:30 
P.M. Admission only $1. Remember too, 
it is the LMS 3rd district that is giving 
you this opportunity. Our work, you 
see, does not stop with the close of the 
Summer School.

Oh yes! Something extra-special is 
going on after the show. The secret will 
be out next week.

jie suvaidino didžiulį vaidmenį. Levita
nas aukštai vertino Savrasovą kaip me
nininką ir pedagogą. Savrasovas mokė
jo įskiepyti savo mokiniams begalinę 
meilę rusų gamtai, mokėjo, Levitano žo
džiais, “surasti labiausiai paprastame ir 
kasdieniškame gyvenime tuos intymius, 
giliai jaudinančius, dažnai liūdnus bruo
žus, kurie taip jaučiami mūsų gimtaja
me peizaže ir taip žaviai veikia sielą.”

Jau pirmasis mums žinomas Levitano 
paveikslas “Rudens diena. Sokolnikai” 
parodė savotišką jaunojo dailininko ly
rinę dovaną. Vaizduodamas lietaus su
drėkintą, savo išore niekuo nepasižy
minčią alėją Sokolnikuose, jis sugebėjo 
perduoti švelnią rusų rudens poeziją. 
Mes tarsi girdime tylų nukritusių Hapų 
šlamėjimą po kojomis einančios išilgai 
alėjos jaunos moters, apsirengusios tam
sia suknele, jaučiame vėjo gūsius pušų 
viršūnėse, neramiame klevo lapų drebė
jime. Levitanas čai pasirodo kaip tiesio
ginis Savrasovo tradicijų tęsėjas, kaip 
vertas jo mokinys.

1884 m. vasarą Levitanas praleidžia 
Savino Slabadoje, netoli nuo Zvenigoro- 
do, o sekančią vasarą kartu su A. P. Če
chovo šeima apsigyvena Babkine ties 
Voskresensku. Vienas iš geriausių Le
vitano kūrinių šiame periode yra nedi
delis jo paveikslas “Tiltelis” (1884 m.).

Šiais metais Levitanas dar nestato sau 
didelių kūrybinių uždavinių. Jis įdėmiai 
tiria gamtos gyvenimą, vaizduodamas 
nedidelius, intymius rusų peizažo kam
pelius.

Kelionė Volga (1886 m.) atidaro nau
ją periodą Levitano kūrybos išsivysty
me. Vietoje nuošalių, mažų Pamaskvės 
kampelių paveiksle “Vakaras ant Vol
gos” (1886 m.) matome platų horizontą, 
didžiulę atvirą erdvę, plaukiančią tolyn 
galingą rusų upę. Tolimame krante vos 
matomos uždegtos ugnelės, nuo horizon
to kyla galingas debesų masyvas, atsi- 
spindis švininiame-iuodame nurimusios 
upės paviršiuje. Pirmame plane—eilė 
vargingų žvejų valtelių, ištrauktu ant 
kranto. Šiame rūstaus gamtos didingu
mo paveiksle tartum iš anksto jaučiasi 
idėjinė mintis vėlyvesnio Levitano kūri
nio “Amžino atminimo”. Plačiu erdvės 
aprėpimu, veržimusi prie gamtos vaizdu 
subendrinimo pasižvmi ir paveikslai 
“Po lietaus” (1886-1888 m.m.), “Auksi
nis ruduo” (1889 m.).

Paveiksle “Po lietaus” Levitanas su 
švelniu poeto pastabumu parodė perei
namąjį gamtos būklės stovį. Tolimas 
miestelis su žibančiais nuo lietus namų 
stogais, šlapi pakrantės krūmai, patam- 
sėjusios baržos, debesuotas dangus, upė 
su bėgančiais paviršiumi vandens raibu
liais, dar suvienyti bendra sidabriniai- 
pilka drėgno oro spalvų gama, tačiau 
pro debesis jau pradeda skverbtis saulės 
spinduliai.

Šiuose Levitano darbuose vis stipriau 
ir stipriau jaučiasi epinės priegaidės, 
pranašaujančios 90-jų metų paveikslų 
ciklo pasirodymą.

90-jų metų pradžioje pasirodė vieni iš 
įžymiausiųjų Levitano kūrinių: “Prie 
sietuvos”, “Vladimirka”, “Amžino atmi
nimo”. Vystydamas rusų realistinio pei
zažo tradicijas, jis prieina prie didžiulių 
epinių paveikslų sukūrimo, prie išreiš
kimo gilių minčių ir jausmų peizaže.

Lyg ir tęsdamas poetinės V. Vasneco- 
vo “Alionuškos” (1881 m.) sumanymą, 
Levitanas savo paveikslu “Prie sietuvos” 
pakyla ligi sukūrimo vieno iš reikšmin
giausių rusų gamtos vaizdų.

Šiame Levitano kūrinyje su ypatingu 
tikslumu pasireiškė vienas iš charakte
ringiausių jo kūrybos bruožu: mokėji
mas gamtos paveiksluose atskleisti žmo
gaus nuotaikas ir pergyvenimus.

Levitano paveiksle ’’Amžino atmini
mo” (1894 m.) su monumentalia jėga iš
reikštas galingos stichijos judėjimas. 
Nuo didžiulio vandens ploto, nuo galin
go debesų masyvo, nepermaldaujamai 
užgriūvančio ant aukštame skardyje sto
vinčios vienišos vargingos cerkvelės, nuo 
šio stipraus, neužmirštamo paveikslo 
dvelkia tikru dramatizmu. Vienas iš da
bartinių dailininkų—kritikų pastebėjo, 
kad šiame paveiksle žmogaus siela iš
reikšta gamtos vaizduose. Neabejotina, 
kad niūrus paveikslo tonas yra kažkoks

(Tąsa 4-tame puslapy)

Dusetų ir Zarasų rajonuose ei
le vidurinių, septynmečių bei 
pradinių mokyklų pilnai pasi
ruošusios naujiems mokslo 
metams.

Dar prieš Tarybų Lietuvos 
dešimtmetį pilnutinai atre
montuotos Zarasų I-ji ir II-ji 
vidurinės mokyklos. Paskuti
niuoju metu atremontuota ir 
visa eilė kitų mokyklų šiuose 
rajonuose.

Sparčiais tempais vyksta 
mokyklų remontas Dusetų ra
jone. Naujai atremontuotos 
šarkiškių ir Gipėnų pradinės 
mokyklos. Mokyklų patalpos 
pavyzdingai sutvarkytos: iš
baltintos sienos, pastatytos 
naujos krosnys, įdėti nauji 
langų rėmai. Atremontuoti 
taip pat ir mokykliniai suolai. 
Mokyklos apsirūpinusios ku- 

Įru. Gipėnų mokyklos remon
to darbuose prisidėjo “Žalgi
rio” kolūkio kolūkiečiai.

Taip pat pavyzdingai atre
montuota ir Zarasų rajono 
Imbrado septynmetė moky
kla. Mokykla pilnai aprūpin
ta kuru. Mokyklos paruošime 
naujiems mokslo metams tal
kininkavo “Spalio” kolūkio 
kolūkiečiai. St. Rėklaitis.

Sparčiai vykdomi mokyklų 
statybos ir remonto darbai

VILNIUS, rugp. 12 d. — 
Kasdien gražėjančiose sosti
nės gatvėse vis ryškiau išsi
skiria naujai atremontuotų ir 
statomų mokyklų pastatąi. 
Visuose Vilniaus miesto rajo
nuose sparčiai vyk'domi mo
kyklų paruošimo naujiems 
mokslo metams darbai.

Dzeržinskio rajone šiemet 
veiks 3 vidurinės, 5 septynme
tės ir 4 pradinės mokyklos, 
kuriose baigiamas patalpų ir 

l mokymo inventoriaus remon- 
ItAs. Jau išbaltintos klasių, 
koridorių ir sporto salių sie
nos, tvarkomi langai, suolai 
ir tt. Mokyklų remonto dar
buose talkininkauja mokiniai.

Daug mokinių šiemet ateis 
į nacijai statomą Dzeržinskįo 
rajono septynmetę mokyklą, 
kurioje yra daugiau kaip 20 
klasių.

★ 
Atostogaujančių 
studentų iniciatyva

ŠIAULIAI, rugp. 15 d. — 
čia atostogauja gausus Kauno 
universiteto studentų - medikų 

, būrys. Studentai parodė gra
žią iniciatyvą: jie organizavo 
18 žmonių brigadą, vadovau
jamą J. Briedikio, ir sklei
džia gyventojų tarpe žinias 
medicinos ir sveikatos apsau
gos klausimais. Daugiau kaip 
2 tūkstančiai “Elnio,” mėsos 
k o"m b i n ato, “Gubernijos” 
alaus daryklos, “Stumbro” ir 

į kitų įmonių darbininkų iš- 
[ klausė pranešimus “Sveikatos 
apsaugos pasiekimai Tarybų 
Lietuvoje,” “Kova su vėžio Ii. 
ga,” “Džiova — išgydoma” ir 
eilė kitų. Būsimieji gydyto
jai aplankė taip pat “Gegužės 
Pirmosios,” “Pergalės,” že
maitės vardo, “Šilėnų” ir eilę 
kitų kolūkių, skaitydami čia 
paskaitas, teikdami kolūkie
čiams konsultacijas, platinda
mi populiarią medicinos lite
ratūrą ir plakatus.

