
ši savaitė Amerikai reikš
minga tuo, kad jos bėgyje iš
kilo. konkretus ir tvirtas judė
jimas dėl įkūrimo trečiosios 
politinės partijos, kuriai turė
tu vadovauti Ijenry A. Wal
lace.

Veikiantysis Progressive Ci
tizens of America Komitetas 
pirmadienį priėmė rezoliucija, 
kurioje atvirai by 1 o jam a:

“Prezidento Trumano vy
riausybe išdavė Franklino D. 
Roosevelto principus, ir nebė
ra vilties demokratų partijai 
atgimti kaip pažangos jėgai, 
kol jos vadu bus Trumą- 
nas...”

Dėl to Progresyviai Ameri
kos Piliečiai (PAC) ragina 
Wallace’a atsistoti visų pažan
giųjų Amerikos žmonių prie
šakyje, vadovauti jiems ir bū
ti jų kandidatu šalies prezi
dento vietai 1948 metų rinki
mu o.še.

žinia pasklido per visą ša
lį žaibo greitumu. Kas tai 
naujo, kas tai džiaugsmingo, 
kas tai didžiai svarbaus!...

Tolydžio Illinojaus valstijos 
progresyvių konferencija, su
sirinkusi sostinėje Springfir-L 
de, pareiškė panašią mintį, 
kaip PCA New Yorke.

Trečiadienį PCA vadai jau 
kalbėjosi su pačiu Henry A. 
Wallace’u.

Ameriko* liaudis jau seniai 
laukė, trokšdama išgirsti, ką 
tuo reikalu konkretaus Wal
lace jai pasakys.

Gal neužilgo sužinosimo.
* * *

Praėjusį sekmadienį progre
syviai Massachusetts valstijos 
lietuviai buvo suvykę konfe
rencijom kurioje ir šitų žo
džių rašytojui teko dalyvauti. 
Konferencijos dalyviai vien
balsiai Driėmė rezoliuciją, ra* 
ginančia H. A. Wallace’a karv 
didatubti prezidęnto w vietai 
1948 metu rinkimuose.

Lietuvių organizacijos, klu
bai ir draugijos, sutinkančios 
su Wallace’o pažiūromis, turė
tų pasekti Bostono konferenci
jos pavyzdžiu.

Jei tik bus pareikštas pla
tus, didelis Amerikos liaudies 
troškimas, kad W a 1 1 a c e’a s 
kandidatuotų, jis tai, be abe
jo, ir padarys.

Pastaruoju laiku Henry A. 
Wallace aplankė daug Ameri
kos miestų. Kur tik jis įžengė 
koją, ten buvo mielai tūkstan
čių darbo žmonių sutiktas.

Ėjusieji į jo prakalbas turė
jo mokėti aukštas įėjimo kai
nas, tačiau kiekvienoje salėje, 
kur tik jis kalbėjo, nebuvo 
tuščios nei vienos kėdės!
. Tai rodo Wallace’o populia
rumą liaudyje.

Tiršti ūkanų rūkai gaubia 
mūsų padangę.

Kol klaiki tamsa dar nepa- 
verge šviesos, Amerikos liau
dis privalo budėti: organizuo
tis ir veikti!

“Washingtonas yra tos nuo
monės, jog rusų žygis, atlik
tas praėjusį sekmadieni, lo 
krašto ūkį sutvirtins, o ne su
silpnins. Valdininkai rūpinasi, 
kad/mūsų krašto įstatymda- 
riai ir visuomenė nesusidary
tų išvadų, būk tas žygis su
silpnins Rusijos ūkį. . .”

Tai žodžiai, paimti iš žinių 
agentūros ONA koresponden
cijos iš Washingtorio.

“Rusų žygiu” čia vadina
mas piniginės reformos prave- 
dimas ir racijonavimo panaiki
nimas Tarybų Sąjungoje.

