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VALDŽIA SIŪLOSI
SUPIRKT KVIEČIUS MARŠALAS SOKOLOVS

KIS KRITIKAVO ANGLŲ- 
AMERIKONŲ POLITIKĄ

STREIKAI IR KAUTY
NĖS ITALIJOJ

PULK. McCORMICK SA
KO, ČIANGO GIMINĖS 
VALDO CHINIJĄ

padėjėjai yra 
John Foster

Praga. — Sudužo lėktu
vas kelionėje iš Rumunijos 
j čechoslovakiją; žuvo 
žmonės.

Belgijos monarchistai zu
ja sugrąžint sostan buvusį 
karalių Leopoldą. '

Paryžius. — Išsivystė ir 
audęjų ir malūnų darbinin
kų streikai.

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.
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Bus Ramiau ir Sveikiau.
Žmogus su Neprisotinamu 

Apetitu.
Gerai iš Anksto Apsirūpin-
Dėdės Šamo Kišenė.

Rašo A. BIMBA

galėsime lengviau at-
Pagaliau apsivedė 

karaliaus duktė Elz- 
Graikijos karaliaus

Spaudoje bus

Dabar 
sikvėpti. 
Anglijos 
bieta, su 
sūnum Pilypu, 
mažiau rašoma apie tų jaunų 
žmonių “romansą” ir neberei
kės ypač mums amerikiečiams 
tiek sielotis, “kad tik jų meilė 
už ko nors neužkliūtų.”

Elzbieta tikisi vieną gražią 
dieną valdyti visą Angliją. 
Karalienių pasaulis yra matęs 
tiek ir tiek — daugiausia iš
garsėjo Anglijos karalienė 
Elzbieta ir Rusijos karalienė 
Kateripa. Jos pasirodė nei 
geriau, nei prasčiau už kara
lius. Karaliais yra buvusių di
džiausių kvailių. ’

Bet pasaulis dar turi laukti, 
kuri šalis pirmutinė 
moterį į prezidentus? 
atsitikime demokratija 
kusi nuo monarchijos.

pakels 
šiame 
atsili-

Neamerikinės Veiklos 
toto pirmininkas Thomas yra 
žmogus su neprisotinamu ape
titu. Jis sako, kad neužtenka 
vienerių metų ir vieno tūkstan
čio dolerių bausmės už “panie
kinimą” Kongreso. Jis reika
lauja, kad Hollywood© žmo
nės, kurie tą baisų nusidėjimą 
papildė, gautų dešimteriopai 
didesnę bausmę — po dešimt 
metų kalėjimo ir po dešimt 
tūkstančių dolerių pasimokėji- 
mo.

Bėda su Thomasu yra tame, 
kad jis randasi ne savo vieto
je. Visas jo užsilaikymas pul-- 
do Kongreso garbę.

Rytinių Valstijų Lietuvių 
Meno Festivalis tęsis keturias 
dienas. Prasidės Padėkavonės 
dienoje. Tikrai turės už'ką 
dėkavoti tie, kurie ateis pasi
klausyti šaunios programos.

Labai svarbu, kad visi apsi
rūpintų tikietais iš anksto. Vi
siems reikia dalyvauti visose 
keturiose programose, čia 
juk bus pasirodymas geriausių 
mūsų meno jėgų. Kiekvieną 
vakarą bus ko pasiklausyti ir 
ką pamatyti.

Mes tikimės, kad su savo 
menininkais, iš įvairių koloni
jų pribus į Festivalį daug sve
čių. Laikas pataikytas labai 
geras — tarpušventis. Po Pa- 
dėkavonės dienos penktadie
nį mažai kas dirbs, šeštadie
niais taip pat mažai kas dir
ba. Todėl su išlikimu iš dar
bo didelės bėdos beveik nie
kam nebus. Tai ir bus auksinė 
proga iš Pennsylvanijos ir iš 
Connecticut, ir iš New Jersey 
lietuviams dalyvauti Festivalio 
iškilmėse.

Brūklyniečiai. be abejonės, 
stengsis visus aprūpinti nak
vynėmis. Bet kuriems paran
kiau ir kurie išsigali, nepada
rys klaidos apsistodami kuria
me nors viešbutyje.

Pereito šeštadienio The New 
York Times skaitau tokį ,ant- 
galvį: “Pasaulio pagalba ra
ginama Pietų Amerikai.” Ku
bos prezidentas pareiškęs, 
kad be pasaulinės finansinės 
pagalbos Pietų Amerikos res
publikos nebegali apsieiti?

Tasai prezidentas, žinoma, 
turi mintyje ne visą pasaulį 
abelnai, bet duosnųjį Dėdę 
Sanąą. Lai Dėdė Samas savo 
kišenę plačiai atidaro Kubai 
ir kitoms šalims!

Kas su tomis šalimis pasi
darė? Nė viena jų nenukentė
jo pereitam kare. Visos jos 
puikų biznį varė karo metu.-

Tų šalių kapitalistiniai vieš
pačiai, matyt, jokios gėdos 
nepripažįsta. Kai karo nunio
kotuose 
žmonių 
kenčia,

k raštuose milijonai 
neapsakomą vargą 

pakyla Kubos prezi-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metanu 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
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FRANCUOS PREMJERAS 
SCHUMAN’AS SUDARĖ 
DEŠINIŲJŲ KABINETĄ

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Ministry Kabinetas Susideda iš Klerikalų, Socialistų ir 
“Radikalu”; Streikų Banga Eina Aukštyn ir Platyn

Paryžius, lapkr. 24. — 
Premjeras Robertas Schu
manns, dešinysis klerika
las, sudarė naują Francijos 
ministrų kabinetą iš kleri
kalų, socialistų ir radikalų. 
Tą pačią dieną streikų ban
ga apėmė dar tūkstančius 
darbininkų ir suparalyžiavo 
pusę Francijos geležinkelių.

%
Valdžia skubotai sutrau

kė skaitlingus būrius mili
cijos i Paryžių, L y o n ą, 
Marseille ir kitus svarbiuo
sius streikų centrus. Jau 
sekmadienį streikavo dau
giau kaip milionas darbi
ninkų.

Schumano kabinete yra 8 
klerikalai (kurie vadinasi 
“liaudiškais” respublikie- 
čiais); 5 socialistai ir 3 ra
dikalai. Užsienio reikalų 
ministru liekasi tas pats 
klerikalas Georges Bidault. 
Vidaus reikalų ministru ta
po socialistas Jules Moch; 
ginkluotų jėgų ministras 
yra klerikalas Pierre-Henri 
Teitgen; finansų ir ūkio — 
Rene Mayer, radikalas. Į 
naująjį kabinetą neįeina

buvęs premjeras Ramadier, 
socialistas.

Schumanas buvo socialis
to prezidento Vincento Au- 
riolo pakviestas suorgani- 
zuot ministrų kabinetą po 
to, kai seimas atmetė socia
listą Leoną Blumą. Seimas 
Schumaną užgyrė 412 balsų 
prieš 184. Už jį balsavo visi 
klerikalai, socialistai ir di
džioji dauguma fašistuojan- 
čių generolo de Gaulle’o ša- 

•lininkų (apart 8, kurie susi
laikė). Prieš Schumaną bal
savo komunistai ir kai 
rie jų bendradarbiai.

Komunistų Jėgos
Seime komunistai turi 

daugiau atstovų, negu bet 
kuri kita pavienė partija.

Komunistų Partijoj yra 
daugiau kaip milijonas 
žmonių. Komunistai taipgi 
yra žymiausi vadai francū- 
zų Darbo Konfederacijos 
(unijų sąjungos), turinčios 
5,800,000 narių.

Miestiniuose rinkimuose 
prąeitą mėnesį komunistai 
gavo 293 iš kiekvieno 1,000 
balsų.

Suprato Didelį Reikalą ir Greitai Atsiliepė su Gražia 
Finansine Parama; Tai Sektinas Pavyzdys Daugeliui Mūsų, 
Kurie Skaitomės Sąmoningais Lietuviais

... ■ »■■ ■■ t
Šiandien paduosime tiktai vieną trumpą laiškutį, ku

ris pasako labai daug. Jis skamba:
“Gerbiamieji broliai lietuviai, kuriuos aš taip my

liu! Aš noriu paremti jūsų prakilnų užmanymą nupirkti 
didelį namą\ir įsteigti Amerikos lietuvių kultūrinį, cent
rą. Aš gavau laišką nuo jūsų su paraginimu prisidėti prie 
to užmanymo. Netenka abejoti, jog šis užmanymas bus 
labai reikalingas dėl. plačiosios lietuvių 'visumenės ir 
ypatingai dėl mūsų jaunimo.

“Aš nusprendžiku prie šio jūsų darbo prisidėti nors 
su nedidele suma, būtent, trimis šimtais dolerių ($300). 
Jeigu priimsite mano čekį ir įrašysite mane į Lietuvių 
Namo Bendrovės šėrininkų eiles, tai man bus labai malo
nu girdėti. Vėliau gal ir daugiau pagelbėsiu.

“Be to, šiame laiške rasite ir kitą čekį, vertės dešimties 
dolerių. Tai bus dienraščio Laisvės užsakymas už visą 
dešimtinę. *

“Žinoma, aš mylėsiu ir daugiau pasidarbuoti dėl šio 
reikalo. O gal ir pavyks gauti daugiau prietelių, kurie 
prisidės. Kokios bus pasekmės, ateitis parodys. Visi turi
me darbuotis geram reikalui.

“Su pagarba,
ANDRIUS ŠARKUS,

Wilkes-Barre, Pa.”

ABEJOJAMA AR PAVYKS 
KETURIŲ DIDŽIŲJŲ 
MINISTRŲ SUEIGA

- -   ■■ —r-   

Spėjama, Kad Amerika-Anglija Darys Atskirą Sutartj su 
Vokietija, jeigu Sovietai Nepriims Jų Planų

Streikai Paralyžiuoja Francijos 
Gelžkelius, Uostus, Pramonę

Naujas Lėktuvas Neš 
400 Kareiviu

Reakcininkai Mojasi 
Išmest Sen. Pepperį

San Diego, Calif. — Tapo 
išbandytas liaujas milžiniš
kas lėktuvas, kuris nešiąs 
400 kareivių arba 5(1 tonų 
krovinių, galėsiąs vienu 
pradėjimu skristi 8,000 my
lių ir lėkti iki 300 mylių per 
valandą. Tai Consolidated- 
Vultee korporacijos pasta
tytas lėktuvai, vadinamas 
XC-99. Jam įsibėgti ir nuo 
žemės pakilti reikia apie 
4,000 pėdų.

Šį lėktuvą varo 6 moto
rai po 3,000 arklių jėgų 
kiekvienas. XC-99 ^sveria 
132 tonus, turi 182 pėdas 
ilgio, o per sparnus 320 pėd. 
pločio. Bet tai mažesnis už 
Howardo Hughes orlaivį, 
kuris gali 700 kareivių neš
ti ir nusileisti lygiai ant 
vandens, kaip ir ant žemės.

Washington. — Prezid. 
Trumano valdžia prašė 
kongresą duoti jai teisę su- 
pirkt visą kviečių derlių, 
kad galėtų pardavinėti juos 
nustatytomis kainomis ir 
siųsti * atliekamus kviečių 
kiekius vakarinei Europai.

(lentas ir sako: Tegul jie 
stimpa badu, gelbėkite mus!

O mes, amerikiečiai, mokė
kime milžiniškus taksus, kad 
Dėdė Samas galėtų jais šerti 
Pietų Amerikos ne paprastus 
žmones, žinoma, bet išdyku
sią ir išlepusią valdančiąją 
klasę.

Jacksonville, Fla. —Flori
dos Fabrikantų Sąjunga va
ro vajų, siekdama pašalinti 
rooseveltinj demokratą Cl. 
Pepperį iš senato. Tuo tik
slu fabrikantai renka pilie
čių parašus po .prašymu se-. 
natui, kad išmestų Pepperį 
iš savo tarpo.. Jie praneša, 
kad “demokratas” kongres- 
manas John S. Wood iš 
Georgijos jau parėmė pasi- 
mojimą išbraukt 'senatorių 
Pepperį. 

i . ♦

‘ Ermyderis prieš Pepperį 
kabamas su ta priekabe, 
kad Pepperis patarė Holly- 
woodo judamųjų paveikslų 
rašytojams ir aktoriams ne
atsakyti į kongreso Neame- 
rikinio Komiteto klausimą: 
“Ar tu komunistas ar ne?”

Paryžius.' — Laivakrovių 
ir prekinių marininkų strei
kas gręsia štiparalyžiuot vi-; 
sus Francijos uostus. Strei
kieriai sustabdė geležinke
lių veikimą piętinėje Fran
cijos pusėje ir žymia dalim 
pakrikdė traukinių judėji
mą Paryžiaus srityje. Strei
kuoja faktinai visi Lille a- 
pygardos angliakasiai. Me
nama, jog • streikuos Pary: 
žiaus požemin. geležinkelių 
darbininkai dėl to, jog val
džia 25 nuošimčiais pabran
gino važinėjimą. Žymėtina, 
kad ir Marseille kilo strei-
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kai dėl važinėjimo pabran
ginimo gatvekariais ir au- 
to-busais.

Klerikalai ir socialistai 
šaukia streikierius grįžti 
darban. Katalikiškų unijų 
vadai skelbia, kad jiem jau 
pavykę atšaukt į kasyklas 
daugelį Lorraine mainierių.

Pamatinis streikierių rei
kalavimas yra daugiau al
gos. Nuo šių metų pradžios 
reikmenys pabrango . 50 
nuošimčių, o algos darbi
ninkams pakeltos tik apie 
25 nuošimčiais (pagal New 
Yorko Times skaičiavimą).'

London. — Šį antradienį 
prasideda čia keturių di
džiųjų talkininkų užsienio 
reikalų ministrų konferen
cija. Jie svarstys planus dėl 
taikos sutarčių su Vokietija 
ir Austrija. Kai kurie va
karinių kraštų politikai 
spėja, kad tai būsianti “pa
skutinė” Keturių Didžiųjų 
konferencija. Gal išeisią 
taip, kaip siūlė buvęs Ame
rikos valstybės sekretorius 
James Byrnes. O Byrnes 
neseniai piršo, kad Ameri
ka - Anglija - Franci j a da
rytų atskiras sutartis su 
Vokietija ir Austrija, jeigu 
Sovietai dar nepriims ame
rikinių planų dėl Vokietijos 
ir Austrijos.