A. Muiže.

KAUNAS, rugp. 15 d.—24 
dailininkai baigė šiemet Kau
no taikomosios ir dekoratyvi
nės dailės institutą. Labai ge
rai įvertintas A. Stoškaus di
plominis darbas — vitražas 
“V. I. Leninas,” kuriame re
voliucijos genijus Vladimiras 
(IjiČius pavaizduotas revoliu
cijos kovų sūkuryj. Aukšto 
įvertinimo susilaukė Mozūrai
tės skulptūrinis darbas “Salo
mėja Nėris,” Rozenbergerytės 
plakatai, Makūnaitės iliustra
cijos, Norvydaitės ir Tulevi- 
čiūtės keramikos darbai.

J. Bernotas.

3 pusi.—Laisvi (Liberty, Lith. Daily)—šeši., Rugs. 30, 1950
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Bevardžiai
rstykime šiuo ar tuo! Nie
kai. Gal žemė per liesa ? 
Apibarstykime su 
Čilio salietra! Nie
kai. Ir nors buvo tai “buro
kų metai”, mano .mokina-

Worcester, Mass

Patrankos vis tebegriaudė tokiu pat 
smarkumu, bet Jekaterinos gatvė, kuria 
ėjo Volodia su paskui jį sekančiu Niko
lajevu, buvo visiškai tuščia ir tyli. Tam
soje dūlavo tik plati gatve su baltomis, 
daugelyje vietų išgriautomis didelių na
mų sienomis, ir akmeninis šaligatvis, 
kuriuo jis ėjo; -retkarčiai sutikdavo ka
reivių ir karininkų. Praeidamas kairiu-

nybe, — tarė jis staiga. — Klauskite 
sargybinį, jis jums parodys.

Ir paėjęs dar keletą žingsnių, Volodia 
jau nebegirdėjo už savęs Nikolajevo .ato
dūsiu.

vienišas. Šis vienatvės jutimas pavojuje 
prieš mirtį, kaip jam rodėsi, prislėgė jo 
širdį, lyg baisiai sunkus, šaltas akmuo. 
Jis sustojo vidury aikštes, apsižvalgė, ar 
niekas jo nemato., stvėrėsi už galvos ir 
išgąstingai prašneko ir pamanė: “Vieš
patie, nejaugi aš bailys, menkas, šlykš-

kokio už sienos degusio žiburio šviesoje, 
jis pamatė išilgai, šaligatvio pasodintas 
akacijas su žaliais paramsčiais ir skur
džius apdulkėjusius šitų akacijų lapus. 
Aiškiai girdėjo savo ir paskuojį einan
čio, sunkiai alsuojančio Nikolajevo žing
snius. Jis nieko negalvojo: gražutė se
selė, Marco vo koja su j adančia (s kojinė
je pirštais, tamsa, bombos iiįr įvairūs 
mirties paveikslai maišėsi jo vaizduotė
je. Jis jautėsi visiškai vienišas,'nusima
nė, kad niekam nerūpi šią pavojaus va
landą jo likimas, ir todėl manote maude 
ir slėgte slėgė jo jauną įspūdingą sielą. 
“Užmuš, kankinsiuos, kentėsiu, ir niekas 
nepravirks!” Štai kokios mintys jį slė
gė vietoj veržlios energijos ir herojaus 
žygių, apie kuriuos taip šauniai buvo 
galvojęs.

Bombos sproginėjo ii- švilpė vis arčiau 
ir arčiau. Nikolajevas tankiau alsavo ir 
vis tebetylėjo. Eidamas per Korabelnos 
tiltą, jis pamato; kaip kažkas švilpda
mas įlėkė netoli' jo į įlanką, valandėlei 
nušvietė violetines bangas, (lingo ir pas
kui su tirkšlėmis iškilo iš ten.

— Mat, neužduso! — tarė Nikolaje? 
vas.

liu garbingai numirti už tėvynę, už 
ra, už kurį taip neseniai su malonumu 
svajojau mirti? Ne, aš nelaimingas,\ap- 
gailėtinas sutvėrimas!” Ir Volodia, 
siškai nusiminęs ir nusivylęs pačiu savi
mi, paklausė sargybinį, kur gyvena ba
terijos vadas, ir nuėjo į tą namą.

d-

Sargybinio parodyta baterijos vado 
buveine buvo nedidelis dviejų aukštų na
mukai ku Įėjimu iš kiemo. Pro vieną po- 

užlipdytą. langą skverbėsi silpna ■ |
šviesa. Prieangyje sėdėjo pasiun-

-ūkč pypkę. Jis nuėjo pranešti 
lodią baterijos vadui ir įvedė jį 
u į. Kambaryje, tarp dviejų lan

gų, po sudužusiu veidrodžiu, stovėjo val
diškais raštais apverstas stalas, keletas

apie

mažu kilimėliu prie jos.
■ (Daugiau bus)

PASALOMIS
T)u sodžiaus ūkininku tu- 

rėj
I šunį. Visa apylinke žinojo 
jų piktumą ir neapsakomai 
jų bijojo, nors nieko nebu
vo įkandę. Ir ne tiktai sve
timieji: artimiausieji kai
mynai, po kelissyk pro šalį 

i vaikščiodami, pro tuos kie- 
I mus glūdino vis atodairo- 
!mis. Rodos, nekur nieko; 
I štai, au-au-au iš bet kurio 
pašalio, net šiurpas nukra
to. Gerinkis, ginklelį prie 
šono priglausdamas, kad 
nematytų, tai nieko: aplos 
tave iš tolo; visiškai sveti
mą pro šalį pravarys, kie
tai prispyrę; su būriu pie
menų, gerais botagais apsi
ginklavusių, visą bertainj 
kariaus per tvorą. Vienu 
žodžiu sakant, neprietelys - 
te tarp tų šunų ir pro šalį 
vaikščiojančių rodės amži- 
n a, n e p e r m a 1 d a u j a m a.

O tuo tarpu pažiūrėk tro- 
i boję arba lauke prie nakti- 
Į gonių! Žmonės juos glosto, 
duonos iš* kišenių dūlinėja, 
vienan baisau girdami:

— Tai geri, tai sargūs

(Apmatai)
ta burokai tankūs, kaip še- mosios kaimynės mažne vi- 
petys; ūkininkės džiaugias,

-■ m/r- r 1 lapus žiūrėdamos, o susi-ivo.e o po didžiuli storabalsį f /. , v , . ’ ,
va c c nu km I h i nn n n l/Yi iii • l/iiii mlaukia laibašaknių: kur gi 

daigas eis drūtyn, kad ir 
gerokai praravėjus, vietos 
nėra.

si išvirto iš šaknių ir įšdžiū-

— Taip, — atsakė jis, jam pačiam ne
lauktu ir netikėtu kažkokiu plonučiu, 
cypiamu balseliu.

Sutikdavo neštuvų su sužeistaisiais, 
vėl pulko vežimų su-turais; sutiko kaž
kokį pulką Korabelnoje; raiteliai prajo
davo pro šalį. Vienas iš jų buvo kari
ninkas su kazoku. Jis jojo risčia, bet, 
pamatęs Volodią, sustabdė arklį prie jo, 

, pasižiūrėjo jam į veidą, nusigrįžo ir su
davęs arkliui vytiniu, nujojo šalin. “Vie
nas, vienui vienas! Visiems vistiek pat, 
ar aš esu, ar manęs nėra pasaulyje,” iš
gąstingai pagalvojo vargšas berniukas 
ir iš tikrųjų panoro verkti.

Pagal kažkokią aukštą baltą sieną, už
lipęs ant kalno, jis įėjo į gatvę, kur sto
vėjo maži sudaužyti namukai, tolydžio 
bombų nušviečiami. Į jį kuone atsitren
kė girta, apdriskusi moteris^ pro varte
lius išeidąftna su matrosu.

— Taigi mat, jeigu jisai būtų dooras 
žmogus, — bambtelėjo ji, — atsiprašau, 
ponas karininke! *

Vis labiau ir labiau gėlė vargšui ber- 
'niukui'širdį; o juodam horizonte daž
niau ir dažniau žybčiojo žaibai, ir daž
niau ir dažniau švilpė ir sproginėjo ap
link jį bombos. Nikolajevas atsiduso gi
liai ir staiga ėmė kalbėti kažkokiu, kaip* 

. Volodiai pasirodė, numirėlio balsu:
— Vis va skubinos iš gubernijos va

žiuoti. Važiuoti ir važiuoti! Yra ko 
skubintis! Protingi ponai, katrie bent 
trupučiuką sužeisti, begyvena sau ligo
ninėje. Ten taip gerai, kad geriau ne- 

t reikia.
— Juk brolis dabar jau sveikas, — at

sakė Volodia, norėdamas bent pašneke
siu išblaškyti baisų jausmą, apėmusį jį.