Klerikalų Draugas ir kiti 
tos veislės 'laikraščiai rašo, 
būk Tarybif Sąjunga, praves- 
dama tas reformas, “įklimpo.” 
O mūsų valstybės departmen-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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MAISTAS SOVIETUOSE 
ATPIGO DAUGIAU, 
NEGU PUSIAU
Panaikinus Racionavimą, Išleidus Naujus Rublius, Mėsa, 

Pienas ir Kt. Valgiai Atpigo net Trim Ketvirtadaliais

SENATORIAI UŽGYRE 
TUŠČIA TAFTO BU.H. 

“KAINOM APRIBOTI”
Republikonų Bilius Palieka Kompanijoms Laisvą Valią 

Susitarti, Kur ir Kiek Svarbiąją Reikmeną Parduoti
London. — Maskvos ra

dijas pranešė gruod. 18 d., 
jog po racionavimo panai
kinimo ir rublių vertės per
tvarkymo, labai atpigo mai
stas, taip kad mėsa, pienas 
ir sviestas dabar perkama 
už vieną ketvirtadalį buvu
sios jų kainos. Bulvės, dar
žovės ir kiti žemės ūkio 
produktai taipgi atpigo tri
mis ketvirtadaliais.

Kolektyviai ū k i ninkai 
skaitlingai važiuoja į mies
tus ir perka fabrikinius

Italy Policija Sužeidė 
Keliolika Streikieriu

Roma. — Policija žiau
riai užpuolė streikieriu mi
nią, demonstruojančią prie 
miesto valdybos rūmo Cal- 
tanissetoj, Italijos saloj Si
cilijoj. Policininkai buožė
mis sužeidė 15 darbininkų;

i o darbininkai gindamiesi, 
apdaužė 9 policininkus.

’■ ..u........ .
\

Chiną Komunistai Šluoja 
Čiango Armiją Atgal

> —:--------------

Nanking, Chinija. —Chi- 
nų komunistai užvaldė jau 
du trečdalius Honan pro
vincijos, vidurinėje Chinijo- 
ie, ir suparalyžiavo Čiang 
Kai-šeko tautininkams ge
ležinkelį tarp Peipingo ir 
Hankowo. Dabar jie apsupo 
Čiango kariuomenę svar
biuose Kaifeng, čengcow ir 
Lovantr miestuose, centrali- 
nėie Chinijoie. 0 kiek pir
miau komunistai užėmė Su- 
čang miestą su geležinkelio

’stočia.
____________

Užmušta dar 10 Arabu per 
Riaušes Palestinoje '

Jeruzalė. — Žydai penk
tadieni užpuolė arabų kai
mą ties Galilėjos ežeru ir 
b o m bomis ir šaunamais 
p-inklais nukovė 5 suaugu
sius arabus ir 5 vaikus.

Dar pirmą karta anglų 
kariuomenė gynė vieną žy
du kaimą nuo užpuolančių 
arabų. • .

parlėkė marshal-
LAS

Washington. — Penkta
dieni iš Londono parlėkė 
Amerikos valstybės sekre
torius Marshallas. Jis keti
no vakare nėr radiia paaiš
kint. kodėl iširo keturiu di
džiu in, talkininku užsieni
niu ministru konferenciia 
Londono dėl taikos sutarčių 
su Vokietija ir Austrija.

tas sako: ji sutvirtėjo!
Aišku, mes, šiuo-klausimu 

sutinkame su valstybės de> 
partmentu.

Jis teisus.
Spėjama, jog rublio refor

mos pavyzdžiu paseks ir tūli 
kiti europiniai kraštai.

f

dirbinius, kurie taip pat 
paliuosuoti nuo racionavi
mo. To pasekmėje daug 
daugiau suvežama farmų 
produktų pardavimui mies
tuose.