Atstovai
Jungtinių Valstijiį atsto

vas šioje konferencijoje yra 
valstybės sekretorius Mar- 
shallas. Sovietus atstovauja 
užsieninis .jų ministras Via
česlavas Molotovas. Daly
vauja Francijos užsienio 
reikalų ministras Geo. Bi- 
dault ir Anglijos užsieninis 
ministras Bevinas.

Marshallo 
republikonas 
Dulles, Amerikos ambasa
dorius iš*Maskvos gen. W. 
Bedell Smith ir generolas 
Lucius Clay, karinis Ame
rikos gubernatorius Vokie-

Svarbiausias Molotovo 
padėjėjas bus Andrius Vi
šinskis, Sovietų delegatas 
Jungtinių Tautų seimui. 
Višinskis atlėks į Londoną, 
kai tik baigs savo pareigas 
Jungt. Tautų centre New- 
Yorke.

Nuo lapkričio 9 d. iki šiol 
Londone tarėsi keturių di
džiųjų talkininkų užsieninių 
ministrų pavaduotojai ir 
nesusitarė nė vienu svarbiu 
klausimu. Anglijos, Ameri
kos ir Francijos atstovai 
siūlė pirmiausiai daryti tai
kos sutartį su Austrija: So
vietų atstovas pirmon vie
ton statė sutartį su Vokieti-

ITALIJOS DARBININKAI REIKALAUJA 
SAU PRAMONES KONTROLES

Čiango Politikieriai 
Išsirinko Patys Save

Roma. — Darbininkai iš
ėjo į visuotiną streiką Lec
ce mieste, protestuodami 
prieš fašistų ir policijos te
rorą. Generalis streikas pa
skelbtas Caltanisettoj, Sici
lijoj. Demonstrantai mėtė 
bombas į baronų-dvarinin- 
kų klubą* ir kitus reakcinin
kų lizdus Altamuroj. Į šiau
rę nuo Romos streikieriai 
užkirto vieškelius ir gele
žinkelius per 6 valandas, iki 
žandarai privertė darbinin
kus pasitraukti.

Varšava. — Nužiūrima, 
kad tai fašistiniai elemen
tai nunuodijo Gazetos Lu- 
dowos redaktorių dr. J. Ba
tor owiczą ir 4 jo šeimos 
narius.

Roma. — Milane, šiauri
nės Italijos didmiestyje, at
sidarė suvažiavimas darbi
ninkų pusiau-oficialių ko
mitetų dėl pramonės, tvar
kymo. Suvažiavime daly
vauja apie 8,000 darbininkų 
delegatų iš visų Italijos 
kampų.

Jie reikalauja pavesti sa
vo komitetams kontroliuoti 
pramonės gamybą ir pasko
lų įstaigas; perimti į vals
tybės rankas tokias pramo
nes, kurios grūmoja lokau
tais (fabrikų uždarinėji
mais) ir be tikros priežas
ties paleidinėja darbinin
kus.

Dąfbinink. komitetai taip
gi rėikalauja, kad valdžia 
pripažintų juos pilnai čofi- 
ciale įstaiga ir kad privers
tų visas pramones leisti 
tokiems komitetams susior
ganizuoti.

Ryšium su jų suvažiavi
mu demonstravo Milano 
gatvėmis 8,000 partizanų, 
kovojusių prieš nacius. A- 
merikiniai ' korespondentai 
sako, jog partizanai buvo 
apsirengę panašiomis kaip 
rusų uniformomis.

Komunistų vadas’PMmi- 
ro Togliatti rašo dienrašty

je “l’Unita”, kad klerikalas 
Italijos premjeras de Gas- 
peri veda panašią politiką, 
kaip Mussolinis pirm val
džios pagrobimo į fašistų 
nagus. Socialistų laikraštis 
“Avanti” išspausdino jų 
partijos komiteto rezoliuci
ją, ^kurioj sako, jog de Ga- 
speri valdžia gręsia sunai
kint pilietines laisves.

1 Nanking, Chinija. — Dik
tatoriaus Čiang Kai-šeko 
partija Kuomintagas skel
bia, kad jinai “laimėjo rin
kimus,” kurie tęsėsi tris 
dienas ir baigėsi sekmadie
nį. Čiango valdžia už kelių 
Savaičių pirm rinkimų už
draudė Demokratinę Chinų 
Sąjungą ir per urminę me
džioklę areštavo jos vadus 
ir visus .veiklesnius nariuš*. 
Visų pirma buvo uždrausta 
komunistam ir kitienis kai
riesiems dalyvauti rinki
muose.

Valdžia buvo automatiš
kai suregistravus 265 milio- 
nus “galinčių balsuoti” pi
liečių. N. Y. Times kores- 
pondenas lėmė, jog iš tikrų
jų balsuos gal tik vienas mi- 
lionas žmonių. Bet užtikrin
ta, kad Čiango politikieriai 
išsirinko patys save.

Berlin. — Sovietinis ko- 
mandierius Berlyne, marša
las, Sokolovskis sekmadienį 
kritikavo Amerikos ir Ang
lijos politiką vakarinėje Vo
kietijoje. Jisai tvirtino, kad 
Amerika nenaikina karines 
vokiečių jėgas ir galimybes, 
kaip buvo nutarta Potsda
me. Negana to. Amerikonai 
kariniai laviną vokiečių jau
nuolius, kaip sakė Sokolovs
kis. *

Shangai, Chinija. — Čia 
atsilankęs amerikonas pulk. 
R. R. McCormick sakė, jog 
Čiang Kai-šeko Chinija tu
ri tik tiek galybės, kaip 
JMeksika ar Bolivija.

Shanghai, Chinija.— Pul
kininkas Robertas R. Mc
Cormick, Chicago Tribune 
dienraščio leidėjas, sakė čia 
Associated Press’ai, . jog 
Čiang Kai-šeko švogerių 
Soongų šaika sauvališkai ir 
savanaudiškai valdo visą 
Chiniją. McCormick pripa
žino, kad vadinamas chinų 
komunistų karas yra tik
ras, platus liaudies sukili
mas prieš Čiangus ir Soon- 
gus, nors komunistai ir va
dovauja tai. kovai#

Sovietų ir Vakarinių Talki
ninkų Pasiūlymai

Menama, jog dabartinėje 
konferencijoje . S o v i e t ai • 
duos tokius pat siūlymus, 
kaip ir buvusioje, nepavy
kusioje Maskvos konferen- ; 
ei joje balandyje, būtent:

Įsteigt vieną demokrati
nę, centralizuotą valdžią iš
tisai Vokietijai; mokėt So
vietams karinius atpildus iš 
einamosios Vokietijoje, ga
mybos ir vykdyt kitus Pots
damo - Berlyno konferenci
jos tarimus— nunacint vo
kiečius, panaikint tokias jų 
pramones, kurios galėtų bū
ti karui panaudotos, ir vi-; 
siems keturiems didiesiems 
talkininkams išvien kontro- • 
liuot Ruhr sritį, svarbiausią 
Vokietijoj pramonės cent- • 
rą.

Amerikonai, anglai ir 
francūzai Maskvos konfe
rencijoje atmetė tuos 
sovietinius sumanymus.

Amerika ir Anglija, tarp 
kitko, siūlė padalint Vokie
tiją j daugelį pusiau-nepri-. 
klausomų valstybėlių, ku
rios būtų' tik palaidai su
jungtos per bendrąją Vo
kietijos valdžią; einamosios 
vokiečių pramonės dirbi
nius visų pirma imt į atlygi
nimą Amerikai ir Anglijai 
už suteiktą maistą ir kitus 
reikmenis vakarinei Vokie
tijai, o tiktai kas liks nuo 
pačių vokiečių ir anglų- 
amerįkonų, tai skirt į kari
nius atpildus Sovietam. Ne- 
priimt Sovietų j bendrąją 
Ruhr pramonės kontrolę; 
pakelt plieno-gamybą vaka
rinėje Voketijoje daug auk
ščiau, negu buvo nusakyta 
Potsdamo konferencijoje, ir
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Svietui Akių Muilinimas
Chiang Kai-šekas irgi turėjo visuotinus rinkikus į 

parlamentą. Jie įvyko pereitą penktadienį. Nors rinkimų 
rezultatai dar nepaskelbti, bet jie kiekvienam aiškūs. 
Visas “parlamentas” susidės iš tų žmonių, kuriuos 
Chiang Kai-šekas paskyrė.

Visi šitie rinkimai buvo paprastas svietui akių muili
nimas. Užtenka to vieno fakto, kad iš 146 milijonų suau
gusių ir tinkamų balsavimui, balsavo tiktai apie vienas 
milijonas!

Bet, paregėsite, mūsų šalies komercinė spauda vadins 
Chiniją demokratine šalimi su savo parlamentu, išrinktu 
“slaptu ir lygiu balsavimu.”

Labai Teisinga Mintis
Senatorius Glen H. Taylor tebesilaiko tos pačios min- 

ties, kad visa mūsų šalies parama Europai turi eiti 
Jungtinių Tautų keliais.-Jis sako: “Aš pilniausiai stoju 
už neleidimą Europos žmonėms badauti. Bet dabartinė 
mūsų programa neparemta tuoju siekimu, ji paremta 
atsiekimu saumylingų politinių tikslų. Pavyzdžiui, in- 
dusai milijonais badauja, bet mes jiems pagalbos netei
kiame, nes ten nėra ‘komunistinio pavojaus,’ kuriuomi 
mes turėtumėme klapavotis.”

Taylor toliau sako: “Aš stoju už maitinimą badaujan
čios Vokietijos, bet aš esu priešingas atsteig’imui Vokie
tijos pramonės ir pastatymui mūsų priešų viršuje mūsų 
draugų. Aš taip pat griežčiausiai priešingas ekonomi
niam Europos padalinimui į vakarus ir rytus. Mes ne
galime užkišti vakarų Europoje tos spragos, kuri pasi
darė dėl negavimo daiktų iš rytų Europos.”

Senatorius Taylor yra pažangus žmogus irykiek pa
jėgdamas kovoja prieš politinę isteriją, kuri šiandien 
taip daugeliui žmonių visiškai sumaišė protą.

Iš Valdžios Atgal Prie Muilo
Charles Luckman yra dar jaunas žmogus, *bet jau iš

garsėjęs, kaipo vienas iš gabiausių salesmanų. Jam be 
galo sekėsi garsinti muilo biznį ir tik todėl prezidentas 
Trumanas surado jame “genijališkus. gabumus” ir pa
šaukė būti federalės valdžios maisto direktoriumi. Da
bar ponas Luckmanas rezignavo ir, sakoma, grįžta at
gal prie garsinimo muilo biznio. Jis suradęs, kad ten 
jam daug sveikiau ir ekonomiškiau.

•Šalies maisto problema yra sunki. Luckmanas pasi
rodė nepriaugęs iki tokios didelės ir sunkios atsakomy
bės. Per visą tą laikotarpį, kai Luckmanas maistą diri
gavo, maisto kainos nesulaikomai kilo aukštyn.

Bet ar geriau seksis Luckmano įpėdiniui, kurio prezi
dentas šiuos žodžius rašant dar nebuvo paskyręs?

i ------------------------
Tarptautinė Drama

Šiandien įvykių tiek daug ir taip smarkiai jie kin
ta, jog labai sunku juos suspėt pasekti. Šis yra vienas iš 
dramatiškiausių pasaulio istorijos laikotarpių. Atmos
fera tokia, jog joje galima tikėtis ir visiškai nelauktų 
staigmenų.

Mūsų sekretorius Marshall pribuvo į Londoną 
dalyvauti “Keturių Didžiųjų” Konferencijoje. Bet už
sienio reikalų ministrų pavaduotojai “prakaitavo” kele
tą savaičių ir ne tik nepajėgė patiekti konferencijai die
notvarkėj bet net nesusitaikė dėl to, ką ir kaip rapor
tuoti apie nesusikalbėjimą dėl dienotvarkės! Prancūzi
joje padėtis tokia, jog galimas daiktas, kad Bidault pa
siliks “generolu be v armijos.” Tuo tarpu mūsų sekreto
riaus dešine ranka konferencijoje vėl bus ponas Dulles; 
kuris yra pripažintas vadu tų jėgų, kurios ištroškusios 
karo su Tarybų Sąjunga. Sunku tokiose sąlygose laukti 
kažin kokių rezultatų iš šios Londono konferencijos.

Iranas sulaužė sutartį su Tarybų Sąjunga dėl iš-

,Teatruose geležiniu^ užlaidus 
priimta vartoti kaipo priešgais
rinę apsaugą, o kai kuriose už
sienio valstybėse, sulyg iChur- 
chill receptui, “geležinis užlai
das” naudojamas kaipo apsau
ga prieš gaisrus tarptautipiuo- 
se maštabuose.
s Taigi, kad įsitikinti, ar tik
rai buvo reikalingas tasai, 
Churchillio pakabintasis, geleži
nis užlaidas, aš ir noriu čia bent 
truputį pakelti jį ir pažiūrėti, 
kas dedasi abiejose to užlaido 
pusėse.

Pradedu apžvalgą iš vakari
nės uždango pusės. Apie mažą
sias valstybėles daug nekalbė
sime, nes ką didelio gali nu
veikti ’tokia valstybėlė, kaip sa
kysime, Graikija. Jinai, žino
ma, mažai ko ir bedaro. Jeigu 
neskaityti dideliu darbu, k*ad M ' ■
Graikija, po anglų ir amerikie
čių kariuomenių apsauga, kali
na ir šaudo geriausius savo 
krašto žmones — viską, kas tik 
šalyje yra progresyvaus ir kul
tūringo.

Arba ką galima prikalbėti 
apie Holandiją, kuri, nepaisant 
visos šalies žmonių protesto, su 
tų pačių angio-saksų šalių 
įteiktais ginklais, šaudo tūks
tančiais savo žmones, kad tų 
žudynių- pagalba vėla pavergt 
desėtkus milijonų tokių pat 
„žmonių — Indonezijoje.

Mažai kuomi pasižymi ir jos 
kaimynė Belgija, ši pastaroji 
žymi turbūt tik tuomi, kad ir 
jai pavyko pastaromis/ dieno
mis sudaryti sa'fo šalyje tokias 
sunkias gyvenimo sąlygas, kad 
visoje šalyje jos vergai pradė
jo streikuoti. Lježo metalurgi
jos pramonėje streikuoja 16,- 
000 darbininkų.