— Sveikas! Kokia čia jo sveikata — 
visiškas ligonis! Ir iš tikrųjų sveiki, kat
rie tik protingi, šiuo laiku gyvena ligo
ninėje. Ar taip jau čia linksma, ar ką? 
Nebent ranką nutrauks—štai ir viskas. 

, Ar toli reikia nelaimės ieškoti? Jau čia, 
mieste, ne taip, kaip baksijone ir tai 
kokia prapultis. Eini — visas maldas iš
kalbi... Aure, bestija, žiūrėk, taip ir 
ūžtelės greta tavęs! — pridūrė jis, klau
sydamasis* netoli prazvimbusios skeveld
ros.
kolajevas: — liepė jūsų kilnybę palydėti. 

„ Mūsų'darbas žinomas: kas įsakyta, tą 
turi vykdyti. O vežimėlį kažkokiam ka- 

. reiviūkščiui primetė, ir ryšulys atriš- 
tas, Vis eik ir eik; o'kas prapuola, tu,

■ Nikolajevai, atsakyk.
Paėjėję dar keliolika žingsnių, jie iš

ėjo į- aikštę. Nikolajevas tylėjo ir dūsa
vo.

— štai jūsų artilerija stovi, jūsų kil-

Va, dabartės, — trauke toliau Ni-

Dailininkas, kuris 
gimė Kybartuose

(Tąsa nuo 3 puslapio) 
atgarsis į menininko laikų visuomeninio 
gyvenimo reiškinius.

Ar tik ne geriausias to meto Levitano 
paveikslas yra “Vladimirka” (1892 m.). 
Socialiniai prieštaravimai, kurie visu
moje apibrėžė idėjinį-meninį paveikslo 
“Amžino atminimo” sumanymą, su ypa
tinga jėga, atsispindėjo “Vladimirkoje”. 
Paveikslas kilo iš betarpiško dailininko 
įspūdžio stebint liūdnai pagarsėjusį ke
lią, numintą eilės kartų, siunčiamų į Si
birą žmonių. Skatinamas beribės meilės 
jausmo prispausta j ai liaudžiai, Levita- 
nas su milžiniška meniškojo apibendri
nimo jėga sukuria šį paveikslą, tarsi į- 
kūnijantį savyje priespaudą, viešpatau
jančią visoje įkirevoliucinėje Rusijoje.

Naujas Levitano kūrybos periodas 
prasideda nuo 90-jų metų vidurio. Jis 
neabejotinai surištas su darbininkų są
moningumo augimu, su nauju revoliuci- 
nio-islaisvinamojo judėjimo etapu šaly
je. Nesuvokdamas vykstančių Rusijos 
visuomeniniame gyvenime pagrindinių 
pasikeitimų Levitanas vis dėlto, kaip 
gilus ir jautrus menininkas, pajuto Ru
sijos visuomenės moralinės atmosferos 
pasikeitimą.

Šiais metais iš po jo teptuko išeina 
gyvybingi, žvalūs kūriniai: “Kovas”, 
“Auksinis ruduo”, “Šviežias vėjas” ir kt. 
Dailininko tapybos maniera tampa lais
vesnė, platesnė, daugiau pasitikinti savi
mi, vis švelniau perduoda jis savo pa
mėgtąsias pereinamąsias gamtos būkles, 

■ artėdamas prie kraštutinio lakonizmo.
Tokie Levitano paveikslai, kaip “Va

saros vakaras,” “Mėnesienos naktis”, 
“Paskutinis spindulys”, “Kupetos”, “Su
temos”, savo paprastumu ir poetiškumu 
gali būti sulyginti tik su Čechovo gam
tos aprašymais.

Nedideli Levitano paveikslai, paro- 
dantieji sukrypusias trobeles, kreivas 
vargingas gatves, tuščius galukaimius 
tartum pasakoja apie elgetišką rusų val
stiečio gyvenimą ir apie tai, “koks būtų 
puikus gyvenimas šiame pasaulyje, jeigu 
ne vargas, baisus, neišbrendamas var
gas, nuo kurio niekur nepasislėpsi!” 
(Čechovas. “Mužikai”).

Jausdamas besiartinančią mirtį, Levi
tanas sugalvoja nutapyti paskutinį di
delį paveikslą “Saulėta diena. *Ežeras.” 
Į.šį paveikslą jis norėjo įlieti visą savo
žinojimą rusų gamtos, visą aistringą , 
meilę gimtajai šaliai. Kovodamas su li
ga, jis atkakliai dirba prie paveikslo, ta
čiau užbaigti jo nesuspėja.

V. Pritkovas,
Valstybinės Tretjakovo galerijos 

vyr. -mokslinis bendradarbis

O šuneliai draugiškai ša
lip sėdas, snukius ant sve
timųjų kelių dėlioja, kaip 

j kad niekados nebūtų pykę, 
i Ir kaip gi negirsi šitų taip 
ištikimai savo paskyrimą 
pildančių gyvulėlių ?

Kitoks buvo trečiojo kai- 
I myno kudlius. Nei dieną, 
i nei naktį jo balso negirdė- 
j jai, nė jo paties nepamatei. 
Visą dieną drybsos po prie
klėčiu ir kedens susivėlu
sius savo gaurus, niekaip 
blusų rinkt nepabaigdamas. 
Dėl jo galėjo pilnas kiemas 
neprietelių prieiti: nė ne- į 
v am teles. Tačiau šoriais, I 
dievas žino, kas jam užei-1 

I davo, matant kokį mažvai- !■ 
kį ar moteriškę praeinant: 
išpuls iš po prieklėčio pa- 
gūromis; kapt už. kailinė
lių arba rainelės pasturga
lio; dryks per sprendį, — 
ir vėl grįžta, žvairuodamas, 
savo blusų po prieklėčiu 
naikintų.

Reikdavo matyti iš pra
džios keleivio nustebimą, 
paskui, pagraibius spragą, 

I jo pyktį; pagaliau tą-kerš- 
j to įnirtimą akyse, kada, 
dėbtelėjęs į paklėtį, per su
kąstus dantis ištaria:

— Nu, palauk gi tu, mai
ta : aš tau parodysiu pasa
lomis kąsti!

Nugi ir mušė jį visi, tik- 
i rai, “kaip šunį”. Mušė sve
timieji, jo paties troboje 
radę; mušė iš po prieklė
čio į kiemą įėję; sviedė ak
meniu, pro šalį eidami. O 
tie mažvaikiai tiesiog die
ną naktį galvas sau laužė, 
kokią dar naują šunystę 
jam padarius: į kaltūnuo- 
tą uodegą šukė brūzgulį; j 
maišą įkišę, po kiemą gai
niojo arba per kopėčias ant 
aukšto traukė; ten už uo
degos pritūrėdami, varė 
per kopėčias atgal nulipti. 
Vis tai už užpuolimą tylo
mis, už kandimą pasalo
mis, be jokio reikalo. Ag 
ir verta buvo!

KURMIAI
Mūsų kaimynė ūkininkė 

vien del to šeriamųjų buro

— O ką? Ar nesakiau: 
kad dievas neduos, gudruok 
negudravęs, nieko nebus. 

{Jau šimtą kartų pritirta: 
Ir parūpo man įkalbėti Į iš knygų ūkininkausi—juo- 

anai ūkininkei, kad duotų’ 
pavyzdį visoms sodietėms; 
pamėgintų ne sėtinai ant 
ežiu burokus sėti, bet so- 
dintinai po vieną grūdą ar
ba jau išdaigintą laišką į 
vagas sodinti.

— Tai jau! — iš pradžios 
atsakė. — Kad dievas duo
da, tai ir taip duoda, o kad 
neduos, ir taip neduos. — 
Tačiau galų gale ne taip 
įtikėjusi, kaip kad atsikra
čius įkyriu, neprašomu mo
kytoju, sutiko: — Tebūnie 
gi, pabandysime!

Paskyrė net pusę mar
gės, susodino daigus, kaip 
kopūstus, laistė dideliu pa
mėgimu, nes, burokams už- 
sinešus tarpiai, kaip nieką-1— negreitai atsiliepė kaž- 
dos, buvo pradedanti įtikę- I kas. 
ti, jog tai geras sodinimo' 
būdas.

Tik... ima burokai netikė
tai nykti, vysti ir lėpti. At
bėga ūkininkė patarties. 
Puolau gelbėti ne tiek bu
rokų, kaip savo mokslo šlo
vės. Gal ydas apniko? Šlak-

dos duonos plutą grauši. 
Tik pusę margės pragaiši
nau... — prikaišiojo mano 
nuskaustoji ūkininkė. Sykį 
užvilta, ir šiandien iš bur
nos ant ežių tebesėja; ly
giai ir kitos sodietės.