(Hearsto žinių agentūra 
IN’S pranešė, jog mėsa, 
sviestas, bulvės ir kiti že
mės ūkio produktai Sovie
tuose atpigo dviem trečda
liais iki trijų ketvirtadalių 
per dvi dienas po to, kai 
buvo panaikintas raciona- 
vimas.)

Monarchistai Sušaudė 
31 Graiky Demokratą

Athenai, Graikija. —Pa
gal monarchistų teismo 
sprendimą, ketvirtadienį 
tapo sušaudyta dar 10 de
mokratinių graikų Saloni- 
koj ir 11 Volose. Jie'nužu
dyti kaipo partizanai arba 
partizanų rėmėjai. O dar 
10 tokių buvo sušaudyta 
pirm poros dienų.

LEIDŽIAMA ANDERSONUI
PASKELBT SPEKULIANTUS

Washington. — Senatas 
nutarė' leist žemdirbystės 
sekretoriui Cl. Andersonui 
paskelbt vardus spekulian
tų, kurie užpirkinėjo grū
dus, laukdami didesnio jų 
pabrangimo. Teigi ama 
(šiuos žodžius berašant), 
kad taip nutars ir kongreso 
atstovų rūmas. Ketvirtadie
nį Andersonas buvo pa
šauktas į senatorių komisi
ją, kad parodytų tų gemb- 
lerių vardus. Bet jis atsisa
kė juos išduoti be kongreso 
specialio tarimo.

Paryžius. — Dešinieji 
francūzų vadai skelbia, kad 
jie atskėlę 1,250,000 unijis- 
tų narių nuo Generalės 
Darbo Konfederacijos, ku
riai kairieji vadovauja.

New York. — Svarbiųjų 
reikmenų''kainos yra paki
lusios bent iki 162 nuošim
čių, lyginti su 1926 m.

/

Jugoslavai Sako, jog Amerika Statosi Karines Bazes 
Ispanijoj ir Portugalijoj Prieš Franciją

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų komunistų laik
raštis Borba (Kova) rašo, 
kad Jungtinės Valstijos ei
na, girdi, “Hitlerio pėdo
mis;” sako, Amerika stato
si karines bazes Ispanijoj ir 
Portugalijoj, kad galėtų 
grūmoti Franci j ai iš šono ir 
taip daryti spaudimą fran
cūzų valdžiai; tai būsią 
Amerikos - Franko “naciš
kos replės.” Suprantama, 
jug viena replių pusė prieš 
Franciją, bus vakarinės

Japonijos darbininkai maršuoja priešais imperatoriaus 
Hirohito palocių protestuoti prieš keliamas kainas ir 
reikalauti algų pakėlimo. Maršuotojai yra nariais 

Industrinių Unijų Kongreso.

JUNGT. VALSTIJOS TURĖS 
MONOPOLIJĄ BIZONIJOJ

Washington.— Amerikos 
valstybės department© val
dininkai aiškino reporte
riams sutartį tarp šios ša
lies ir Anglijos kas liečia 
Bizoniją. Šis naujas vardas 
yra duotas -dviem apvieni- 
jamom vakarinės Vokieti
jos sritim - zonom, kurias 
pirmiau paskirai valdė a- 
merikonai ir anglai.

Valstybės departmento 
nariai sakė:

'Pagal tą sutartį, Ameri
ka suteiks apie $1,300,000,- 
000 visų okupacijos lėšų Bi-' 
zonijai iki 1948 m. gruodžio 
31 d.; o Anglija prisidės su 
$440,000,000; taigi Ameri
ka išleis ten tris kartus 
tiek, kaip Anglija.

Kariniai amerikonų ir 
anglu gubernatoriai skirs 
pareigūnus, kurie prižiūrės 
ir tvarkys ūkį - pramonę a- 
merikinėje ir angliškoje Bi- 
zonijos dalyse. Sprendžiant 
klausimus, amerikiniai pa
reigūnai turės tiek propor- 
cionaliai didesni balsą, ne
gu anglai, kiek Amerika 
daugiau pinigų suteikia Bi- 
zonijai. Vadinasi, Kur ang
lui pripažįstama vienas bal
sas, tai amerikonas turės 
tris balsus.