Nutraukė darbą valcuoto me
talo gamyklų darbininkai Vez- 
dro (Verzerio) upės slėnyje. 
Rochto , gamyklų, šotfonteno 
miestb fabrikų, Maršeno mies
to Blua fabriko darbininkai, o 
rugsėjo 10 dieną paskelbė strei
ką Kolaro šachtų kalnakasiai 
Serene. Kalnakasiai, kaip ir me
talurgai, reikalauja užmokėti 
net 13 mėnesių užvilktė^-už dar
bą atlyginimą.

Tačiau, užteks. Tikėdamas, 
kad jūs, amerikiečiai, kurie pri
pratote kalbėti vien apie dide
lius dalykus, kaijp doleriai ar
ba atominės bombos,1 mažmo
žiais nežingeidaujate. Todėl leis
kite toliau kalbėti bent aųie di
džiąsias Europos valstybes, sa
kysime

Prancūzija

Birželio 25 dieną Prancūzi
jos finansų ministras šuman, 
gindamas savo finansų planą, 
aiškino, kad jau iš gegužės mė
nesio atoskaitos pasireiškė ga
na žymus įsiskolinimas, — 100 
miliardų frankų ir kad už pir
mąją'birželio mėnesio pusę de
ficitas siekia 12r5 miliardo 
(foiliono) frankų ir todėl būti
na ‘sustabdyt kaip kainų, taip 
ir algų kėlimą.

Kuomet susirinko komisija 
to plano tikrinimui ir tvirtini
mui, tai, sulyg Frans Pres agen
tūros pranešimui, prieš Bu\;bo-

nų rūmus įvyko milžiniška de
monstracija? kuri reikalavo: 1 
algų pakėlimo ir 2 atmesti Šu
mano planą ir priimti planą, 
sudarytą Visuotinos Darbo 
Konfederacijos. ■W

. Tautinės ekonomikos minis
tras Andre Filips rugsėjo 1 d. 
pareiškė, kad importas iš Ame
rikos Jungtinių Valstybių nuo 
450 milijonų dolerių sumažėjo 
ligi 293 milijonų dolerių ir to
dėl būtina daryti nąujus apri
bojimus, aprūpinant gyventojus 
benzinu, mėsa, tekstilės prekė
mis. Ignoruodamas sutartį, su
darytą tarp visuotinės darbo 
konfederacijos ir Prancūzijos 
įmonjninkų tautinės tarybos, 
liečiančią algų pakėlimą, nely
dimą bendro kainų pakėlimo,— 
jis pareiškė, kad nuo rugsėjo 1 
d. visos kainos pakeliama pen
kiais procentais.

Jeigu prisiminti, kad, sulyg 
Frans Pres agentūros praneši
mo, Prancūzijos vyriausybė nu
tarė artimiausiu laiku sumažin
ti duonos javinio normą, nuo 
250 gramų per dieną ligi 200 
gramų, tai bus visai nenuosta
bu, kaip ir pats Andre Filips 
neginčija, jog vyriausybės eko- 
nom. politika* sukelia gyventojų 
nepasitenkinimą. Jis jau pasi
reiškė nauja streikų banga pro
vincijoje.

Profsąjungos protestuoja 
prieš duonos normų sumažini
mą. **

Prancūzijos socialistų val
džia, kuri tikėjosi nuo ameriki
nio dėdės, gauti daug dolerių už 
komunistų partijos narių iš tos 
valdžios išgujimą, gavo viso tik 
250 milijonų dolerių, iš kurių 
beliko jau tik 30 milijonų. O 
kas bus toliau, jau ir pati val
džia nežino.

Vadinasi, Prancūzijoje ir 
“apačios” nebenori senovės ir 
“viršūnės” pebegali gyventi ir 
valdyti po senovei.

s Italija

Jeigu Prancūzijos valdžia 
>amerikiniam dėdei parsidavė už 
250wmilijonų dolerių, tai Itali
ja pasirodė kur kas pigesnė. 
Italijos krikščionių demokratų 
partijos atstovas, premier mi
nistras de Gasperis, paklausęs 
savo patarėjų Washingtone, iš
vydamas iš valdžios komunistų 
ir socialistų partijų atstovus, už 
savo tėvynę gavo vos 184 mili
jonus dolerių. Ir tai ne tokių 
dolerių, už kuriuos galima įsi
gyti maisto savo žmonėms ar
ba žaliavos savo dirbtuvėms. 
Uz(tuos milijonus jis gauna 16 
minų^traulerių, 50 lėktuvų ir 
kai kuriuos karinius žemės 
įrengimus, tai yra tokios pre
kės, kurias amerikiečiai, oku
pacijai pasibaigus, nebenori net 
namon gabenti.

Sulyg pates de Gasperio žo
džių, Italijos padėtis taip pa
blogėjo, kad jinai jokiu būdu 
nebegali išsigelbėsi be Ameri
kos kreditų.

Sul-yg Italijos visuotinės dar
bo, •konfederacijos generalinio 
sekretoriaus di Vitorio žodžių, 
kainų kėlimas per pastaruosius 
tris, mėnesius, nuo to laiko, kai

naudojimo žibalo šaltinių Irano šiaurinėje dalyje. Sovie-’ 
tai pasiuntė tvirtą protesto notą ir pareiškė, kad šis 
Irano žygis' nesuderinamas su normališkais tautų san
tykiais. Vadinasi, tarp Tarybų Sąjungos ir Irano san
tykiai lab&i pablogėjo.

Jungtinių Tautų Asamblėjoje Jungtinės Valstijos 
laimėjo viską, ką norėjo laimėti. Laimėjo Korėjos klau
simu, laimėjo “Mažosios Asamblėjos” įsteigimo klausi
mu, laimėjo “veto studijavimo” klausimu, laimėjo Bal
kanų Komisijos klausimu. Laimėjimai pasiekti didele 
balsų dauguma. Tik šešios ar septynios valstybės išdrį
so kalbėti ir balsuoti prieš mūsų delegacijos planus, apie 
tuzinas valstybių nenorėjo balsuoti už, bet bijojo balsuo
ti prieš, tuo būdu susilaikė nuo balsavimo. Maždaug vi
si laimėjimai gavo po trisdešimt šešis balsus.

Kad Amerika laimės, kad Amerika turės du treč
daliu balsų savo pusėje, tai niekas neabejojo dJr prieš 
Asamblėjos susirinkimą. Klausimas dabar yra: Kas to
liau?

Tarybų Sąjunga ir visas, taip vadinamas “slaviškų 
tautų blokas” pasakė nedalyvausiąs nei Balkanų Komi
sijoje, nei “Mažojoje Asamblėjoje,” rfti “Korėjos Komi
sijoje.” Ką tai reikš ir ką tie Jungtinių Tautų organai 
galės nuveikti be Rytinės Europos kraštų, tik ateitis pa- 

a rodys. x
Tik Palestinos klausimu Tarybų Sąjunga ir Jungti-

nes Valstijos galėjo surasti bendrąją kalbą. Palestina
bus padalinta į dvi valstybes — žydų ir arabų. Padali
nimą praves Jungtinių Tautų “Palestinos Komisija.” 
Anglija Jš Palestinos, turės išsinešdinti ne vėliau kaip su 
1948 metų rugpjūčio*! d. Bet čia tikimasi smarkaus pa
sipriešinimo iš arabiškų tautų pusės. Ar tas prives prie 
kokio nors ginkluoto spėkų išbandymo, ar tos tautos 
nusileis, irgi tik ateitis parodys.

Mūsų Kongrese eina svarstymas prezidento Tru- 
mano programos dėl suteikimo greitosios paramos Eran- 
cūzijai,/ Italijai ir Austrijai. Jis nori šešių šimtų milijo
nų dolerių, kad tas šalis išgelbėjus “nuo komunizmo.” 
Nei Senate, nei Atstovų Bute rimto pasipriešinimo šiam 
prezidento reikalavimui nesitikima. Tik vienas kitas bal
sas pasigirsta, kad per didelė suma pinigų ir daugiau 
nieko. Jog toji pagalba bus suteikta, netenka abejoti. 
Mūsų vadai nepagalvoja, tačiau,?kąd šitoji pagalba gali 
būti kaip tik priežastimi civilinio karo Prancūzijoje ir 
Italijoje. Tose šalyse yra didelės jėgos, kurios mano, kad 
visas Marshall Planas yra Amerikos planas atėmimui 
toms šalims savarankiškuriio ir kapitalizmo desperatiš
kos pastangos pastoti kelią socializmo kilimui. Tai tikė
damos, tos jėgos netyli ir netylės. Tarpe jų ir Marshall 
Plano šalininkų susikirtimas, net ginkluotas susikirti
mas, neišvengiamas. ;

. Tai tokia tarptautinė padėtis šiandien. Rytoj ar po
ryt daug kąs gali staiga pasikeisti.

į valdžią atėjo vienalytė de Gas- 
peri vyriausybė, buvo sukeltas 
ne vien tebesivystančios speku
liacijos, bet ir eilės infliacinių 
priemonių, kurių griebėsi pati 
vyriausybė, tpadidinusi per tą 
laiką -geležinkelio tarifus 40%, 
elektris kainas — 100%, dujų 
kainas — 20%, tabako kainas 
—25%. Paskelbtais duomeni
mis, visumoje paskutinėmis die
nomis pragyvenimo kainos pa
didėjo apie 30%.

Tuomet, kai Italijos vyriau
sybės galva, de Gasperis nebe
žino, ką, daryti ir, šaukia, kad 
be Amerikos kreditų Italija tu
ri pražūti, Italijos liaudis prieš 
kylantį brangumą surado kitą, 
geresnį, kovo’s kelią, štai rug- 
piūčio 19 d. paskelbtas visuoti
nas streikas Varezoje užtruko 
dvi dienas ir pasibaigė žmonių 
reikalavimų patenkinimu. Strei
ke dalyvavo. 152,000 provinci
jos darbo žmonių. Rugpiūčio 22 ’ 
d. kilo 50 tūkstančių Brešios 
provincijos darbo žmonių strei
kas. Streikai taip pat įvyko Ne
apolyje, Kaljari, Florencijoje. 
Daugumoje streikuoja tekstili
ninkai, chemikai ‘ir metalurgai, 
o rugpjūčio 26 d., profsąjun
goms kviečiant, sustreikavo 
150,000 ^žemės ūkio darbininkų 
Bari provincijoje. Prie streiko 
taip pat prisidėjo smulkūs že
mės ūkio savininkai.

Nors Italijoje taip lygiai* 
kaip ir Prancūzijoje, “apačios” 
nebenori senovės ir “viršūnės” 
nebegali jau gyventi ir valdyti 
po senovei, tačiau apačios dar 
stengiasi, bent laikinai sutvar
kyti gyvenimą ramiu būdu.

IVDK vadovaujantis komite
tas dar liepos mėnesį pateikė 
vyriausybei memorandumą, rei
kalaujantį įvesti diferencijuo
tų kortelių sistemą, imtis 
griežtų priemonių grūdų bei 
sviesto pristatymams pagal 
valstybės • paruošas, normuoti 
visas pagrindines maisto pre
kes, tekstilės prekes, avalinę, 
paimti / 60% privačių 'pirklių 
importųųjanjo maisto ir ' pa
skirstyti jį tarp vargingųjų gy
ventojų-, rezervuoti tuomi pat 
tikslu 40% tekstilės, bei avali
nės gamybos produkcijos, su
stiprinti municipalinį bei ko
munalinį paskirstymo organiza
cijų tinklą ir nustatyti produk
cijos savikainos kontrolę, sie
kiant priverstinai sumažinti 
pardavimo kainas.

Krikščionių demokratų atsto
vas" de Gasperis veda tokią po
litiką, kad sudaryti atviro ka
ro atmosferą tarp krikščionių 
demokratų iš vienos pusės ir 
komunistų ir socialistų — iš 
antros. Tačiau komunistų par
tijos lyderis drg. Toljati, savo 
kai boję rugpiūčio 1 d. pareiškė, 
kad kompartija atsisakė eiti de 
Gasperi pėdomis. Jos pozicija 
turi būti unitarinė ,nacionalinė, 
konstruktyvinė. Partija , nepa
teks į 'provokacijos spąstus. Ji 
turi įnešti į savo kovą nacio
nalines nuotaikas, jungiančias 
visus sluoksnius, kurie gina tei
singus reikalavimus ir nori 
laisvės bei pažangos.

Tik dabar, berašant šias ei
lutes, gautas Romos radio pra
nešimas, kad Italijos parlamen
to narių socialistinė grupė, o 
taip pat Italijos komunistų par
tija nusprendė pateikti parla-' 
mentui rezoliuciją, reiškiančią* 
visišką nepasitenkinimą\ val
džios vedama politika. Tai to
kie dalykai dedasi Italijoje, kur 
nuo šalies vadovavimo tapo pa
šalinti ne tik komunistai, o ir 
socialistai. .»

Anglija
Dabar leiskite bent porą žo

džių tarti apie “socialistų” val
domą Angliją. Apie Angliją, 
kurios buvusis ministras yra 
“geležinio užlaido” autorius ir 
kurios, dabartiniai “socialisti
niai” ministrai, įsikinkiusieji į 
JAV finansistų vežimėlį, kapita
lizmui betarnaudami savo šalį 
nuvedė į tokias gyvenimo pel
kes, kad: jau dabar prisieina 
rimtai ieškoti būdų, kaip tą vi
są pataisius. \

Jau rugpiūčip 8 d. Anglijos 
parlamento lyderis Morrison 
paskelbė, jog sąryšyje su eko
nomine šalies krize parlamentui

Buvęs nacių armijos korporalas laike karo Graikijoje, 
Fritz Schubert, dabar atsimoka gyvastim* už šimtus 
išžudytų žmonių ir desetkus sudegintų kaimų. Viršu
tiniame paveiksle—sušaudomas, o apačioje — pribai
giamas. Tačiau tas nesulaiko dabartinių fašizmo lie

kanų nuo pelnymosi to patięs teismo.

prisieis pravesti net keletą sku
bių įstatymų ir todėl prisieis 
sesiją pratęsti ligi' rugpiūčio 13 
dienos, čia atvirai prisipažįsta
mą, jog krizė jau čia pat ir kad 
norint bent laikinai nuo jos iš
sisukti, prisieis net viršlaikį pa
dirbėti, beleidžiant ypatingus 
įstatymus. Tas pat Morrison, 
kalbėdamas spaudos, konferen
cijoje, rugpiūčio 20 d. pareiš
kė, kad krizė darosi vis rimtes
nė ir kad Anglijai teks susidur
ti su dar didesniais blogumais 
prieš tai, negu pavyks įveikti 
krizę. ’ ;

Maitinimosi ministras Stre- 
čas pranešė, “Anglija dėl dole
rių taupymo liovėsi supirkinė- 
jusi duoną JAV. Nurodęs, kad 
Anglija kurį laiką galės apsi
eiti be naujų maisto užpirki
mų, vienok bėda tame, kad An
glijai tebetenka importuoti ža
liavą, pav., medvilnę, džutą ir 
geležies rūdą, už kuri J tenka 
mokėti doleriais. Todėl, norėda
mi šias žaliavas pirkti, mes tu
rime uždirbti dolerius, o vienin
telis būdas tam padaryti yra 
mūsų prekių eksportas į JAV.”