Muilą, anot 'to, , prarijęs, 
gavau šalin su savo moks
lu pasitraukti, nors ir gai
lėjo sugriauto tamsuolių 
įtikėjimo, gailėjo ir panie
kintos knygų šlovės, 
rios paremti nesugebėjau. 
Paskui gavau 
nepersunkti būta pagelbėti.

— Bene kurmiai pašak
nes išlandžiojo? Kirmėlai
čių ant šaknų privisus, kur
miai netrunka jų atsivyti,

ku-

žinoti, jog

Še tau, boba, pyrago... 0 
juk nesunku būta ir pačiam 
susiprasti: ant urvų jokia 
drėgmė nesituri, šaknims 
žemės nėra, — ir turi aug- 
muo išvirsti. Ak, kad būtu- 
me laiku žinoję! Visus kur
mius būtume į puodą su-

kų nesodindavo, kad ir val
gomieji, girdi, “mūsų kraš
te neauga.” Neauga gi, ma
čiau, dėl to, kad ūkininkas 
nemoka sodinti: pasidirbs 
po dvi, tris “burokų ežias”, 
sužėbes burokų seklę ir 
purkščia iš burnos, lygu 
morkvas ant ežių. Sudygs-

apie 10 
streiklau-

vieningas

Pilnai laimėtas streikas

Laisvės Nr. 179, rugsėjo 20, 
buvo rašyta, kad čia iškilo 
streikas Worcester Knitting 
Co. apie 200 darbininkų ir 
darbininkių ir kad visi vienin
gai streikuoja, tik 
lietuviškų dipukių 
žiauja.

Po keturių dienų
streikas buvo laimėtas pilnai. 
Darbininkams i r darbinin
kėms buvo pripažinta unija 
tu pakėlimu algos po 7^ c. 
i valandą tuojau, o dar 31/2 c. 
bus -pakelta nuo naujų metų. 
Taipgi pripažinta apmoka
mos šventės, senumo darbo 
teisės ir daug kitokių page
rinimų.

Tai dar kartą darodyta, kad 
vienybėje galybė.

Prie to 'reikia pridėti, kad 
ir d i pu kės ne visos streiklau- 
žiavo; dvi lietuvaitės dipu- 
kės kartu su visais streikavo 
ir laimėjo . Streiklaužės di- 
pukės kalbino ir jas eiti į 
darbą, bet jos nesutiko, tai 
jas apšaukė “komunistėmis.” 
Mat, dabar tokia gadynė, kad 
ir nieko nežinai apie komu
nizmą, bet pasipriešini savo 
samdytojui,, tai ir “komunis
tas.” Net jei lietus ilgai lija, 
tai komunistai kalti...

Reporteris.

gaudę. Bet gelbėkis gi tu, 
nežinodamas, kas po. tavim 
pasirausia!

(Daugiau bus)

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, j kurį turime sto
ti visi. 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. 0 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. Būkime 
pasirengę, gavę pakvietimų į vajų, kad tuojau 
galėtume stoti į darbų.

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

Laisvės Administracija
I -

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—- Sėst., Rūgs. 30t 1950.



CHICAGOS ŽINIOS

ma
nors prisiųsti, kad gavus ma
no kraujo, palikdama mane 
su labai nupuolusiu ūpu. II- 

' gai sielotis netenka, nes pie
tūs jau čia ir reikia prie jų 
tinkamai prisirengti. Po pietų 

valandos. Jų visi

iš abiejų pusių yra blogo 
sinešimo. Sako, dipukai 
kas atsisako (daugumoj) 

'rašyti į uniją ir dažnai 
;gaulioja senus 
i Senieji darbininkai,

at- Worcester, Mass
SERGANČIŲ MIESTAS 

Vartydamas laikraštį 
tai žinutę, kad jums labai 
gerai žinomą ypatą išvežė į 
ligoninę, tai vėl—kas tai su
grįžo. Kaip to sergančių
miesto gyventojai laiką pra- Jankymo 
■ • - - •• ląukia.

To^cie ir kitokį klau- Pirmiausia visi tikisi pama- 
į gal- tyti namiškius ir gauti vėliau

sias žinias iš šeimos gyvenimo 
—žodžiu, iš gyveninio arčiau 
namų.

Tai būna dvi gyviausios va
landos sergančių miesto gy- 

(ventojų tarpe — dvi malo
niausios valandos. Po lanky
mo valandų ligoninė grįžta 
vėl į normales vėžes. Tempe
ratūra, pulsas, ' piliulės, vaka- 

valan- 
nuga- 

vienos

leidžia per ilgas dienas 
naktis ?
simai skverbiasi jums 
va.

Kad atsakyti į tuos klausi- ' 
mus nors dalinai, seka mano 
įspūdžiai ligoninėj.

Anksti rytą, apie 6-tą va
landą, kada pats gerumas, 
pats saldumas miego, pajun
ti, kad slaugė 
savo rankoje 
j a ui burnoje, 
miegas tave 
manai, kad dar 
progą nusnūsti, 
tos laimės neragausi.

Skubotai atbėga kita slau- | 
gė ir duoda tau piliulę ir sti
klą vandens . Tas tave gero
kai išbudina ir jau nustoji 
vilties beužmigti. Dabar ma
nai paskaitysi knygą, kurią 
kaip tik dėl to ir atsivežei.

Bet ir taip nebus. Slaugė 
jau čia su lėkšte vandens, ii 
jeigu pats negali, ji pasiren
gusi tau veidą nuplauti. Se
ka pusryčiai. Skaitom ir pa
veiksluose matėm, kad išlepu
sios ’turčių moterys pusryčius 
lovoje valgo, — dabar proga 
pabandyti.

Man nepatinka! Anksti 
lūs, po pusryčių norėtųsi 
snūst, bet ne—slaugė jau 
nuplauti nugarą. Po tos ope
racijos jaučiasi gyviau. Da
bar tai tikrai skaitysiu kny
gą. Ne! Dar biski reikės pa
laukti . -Klodes reikia per
mainyti, ii’ tavo laimė, jeigu 
gali išlipti iš lovos. Jeigu ne, 
tai tave vartys, kaip “blyną” 
ant. skaurados. Dabar lova 
švari, pats jautiesi švariai, 
manai — dabar tai tikrai pa
silsėsiu. Bet tai klaida. At
eina labai jautri slaugė ii 
sako, kad jai reikia mano 
kraujo. Nejauku, bet ką gi 
darysi. Ištiesiu jai ranką. Du
ria vieną sykį, kitą, kraujo 
nėra. Bando kitą ranką, tas 
pats. Nusiminiau — nejaugi 
pas mane kraujo nebeliko? 
Atsiprašė už padarytus man 
skausmus ir prižadėjo ką

jau laiko riešą 
ir termometras

Tas atlikta, 
glamonėja ir 

turi gerą 
Bet ne —

nu- 
čia

daro 21 c. vertės'pakinką lai- 
Darbininkai priklau

so District 50 United Mine 
Workers! Rep.

Tos priežasties dėlei republ
ic orių mašina yra nuogąstAvi- 

afurliim’n l<rpd S>(‘b in if J- 

, Finan nepersimestų prie 
mokratų.

Kiek teko nugirsti nuo 
šiuos žmonių, tai jie sako,

I juodu bus galima savo pusėn 
patraukti, pasiūlant bargan 

.jiems riebiai apmokamas vie- 
Į tas ar suteikiant 
i šias malones.

tiko ant dvejų metų sutar 
ties. Pagal naują sutartį, virs mėjimų. 
2,000 darbininkų gaus “21 
cent package,” kuris nusako 
pakėlimą algos 10 c. valandai 
cu birželio 12 d., kitus 5 c. at
einančio birželio 12 d. Taipgi 
sutartis atžymi gerovės fon
dą, įskaitant ligoninės patar
navimus ir operacijąs kompa
nijos kaštais. Tie visi page-

su
de-uz- 

darbininkus.
, kurie ži- 

Ino, kaip prisiėjo kovoti už 
•dabartines unijines,' sąlygas, 
ir kokios sunkios buvo darbo 
sąlygos tada, kada dar nebu
vo mėsos įmonėse unijų, ne
pakenčia dipukų atsinešimo.

“O vienok ateis laikas, ka
da ir dipukai turės permaty- 

jti, kad darbininkui unija rei
kalinga,” sakė darbininkė.

Ji jau pastebėjusi, kad ne- 
kurie jau ir dabar kitaip pra
deda žiūrėti į dalykus ir juo 
toliau, tuo mažiau savo “una- 
ro” rodo. Nekuriem, veikiau
siai, pirmu kartu tenka dirb
ti po bosu ir pradeda perma
tyti, kad Amerikoj ne visi 
lengvai sau pragyvenimą da
rosi.