Vienas valstybės depart
ment© narys pripažino, jog 
tokiu būdu amerikonai ga
lės sėkmingai šeimininkaut

Vokietijos miltarizavimas, 
o aritra jų pusė — fašistinė 
Ispanija.

Tą Borbos raštą pasklei
dė ir oficialė Jugoslavijos 
žinių agentrūa. Girdi:

“Republikonai Amerikos 
kongreso nariai praeita ru
denį pranešė savo baldžiai, 
kad nelabai galima pasiti
kėti Italija ir Franci]a, kaip 
nariais planuojamo vakari
nių kraštų bloko” Apries 
Sovietus). Todėl reikią 
Jungtinėms Valstijoms įsi? 

vakarinės Vokietijos pra
monėje ir prekyboje; jie 
galės nusakyti, kokius dir
binius fabrikai* ten turi ga
minti, kokius produktus 
reikia iš užsienių įgabenti 
ir kokius vokiečių gaminius 
galima užsienin išgabenti.

SYRIJOS VALDŽIA UŽDARĖ 
KOMUNISTU PARTIJĄ

Damaskas, Syrija. —Val
džia paskelbė, jog Komunis
tų Partija “yra neteisėta” 
ir uždrausta, ir uždarė vi
sus komunistų centrus bei 
raštines ištisoje Syrijoje.

Syrijos valdžia pradėjo 
verstinai kariuomenėn imti 
visus tinkamus jaunus vy
rus* pradedant nuo 19 metų 
amžiaus. (Pirmiau buvo 
pranešta, jog Svrija rekru
tuos armiją* talkon Palesti
nos arabams kovai prieš 
žydus.)

ARABIŠKI KRAŠTAI 
PIRKS GINKLUS PRIEŠ

PALESTINOS ŽYDUS
Kairo, Egiptas. — Ketu

rių arabiškų valstybių at
stovai — Egipto, Irako, Si
rijos ir Lebano — nutarė, 
pirkt užsieniuose ginklus 
karui, kad užkirst kelią žy
dų valstybės įsteigimui Pa
lestinoje.

gyti kaHnes pozicijas Ispa
nijoj ir Portugalijoj./

“Jau pirm.kelių mėnesių 
Jungtinės Valstijos padarė 
sutartis su fašistinėmis Is
panijos ir Portugalijos val
džiomis dėlei bazių įsteigi
mo kariniam Amerikos lai
vynui ir oro jėgoms. To
kios bazės bus statomos ir 
Portugalijos salose - kolo
nijose.'

“Amerikos technikai ten 
jau pradėjo darbuotis. Jie 
tvarko bazių statymą ir ga-

Washington. — Senatas 
77 balsais prieš 10 užgyrė 
republikono Tafto bilių, 
girdi, “infliacijai stabdyti” 
ir “kainoms apriboti.” Tas 
kiauraviduris bilius sako:

Liest kompanijoms ištiso
se pramonėse laisvai susi
tarti, kiek ir kur pardavi
nėti dirbinių-produktų, ku
rių permažai yra; tuo tiks
lu paliuosuoti kompanijas 
nuo bausmių pagal įstaty
mus prieš trustus; kontro-

Dar 263,000 Unijisty Prašė Henry Wallace’a 
Kandidatuot i Jungi. Valstijy Prezidentus

New York. — Valstijinis 
senatorius Kenneth Sher- 
bell, Darbo Partijos narys, 
atsilankė pas Henry Wal
lace^, buvusį Jungtinių 
Valstijų vice-pbezidentą, ir 
prašė jį kandidatuotį prezi
dentus 1|948 m. rinkimuose. 
Kartu sen. Kenneth įteikė 
Wallace’ui prašymą, kurį 
pasirašė 44 vadai Darbo 
Federacijos, CIO ir nepri-