Tačiau, Amerika dėl savo 
aukštų .muitų perka nelabai 
daug prekių užsienyje. Todėl 
mes turime apriboti savo pir
kimus JAV labai dideliu laips
niu : mes stačiai negalime sau 
leisti pirkti JAV bet ką, išsky
rus pačius reikalingiausius da
lykus.

Reuterio agentūros praneši
mu iš rugsėjo 4 d. buvęs žem
dirbystės ministras Walter El
iot, kalbėdamas britų asociaci
jos mokslui vystyti posėdyje, 
pareiškė, kad Anglija yra su
vis netoli bado. “Kokiu būdu 
Anglija gali pati save išsimai- 
tyti, priklauso nuo to, kiek pa
stangų ji panorės padėti badui 
išvengti? Vienintelis dalykas, 
kurį galima pasakyti su tikru
mu yra tai, *kad -ji be abejoji
mo, gali išmaityti 30-40% sa
vo .gyventojų.”

Anglijos “socialistinė” vy
riausybė, kontr-revoliucinės, im
perialistinės politikos gynimui, 
visuose pasaulio kraštuose lai
ko šimtus tūkstančių žmonių 
savo kariuomenės; Škotijoje 
laikoma be darbo tūkstančiai 
lenkų buvusio generolo Anderso 
mušeikų. Taigi, kad padengti 
tas milžiniškas išlaidas, toji vy
riausybė pernai pas savo sėb
rus Amerikoj pasiskolino 3,- 
750,000,000 dolerių, manydami, 
kad, pakol tie kreditai išsibaigs, 
bus galima likusiųjų, dirbančių
jų, darbininkų spėkomis atsi
statyti šalies ūkis ir vėla tęsti 
laimingą gyvenimą.

Tačiau, kad kreditai buvo 
gauti gana sunkiomis sąlygomis 
ir kadangi iš darbininkų tebu
vo galima išsunkti ne daugiau, 
kaip kapitalistams “priklau
sančius” dividentus, tai. ir kre
ditai išsibaigė anksčiau, negu 
tikėtasi ir šalies ūkis po seno

vei paliko neatstatytas. Tie 
Anglijos ponų kapitalistų divi- 
dentai gana dideli. Sulyg Ang
lijos komunistų partijos gene
ralinio sekretoriaus, drg. Har
ry Pollit apskaičiavimo, apie 
1,300 kompanijų paskelbtos ato
skaitos rodo, kad grynas tų 
kompanijų pelnas siekia 161,- 
425 tūkstančius svarų sterlin
gų, kuomet jų pelnas praėju
siais metais buvo vien 127,857 
tūkstančiai svarų sterlingų. 428 
kompanijų pelnas pirmame 
1947 metų ketvirtyje išaugo 
43.3%, palyginti su 1.944 me
tais.

Laikraštis “Reynolds News” 
praneša, kad daugelis Angli
jos kapitalistų, saugodami savo 
kapitalus nuo valdžios kontro
lės, visais galimais ir negali
mais būdais stengiasi juos per
vesti užsienin, o “prasti” Ang
lijos žmonės neša visus sunku
mus ir kol kas tik protestuoja.

Ypatingai daug protestų pa
sigirdo šiomis dienomis užsi
baigusiame -Anglijos profsąjun
gų suvažiavime Southporte. 
Tame suvažiavime, statybos 
darbininkų profsąjungos, atsto
vas Elsmiras savo Raiboje pa
reiškė, kad jo atstovaujama są
junga • nepatenkinta padėtimi 
darbo jėgos srityje. Sąjungos 
nariai reiškia rimtą susirūpini
mą ryšium su vyriausybės už
sienio politika, kuri atvedė į ne
teisingą ginkluotųjų pajėgų pa
naudojimą.

“Mes reikalaujame' socialis
tinės užsienio politikos — poli
tikos, padiktuotos darbininkų 
klasės reikalavimų, o ne reika
lavimų, kuriuos kelia kokia nors 
kita šalis ar kokia nors kita or
ganizacija Anglijoje. Mes rei
kalaujame 'politikos, vykdomos 
bendradarbiaujant su Europos 
socialistinėmis valstybėmis. Bet 
mes nesame tos nuomonės, esą 
būtina laikyti anglų dalis Grai
kijoje ir Palestinoje. Mes eks
portuojame savo darbo jėgą ir 
tuo pat metu šaukiame apie 
darbo jėgos stoką. Mes pareiš
kiame: sumažinkite ginkluotą
sias pajėgas ligi 1939 metų 
masto. Neliko nieko, prieš ką 
reiktų kovoti. Męs negalime 
leisti vykdyti tokią užsienio po
litiką, kuriai pritaria Wall St. 
biznieriai ir mūsų konservato
riai.” .

Medžio apdirbimo pramonės 
profsąjungos atstovas Leo Mc- 
Gree, tarp kito ko, savo kalbo
je pareiškė, kad jokio plano 
Maršalo nėra, o tėra vien Mar
šalo sąmokslas ir toliau, kad: 
“Anglijos-TSRS prekybos dery
bos sužlugo ne dėl kviečių kai
nos, o todėl, kad Anglijos'už
sienio ministerija padarė spau
dimą.” 

’ PriesĮ valdžios politiką pro
testavo visa eilė suvažiavimo 
delegatų. Tačiau, kuomet Angli
jos žmonės protestuoja, tai jos

(Tąsa ant 4-to pust)
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DAINŲ MUZIKOS MENO

SIETYNO CHORO OKTETAS, vad. Simelevičiaus

Festivalyje dalyvauja: AIDO CHORAS, Chicago, 
Ill., MOTERŲ CHORAS, Chicago, III., ŠOKĖJŲ GRU
PĖ iš Aido Choro, Chicago. AIDO CHORAS, Worces
ter, Mass. LIUOSYBĖS CHORAS, Montello, Mass., 
VAIDINTOJŲ GRUPĖ, Montello, Mass., VILIJOS 
CHORAS, Waterbury, Conn., LAISVĖS CHORAS, Phi
ladelphia, Pa., SIETYNO CHORAS, Newark, N. J., 
VYRŲ CHORAS, Hartford, Conn., AIDO CHORAS, 
Brooklyn, N. Y., MERGINŲ SEKSTETAS, Detroit, 
Mich., VYTURĖLIS, Brooklyn, N. Y.

Lapkričio (Nov.) 27—3:30 
Vėliau Šokiai

Lapkričio (Nov.) 28—7:30 
Dramos Vakaras

Lapkričio (Nov.) 29—6:00 
Vėliau Šokiai

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

t ‘ ■■SK./MMfe iff. flW-xV

< V

Dolores Petronyte ir 
Suzana Kazokyte 
Brooklyn, N. Y.

BIRUTA RAMOŠKAITE, sopranas, pagarsėjusi operų 
ir radio dainininkė.

LYROS CHORAS, Phila., Pa.,, direktorė Rože Merkyte

Pažangusis menas—Liaudies gerovei!

dailės kūrinių paroda
Tapyba, - Akvarelė, - Tempera, - Grafika

Pirmoji Rytinių Valstijų lietuvių dailininkų plati kūrinių pa
roda, vykstanti sąryšyje su festivaliu, dėl techniškų sumetimų

A. DOČKIENĖ IR K. STANEVIČIENE
Duetas, iš Chicago, Ill.

*t±**t±*

Lapkričio (Nov.) 30-3:30 P. M.
Šokiai 8 P. M

174
' SCHWABEN HALL
Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

Įžanga; vienam vakarui $1.25 t
Įžanga j visus vakarus $4.00

Albertas Vasiliauskas,
Tenoras iš

Brooklyn, N. Y.

perkelta iš Lietuvių Kultūros Centro j Laisvės salę, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

DALYVAUJA 17 DAILININKŲ
Visi svečiai ir plačioji lietuvių visuomenė yra kviečiama šion 

pirmojon Rytinių Valstijų lietuvių meno parodon. Įėjimas nemo
kamas.
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(Tąsa)
Netikėtu rusų 1 aivyno 

užpuolimu prasidėjęs, tas karas 
pasibaigė didžiausia rusų laivyno katas
trofa. Rusijos jūros galybė buvo galuti
nai sutriuškinta, nes ji liko beveik visai 
be laivyno. Po Cusimos kautynių pasi
traukė iš savo'pareigų laivyno netekęs 
generolas admirolas caro dėdė Aleksie
jus. Tada pat caras atleido ir buvusį ca
ro vietininką Tolimuos Rytuos admirolą 
Aleksejevą ir panaikino Tolimųjų Rytų 
ypatingąjį komitetą, kuris užvirė tą ne
laimingą košę.

Pasipiktinimas, liūdesys apėmė rusų 
visuomenę ir rusų tautą. Šimtai tūkstan-, 
čių gyvybių, milijardai pinigų ir valsty
bės garbė žuvo dėl savanaudiškų siauros 
grupės avantiūrų, dėl karo vadovybės 
nemokšumo ir generolų savitarpių intri-

didelis ir laimingas” karas, kuris atne
šė visai priešingų vaisių, ne tik nenumal
šino revoliucijos, bet iškėlė jos liepsną 
ligi nematyto aukštumo. O ir pats Plėvė 
žuvo toj liepsnoj, karo galo nesulaukęs. 
Taip išgaišo Serafimo pranašavimai ir 
caro svajonės apie taiką Tokijo mieste. 
Taip buvo “apgintas” Rusijos prestižas 
Tolimuose Rytuose!

(Bus daugiau)

M. Gorkis apie .Rašybą

Cusimos kautynių išdavom paaiškė
jus, Nikalojus pagaliau neteko savo op
timizmo ir pasitikėjimo galėsiąs greit ir 
laimingai baigti karą. Tiesa, Mandžiū- 
rijoj rusų jėgos vis auga, jos jau siekia 
milijoną karių, galima jas dar padidin
ti ir tikėtis japonus nustumti į jūrą. Bet 
tai kaštuos dar milijardą rublių ir 200,- 
000 žmonių gyvybių, o nesant laivyno, 
Tokijo vistiek' negalės paimti. Tad Se
rafimo Saroviečio pranašavimas išsipil
dyti nebegali!

Kai gegužės 25 (birželio 7) d. Ameri
kos Jungtinių Valstybių atstovas padarė 
prezidento Ruzvelto vardu pasiūlymą 
pradėti taikos derybas su Japorfija, ca
ras pranešė pasiūlymą priimąs. Pernai 
rusai buvo paskelbę visoms valstybėms 
nepriimsią jokio pasiūlymo tarpininkau
ti, kol japonai nebus nugalėti ir patys ne
paprašys taikos. Dabar apie tai svajoti 
nebeteko: paklupdyti buvo patys rusai. 
Nors Linevičius siuntė telegramas, kad 
“rusų kariuomenė veržiasi į mūšį ir la
bai nuliūdusi gandais apie taikos dery
bas,” bet rizikuoti niekas nebenorėjo. Ja-' 
ponai, viešpataudami jūroj, dar suspėjo 
be jokio pasipriešinimo užimti Sachali
no salą ir grasino Vladivostokui.

Portsmute, Amerikoj, prasidėjo taikos 
' derybos. Rusų delegacijai vadovauti ca

ras paskyrė Vittę, japonų delegacijai va
dovavo Komura. Portsmute rusams pa
sisekė geriau kaip kautynių laukuose, 
nes japonai jau buvo’nuo karo pavargę. 
Svarbiausias nesutarimo punktas dery
bose buvo kontribucijos klausimas, nes 
Rusija jokiu būdu nesutiko mokėti kon
tribucijos. “Rusija niekada niekam nėra 
kontribucijos mokėjusi ir nemokės!” — 
pasakė caras tuo klausimu* ir nesutiko 
jokiu būdu nusileisti. Pagaliau, rugpjū
čio 23 (rugsėjo 5) taikos sutartis buvo 
pasirašyta. Japonija gavo Port Artūrą 
su visu pusiasaliu, buvo’ patikrinta Ja
ponijos įtaka Korėjoj (kurią 1908 m. ja
ponai visiškai prisijungė), rusai užlei
do japonams pusę Sachalino salos, sumo
kėjo japonams apie 150 milijonų rublių 
už rusų nelaisvių išlaikymą (rusų ne- 
laisvių Japonijoj buvo apie 70,000, o ja
ponų Rusijoj apie 1000), atidavė japo
nams geležinkelį į Port Artūrą, suteikė 
japonams teisę žvejoti Sibiro pakraščiuo
se. ’

Taip caro Mikalojaus iškilmingi pa
sižadėjimai “nenuleisti ginklo kol bent 
vienas priešas bus mūsų žemėj” liko tuš
ti'žodžiai.'Bet caras perdaug ir nebesi
sielojo. Jis plaukiojo baidare, važinėjo 
dviračiu, šaudė varnas. Kai Portsmuto 
derybų metu atėjo pranešimas, kad rei
kia atiduoti japonams pusę Sachalino sa
los, caras žaidė tenisą. Perskaitęs prane
šimą, jis vėl paėmė raketę ir tęsė parti
ją toliau.