Užbaigėm kalbą su sekama 
išvada: darbininkai, priklau- 

Isanti unijoj, turėtų stengtis, 
kiek galima, šaltai kalbėti su 
dipukais ir bandyti juos įti
kinti, kad jie rašytųsi į uniją. 
Kitaip, vieniems prieš kitus 
rodant tik neapykantą, gali 

j daug žalos unijai atnešti, ži- 
įiioma, bus tokių, su kuriais 
i niekad geruoju negalės susi
barti, bet tai bus labai ma

dai is, kaip numato mine- 
darbininkė. Kalbėjęs.

Sekmadienį, rugsėjo 24 d., 
vėl teko būti Montelloj. Tai 
buvo Gintarų žemės paskuti
nis šį sezoną piknikas. Oras 

i buvo šaltokas, bet, vis vien, 
i privažiavo daug žmonių. Gal 
'daugumą įdomavo, kaip čia ta 
i avis bus iškepta atvirame ore.

Juozas Masteika gan gerai 
iii’ skaniai ją iškepė. Ant ug- 
■nialaužio buvo kepamos bul- 
,vės ir nelupti
Taipgi ugniakuris buvo 
guis susišilti 

Įriams, 1
V.- Vaškienė, iš < 

miestelio, sako: “Man at
naujinkite dienraščio Laisvės 
prenumeratą,” ir įteikė $8, 

i “tai prenumerata metams ir 
$1 aukų. Didis ačiū jai! Aš 
mielai patarnavau persiųsda- 
mas dienraščiui pinigus.

ma- 
kad

li itas pana-
rinimai su pakėlimu algos su- Į fabrike.

Akion, Ohio. —. Nuo
dingos dujos užtroškino 
tris darbininkus General 
Tire ir Rubber kompanijos

Iš kitos pusės, 
apybalsiai kalba, 

kukurūzai, oponentai senos 
pato-1 mašinos pasuksią 

tiems piknikie-Į Jo4 4

demokratai 
kad tiedu 

republikonų 
jųjų pusėn, 

ei tas įvyktų, tai demokra- 
kurie neturėjo ploščių. | jams Fairchild su Thompsonu 

lai- 
Wi-

8

Į rienė ir vėl lankymo 
■ da. Pamasažavimas 
Į ros; viskas, viskas į 
! dienos programą.

Taip būna, kada visas per
sonalas: slaugės, mokinės — 
slaugių pagelbininkės — dir
ba. Bet pasitaiko, kad pora, 
trejetas į tą skyrių neatėjo ir 
tada ne tik kad tų visų pa
tarnavimų negauni, bet 
bai svarbiam reikale 
šaukti negali.

Tai toks sergančiųjų 
i to gyventojų gyvenimas.
stebėtina, kad visi prie 

Į mos progos nori iš ten 
įbėgti.

Kalbant apie ligonius,
mūsų
atlaii- darbų “YRA,” 
aukš- BET NEGALI GAUT!
geias i Vietos laiki’aščiai

nuolatinį
raginimą

Kaip iš 
tai labai

ir la- | 
prisi- ■

mies- 
Ne- 
pir- 
pa-

rei-

ta

I Lawrence. Masskia prisiminti 
laikraščiuose 
kyti ligonius.

i čia u matėte,
'dalykas, bet labai lengvai ga- ka(j "tpūksta"darbininkų,
i Ii būti perdėtas.

Lankantiems svetimus, vi- 
jsada reikia suteikti pirmeny
bę saviškiams, patirti ligonio 
sveikatos stovį. Pavojingai 
sergančiam 
daug 
negu

stovį.
lankytojas gali 

daugiau blogo padaryti, 
gero. S.

DIPUKUS IR UNIJĄAPIE
Teko kalbėtis su darbininke 

iš mėsos įmonės. Ji tiksliai 
prisiminė, kad dirbtuvėj, ku- 

Irioj ji dirba, yra daug dipu
kų. Sakė, yra daug lietuvių ii 
kitų tautų.

žingeidu buvo žinoti, kaip 
dipukai atsineša link kitų dar
bininkų, ir kaip kiti darbinin
kai atsineša link dipukų.

Darbininkė man atsakė, kad

Pažangus Lietuvi!
Tuojau Užsisakyk Poezijos Knygą

’’PROŠVAISTES”
Join o kaškaičio

parinktinės poezijos leidinys
256 puslapių, kaina $1.00

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

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

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

Užsisakykime jo svarbų poezijos kurinį 
“PDOŽVATCTSa »

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.

Quincy i pasidarytų geresni šansai 
'met kaip republikonams 
iey su Kohleriu.

Du faktoriai pasireiškė 
se nominacijose. Pirma, 

Į mokratų balsai nominacijose 
Į arti padvigubėjo, palyginus 
su nominacijomis 1946 m. An
tra, žymiai iškilo pas republi-

Įkonus opozicija prieš sen-

i 4 CHARLES J. ROMA?<
i&
& 09 LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIŲ^
žio
dė-

valandoj kreipki 
manęs 

greit

anglų laikraštis ra
vadinamame 'gvardiečius

restaurante i Kiek ciemokratai ir republi- 
ir

taip
Mule” 

pasidavė isterijai 
patarnauti

Čeko-slavų alumi

E Liūdesio
| tės prie
į naktį
$ modernišką
I Patogiai ir gražiai 
g derniškai įruošta
| šermeninė Mūsų patama
| vimn ir kainomis būsite
įi> oaten kinti

diena ar 
suteiksime 

patarnavima 
mo- 

mūsųVietos 
‘še, kad 
“Moscow 
uni j i.štai 

i atsisakė
rsu “vodka, 
|ir gėrimais, būk iš Vengrijos 
Įįgabentais. Jų lyderis J. P. 
Lbughlin sakė, 

įsakys tarnauti 
i j aro,” kurįs iš 
atvežtas.

Tai isterijos 
ti, kad jie nei prezidento Tru- 
mano pareiškimo neskaito, 
kad toki dalykai, kas turi bū- 

j ti iš kitų šalių į Ameriką įvež
ta ir kas j kitas šalis išvež- 
!ta, tai ne unijistii reikalas nu
statyti, bet Valstybės Depart- 
mento.

. davimas 
! nesiūlo 
nes tai 
rinkas užsienyje.

konų opozicionieriai iššikris- Į 
svečiams talizuos pirmyn ar žengs at- i 

gal nuo dabar iki rinkimų, i 
tai parodys lapkričio balsavi- 

'mai.
1 Gi socialistas Hoan. jeigu 

su Fair- 
k and i d at a is 

demokratų nominacijose tai 
Hoan galėjo laimėti, m-s -San- 
dersono balsai jam tikriausiai | 
būtų atitekę. D a b a r , !a-

folletiečiams ir socialistams 
pasidalinus ir pastačius du 
kandidatus, abieji prakišo, o 
čia buvo proga, susivienijus, 
laimėti.

Tenka dadėti, kad demo
kratas Fairchild nėra ra.udon- 
ėdis, kaip sen. Wiley, tai jo 
išrinkimas arba padavimas i 
daug balsų už jį būtų skau- ; 
dus antausis reakcininkams.

Milwaukietis.

alsi-
“kavi-. vienas prieš vieną

kad jie
ir prie
Tarybų šalies ' child būtų buvę

aukos. Maty-

a

* 

s 1113 Mt Vernon St 
Philadelphia. Pa

Tn] Poplar 41)0

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYKIT JAS TUOJAU

bet 
kai nueini darbo prašyti, tai 

.sako, kad dabar jau neimam. 
į Kiti klausia, kokį specialų 
' darba moki? Atsakau jiems: I *”o kas gimsta mokantis? Bet 
yra tokių, kurie išdirbę po 

I 14 ii* iki 20 metų buvo pa- 
Įleisti ii- dabai- nėra imami.
I Tai tokiu apgaudinėjimu h 
mulkinimu užsiima kapjtalis- Į NOMINACIJOS 
tinę spauda - laikraščiai.

Teko sueiti vieną amerikie
tį, kuris gavo nuo savo bro
lio Vš Korėjos laišką. Laiške 
rašot karys, kad pradžioje ka
ro buvę neblogai amerikie
čiams. Vėliau viskas pasikei
tę ir labai pavojinga kur nors 
vienam pasisukti arba išeiti.

Toliau laiške’ rašąs, kad 
korėjiečiai be skirtumo neap, 
kenčia amerikiečių už bombų 
metimą ant kaimų ir žudymą 
nekaltų kūdikių, motinų-ir se
nelių.

Dar žodis apie save. Jau 7 
j vietose išpildžiau prašymus 
Į darbui, bet nei iš vienos ne- 
Į gavau pašaukimo.

čia oras geresnis, kaip Chi- 
' cagoje.

Aišku, kad jų pusi-! 
isterijai nieko gero 

Amerikos žmonėms, 
mažina mūsų šalies i

Syracuse, N. Y.

Beje, Paraškai su dukrele 
išvažiavo į Kaliforniją, rodos, 
į San Francisco, rugpjūčio 21 
dieną. Petras.