Jei Stalinas Atvyktą, tai 
Truman su Juo Pasikalbėtą

Washington. ’ — Kores
pondentai užklausė prezid. 
Trumąną, ar bus šaukiama 
nauja keturiu didžiųjų tal
kininkų valdžių vadų kon
ferencija. Prėzidėfitas at
sakė, kad jeigu Stalinas at
vyktų j Washingtona, tai 
Trumanas pasikalbėtų su 
juom apie taikos reikalus. 
Reiškia, Trumanas nežada 
niekur svetur keliauti į to
kią konferenciją.

Generalis Italijos Maisto - 
Išvežiotąją Streikas

Roma. — Penktadienį 
pranešta, kad paskelbtas vi
suotinas maisto krovėju k’ 
išvežiotoju streikas Italijoj.

Numatoma generalis visų 
darbininku streikas Italijos 
saloj Sicilijoj.

Roma. — Sicilijoj policija 
buožėmis sužeidė dar 10 
streikieriu.

mina planus naujoms ba
zėms.”

Anot Borbos, Amerika 
statysis laivyno ir lėktuvų 
bazes Cartagenoj, Malagoj, 
Algericoj ir kitur, Ispani
joj, taip pat ir Ispaniškoje 
Morokkoj, šiaurinėje Afri
koj; Portimao ir Anlagos 
miestuose, Portugalijoj, ir 
{vairiose ispanų ir portuga
lų kolonijose ir salose.

Roma. — . Gręsia nauji 
streikai Italijoj.

liuot' dirbinių įgabenimus 
Amerikon ir išgabenimus 
svetur; leist valdžiai iki 
vasario 1 d. kontroliuot 
vartojamus alkoholio dirbi
mui grūdus. x

Tapo atmestas Trumano 
bilius, kuris reikalavo val
džiai teisės užšaldyti daug- 
meniškas reikmenų kainas 
ir kartu algas, jei kainos 
vis kils. Atmestas ir senat. 
Pepperio siūlymas tuoj už- v 
šaldyt visas kainas ir algas.

klausomingųjų unijų. Tie 
vadai atstovauja 263,000 
organizuotų dar bininkų 
New Yorke.

ZTą pačią dieną atvyko 
Massachusetts unijistų ir 
politinių pažangūnų delega
cija pas Wallace ir 45 dele
gatai nuo dešimties čionai- 
tinių universitetų ir kolegi
jų studentų. Jie taip pat uo
liai ragino Wallace’u kan
didatuot į prezidentus.

Visi tie pasiuntiniai tvir
tino, kad Wallace’o kandi
datūra padėtu progresy- 
viams amerikiečiams susi
burti kovai už Roosevelto 
principus dėlei gerovės na-, 
mie ir dėl taikos išlaikymo 
pasaulyjė.

ITALŲ KOMUNISTAI SA
KO, AMERIKOS ATSTO

VAS ORGANIZUOJA 
PRIEŠUS

Roma. — Italijos komu
nistų vadas Palmiro Toglia
tti tvirtino, kad Amerikos 
ambasadorius James Cl. 
Dunn ir jo padėjėjai veik
liai kišasi į vidujinius Ita
lijos reikalus ir organizuoja 
reakcines jėgas kovai prieš 
“raudonuosius’*. ,

Sulaikyta Syrijos žibaline 
Sutartis su Amerika

Damaskas, Syrija. —Šio 
krašto seimas sulaikė su
tarties užgyrimą dėl leidi
mo . amerikonams pravesti 
žibalo vamzdį per Syriją. 
Seimas pasipiktinęs, kad 
Amerika remia Palestinos 
padalinimą i dvi atskiras 
valstybes — žydišką ir ara
biška. Tokiu vamzdžiu a- 
merikonai planavo kasdien 
pervaryti iki 330 tūkstančių 
statinių žibalo iš Persijos 
įlankos srities į Sidono uo-. 
stą, Lebane.