Vilhelmas ir dabar ramino savo drau
gą Nikalojų, kuriam taip nepavyko at
remti “geltonąjį pavojų.” “Juk ir Napo
leonas ir Fridrichas Didysis kartais pra
laimėdavo” — rašė Vilhelmas po Cusi
mos ir Mukdeno. Žmoniškumo vardan 
dabar Vilhelmas ragino Nikalojų liautis 
kariavus ir ragino greičiau užbaigti tai
kos derybas. Kaip, tik Portsmuto derybų 
metu įvyko netikėtas Vilhelmo su Mika
lojum susitikimas Biorkėj, kur buvo su
daryta keistoji ir vėliau per didelį var
gą' Vittės panaikintoji sutartis tarp tų 
dviejų monarchų.

Taip baigėsi Plėvės pageidautasis “ne-

Nepaprastai sunku rasti tikslių žo
džių ir surikiuoti juos taip, kad nedau
geliu žodžių būtų daug pasakyta, “kąd 
žodžiams būtų ankšta, mintims—erd
vu,” kad žodžiai duotų gyvą vaizdą, 
trumpai' pažymėtų pagrindinį figūros 
bruožą, iš karto sustiprintų skaitytojo 
atmintyje vaizduojamojo asmens jude
sius, kalbos eigą ir toną.

Iš viso žodžius (rašyboje) reikia nau
doti griežčiausiu tikslumu.

Kalbą sukuria liaudis. Kalbos skirs
tymas į literatūrinę ir liaudinę reiškia 
tik tai, kad mes turime, taip sakant, “ža
lią” kalbą ir meistrų apdorotą.

Man nėra idėjų ne žmoguje,’man kaip 
tik jis ir tik jis tėra visų daiktų ir visų 
idėjų kūrėjas, kaip tik jis stebuklada- 

, ris ir ateityje visų gamtos jėgų valdovas.
Gražiausia mūsų pasaulyje yra tai, ką 

sukūrė darbas, protinga žmogaus ranka, 
ir visos mūsų mintys, visos idėjos kyla 
jš darbo vyksmo, tuo mus įtikina meno, 
mokslo, technikos vystymosi istorija. 
Mintis ateina po fakto, žmogui aš todėl 
“lenkiuos”, kad, išskyrus jo proto, jo 
vaizduotės, jo spėjimo įkūnijimą, — ne
jaučiu ir nematau nieko mūsų pasaulyje, 
Dievas yra taip pat žmogaus sugalvotas, 
kaip, pavyzdžiui, “fotografija,” skirtu
mas toks, kad “fotografija” fiksuoja tai, 
kas tikrai yra, o dievas — nuotrauka 
žmogaus išmonės apie save patį, kaip 
apie būtybę, kuri nori — ir gali — būti 
visažinanti, visagalė irzvisiškai teisinga.

Ir jei jau kalbėti apie tai, kas “šven
ta,” tai šventas tik žmogaus nepasiten- 
kiniųias pačiu savimi ir jo siekimas būti 
geresniu, negu jis yra; šventa yra jo 
neapykanta bet kuriam gyvenimo šlamš
tu}, jo paties sukurtam; šventas yra jo 
troškimas sunaikinti žemėje pavydą, go
dumą, nusikaltimus, ligas, karus ir bet 
kuriuos žmonių vaidus, šventas yra jo 
darbas.

, Pas literatorius visuomet buvo ir dar 
pasiliko daug ko juokingo, literatorius 
priprato žiūrėti į save, kaipo į žmogų su 
pliusu, nors labai dažnai tas pliusas — 
vien tik karpa ant nosies arba burbulas 
perdaug išpūstos savymeilės.

baugumas žmonių galvoja ir sampro
tauja ne todėl, kad-tirtų gyvenimo reiš
kinius, bet todėl, kad skuba savo minčiai 
rasti ramų uostą, skuba nustatyti įvai
rias “neginčijamas tiesas.” Tas skubė
jimas fabrikuoti nenuginčijamus daly
kus ypač būdingas kritikams ir labai nei
giamai atsiliepia į beletristų darbą.

Pirmasis literatūros elementas yra 
kalba, pagrindinė literatūros priemonė 
ir—sykiu su faktais, gyvenimo reiški
niais — jos medžiaga ... Pasaulyje nėra 
nieko, kas nebūtų pavadinta, kam nebū
tų duotas vardas. Žodis—visų faktų, vi
sų minčių drabužis. Bet faktai slepia so
cialines jų prasmes, o kiekviena mintis 
slepia priežastis, kodėl ši ar kita min
tis kaip tik tokia, o ne kitokia. Iš meno 
kūrinio, kurio tikslas yra atvaizduoti 
socialinio gyvenimo faktuose paslėptas 
prasmes, parodant visą jų reikšmingu
mą, pilnumą ir aiškumą, reikalaujama 
ryškios, tikslios kalbos, kruopščiai pa
rinktų žodžių. Kaip tik tokia kalba rašė 
“klasikai,” 
amžiams slenkant.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
valdžia leidžia vieną po kito vis 
naujus ir naujus dekretus, čia 
ir dekretas, uždraudžiantis keis
ti svarus į dolerius ,ir panaiki
nantis moterų ir vaikų darbo 
valandų apribojimą ir dekretas 
dėl verstino darbo. Ar pavyks 
tuos verstinus dekretus įvyk- 
dinti gyvenimai!, tai jau suvis 
naujas klausimas. Jau iš pirmo 
Londone pasitarimo tarpe kal
nakasių profsąjungos vadų ir 
vyriausybės matyt ,kad tas dar
bas eina ne visai sklandžiai. 
Vyriausybės pasiūlymą pailgin
ti darbo dieną, kalnakasiai ka
tegoriškai atmetė.

Taigi, ir Anglijoje “apačios” 
nenori gyventi po senovei, o 
“viršūnes” negali įvaldyti po se
novei.

Leninas savo knygoje “Kū
dikystės liga kairume” šiuomi 
klausimu'štai ką rašė: “Pagrin
dinis revoliucijos dėsnis, kurį 
patvirtino visos revoliucijos ir, 
atskirai imant, visos trys Rusi
jos revoliucijos !XX-tame am
žiuje, yra štai koks: revoliuci
jai nepakanka, kad išnaudoja
mosios ir engiamosios masės 
suprastų, kad nebegalima po 
senovei gyventi, ir pareikalau
tų pakeitimų; revoliucijai būti
na, kad išnaudotojai nebegalė
tų po senovei gyventi ir valdy
ti. Tik tada, kai “apačios” ne
benori senovės ir kai ''“viršū
nės” nebegali gyventi ir valdy
ti po senovei, tik tada revoliu
cija gali laimėti.”

Kaip greit ateis revoliucija 
į šalis vakaruose nuo “geleži
nio užlaido” aš pranašauti ne
siimu. Vienok, kad jinai ateis 
tikrai ir kad tas laikas jau ne 
už kalnų, tai ginčytis taip pat 
neprisieina.

Dabar pažiūrėkime, kas de
dasi valstybėse, besirandančię- 
se nuo to “užlaido” į rytus.

Apie Lietuvą ir abelnai apie 
Tarybų Sąjungą atskirai čia 
nekalbėsiu, nes krizių pas mus 
nėra jų net negali būti. Eko
nominės krizės pas mu$ jau 
panaikintos visiems amžiams. 
Taip Lietuvoje, taip ir visoje 
Tarybų Sąjungoje šįmet jau 
pradžioje rugsėjo mėnesio bu
vo pilnai įvykdintas 9 mėnesių 
metinis planas, o ištisi šimtai 
fabrikų ir įmonių jau buvo 
įvykdę planą net dešimties mė
nesių. Dabar jau galima drą
siai tvirtinti, kad šių metų vals
tybinis planas bus įvykdintas 
iki lapkričio 1 d.

Derlius šįmet tajp Lietuvoje, 
taip ir visoje TSRS ypatingai 
geras, tad kalbėti apie duoną 
būtų vien tuščias laiko leidi
mas. Duonos mes turime pilnus 
aruodus.

Kas liečia kitas mūsų kaimy
nines valstybes, tai ir. ten, vie
toj galvojus apie krizes, liaudis 
imasi visai kito darbo.

viršijo prieškarinį lygį ir jau 
dabar Lenkija gana daug ang
lies teikia Prancūzijai ir Šve
dijai.

Čechoslovakija
patį galima pasakyti ir
Čechoslovakiją. Pragos

Tą 
apie 
paskelbtomis žiniomis jau pa
aiškėjo, kad dviejų metų pla
nas pirmame šių metų pusme
tyje įvykdintas: Visa šalis 
įvykdė planą 101%. Kalnų rū
dos pramonė — 102.2%, ener
getikos — 99.5%, juodosios 
metalurgijos — 107.9%, maši
nų gamyba — 98.3%, chemijos 
.— 88.6 nuoš., stiklo — 90.6 
nuoš., keramikos — 88.2 nuoš., 
popieriaus — 109 nuoš., medžio 
apdirbimas — 105.7 nuoš.,. 
tekstilės ir siuvamosios — 101 
nuoš. ir odos ir gumos pramonė 
— 110.8 nuoš.

Iš ministro pirmininko, drg. 
Gotvaldo kalbos Brno krašto 
komunistų susirinkime mes su
pratome, kad čechoslovakijos 
liaudis maistu pilnai aprūpinta.

Jugoslavija
Dar rugpiūčio 27 d. Marša

las Tito, kalbėdamas Zagrebe, 
žemės ūkio klausimu pasakė: 
išskyrus kai kuriuos rajonus, 
kviečių derlius šįmet daug ge
resnis už pernykštį, o kukurū- 
zos derlius labai geras. Tuo bū
du, šalis bus aprūpinta duona 
ir, be to, pavyks sudaryti kai 
kurias grūdų atsargas.

Tačiau, užteks. Geriau tegul 
apie šias šalis papasakoja An
glijos parlamento narys John 
Mock, kuris dabar važinėja po 
palkanų kraštą, štai ką jjs pa
reiškė atvykęs į Rumuniją: “ša
lis, kuriai vadovauja maršalas 
Tito savimi vaizduoja milžiniš
ką statybą, kur eina milžiniš
kos .. kūrybos darbas. Jugosla
vijos tautos atsidavusiai dirba 
dėl naujo demokratinio gyve
nimo pastatymo. Didvyringas 
patrijotinių brigadą1 darbas 
keičia visą šalies veidą.

Pas jus, Rumunijoje, pas 
mane susidarė tokis įspūdis. Po 
valiutos stabilizacijos visur ma
tosi didis optimizmas. Tos di
džiulės ekonominės kovos tiks
lai, už kuriuos kaujasi demo
kratinė rumunų vyriausybė yra 
remiami visų 
masių. ,

Milžiniškas 
vedamas kaip 
ir Albanijoje,
joje verda naujas, visai nepa
našus gyvenimas į kapitalisti
nių šalių gyvenimą, jau galima 
spręsti iš neseniai ten įvyku
sių rinkimų, kuomet liaudies 
frpntas surinko didžiumą balsų.

Man vis tik rodosi, kad va
karų kapitalistai išgalvojo “ge
ležinį užlaidą” vien tam, kad. 
tų šalių liaudis nepamatytų, kas 
dedasi rytuose.

K. Daugirdas.

plačiųjų liaudies

statybos darbas 
Bulgarijoje, taip 
o kad ir Vengri-

bu-
Bė- 
su- 
be-

žemės reformos rezultate len
kų valstiečiai, gyvenantieji se
nosiose lenkų žemėse, gavo virš. 
2 milijonų ha žemės, tame skai
čiuje 1,555 dūkstančių ha 
vusios dvarininkų žemes, 
giu praėjusių trejų metų 
daryta JL50 tūkstančių ūkių
žemiams, o mažažemiai ūkinin
kai gavo papildomai 390 tūks
tančių ha. z

Didelis 'darbaš atliktas per
keliant 350 tūkstančių šeimų į 
vakarų žemes. Joms tapo išda
linta,, 3.5 milijono ha. Viso Len
kijoje išdalinta 5,600 tūkstan
čių ha žemės ir lenkai tvirtina, 
kad užteks ne tik duonos, bet 
ir pyragų. Lenkijoje kyla ir 
pramonė. Anglies kasimas jau

Vilnius.

REPUBLIKONAS KON<į- 
RESMANAS RAGINA 
ŠTIPRINT VOKIETIJĄ

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Kari 
E. Mundt gailėjosi, kad A- 
merika iki šiol “negerai el
gėsi su vokiečiais.” Mundt 
ragino kongresą remti Mar- 
shallo planą — atgaivint ir 
sustiprint vakarinės Vokie» 
tijos pramonę ir sutvirtint 
vakarų Europą prieš komu
nizmą.

Sovietai suėmė du Kana
dos oficierius kaip taria
mus šnipus.

monių kritika. Žmonės, išmokę šiek tiek 
taisyklingai rašyti ir daugiau ar mažiau 
mikliai priverti virtines citatų iš 'sveti
mų knygų, — šie žmonės jau laiko save 
lyg ir darbininkų klasės “dvasios va
dais.” Per anksti. Ir šiek tiek neprotin
ga. Reikia labai ilgai,ir uoliai mokytis, 
norint įgyti teisę atsargiai patarti. O 

ugdydami ją palaipsniui, patariant, reikia atsiminti, kad ne visą 
žinai ir kad,' juo ilgiau gyveni, juo sun
kiau viską žinoti mūsų laikais, kai tik
rovė keičiasi tokiu pašėlusiu greičiu.Mūsiškiuose per daug kritikos, kuri 

nieko bendro neturi su kritikų: savikriti
ka, — su asmeninio, individualaus el
gesio kritika, su savo nuomonių ir savi-

Pradėti (literatūroje) darbą dideliais 
romanais tai labai nevykusi manie-

WORCESTER, MASS
LIETUVOS GELBĖTOJAI 

AR APGAVIKAI

Lapkričio 20 d. vietinis 
laikraštis “The Evening Ga
zette” išspausdino: “Lithuani
an Relief Day Proclaimed. 
In observance of a fund drive 
this week by Worcester Lith
uanian Relief Committee, this 
proclamation was issued by 
Mayor Sullivan today:

“Whereas, . the people of 
Lithuania (mano pabraukta) 
are in great need of assistance 
to provide the necessities of 
life, and

“Whereas, tne residents of 
Worcester of Lithuanian an
cestry have been made aware 
of the stressing needs of the 
people in their mother 'coun
try,

“A- benefit Tag Day will be 
held on Saturday, Nov. 22, 
1947, in the city of Worcester 
to aid the United Lithuanian 
Relief Fund Campaign.”