Centralia, III
buvo labai 
kai ji pa
savo vyrą

1 Valstijos generalinis proku
roras Thomas E. Fairchild 

i laimėjo demokratų’ nominaci- 
Įjas į U. S. senatorius lapkri
čio balsavimams. O republi- 
konai nominavo dabartinį re
akcininką, baisų raudonėdj 
sen. Wiley.

Demokratų nominacijose 
buvo keturi kandidatai sena
toriaus vietai: Laimėjusis 
Fairchild, Daniel William 

I Moan, buvęs socialistas majo
ras Milwaukee (24 metus), 
Wm. E. Saųdcrson, kuris rė
mėsi ant buvusių La Follette 
progresyvių ir La. Vern Dil- 
weg, buvęs kongresmanas. 

j Fairchild gavo arti 57,000 
į balsų, Hoan — 43,000, San- 
Iderson virš 41,000 ir Dilweg 
apie 22,000.

šiose nominacijose demo
kratų balsuotojų balsai paki
lo iki 30% visų dalyvavusių 
nominacijose, kuomet 1948 m. 
tebuvo 18%, o 1946 m. tik

| STREIK1ERIAI IŠGAVO 
21 CENTĄ VALANDAI

Rugsėjo 18 d. baigėsi 
kas Allied Chemical & 

j Corp, darbininkų, kurie 
kavo nuo birželio 12 d.

Federalis tarpininkas James 
J, Carroll sakė, kad susitari
mas pasiekta ii- abi pusės su-

strei-
Die 

strei-

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

Nainy Savininkams

Republikonas Wiley sukirto | 
savo oponentą Edward J. Fi- I 
nan mažne 293,000 prieš ar
ti 84,000.

Gubernatoriaus urėdui abie
ji, re p u bl ikonai ir demokra
tai, turėjo po du kandidatus 
nominacijoms, šiose nomina
cijose demokratas Carl W. 
Thompson sukirto savo lenk- 
tyniuotoją Charles P, Greene 
veik 126,000 balsų prieš apie j 
37,000. Republikonų pusėje 
Walter J. Kohler, Jr., gavo 
arti 258,000 prieš savo kietą 
oponentą Leonard F. Schmitt 
virš 166,000 balsų.

Visi dabartiniai kongresma- 
nai nominuoti du demokratai 
ir 8 republikonai, išskyrus 6- 
tam kongresiniam distrikte j 
vietą Keefe (rep.), atsisakiu
sio kandidatuoti, bus nauji.

Balsai republikonų opozici
onierių Finan ir Schmitt 
prieš republikonų partijos ma
šinos indorsuotus kandidatus 
Be n. Wiley 

i nerimo tos
gyvenęs gvardijai, 
armijos, vedė kietą 

Jis ir

Žmona nudžiugo 
vyro nelaisve

—Olga Nugent 
linksma iki ašarų, 
žino iš paveikslų

Į pai’odant amerikiečius nelais
vėje paimtus Korėjoje. Ji 
dabar tikra, kad jos vyras, 
Maj. Ambrose IT. Nugent, 40 
metų, yra gyvas.

Associated Press “wirepho
tos” rodo 4 paimtus Ameri
kos karininkus apie rundiną 
stalą besikalbant su Korėjos 
pareigūnais. Paveikslas buvo 
perdirbtas iš Kinijos paveiks
lų biuro imto paveikslo.

Liepos mėnesį liaudiečiai 
sakė, kad Nugent skaitė pa
reiškimą per Seoul radiją, 
pasmerkdamas Amerikos in
tervenciją Korėjoje kaipo 
“barbarišką, agresyvų akci
ją,” ir kad jis ragino su ki
tais karininkais amerikiečius 
nekariauti, bet pasiduoti.

Jo ištikima žmona vokiete 
ir karo nuotaka tada sakė, 
.kad tai negali būti.

Nugent pirmiau 
Merrill, Wis., yra 
tarnystėje 19-ti metai. Jis ir vadinamą republikonų 
buvusi Olga Koenig po H Pa- jos mašiną ir jis gavo 
saulinio Karo susitiko Bavari
joje ii’ apsivedė. Rep.

Mes namus taisome, penti- 
name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite: >

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass. Tel. Ra 6- 
1177-J.

So. Bostono ofisas, 409 
Broadway. Rooi^i 4, nuo 5-7 
vakarais

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J 
HUmboldt 2-7964

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

ir Kohler kelia 
' partijos senajai 
Schmitt ypatingai 
kampaniją

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

tiek balsy, kai Finan, 
Į buvo oponentas sen.

prieš 
parti- 
dusyk 
kuris 

Wiley,

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5173

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė' įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krisjo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo' są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėj imas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tui nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

ši knyga paduodu daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui.

Knygą turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata
Parašė »

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
Tai knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, apie 

gyvybės atsiradimą, apie ligas ir nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti geroje sveikatoje.

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

DR. ANTANO PETRIKOS
ši knyga yra labai svarbi. Ją gerai išstudijavęs, turėsi 

platų supratimą apie sveikatą ir mokėsi tinkamai užsilai
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių.

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu
viškiems ii’ kita tautiškiems populiariems valgiams gaminti.

Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 
maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką, sutaisė K. 
Petrikienė. Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.

Užsisakydami knygas, rašykite:

LAISVE

5 pusk—Laisve (Liberty^ Lith. Daily) •

110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.
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IŠ SIKIR P KIT E Apie Vincą Bonkevičių i Kandidatų pažadai

Protestas prieš fašistą 
atsiekė tikslo

Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2896
HELE WANTED—FEMALE

Neužmirškite. Išsikirpkite 
šį pranešimėlį ii* pasidėkite 
kur prie radijo priimtuvo, h 
pirmadienių vakarais, kaip 8 
vai. 45 m in., klausykitės Pro
gresyvių partijos prakalbų. 
Prakalbas labai gabiai teikia 
įžymioji darbuotoja pažangū- 
nė Katherine Van
kandidatė į J. V. Kongresą.

Atsukite stotį WN.JPv—1430 hai. Abu sūnūs yra praėjusio-’ 
kilocyklių. Tai ta pati sto
tis, iš kurios sekmadienių ry
tais, prieš keletą metų, skam
bėdavo lietuviškos dainos ir 
žinelės.

Rugsėjo 28-tos rytą, Trejy
bės kapinėse, tapo palaidota.?

Bonkevičius, ilgametis
gyvenęs 182

Vincas 
brook ly n ietis, 
Lincoln Avė. 
ir staigaus netekimo vyro su 
krėsta jo našlė Marijona (po 
tėvais Guzikaitė), duktė Au

stin ūs Vincent ir
Alphonse, taipgi penki anū-

kad knyga jau gatava, jis vie- Į 
nas pirmųjų atvykdavo con
trail atvežti žmonos narinę 
mokestį ir gauti knygą, šią

Orden, na Looser,

]dęs ir šiemet.
C a i 1 i me, n e te k ę sen u k o Vin

co Bonkevičiaus ir i 
užuojautą jo šeimai.

reiškiam e
Dxe.

jo karo veteranai. Viešnia

15 minučių 
tarsi > jaukus 
dykumoje.
paguodžiamų

Dabartiniais reakcijos dū- 
kėjimo ir fašistinio atžarumo 
laikais — šita 
prakalbėlė tai 
oazas troškioje 
i Pasiklausai
pranešimų ir sklandžių išva
džiojimų — ir lengviau tau 
pasidaro, žinai, kad dar nė
ra visa kas gera žuvę. Kad 
daug kas galima atgaut, ką 
jšėlę reakcijos žirgai sutrem
pė savo pasagomis.

Taigi neužmirškite,
gera, stipri, ir pirmadienių 
pranešimai aiškūs ir malo
nūs.

Bonkevičius, nors jau turėjo 
apie 74 metus, gerai tebeat
rodė ir dirbo dirbtuvėje, veik 
iki paskiausių jų laikų. Tik 
šiais metais buvo apleidęs 
darbą, pradėjęs imti senu
kams pensiją, širdis pradėju- 
gi šlubuoti. IŠ karto dėl to at
rodė pablogusiu, sumenkusiu, 

j Bet pastaraisiais laikais tikė- 
[ josi pagerėjęs, išeidavo pasi
vaikščioti. Ir dieną pirm 
mirties buvo nuėjęs krautu
vėm Namie, valgydamas, jis 

'apsilpo, nuvirto nuo kėdės. 
; Dar spėjo pribūti gydytojas, 
;tačiau jo sustiprinti nebėga-

Stotis Įėjo, jis ten pat mirė.
ištikrųjų jautėsi pa- 

pastaraisiais lai- 
gal tik taip sakyda- 
raminti šeimą? “Ji.? 
man saugoti savo 
pats skaitydavosi 

už mane, o dabar 
as atsitiko,” sako

Rugsėjo 28-tą laisviečiuf? 
ntlankė Mrs. Domicėlė Mon- 
kofsky, buvusioji brazilietė, 
įlabai* su vyru Juozu gyve
nanti Port Henry, N. Y. Ten 
jiedu turi gražų Bar & Grill 
bizni.