Roma. — Kylant naujiem 
streikam ir demonstraci
jom, Italijos nremiero de 
Gasperio valdžia vėl prašys 
seimo pasitiksimo.

Maskvoj sausio 30 d. su
sirinks Aukščiausioji Tary
ba — Sovietų Sujungęs sei
mas.

ORAS.—Būsią šaltoka. .

, .i . .... !■



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
Every day except Sundays and Holidays

Established April 5, 1911
LORIMER STREET, BROOKLYN 6, 'N. Y. —Tel. STagg 2-3878

President, GEORGE KURAITIS; Secr.-Treasurer, NICK PAKALNISKIS 
Editor, ROY MEZARA

•
■, ■'M'*’’*

,.A' '■■;A ■ ■ ■

■ • • '* L ’ V * ; '

Tarptautinė Apžvalga
Rašo D. M. š,

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
Brooklyn, N. ¥., per year $8.00 Foreign countries, per year $9.00
Brooklyn, N. Y., per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

1 ~n    ■i., ■sail r ■»  ....................... ........ ■                .................... .

Ekonominis Imperializmas
Visų didžiausio dėmesįo vertas pranešimas iš Wash- 

ingtono apie Vokietiją. Praneša; kad Jungtinės Valsti
jos sutiko pasiihiti visą anglų ir amerikiečių zonų oku
pacijos kaštų naštą. Anglų zonos okupacija kasmet 
kaštuodavo po $400,000,000. Dabar šitoji milžiniška fi
nansinė našta bus suversta ant Amerikos žmonių pe
čių.

Bet tai toli gražu ne visa istorija. Toliau pranešime 
• pabrėžiama, kad už šitą anglams “dovaną” amerikie

čiai gauna ant abiejų zonų ekonominę kontrolę! Nuo 
dabar mums abiejų zonų okupacija suės kasmet po vie
ną bilijoną dolerių. Bet už tai abiejų zonų ekonominė 
kontrolė pereis į mūsų šaliės kapitalo rankas. Anglai 
pasitraukia, nes jie yra priversti pasitraukti. Ką jie 
daugiau darys? Kuomi jie padengs okupacijos kaštus?

Ši sutartis, aišku, yra dalimi Marshall Plano. Kas 
padaryta Vokietijoje, tas bus pakartota Italijoje, Pran
cūzijoje, Belgijoje ir kituose vakarinės Europos kraš
tuose, kurie yra nusistatę imti iš Amerikos paramą 
Marshall Plano nustatytomis sąlygomis. Tie kraštai yra 
pasižadėję nuslopinti visokį darbininkų bruzdėjimą. Ir 
to pradžia jau padaryta Francūzijoje ir Italijoje, kur 
paskutinėmis dienomis buvo sulaužyti streikai. Pran
cūzijos ir Italijos vyriausybės parodė savo “stiprybę” 
ir dabar kapitalas gali pilnai pasitikėti jų “pastovumu” 
ir jų žodžiu.

Toliau, tos šalys yra pasižadėjusios nenacijonalizuoti 
pramonės bei susisiekimo priemonių. Kai kurios strate
giškos pramonės, tuojau po karo sunacijonalizuotos, tu
rės būti sugrąžintos į privatinio kapitalo rankas. Apie 
socializmą tose šalyse bus pavojinga ir sapnuoti.

Ekonominė priklausomybė, kaip jau visi žino, reiškia 
taip pat politinę priklausomybę . Amerikos ekonominis 
imperializmas užkariauja pasaulį!