Worcesterio veikėjai turėtų

Ar tai

tikrai sužinoti, ar tas B.L.š.F. 
perduos į Lietuvą sušelpimui 
tuos pinigus. Iki šiol mes be
turime žinių, kad tas fondas 
bent kiek sušelpė Lietuvoj 
gyvenančius lietuvius.
būtų miesto majorui pasako
ta melagingai, kad jis tokį 
atsišaukimą darė į miesto pi
liečius? Ar tai galėtų būti 
kokia akyplėšiška apgavys
tė? Atrodo, kad vardan Lie
tuvos nukaftkintos per oku
pantus vokiečius maldauja pi
nigų, o atiduoda pronaciams 
—pabėgėliams, kurie tingi už
sidirbti sau pragyvenimą.

Bevardis.

SUMANYMAS PRIEŠ 
LINČININKUS

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Keat
ing įnešė sumanymą už
draust negrų linčiavimus; 
reikalauja, kad valstijos, 
kur žmogus nulinčiuo ja
mas, ' atlygintų $2,000 'iki 
$10,000 jo šeimos nariams.

t r
Paul Gustas Funeral Home,

INC.
354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUST

Telefonuokite dieną ar naktį
EVergreen 7-4774

Naujai išHekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali i atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 

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

CHARLES J. ROMAN
^RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie - manęs dieną 
ar nakt|, greit sūteiksi 
me modernišką patama- 
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
šy šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 41 lt

ra... Mokytis rašyti reikia mažais ap
sakymais, kaip tat darė beveik visi stam
biausieji vakarų ir mūsų rašytojai. Ap
sakymas moko žodžių ekonomijos,^logiš
ko medžiagos suskirstymo, siužeto aišku
mo'ir temos vaizdumo. Bet kai aš vie
nam gabiam literatui pasiūliau atidėti 
romanų rašymą į Šalį,'imtb rašyti apsa
kymus, jis atsakė: “Ne, apsakymas per
daug sunki forma.” Vadinasi, patranką 
paprasčiau padaryti, negu pistoletą.

(Iš rinkinio “Jauniems Rašytojams”- 
ir iš kitų M. Gorkio raštų—parinko J. 
Ęarkus.)

SSKELBKITĖS LAISVĖJE

ADAM V. WALMUS, DM
DAKTARAS—DENTISTAS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
Ir sekmadieni.

650 5th Ave., kamp. 19th. St. i
BROOKLYN, N. Y 

TeL SOnth &-SM6
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kolonijos dirvoje

Mirė Antanas Marcinkevičius

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. |

Kokia buvo mūsų 
laike šių dviejų

ĮĮpjĮjįĮiyiĮ^^

organi- 
ir san- 

ir k u 1-

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964
i 
i 
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TELEPHONE
8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BĄLLAS
' '(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

So. Boston, Mass.

IJTUANICA SQUARE

RESTAURANT

Man’s BULOVĄ...richly styledz 
...always accurate and depend
able. £32.50

Lady’s BULOVĄ . . . modern \ 
beauty in every trim line . . . ^
17-jewels. $33.75 *

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

Jhll.
’"•"tintu...........

I' V? f‘ ’a?“’Tvį'ĮV'jį' ••
■? , , .-n t j • .
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Vienybės Kelias-- Progresas
Rodos dar vakar, gavus 

Argentinos liaudžiai - kiek 
daugiau laisvės ir pradėjus 
laisviau kvėpuoti, ir mes, 
šio krašto lietuviai, pajutę 
galimybes platesniam kul
tūriniam veikimui, išleido
me savą laikraštį “Vieny
bę’’. Rodos dar tik vakar 
leidome pirmąjį mūsų laik
raščio numerį, kuriame 
nuoširdžiai pasisakėme už 
pažangios d e m o k ratinės 
minties skleidimą ir 
siekimą lietuvių vie
nybės, o jau štai išeina 53 
numeris, jau praslinko dvie- 
ji metai ir nuėjome nemažą 
dalį mūsų užsibrėžto kelio.

Laikas bėga greit, o 'dir
bant visuomeninį darbą rei
kia nuolatiniai skubėti, kad 
neatsilikus nuo žaibo grei
čiu bėgančio besikeičiančio 
gyenimo. “Vienybė”, kiek 
jos jėgos leido, stengėsi bū
ti aktuali, laikytis.einamojo 
momento vėžėse, stengėsi 
būti naudinga šio krašto 
lietuviams — laiku atlikti, 
išaiškinti visus svarbiuosius 
iškilusius klausimus. Dide
lis šio krašto pažangiųjų 
lietuvių pritarimas mūsų 
laikraščiui* aiškiausiai įro
do, kad sąžiningai stengė
mės pildyti visuomenės 
mums pavestas pareigas,'

• 7------------------
kad neapvylėme jos — už 
tai plačios Argentinos lie
tuvių masės mus taip gau
siai remia ir palaiko.

Kaip du metai atgal, išė
jus pirmam “Vienybės” nu
meriui, buvo gausybė mūsų 
visuomenei svarbių proble
mų, taip jų yra ir dabar. 
Jos niekuomet neišnyksta, 
nes bėgantis gyvenimas pa
žangiajai visuomenei kas
dieną vis stato naujus užda
vinius, reikalauja iš jų nau
jų darbų ir naujų pastangų. 
“Vienybė” nuo pat pirmųjų 
jos dienų pavedusi savo 
puslapius naudingiems vi
suomenei tikslams, ir šian
dien/ jau didesnius ir pla
čiau pasklydusius šio kraš
to lietuviuose, skiria visuo
menei, jos organizacijoms, 
veikėjams, kad juose nuola
tiniai būtų gvildenami ir ri
šami svarbieji laiko įvykiai, 
kad ir mūsų gyvenimas 
laiptas po laipto kiltų aukš
tyn ir gautų daugiau švie
sos. Įsisiūbavus platesniam 
veikimui, užaugus ir sustip
rėjus pažangiosioms orga
nizacijoms auga ir jų užda
viniai* bei atsakomybė, ko 
tinkamam gvildenimui rei
kalinga stipresnio ir dides
nio spaudos organo. Mes ir 
siekiame, kad “Vienybė”

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51’’ pen and matching pencil. 

The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrowL

v *17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI ’ t 

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN!) 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

nuolatiniai augtų ir tvirtė
tų, kad ji sėkmingai galėtų 
atlikti jai skirtą svarbų ir 
atsakingą uždavinį. Kad vi
si bendrai, laikraštis, orga
nizacijos ir visa mūsų kolo
nija nuolatiniai koptume 
aukštyn.
pozicija 
metų ?

Mūsų 
stovėjome už nuolatinį tvir
tėjimą pažangiųjų 
zacijų, už vienybę 
taiką s o c i a 1 į 
tūrinį (įarbą dirban
čiųjų tarpe, už sutelkimą 
visų padoriųjų lietuvių tau
tiniam demokratiniam ju
dėjimui, kad išlaikius kil
nius ir garbingus mūsų 
gimtojo krašto papročius ir 
tradicijas, savą kalbą ir 
meilę Lietuvai. Stengėmės 
visais galimais būdais, kad 
lietuvių tarpe išnyktų ne
santaika ir nepasitikėjimas 
vienų kitais, kad lietuviai 
apsivalytų nuo bjaurios 
profašistinės priešlietuviš- 
kos šmeižtų kampanijos ir 
jos skleidėjų. To siekdami 
mes judinome visus pado
rius lietuvius kuo smarkiau 
dirbti dėl paramos karo nu
skriaustai ir suniokotai mū
sų gimtinei Lietuvai, sten
gėmės kuo plačiau nušvies
ti apie smarkiais tempais 
vykstantį Tarybų Lietuvoje 
naujo gyvenimo kūrimą, ra
šėme apie jos gryną tikrovę 
ir demaskavomę mūsų tėvy
nės priešų šmeižtus ir visus 
provokacinius veiksmus.

Mūsų gimtinės Lietuvos 
reikalu mes, kaip ir visa di 
džiuma šio krašto lietuviu 
stovėjome toje pozicijoje, 
kurios laikosi kiekvienas 
susipratęs, sąžiningas ir 
kultūringas žmogus. Mes 
visą laiką atviriausiai pasi
sakėme, jog einame su Lie
tuvos liaudimi, kuri liuesai 
išreikšdama savo norus pa
sisakė už progresyviškiau- 
sią pasaulyje demokratinę 
valdymo formą —• už tary
binę santvarką, ir džiaugė
mės jos atsiekiamais laimė
jimais, džiaugėmės, kad ga
lop tapo nugalėtas didžiau- 
sis žmonijos priešas ir bu
vęs mūsų tautos pavergėjas, 
nacifašizmas ir išsilaisvinu
si mūsų Lietuva vėl vienin
gai su didžiąją taryb. tautų 
šeimą eina pirmyn link di
džiausio jos visapusiško su
klestėjimo. Mes atvirai sto
jome už dabartinę Tarybų 
Lietuvos vyriausybę ir 
griežtai pasisakėme prieš 
visus Lietuvos priešus, sme- 
tonink. ir nacifašizmui tar
navusius bėglius. Smerkėm 
priešlietuvišką darbą iš kie
no pusės jis tik pasireiškė.

Šalies padėties klausimu, 
ant kiek galimybės leido 
mūsų pozicija buvo visuo
met su progresyviąja šio 
krašto liaudimi už tuojauti-. 
nius ir pagrindinius jos rei
kalų apgynimus, už progre
syvius siekius jos yidujiriė-

j e padėly j e ,' Jos 
ekonomijoje, indus
trializacijoje, už agrarinę 
reformą ir t.t. Gerbėme de
mokratines šios didelės ir 
vaišingos mus priglau du
sios šalies tradicijas ir kiek 
mūsų padėtis leido, ėjome 
su progresyvėmis jos jėgo
mis, skatinome lietuvius, 
taip kaip pridera kiekvie
nam susipratusiam šio kra
što gyventojui, remti dar
bininkų kovas už būvio pa- 
gerinipią ir padėti didžiai ir 
darbingai šio krašto liau
džiai pakreipti savo gyveni
mą, savo orientaciją plates
nės demokratijos keliu.

Tokia buvo pozicija laike 
šių dviejų metų. Tokia ji y- 
ra dabar, ir bus toliau, nes 
ji išreiškia geriausių ir iš
tikimiausių lietuvių siekius 
gynime darbo žmonių inte
resų. Ir dabar, sukakus 
flviems metams mūsų nuo
latinio neatlaidaus darbo, 
mes tvirtai įsitikinę savo 
pozicijos teisingumu dar 
pabrėžiame, kad ir toliau 
jos laikysimės. “Vienybė” 
juk ir išėjo, kad dirbus pa
žangai; kad tarnavus pla
čiųjų masių aukščiausiems 
interesams.

Įžengdami į trečiuosius 
“Vienybės” gyvavimo me
tus, kviečiame visus mūsų 
tautiečius dar labiau susi
spiesti apie savo laikraštį ir 
alizavimo keliu. “Vienybė
je”, kiekvienas kilnus tiks
las, . kiekvienas naudingas 
darbas ras savo geriausį 
pagelbininką.

“Vienybė” juk ir eina 
tam, kad tarnauti pažangia
jai mūsų visuomenei, kad 

7 |kelti jų apšvieta, skaidrinti 
jų sąmonę ir stiprinti tar
pusavinį sugyvenimą. Ta
me ir glūdi didžiausioji jos 
jėga, kuri išlaikė ir iškėlė 
ją per šiuos du metu. Pil
niausiai tikimės, kad ir at
eityje josios jėga augs, plė
sis, kaip ir pats laikraštis, 
ir tuo neš kas kart didesnę 
naudą šio krašto lietuvijai.

(Iš Arg. “Vienybės”)

Šiuo pranešama, kad mirė 
Antanas Marcinkevičius, 57 
metą amžiaus, lapkričio 17 d., 
visai nesirgus ir netikėtai pali
ko mus būrelį draugų dide
liame liūdesyje netekus gero 
draugo.

i
Dėl paskutinių apeigų pa

laidojimui, matyt, nėra kam 
rūpintis. -Nors giminių ir yra, 
bet, kaip darbininkas, visti sa
vo gyvenimą dirbant dėl kas
dieninio išsilaikymo, pinigų 
daug sutaupyti negalėjo, tai 
gal dėl šios priežasties ir gi
minės nesiskubina pasirūpinti 
tinkamai palaidoti.

Vėlesniais

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYSBASES OF JOB DISCRIMINATION

(COMPLAINTS TO HPC flSCAL.YIAl H4S-44)

KACE

WHW M.T % WCRC HWOtt

Auem

Religion

NAMŲ DARBININKE 
Guolis ant Vietos. Privatinis Kambarys 

ir Vonia. 
Linksma Aplinka.

Skambinkite MRS. JARK0W, tikUi Urp 
10 ir 11 vai. ryto. 
LONGACRE 5-7628

New Haven, Conn
IŠ MŪSŲ VEIKIMO

—W WHKH 7m»W NATIONAL ORIOM

LDS 16 kuopa ir LLD 32 
kuopa paėmė busą, kuriuomi 
New Haven lietuviai važiuos 
į festivali, Brooklyn, N. Y. 
Busas i^eis šeštadieni, 29 d. 
lapkričio, 1:30 vai. po pietų, 
nuo Wallace ir Hamphrey 
gatvių kampo. Būkite laiku.

THOSE CHARGED WITH DISCRIMINATION

hS BAIMĖM

COVrSNMCNT

•#.4 %

LDS 16 k p. buvo surengus 
koncertą, lapkričio 16 d. Pa
sisekė labai gerai. 
Ignas Kubiliūnas ir 
Siaurytė iš Bostono. 
Bakšy te gražiai grojo 
monikos. Dainininkai 
žikantė publikai labai

Dainavo 
Akvilė 
Morta 

ant ar- 
ir mu- 
patiko.

Darbuose diskriminacija vyriausia yra paremta rasi
niais skirtumais. Seka religija ir tautinė kilmė, kaip 
rodo prezidento speciali© komiteto paruoštas raportas. 
Daugiausia tame prasikalsta industrijos ir verslo sa

vininkai, antruoju prasikaltėliu yra valdžia, o 
trečiuoju tūlos darbininkų unijos.