Ištrūkusi kelioms savaitėms

Kalbėdamas biznierių pobū
vyje, Hotel Astor, teisėjas Pe- 
cora sakė, kad jis, jeigu bū
tų išrinktas majoru, “peržiū
rėtų taksus ir naujus būdus 
taksams gauti.”

Bizniei’iai suprato, jog tai 
reikštų jiems palengvinimus, j 
jam plojo ii* įsteigė jam rem- 1

Į ti komitetą.
į Už pusvalandžio tasai pats 
j Pecora kalbėjo naujai suda-
I rytam “darbo komitetui.” Ir 
pasiskelbė esąs “New Deale- 
riu ir Fair Dealeriu.”

“Katriems ?” klausė tūlas, j 
girdėjęs abiejus pažadus.

irgi į tai pažiūrėjo simboliu,

J°nas Kaškaitis.

Organizacijos pagelbės 
ginti namus

' gėrė jusiu

NAMŲ DARBININKE — patyrus), 
su puikiausiais paliudijimais, apžiū
rėjimui apartmento, guolis vietoje 
ar kitur, labai gera mokestis, my
linti vaikus, kalbanti angliškai.
BO. .8-3213. (183-187)

Namų darbininkė. Prižiūrėti kū
dikį. Guolis vietoje. Turime daugiau 
darbininkų. Saukite SC. 4-1190.

(185-187)

už vykdy
mą brutališkų eksperimentu 
ant žmonių Auschwitz baisy
bių kempėje, ir Henry Gut
man, viršininkas nacių trijų 
kempių Austrijoje.

“Vieton girdyti ir penėti, i 
Anders turėtų būti areštuo
tas ir teisiamas kaipo karo 
kriminalistas.

“Anders yra pogromų, antb 
semitizmo ir nacių brutalumo 

pareiškė darbiu-

Pora su 11 metų Amžiaus mergai- 
|lo reikalauja jaunos mandagios mo- 
I traiškės namų darbui, galime su
teikti gorus namus. KI. 3-3738.

I

New Yorko Civilinių Laisvių 
Unija ir keliolika kitų orga
nizacijų, tarpe tų Amerikos 
Veteranų Komitetas, pasiža
dėjo padėti apginti išmeta
mas iš Stuyvesant Town pro
jekto 35 šeimas. Projektą 
valdo Metropolitan apdrau- 
dų firma.

Toms šeimoms atsisako at
naujinti kontraktus
kad jos kovojo prieš diskri
minaciją.
žmones kovą, firma kerštauja 
kovojusiems.

dėl to,

Pralaimėjusi prieš

JUDIS, KURI VISI SVEIKINA!

‘MISTER 880’
BURT LANCASTER 

DOROTHY McGUIRE 
EDMUND GVVENN

ir scenoje
DICK HAYMES 

ir daug kitų.

7th Avenue ir 50th Street

ko į didmiestį ii* jo apylin
kes atlankyti savo senus
draugus ir pažįstamus. Ta 
proga atlankė ir lietuvių 
įstaigas. Dienraščio Laisvės 
fondui viešnia dovanojo de- 

I šimkę.
Būdama didmiestyje, viešė- 

Į i o pas dailininką
Helen Feiferius. 
ypačiai dėkinga
pobūvius ir progas arčiau su
sipažinti siu didmiesčiu ii* jo 
gyventojais. A.

Robert ir 
Jinai jiems 
.iž smagius

Nepriklausomasis demokra- j 
j tų kandidatas Impellitteri sa-’ 
kė, kad tūli darbo unijų vir
šininkai yra labai spaudžiami Į 
neremti jo kandidatūros. Bet, 
tikrino jis, “'jie ne už ilgo su
grįš pas mane.” Neremiantie- 
ji jo padeda republikonams,

Republikonų kandidatas 
Corsi, kalbėdamas Manhattan 
Chamber of Commerce su
ruoštuose jam pietuose, sakė, 
jog stambusis biznis privalo 
daugiau susidomėti rinkimais.

Kiek skirs įvairūs finansie- 
riai jam išrinkti, sužinosime 
po rinkimų. O gal i)’ niekad 
nežinosime.

vo tikslu 
liepdavo 

i sveikata, i .. . stipresniu 
i matai, 1
• Bonkevičienė.

Bonkevičius buvo kilęs iš į 
Alvito parapijos, žūklių (ar | 

; gal Stiklių) kaimo. Jo anūkėj 
; Adelė sakė, jog jos senelis 
' neseniai kalbėjo, kad jis A- 
! merikoje, Brooklyne, gyvena 
i jau virš 50 metų. Dirbo kriatb 
' čių šapose, paskiausia 
inio MiČiulio šapoje. 
vusieji bendradarbiai 
tė gėlių ir 
Gėlėmis reiškė 

! daugelis kitų i 
I ir kaimynų.
I Į laidotuves atvyko iš Brock- 
tono Hblen Vaitaitytė, miru- 

i siosios Bonkevičių dukters 
Helenos vienturtė. Gerai pa
žinojusieji buvusią veiklią ai- 
dienę ir laisvietę Vaitaitienę 
žmonės sako, jog jaunuolė yra 
gyvas motinos paveikslas.

Velionis Bonkevičius buvo 
I nariu kriaučių unijoje, h* 
LDS. Jlgus laikus skaitė dien
raštį Laisvę, ir Lietuvių Lite
ratūrose Draugijos žurnalą 

j Šviesą,y taipgi knygas, kurias 
gauna moterų kuopoje pri- 

i klausanti jo žmona. Išgirdęs,

Miesto tarybai įteikta 
rezoliucija prieš 
diskriminaciją

Pecoros kampanijai CIO vii- i 
šininkai pažadėjo 10 sunkve
žimių su garsiakalbiais ir 
programomis išsiųsti į gatves 
ateinančią savaitę pirm regis
tracijos.

vėlio
jo bu- 
atsiun- 

lankė šermenis, 
i prie j autą ir

šeimos draugų

K aunsi Įmanai Isaacs 
Į Brown vėl pasiūlė miesto 
rybai rezoliuciją, 
čia uždrausti 
negrus paliu.osuotame 
taksų Stuyvesant Town 
projekte.

Tie abu tarybos nariai 
' tokią rezoliuciją įteikę 
' miau. Tačiau paskiau iširau- 
! kė, majorui pažadėjus paskir- 
į ti komisiją padėtį ištaisyti. 
'To, kaip ir kitų pažadų, ma
joras O’Dwyer nevykdė. Pa
sinaudojant nebuvimu draus
mės, firma dabai* užsimojo 
atimtr"'butą 35-kioms ten jau 
gyvenančioms šeimoms už tai, 
kad jos kovojo prieš diskri
minaciją, už teisę negrams 
gauti butą.

reikalai! jan- 
diskriminuoti

nuo
namų

buvo 
pir-

Unija keičia 
savo viršenybę

Newyorkieciai skalbinių iš- 
vežiotojai, buvusieji nariais 
CIO, dalimi Amalgamated U- 
nijos, nutarė išsitraukti iš CIO, 
o prisidėti prie vietinio AFL 
unijų centro. »Ar tam turėta 

; rimtų programinių priežasčių, 
! ai* tiktai vienu viršininku ne- *■ t ‘ 
sugyvenimas su kitais, kol kas 
neišaiškinta.

Praėjusią savaitę American I karo kriminalistu 
Ląbor Party kandidatas į ma- Į 
jorą Paul Ross pasmerkė len
ką generolą Wladyslaw An
ders kaipo dalyvį nacių vyk- Į 
(lytose kriminalystėse. Tai 
išgirdusios, kelios dešimtys 
žydų ir kitų organizacijų 
taipgi pakėlė protesto balsą 
prieš Anders.

Jautrūs žmonių balsui rin
kimų metu kitų partijų kan
didatai
kritiškai. Republikonų kan
didatas į majorą Edward 
Corsi, industrinis komisijonie- 
rius, per Savo įgaliotinį vie
šai pareiškė, jog jis nedaly
vaus Pulaski Day apeigose,

| kuriose dalyvaus Anders. Vie- 
i tiniai reakcijonieriai lenkai 
i tas iškilmes ruošia Anders’ui 
pasitikti. O kad joms priduo- 

j ti daugiau svarbos, užkvietė 
visus aukštus valdininkus ir 
kandidatus.

Corsi, kaip ir visi kiti, bu
vęs kvietimą priėmęs. Tačiau 
rugsėjo 28-tą jo autorizuotas 
asmuo pareiškė:

“Mr. Corsi nedalyvaus jo
kiame bankiete, pobūvyje, ar 
parade, kuris ruošiamas ge
nerolui Anders.”