Amerikos Žmonių Įplaukos ir Gyvenimo Lygis
Federalinis Darbo .Statistikų Biuras patiekė labai 

įdomių davinių apie Amerikos žmonių gyvenimo lygį.
• Labai konservatyviškai Biuras apskaičiavo ir surado, 

kad šeimą iš keturių žmonių New Yorko mieste turi tu
rėti metinių įplaukų mažiausia $3,347. Tai reiškia, kad 
tėvas turi uždirbti į valandą $1.66 ir dirbti keturiasde
šimt valandų per savaitę. Betgi tiktai mažytė Amerikos 
darbininkų dalelė tiek uždirba. To paties Biuro skaitli- 

k nės parodo, kad tiktai minkštosios anglies mainieriai ir 
spaustuvių darbininkai uždirba apie tiek į valandą. Vi
sų kitų pramonių darbininkai toli gražu tiek negauna.

CIO Full Employment Komitetas sako, kad ir šis 
minėtojo Biuro apskaičiavimas yra per žemas. Pavyz
džiui, šiame $3,347 biudžete nieko nesakoma apie reikalą 
šiek tiek kasmet susitaupyti, kad paskui sūnų arba duk
terį būtų galima leisti į aukštesnę mokyklą. Taip pat nie
ko neskiriama dėl apdraudos. Biuras pamiršo ir visą ėilę 
kitų panašių išlaidų, be kurių šeima negali apseiti.

Taigi, nepaisant visų pasigyrimų, Amerikos darbo 
žmonių daugumos gyvenimas nėra ant tokio lygio, kur’ 
jų sveikata ir visi kiti reikalai būtų nors vidutiniai gerai 
aprūpinti. Dauguma kenčia visokį nedateklių. O tai ne
turėtų būti, Amerikoje kiekviena šeima, prie geresnės 
santvarkos, galėtų .turėti tiek įplaukų, jog jokių medžia
ginių nedateklių nereikėtų kęsti. Per pereitą karą Ame
rikos gamyba ne tik nenukentėjo jokio sunaikinimo, bet 
dar neapsakomai išsiplėtė. Jeigu dar ir šiandien tenka 
kalbėti apie daugumos žmonių ekonominius sunkumus, 
tai kaltas kapitalizmas, kuris paremtas išnaudojimu ir 
gelnu. Kai nesuskaitomi milijonai negali galo su galu 
suvesti, tai milijonas kitas plutokratų nežino nė kaip

1 turtus išeikvoti, gyvena neapsakomuose pęrtekliuose.

Pažangiosios Visuomenės Nelaimė
Pilnai pasikartoja visa tai, kas jau nekartą buvę ma

tyta. Amerikos istorijoje. Republikonai ir demokratai 
galėjo Amerikos žmones vedžioti už nosies taip ilgai ir 
taip pasekmingai tik todėl, kad susipratę, pažangūs žmo
nes nepajėgdavo susivienyti ir suvienytai kovoti už savo 
programą: kas nors iš senųjų partijų įvarydavo į pa
žangųjį judėjimą kylį ir jį sudraskydavo.’

Šiandien turime tą patį vaizdą. Vieni pažangiečiai 
reikalauja, kad Henry Wallace 1948 metais kandida
tuotų į prezidentus, bet kiti tam griežtai priešinasi. Ca- 
lifornijoje Bartley Crumm pasitraukė iš Progressive 
Citizens .of America vice-prezidento vietos tik todėl, kad 
ta organizacija nutarė kviesti Wallace būti kandidatu. 
New Yorke Amąlgameitų rūbsiuvių unijos viršininkai 
grūmoja apleidimu Darbo Partijos, jeigu šioji partija 
rems Wallace kandidatūrą. Crumm ir Potofskis yra 
susižavėję Trumano kandidatūra. Ir galimas daiktas, 

i kad jie ir jų vienminčiai suskaldys PCA ir New Yorko 
Darbo Partiją, jeigu 1948 metais, apart TrumanO ir 
Dewey arba Tafto, dar bus išstatyta Henry Wallace 
kandjdątųra.