MONTREAL, CANADA
SMAGI VAKARIENĖ

Lapkričio 15, šeštadienio va
kare, LLD 47 kuopa suruošė 
smagią vakarienę. Orąs buvo 
gr&žūs, tad ir publikos prisi
rinko nemažai. Vakarienė bu
vo priruošta gana puikiai, bu
vo gardžių valgių ir gėrimų, 
o vėliau tęsėsi šokiai.

Vakaras praslinko gana 
gražiai ir maloniai. Susirin
kusieji draugiškai pasišneku
čiavo, padainaMb, o kas norėjo 
pasišoko lietuviškas polkas ir 
valcus. Nei nepasijutom, kai 
laikas atėjo namo keliauti. ’

Visų atsilankiusiųjų vardu 
širdingai dėkojame geroms 
šeimininkėms už taip geros su
eigos priruošimą. Tos drau
gės rytiečių pusėje daugiausiai 
pasidarbuoja, t. y., Virbilienė, 
Smetonienė ir Juraitienė. 
Draugai vyrai irgi joms pa
gelbėjo: drg. Markevičius, Ju- 
raitis ir
visiems atsilankiusiems 
čiamsj

Mikaliūnas, Ačiū ir 
sve-

*
Ištiko Nelaime M. Tamošauską

Teko nugirsti, kad draugą 
M. Tamošauską automobilius 
parmušė. Drg. Tamošauskas 
nugabentas į St. Mary ligoni
nę. šiuos žodžius rašant dar 
neteko sužinoti; kaip sunkiai 
sužalotas. Drg. Tamošauskas 
yra darbininkiškų pažiūrų, 
skaito Laisvę ir Liaudies Bal
są, visada remia darbininkiš- 
kąjudėjimą; Linkime draugui 
Tamošauskui greit pasveikti.

* *’ * u

Apsiprato su Užpuolikais
Tūlas Benny Finkelstein, 

kavos restauranuko savinin
kas, 100 Vitre St., apsiprato

Viena vakara€■ Vlaikais velionis | su užpuolikais.
buvo pasitraukęs iš visuome- Į Pus jį atėjo trys jaunuoliai
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Moteris
* * *

Laikė Gemblerystės
Namus s

Farber, 51 metų am-Rachel 
žiaus, laikė gemblerystės na
mus 4279 St. Urban St. Pas' 
ją pagavo belošiant pokerį še
šis asmenis, iš katrų keturis 
pripažino kaltais ir nubaudė 
po 25 dolerius, arba po mė
nesį kalėjimo.

Savininkė išbėluota iki teis
mo, uždedant $500 kaucijos.

* * *

Teisiami už Vagystę
. Du sunkvežimių vairuotojai 

teisiami už vagystes. Fabien 
Lamontagne, 2488 Manufact
urer St., ir E. Lavoie, DeLa- 
salle St. Jie kaltinami pavo
gime iš Bonaventure stoties 
freito dėžių penkių šimtų do
lerių vertės prekių.

F. z Lamontagne nuteistas 
metames į kalėjimą, o E. La
voie ant trijų mėnesių.

Kiti du vagiliai—P. Norbert 
ir M. Simson — pagauti besi- 
laužiant į krautuvę, 3720 St. 
Lawrence St. Vagišiukai lau
kia teismo.

# * * (
Moteris Teisiama Kaipo 

Žmogžudė
Septyniasdešimt metų mote

ris Mrs. Marie Montpetit tei
siama kaipo žmogžudė už ne- 
legalę operaciją.. Liepos 25 
d. ji padarė nelegalę operaci
ją našlei Mrs. J. Favreau,

Lapkričio 19 d. LLD 32 kuo
pa turėjo susirinkimą. ‘ Tarpe 
kitų tarimų nutarta pasvei
kinti dienraštį Vilnį su ke
bais doleriais.

Drg. Latvėnienė dar vis ser
ga. Serįa jau apie šeši mė» 
nėšiai Atrodo, gerėja. Lin
kime greitai pasveikti.

Padėkos Žodis

New Haveno lietuviai širdin
gai dėkoja Sofijai ir Antanui 
Masonams, gyvenantiems Mia
mi, Fla., už pasveikinimą. Jū
sų sveikinimas buvo skaitomas 
laike pertraukos koncerte.

J. S. K.

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

LLD 5 ir LDS 8 kp. susirinkimas 
įvyks kartu gruodžio 2 d., po 180 
New York Avė., 7:30 v v. Nariai 
abiejų kuopų yra kviečiami nepa
miršti datos ir dalyvauti susirinki
me. — V. J. Kasper, sekr.

(275-276)

CLEVELAND, O.
LLD 22 kp. susirinkimas {vyks 

lapkr. 26 d., 7:30 v. »v. LDS Klube. 
Nariai kviečiami dalyvauti susirin
kime, atsiveskite ir nauju žmonių 
įrašyti į LDS. Bus ir balsavimas 
LLD Centro Komiteto sekantiems 
metams. Delegatai išduos raportą iš 
Nacionalės Ateivių Teisių Gynimo 
Konferencijos. — J. S. (274-275)

iš Sorel miestuko, kuri mirė.
Mirusiosios brolis aiškina 

teisme, kad jo sesuo išvažia
vusi į Montrealą. Po jos su
grįžimo už trijų dienų ji smar
kia isusirgusi. Rugpiūčio 3 
dieną ją išvežę į Sorel ligoni
nę o 18 rugpiūčio mirusi. Teis
mas tebesitęsia.

Korespondentė.

RONKONKOMA 
««S4

nės veikimo dėl nesveikatos, 
bet ankstesniais laikais Anta
nas buvo geras bendradarbis 
pažangios spaudos šeimynoje 
—rašinėdavo poeziją, juokus, 
monologus ir tt., “Laisvėje,” 
“Vilnyje” ir kituose laikraš
čiuose, pasirašinėdamas slapy
vardžiu Lakštingalos Vaikas.

Labai sunku netekti ‘gero 
draugo! Jis bus mūsų, bosto
niečių, tarpe atmintyje, kol 
mūsų širdys plaks dėl tų pa
čių minčių ir .darbų, kaip tu 
buvai, Antanai!

Netekęs gero draugo, 
Charles Petrates.

30 Dwight St.
Boston, Mass.

vienas iš jų turėjo brauningą 
ir pareikalavo atiduoti pini
gus.

Už trijų dienų atėjo vienas 
vyrukas tuom pačiu reikalu. 
Rodydamas brauningą vėl pa
reikalavo pinigų. Bet įsidrą
sinęs savininkas/ pradėjo sve
čią kumščiais vaišinti, kad pa
starasis tik sveikas paspruko.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

,T • <
’■i

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

Pajieškojimai j
Pajieškau Alex Suvol^ko ir Mo

nica Ramaika. Tegul patys atsišau
kia, arba kas žinote kur jie dabar 
gyvena, malonėkite man pranešti, 
už ką būsiu dėkingas. Taipgi pa
jieškau ir jų giminių. — 
Frank S. R. Ramaika, 66 W. 
Buren St., Chicago 5, Illinois.

Van

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 
teMWMMMWMMMWWMMAAAAMAAAAAAAAAAl
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Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

- Tel. MArket 2-5172

F.W.Shalins
. (Shalinskaa)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuvee

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7>4499

'i

GREEN STAR BAR & GRILL
UETUVISKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Graen Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

5 pust—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Aiitr., Lapkr. 25, 1947
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Festivalio Žinios
Per Meną--j Šviesą, su Šviesa—į Laisvę!

Central Brooklyno LLD Kp. 
Pirko Namo Šerą

Buvo Graži Talka Gavrilovičius Rašo-

Brooklyno Lietuvių Kalbos Mokyklėlės vaidylos suvaidins ko
mediją "Jonuko Liga,’’ 27-tos 
Lyceum. »

Kituose apie Festivalį apra
šymuose jau buvo kalbėta, 
kas pildys trijų dienų—lapkr. 
27, 28 ir 29 dienų programas 
ir kur tos programos vyks. 
Dabar pakalbėsime apie sek
madienio, lapkr. 80 dienos, 
programą. Programa prasidės 
3:30 vai. po pietų, Schwaben 
Hall, 474 Knickerbocker Ave., 
Brooklyne. Programa numa
tyta sekama tvarka:

I. Laisvės Choras iš Hart
ford, Conn., vadovaujamas 
Wilma Hollis. Choras dainuo
ja Turenko "Kalvių Dainą” ir 
liaudies dainą "širmas žir-s 
gas.”

2. Solistė Norma Chaponis iš 
Shrewsbury, Mass., dainuoja 
S. Šimkaus "Lopšinę” ir Miko 
Petrausko "Girių Paukšte
liai.”

3. šį numerį pildo visiems 
Amerikos lietuviams žinoma 
menininkė-dainininkė, aktorė, 
kaipo tokia, atsižymėjusi ne 
tik tarp lietuvių, bet ir svetim
taučių tarpe — Biruta Ramoš
kaitė . Ji dainuoja solo Miko 
Petrausko "Kaitink, šviesi 
Saulute” ir P. Sarpaliaus 
"Dukružėle.’ ’

4. Laisvės Vyrų Choras iš 
Hartford, Conn., vadovybėje 
Wilma Hollis. Dainuoja "Ru- 
duo” ir S. Šimkaus "Plieno 
žirgas.”

5. Lyros Choras iš Phila
delphia, Pa., vadovystėje 
Rose’s Merkytės. Choras dai
nuoja porą dainelių, pasiren
kant. z

6. Suzanna Kazokytė iš Ja
maica, L. L, dainuoja J. Gruo
džio "Visur Tyla” iš Bronės 
Šalinaitės-Sukaskienės "Aš Ir 
Paklausiau.”

7. Jonas Sabaliauskas iš 
Worcester, Mass,, dainuoja 
solo Tallat Kelpšos "Nuplas
nok" ir A. Aleksio "Graži 
Čia Giružė.”

8. Norma Chaponis ir Helen 
♦ Kizys iš Worcester, Mass.,

duetistės. Jos dainuoja R. 
židžiūno "šventė” ir žemai
čio "Mylimas Berneli.”

9. Violette čypas iš Great 
Neck, L. L, dainuoja Kača- 
nausko "O Kaip Miela Iš
girst” ir J. Banko "Spaudos 
Balius.”

10. Pertrauka. Pertrauko
je gal bus svečias kalbėtojas.

II. Aido Choras iš Wor
cester, Mass., vadoyaujamas 
J. Karsokienės. Dainuoja A. 
Sasnausko "Lėk, Sakalėli” ir 
Tallat Kelpšos "Meno Daina.”

12. Gertrude Ulinskaitė iš

Mayfair Teatre

*. • Seventh Ave. ir 47th St., 
New Yorke, Darryl F. Za- 
nuck’o "Gentlemen’s Agree
ment” yra socialiai reikšmin
ga filmą, kuri, tačiau, savo 
svarbioje misijoje neprarado 
jdomumo.

Filmą einasi apie Phil Green 
(Gregory Peck) pasimojusį 
rašyti prieš antisemitizmą. O 
kad tiksliausia perstatyti da
lyką, jis pasiskelbia žydu ir 
išbando ant savęs diskrimina
cijas, užgauliojimus ir net ar
timųjų skersakiavimą.

popietį, 3:30, Brooklyno Labor

Waterbury, Conn., solistė. 
Dainuoja Tallat Kelpšos "Ne 
Margi Sakalėliai” ir Gounod’o 
"Jewel” iš operos "Faust.”

13. PranasBalevičius (Frank 
Ballwood), pianistas iš Wil
merding, Pa. (dabar kurį lai
ką apsigyvenęs Brooklyne), 
duoda porą muzikos pumerių, 
rodos, jo paties kompozicijų.

14. Solistas Stasys Kuzmic
kas iš Shenandoah, Pa. Dai
nuoja S. Romberg’o "Stout
hearted Men” ir rusų liaudies 
dainą “Raukšlėtas Jo Veidas.”

15. Profesionalė dainininkė, 
Biruta Ramoškaitė, dainuoja 
porą dainelių solo — pasiren
kant.

16. Sietyno Choras iš New
ark, N. J., vadovaujamas Vla
do Žuko. Dainuoja "Sveiki 
Gyvi, Draugai” ir Turenko 
"Kalvis.”

17. Perstatymas. (Nesužino
ta, koks ir keno pildomas.)

18. Paskutinis sekmadienio 
ir paskutinis Festivalio nume
ris—Finalas, šį'numerį pildo 
visi chorai ir gal dar prisidės 
solistai, dainuodami masiniai. 
Dainuoja A. Sasnausko “Kur 
Bėga Šešupė” ir Aleksandra
vičiaus "Kas Ten Dainuoja.”

Norėtųsi daugiau kai ką apie 
Festivalio programų dalyvius 
parašyti ir juo tinkamiau at
žymėti, bet laiko ir vietos 
trūkumas' to padaryti nelei
džia. Už tai dalyviai ir pu
blika prašomi šių žodžių ra
šė j ui atleisti.

Reikia pasitenkinti tik pa
minėjimu daugumos Festivaly
je dalyvių ir atžymėjimu, kad 
Festivalis vyksta lapkričio 27, 
28 ir 29 dienomis Labor Ly
ceum salėje, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyne, 6 sekmadie
nį, lapkr. 30 d., Schwaben 
Hall, 474 Knickerbocker Ave., 
Brooklyne.

Bilietai gaunami Laisvės 
raštinėj, 427 Lorimer Street, 
Brooklyne. Jų kaina visam 
Festivaliui — $4. Atskiriems 
vakarams—po $1.25.

Trimis Festivalio Vakarais 
Bus Šokiai

Šokiai įvyks 27-tos, 29-tos ir 
30-tos vakarais po koncerto. 
Penktadienio* vakarą šokių ne
bus, nes tą vakarą programa 
prasideda 7:30, permažai 
liks laiko šokiams.

Prašome visų įsitėmyti, jog 
šokiams gros’ Joe Thomas 
( Tamašau skas) Orkestrą, 
brooklyniečiai. Pirmesniuose 
pranešimuose klaidingai buvo 
minėta kita orkestrą.

F. R. K.

New Yorke buvo sustoję 
dvynukai, Ella ir Joseph. He- 
mond, 8 metų, vieni keliaują 
iš Rhode Island į Kaliforni
ją pas dėdę. Stotyse vaikus 
pasitinka, jiems pagelbsti 
Travelers * Aid Society pagal 
IŠ anksto susitarimą su jų tė
vu.'