Ką darys kiti kandidatai, 
dar nežinoma. Spėjama, kad 
ir jie nedalyvaus. Anders’ui 
bankietas bus pikietuojamas.

Andersui iškeltuose kaltini
muose Amerikos Darbo Parti
jos vykdantysis sekretorius

I Arthur Schutzer pareiškė:
“Anders yra tiesioginiai at

sakingas už 
tančių žydų, 
rines kempes 
lijoje, kur jis 
gą buvusiems 
riams ir kariškiams, pridėda
mas juos prie savo armijos. 
Tarpe tų buvo daktaras Wla
dyslaw Dering, paskelbtas

REAL ESTATE
Parsiduoda 2 šeimų moderninis i 

namas su visais įrengimais.
NE. 9-0733. Vakare po 6 P. M.

(186-190)

Pirmas šio sezono vaidinimas

I Gembleriu viršyla 
turėjęs atpažinti 
policishis

TRIJŲ VEIKSMŲ DRAMA

“NEVYKUSI MEILĖ”
Bus vaidinama

Sekmadienį, Spalių 8-tą d
Pradžia 3:30 po pietlį

LIBERTY AUDITORIJOJ
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Rengia LMS 3-čioji Apskritis 
Vaidins Laisves Choro aktoriai iš Hartford, Conn.

Veikalą parašė jų pačių draugė R. Ulevičiūtė.

Ši drama yra paimta iš Lietuvos kaimiečių gyve
nimo, kuomet dar tėvai nusverdavo dukterų apsive- 
dimą. Joje yra keistų dalykų bei įvykių. Ir štai vie
nas iš jų: Turtingas ūkininkas, bet jau senas, perša
si biedną jauną mergaitę. Mergaitės tėvai liepia jai 
tekėt už to senio, kad jis bagotas. Mergaitė nemyli 
to senio ir nenori už jo tekėt. Bet štai tuom tarpu 
to senio jaunas sūnus įsimyli į tą pačią mergaitę ir 
prašo, kad ji tekėtų už jo tėvo, prižadėdamas, kad 
jis ją mylės ir kati gyvens visi vienuos namuos. Mer
gaitė apsiveda su seniu. Bet paskui ji netenka jų 
abiejų. O kaip tas įvyksta, tai tik matant vaidinimą 
bus galima suprast.

Taigi, visus ir visas prašom ateiti ir pamatyti šią 
taip žingeidžią dramą. Įžanga tik $1.00.

' ' Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

Praėjusį trečiadienį, vykdant 
perklausinėjimą 17-kos pa
šauktų teismabutin policistų, 
į teismo rūmus buvęs atga
bentas ir areštuotasis, gemble- 
rių (bookies) “karalius” Har
ry Gross. Tai jo sindikatas, 
sakoma, pelnydavęs iki 20 mi

lijonų dolerių iš gemblerystės. 
Ir kaltinimuose policijos šta
bui sakoma, kad tūli policis- 

, tai turėję ryšių su jo gemble- 
riais.

Gross’o• nešaukė liudyti, nei 
į teismo kambarį. Tačiau 
jis buvo saugomas kur nors 
kitur, kur jis galėjo gerai 
matyti ateinančius į teisma- 
butį policistus tikslu atpažin
ti tuos, su kuriais jo grupė 
turėjusi ryšius. Ar’tokių ten 
atėjo, ar jie parodyti, nesako
ma, tik skelbiama, kad iš at
ėjusiųjų liudyti policistų 
“bent vienas • suteikė vertingų 
informacijų.”

Tūli pašauktųjų liudyti reiš
kė aiškų pasipiktinimą tuo 
kamantinėjimu. Dar du leite
nantai atsistatydino.

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

Odos Lipos, Bendras Nusilpimas, 
Inkstai ir Pūslė, Reumatizmas.

Kraujo ir šlapumo Tyrimas., 
Ištyrimas $3.00.

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

New York City.
VALANDOS:

Kasdien 10:00—1:00, 4:00—7:00.
Sckmad. 11:00 A. M. iki 1:00 P. M.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

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

čiai.
žydų organizacijos kaltina 

ir dokumentais 
po karo Anders
ginklus fašistams 
terorizuoti ir 
žmones. Ir 
jis su verbavo 
armijos iš
kempių Italijoje.

parodo, kad 
pristatinėjo 

Lenkijoje 
iš pasalu žudyti
kad karo laiku 
naciams 30,000 

karo kaliniams 
T-as.

jau
ap-

išžudymą tūks- 
Jis įkūrė poka. 
prie Bari, Ita- 
suteikė apsau- 
nacių oficie-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 2 NAMAI 

KAMPINIAI
Parsiduoda namai su bizniais. 

Vienas biznis Bar & Grill, kitas — 
Storas su restaurantu. 14 kambarių 
garu apšildomas, 3 šeimom. Niekas 
neturi Lease. Priežastis pardavimo, 
senatvė ir nesveikata. Turi būt par
duota, kad ir už žemiausią kainą, 
nes aplinkybes verčia prie to.

REpublic 9-1506. (185-194)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

I Namų darbininkė pilnam laikui.
I Guolis kitur. Prižiūrėti namus ir 
vaikus. Lengvas valgių padarymas 
ir skalbimas. Maloni ir patyrusi. 
Paliudijimai. TW. 7-3188. šaukite 
8 A. M. iki 10 P. M. bile vakarą po 
5 P. M. (186-190)

i Nusimarino dėl stokos
I

finansų ir nebuvimo 
progos gyventi poroje

šeštą) valandą ryto pastebė
ję radiją tebegrojant ir švie
sas žibant, saržento Edward 
Rein bute, Bronxe, kaimynai 

' susidomėjo. Patyrinėję, atra- 
1 do to buto gyventojus gulin- 
i čius, jau be sąmonės, 
'šaukta policija. Moteris 
buvo mirusi, o vyriškis tik 
miręs.

Už keliolikos valandų atsi- 
gaivelėjęs, Rein sakė, kad to- 

|ji moteris, kaimynams buvusi 
i žinoma kaipo jo žmona,-bu- 
I vo jo mylėtinė Nellie Dono- 
ivan. Kad jiedu norėjo ves
tis, bet dėl stokos pinigų pas 
abejus nebuvo ištekliaus jai 
greit gauti ištuoką. 1 Dėl to 
ji liūdėjusi. Parėjęs namo, 
jis radęs jau mirusią nuo ta- 

jbletėli.ų miegui. Nusprendęs 
ir pats mirti, prarijęs likusias 
tabletėles ir atsigulęs. Susi
jaudinime paliktas atviras ra
dijas neleido to įvykdyti.

GERIAUSIS

Namų darbininkė, patyrusi, su 
paliudijimais, pagalbinė virėja —• 
Bendix, guolis vieloje, gera alga. 
JE.‘ 7-7135. (186-187)

j Namų darbininkė. Guolis vietojo.
Nuosavas kambarys. Geri namai

. Westchester. 25 minutės nuo mies-
' to. Du vaikai, lankanti mokyklą.
$30 j savaitę. Paliudijimai. Turi 
kalbėti angliškai. MO. 2-8201.

Namų darbininkė-virėja. $40 į sa
vaitę. Patyrusi; paliudijimai. Du 
vaikai. Great Neck 2-3632-J.

(187-188)

Namų darbininkė; guolis vietoje 
ar kitur. Turi mylėti vaikus; paliu
dijimai. MO. 2-7196. (187-189)

Namų darbininkė; lengvas valgių 
darymas. Pagelbėti su vaikais; guo
lis nuosavame kambaryje. Skalbia
ma mašina ii' prosytojas. $120 i 
mėnesį. CO. 6-3003.

(187-389)

Namų darbininkė-virėja; guolis 
vietoje. Patyrusi; paliudijimai. Du 
mokiniai; motina dirba. TA. 9-9157. 
Skambinkite rytais. (188-192)

Namų darbininkė; guolis vietoje. 
Paprastas valgių darymas. Yra vie
nas mokinys. Patyrusi; paliudijimai.

I SC. 4-3364.

KRAUSTYTOJAI
' Lokaliniai ir tarpvalstijiniai krau- 
I stytojai ir ekspresai icc. & psc. cer- 
f tifikat ai. Perkraustome į visas vie
tas. RE 4-7788. Mr. Land, 1636 — 
2nd Ave., N. Y. C.

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Railway Express Agency 
streikas tebesitęsia. Firma 
grasina nesitarsianti, kol dar
bininkai nesugrįš. Darbinin
kai atsisako grįžti be sutar
ties.
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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.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Independent subway linijos 
■ gavo special} požymį už sau- 
g u m ą .. Įdėtomis 2,225,392 
darbo valandomis niekas iš 
darbininkų nebuvęs pavojin
gai sužeistas.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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. 7-6233

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

JOSEPH BALTUTIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Geri Valsriai laukia iflsu visada

DEGTINĖS. VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys GrupSms ir Šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407

SHUFFLE BOARD
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