Nem Yorko Miesto Labda
rybės Department© viršinin
kai, pagaliau, pradėjo pasita
rimą su CIO Public Workers 
dėl unijos reikalavimo pakel
ti algas. \

Trečiadienį, lapkričio 19 d., 
Lietuvių Neprigulmingo Klubo 
name, 269 Front St., LDS 46 
ir LLD 24 kuopų įvyko susi
rinkimas. Kadangi daug na
rių priklauso abiejose kuopo
se, todėl ir susirinkimai laiko
mi tą pačią dieną.

LDS kp. turi apie 30 narių 
ir visi pasimokėję duokles už 
šiuos metus. Su gavimu nau
jų narių kudpon, tai mes -ne
galime pasigirti. Iki šiol gau
ta tik 1 narys, bet vienas iš 
vajininkų pranešė, kad iki se
kančio susirinkimo mano gau
ti bent porą naujų narių. Ko
misija, kuri darbavosi suren
gimui menininkui Juškai ban- 
kieto, pranešė, kad bankietas 
gerai pavyko. Rengėjai ir 
menininkas Juška pilnai pa
tenkinti. Apmokėjus bankie- 
to išlaidas, dar liko keletas 
desėtkų dolerių pelno. Ka
dangi rengėjai buvo abidvi 
kuopos, tai ir pelną pasidalino 
pusiau. -

Skaitytas laiškas nuo Ame
rican Committee for Protec
tion of Foreign Born, šiuomi 
laiku komitetas turi apie 100 
asmenų, kuriuos turi apginti, 
tarpe tų yra vienas lietuvis 
Anton Jay, kuriam pilietybė 
norima panaikinti. Tuom rei
kalu priimta rezoliucija, kuri 
bus pasiųsta T. Clark, gene
raliniam prokurorui Washing- 
tonan. Kai kurie draugai pa
sirašė Kant peticijos, kurioje 
pasmerkiama pasikėsinimas 
panaikinti Anton Jay piliety

Nenuodyk Savęs, Sako 
Atsakingos įstaigos 
Išleistas Lapelis

Prieš apie metus laiko įsi
steigęs Brooklyne apsaugai 
nuo vėžio organizacijos sky
rius kas mėnuo išleidžia lape
lį, kurio tikslas yra visuome
nę šviesti ir per apšvietą pri- 
gelbėti išvengti vėžio ligos ar 
bent paskatinti laiku gydytis 
tos ligos jau ištiktus.

Lapelyje už lapkričio mė
nesį, šaukia:

Nenuodyk savęs. Medicina 
puiku — sergančiam — kada 
ji • pritaikyta daktaro. Tačiau 
daug žalos gali pasidaryti, 
jeigu nesijauti gerai, o dar 
spiriesi nuodyti save be tinka
mo medikališko patarimo. Ka
da tavo kūnas skundžiasi, jog 
su juo kas blogo, "neuždaryk 
aliarmo” su piliule...

Kitais žodžiais, sako ta 
įstaiga, vadovaujama žinovų, 
neprikimšk save bile kuo, kas 
vadinama vaistais ir norima 
tau parduoti. Gal tie vaistai ir 
geri kam nors, kokiai nors li
gai, bet, kaip be gero ištyri
mo gali žinoti, kokią ligą tu
rįs ir kokius vaistus vartoti ? 
ženklai veik visų ligų vienas 
kitam panašūs.

Brooklyno Vėžio Komitetas 
'negydo ligonių, jis tik pata
ria, kas daryti, jeigu jūs ma
note, kad jūsų nesveikata įtar
tina esant vėžių. Centralinis 
skyrius randasi 135 Montague 
St., o Williamsburgo — 214 
Graham Ave.

Jauna Viešnia* *

Į LMS Rytinių Valstijų Fes
tivalį, 27, 28, 29 ir 30-tą, at
vyksta Aldona Daukus iš/ De
troit, Mich., duktė Julijos ir- 
Jono Daukų. Aldona, sykiu 
su Detroito Merginų Sekstetu, 
apsistos viešbutyje, Piccadilly, 
227 W. 45th St., New Yorke.

Sekstetas atvyksta dainuo
ti Festivalyje.

Aldona tikisi pamatyti ir 
naująjį Lietuvių Kultūros 
Centrą. Nors jos tėvai jau 
buvo šėrininkais nuo seniau, 
jinai pati taipgi pirkosi šėrų 
už $50, tad atvyksta jo pa
matyti kaipo, šėrininkė. D-ė. 

bę. Kuopa iš iždo paaukojo 
$5.

Skaitytas laiškas nuo LDS 
3-čios apskrities komiteto, ra
ginantis pasiųsti delegatus 
konferencijon, kuri įvy^s sek
madienį, gruodžio 7 d., Eliza
beth, N. J. Delegate apsiėmė 
drg. P. Semen.

Buvo pranešta, kad mūsų 
narė Ona Rugienienė, kuri 
apsirgo 1946 metais, dar ir 
dabar nėra pasveikus. Nors 
vaikštinėja ir gali šį-tą pasi
daryti apie namus, bet dirbti 
dar negali. Nutarta iš iždo 
paaukoti $5 ir kreiptis į LDS 
Centrą, kad kiek pagelbėtų.

LLD 24 kp. finansų rašti
ninkas raportavo, kad jau visi 
nariai yra pasimokėję už šiuos 
metus ir gauta 2 nauji nariai. 
Ragino, kad tuojaus pradėtų 
pasimokėti už sekančius mef 
tus. Nariai pasižadėjo greitu 
laiku pasimokėti.

Nors kuopa kapitalo ižde ir 
mažai teturi, bet matant rei
kalą- sukėlimui pinigų Lietu
vių Kultūrinio Centro namui 
nutarta nupirkti šėras. LDS 
kp. jau pirmiau yra pirkusi 
sau šėrą. Paraginta visi kuo- 
piečiai, kurie tik išgali, kad 
įsigytų vieną ar daugiau Še
rų. Teisybė, kai kurie jau 
yra šėrininkais ir paskolinę po 
stambią sumą pinigų.

Laisvės vajaus reikalas pas 
mus prastai eina. Nėra kam 
darbuotis. Pasitarus, draugai 
pasižadėjo darbuotis. Jeigu 
ne daugiau, tai nors finansiš
kai paremti. Koresp.

Kas Bus 6 D. Gruodžio
Kaip kiekvieni metai, taip 

ir šiemet E. New Yorko ir 
Richmond Hill kolonijų Lite
ratūros Draugijos 185 ir Liet. 
Darbininkų Susivienijimo ‘ 13 
kuopos rengia savo metinį 
b art k i etą, kuris įvyks 6 d. 
gruodžio, Polish Falcons Hall, 
140 Pennsylvania Ave., kam
pas Liberty Ave., Brooklyne? 
Pradžia 7 vaL, vakare.

Praeityje mes visuomet Už 
kelių savaičių pirma bankieto 
sustabdyda'vome*' tikietų par
davinėjimą, nes patalpas tu
rėdavome mažas, šiemet patal
pą gavome erdvingą ir todėl ti- 
kietai dar pardavinėjami. Ku
rie dar manote mūsų bankiete 
dalyvauti, malonėkit tikietus 
nusipirkti. Brooklyniečiai ga
lite duoti tikietų užsakymą 
Laisvėje per drg. J. Kuodį, 
ir tikietaį bus jums rezervuo
ti. Rengėjai iš * savo pusės 
stengsis svečius" patenkinti.

Vienas Rengėjų.

Dar Reikia Festivalio 
Svečiams Nakvynių; 
Reikia iš Anksto

Lietuvių Meno*, Sąjungos 
Festivaliui, įvyksiančiam 
Brooklyne gale šios savaitės— 
27, 28, 29 ir 30-tą—dar vis 
trūksta nakvynių: Prašome 
jas suteikti ir tuojau jas pra
nešti, Laisvės antrašu, 427 Lo
rimer St. . Telefonas STagg 
2-3878.

Pažymėkite, kelis priimsite, 
vyrus ar-moteris, kaip geriau
sia privažiuoti.

Tūli Menininkai Atvyks 
Iš Anksto

Nakvynių ir išvežioto jų į 
nakvynes reikia jau turėti die
ną pirm Festivalio, trečiadie
nį.

Praktika parodė, kad už 
vis svarbiausia yra diena pirm 
festivalio. Tą dieną- atvyksta 
svečiai iš toliau. Atvyksta la
bai pavargę ilgoje kelionėje. 
Išvežiojimas po nakvynes be 
automobilių labai ilgai užtrun
ka ir reikėtų didžio skaičiaus 
išvežioto jų.

Kitomis dienomis tokios pa
galbos reikia mažiau, nes at
vykusieji į festivalį vietiniai 
pas juos apsinakvojusius ne
palieka vienus, parsiveža pa
tys.

Nakvynių Komisija.

Praėjusį sekmadienį vėl bu
vo graži talka Lietuvių Kultū
rinio Centro gražinti. Taipgi 
dirbo būrelis šeštadienį, o kai 
kurie dirbo ir savaitės vaka
rais.

Gaila, kad nebuvus ten vi
sus darbo vakarus ir dienas 
negaliu aprokuoti. Negalėčiau 
kredituojant vieną, nenu
skriausti kito. Nebus persa
kyta, jei pasakysiu, kad gru
pė žmonių jau yra įdėję virš 
savaitės laiko savanoriam dar
bui, aukotam darbui.

Ir didis skaičius yra jau 
įdėjusių po 4-5 dienas. Tūli, 
sakoma, dirbo visais šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo pra
dėjimo ten * talkų, išskyrus 
Laisvės koncerto sekmadienį.

Vienas svarbus ir didelis 
darbas, sutaupęs apie $1,000 
jau visiškai atliktas. Salėje 
esamos arti 500 kėdžių nuva
lytos ir permaliavotos. Prie 
jų valymo, perkraustinėjimY iš 
vietos vieton, prigelbėjo dau
gelis žmonių, be’ permaliavo- 
jimo darbe vyriausiu buvo ir 
pats per keturias dienas išsi
juosęs dirbo jaunasis Bill Ma
lin. Jam talkino keli kiti, kaip 
pirma minėjau, man nespėti 
pamatyti.

Daug kitų darbų nudirbta. 
Jei būtų galima surankfoti 
faktus apie tuos visus geruo
sius talkininkus, ištikro būtų 
įdomus rinkinys.» Gal bent pa
viršutiniai tai pavyks.

Sekmadienį ateinantieji 
dirbti ir tūli svečiai atėjo ra
tuoti dovanomis virtuvės įren
gimui ir stalui. Jau sunešta 
160 gabalų stalavų įrankių 
(silver), taipgi nemažai lėkš
čių, keli geri puodai, peiliai,

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

, t 1—2 dienom Valandos: j „ _( 6—8 vakarais
Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name '

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

IBIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir kra javus A 
sudarau su ame-B 
rikoniškais. Rei-^ 
kalui esant ir 
padidinu /t o k i o, 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavdju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, " 

Kampai Broadway Ir Stone Avi.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore -5-6191
iiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimmiiiiw

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINE, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

muilo, abrūsiukų ir tt. Jau 
galima rengti vidutinį baliu
ką. Apie dovanotojus teks 
prisiminti kitu atveju.

^Svečių vėl atlankė namą 
nemažas skaičius — vietinių ir 
iš toliau. Tarpe kitų, lankėsi 
brooklyniečiai M. Kraujaliai 
ir A. Kraujaliai iš White 
Pldins. Vienas nupirko jau
nuolei dukrai,- kitas sūnui po 
šėrą ir dar padovanojo penki
nę dirbantiesiems ant alaus 
pietums.

Darbo dar yra daug. Ta
čiau gale šios savaitės, esant 
Festivaliui, komisija žadėjo 
talkų nešaukti. Vienok, ma
noma, bus sudarytos sąlygos 
nuvykusiems į Festivalį sve
čiams savo namą pamatyti. 
Tai paskelbs pati namo komi
sija. Rep.

Pergaliečiams
Kadangi šią savaitę įvyksta 

Meno Festivalis ir daugelis 
žmonių yra su juo įvairiais 
reikalais surišti, tai "Perga
lės” pratimų šią savaitę ne
bus. " J. K.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c 
t

Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų
VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60 
----- ----- ---------------- -----------A ... - . ■ . . -..............  —

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadiėnj įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

TONY’S .
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Peter Kapiskas
—W —MI—■■—■—(I—■<

JOHN BURDULIS
Savininkas

OPTIŠKŲ STIKLŲ KRAUTUVĖS , 
121-07 Jamaica Avenue, Richmond Hill, N. Y.

LIETUVIS APRŪPINA AKINIAIS 
Turi 15 metų patyrimo prie optiškų stiklų gamybos.

Egzaminuoja ąkis ir pritaiko akinius.

Kasdien nuo 9:30 ryto iki 6. P .M. 
Antradieniais ir Ketvirtadieniais nuo 6 iki 9 P. M. 

šeštadieniais nuo 11 vai. iki 4 P. M.

Telephone Virginia 9-2599

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. DąilyįAntr., Lapkr. 25, 1947

Mano Mieli Draugai:
Atvykau į Otisville, kur pats 

norėjau atvykti, prašiau dak
tarų suteikti man tą progą.

Ot, gražus tas palocius ir 
labai iškilioje aukštumoje, at
rodo arti dangaus.

Mano geriausi linkėjimai vi
siems.

Draugi ši k ai, jūsų, 
Leon Z. Gavrilovich.

Crystal Palace 
Otisville, N. Y.

Paštas Praneša
Ketvirtadienį, Padėkų Die

ną, bus atdari tik centralinio 
Brooklyno pašto štampų par
davimo ir siuntinių skyriai, 
praneša pašto viršininkas 
Quigley. Išnešios tik "special 
delivery” siuntinius ir surinks 
laiškus taip pat, kaip sekma
dieniais.

New Yorkui nepristigsią 
elektriškos pajėgos, sako Con
solidated *Edison firmos virši
ninkai. Firma galinti teikti iki 
2,521,000 kilowatu—arti 400,- 
000 daugiau, negu suvartota 
bile kada didžiausio pareika
lavimo laiku.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
TeLEVergreen 7-6868

Valandos* 12 rytevaianaos. j 1— 8vakare

Penktadieniais Uždaryta

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES >
1

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
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