> Kas tuo pasinaudos? Senosios partijos, žinoma. Jos 
B;
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Amerikos spaudoje vis 
dažniau telpa žemlapiaį, 
kuriuose rodo, kiek yra at
stos oru iš Amerikos į 
Maskvą, Leningradą, Char
kovą ir kitus Sovietų mies
tus. Gruodžio 14 d. eilė 
laikraščių įdėjo paveikslus, 
parodančius, kaip Jungtinių 
Valstijų armijos daliniai 
daro pratimus sniege ir 
pratinasi prie veiksmų šal
tame ore.

Senatorius Henry Cabot 
Lodge grįžo iš Europos. Jis 
sako, kad jam Francijos 
valdininkas pareiškė: “Mes 
žinome, kad amerikiečiai 
stengiasi atbudavoti Vokie
tijos industriją greičiau ne
gu Francijos. Priežastis to, 
nes ^jūs rengiatės karui 
pries Rusiją ir norite pa
ruošti Vokietiją, kad ji bū
tų tinkama jūsų talkinin
kė.”

Jungtinės Valstijos įstei
gė atominių bombų bazę 
ant Eniwetok salos, Ramia
jame Vandenyne, tik apie 
2,500 mylių atstoję nuo So
vietų Sąjungos,. Padarė su
tartį su Panamos respubli
ka ir parendavojo 14-ką 
vietų karinėms bazėms ant 
10 metų.

Ta sutartis nepatinka 
Panamos žmonėms, ir 16 d. 
gruodžio 4,000 moterų de
monstravo prie parlamento, 
reikalaujant atmesti ją. Bet 
ką gali padaryti mažytė 
Panama?

Mr. H. Baldwin rašo, kad 
dabartiniu laiku Jungtinės 
Valstijos turi kitose šalyse 
700,000 armiją, kuri “saugo 
pasaulį nuo komūnizmO.” 
Tie armijos daliniai yra 
50-se skirtingų salų ir ša
lių.

Buvęs vįce-prezidentas H. 
R. Wallace sako, kąd mūsų 
užsienio politika yra pavo
jinga ir vedanti prie karo. 
Iš Washingtono rašo Mr. 
Blair Bolles į dienraštį “P 
M”: “Grupė prezidento 
Trumano patarėjų labai su
sirūpino, kad užsienio poli
tika... po obalsiu ‘Sulaikyti 
Komunizmą” gali užduoti 
smūgi pačiai Trumano po
litikai. Bet šie* patarėjai 
dar yra mažumoje...” «

Žurnalas “Farming Mag
azine” rašo, kad farmeriai 
nieko nežino apie Marshallo 
Planą. Žurnalas rašo, kad 
52% farmerių nieko apie jį 
negirdėjo, o iš 48% šį-tą 
girdėjusių, tik apie 11% tu
ri. aiškesnį supratimą, ką 
Marshallo Planas reiškia.

Arabų šalyjs vis garsiau 
išstoja prieš Anglijos vieš
patavimą Artimuose Ry
tuose ir kelia triukšmą dėl 
Palestinos, Arabiškos šalys 
yra: Egyptas, Irakas, 
Transjordanija, Sirija, da
lis Palestinos, Lebanonas, 
Saudi-Arabija ir Jemenas. 
Bendrai šie visi kraš-t 
tai užima apie 1,025,000 ket
virtainių my lįų i r . tu vi apie 
35,000,000 gyventojų. Jų 
pastovi armija yra' apie 
150,000 vyrų. Bet šios ara
bų šalys turi didelį prita
rimą Irane, IiRŲjoje, Pakisr 
tane ir kitur.

čechoslovakijos vyriausy
bė prašė Sovietų Sąjungos, 
kad suteiktų vietoje 200,000 
tonų kviečių 300,000 tonų. 
Gavo nuo Stalino atsaky
mą, kad Sovietų Sąjunga 
suteiks Čechoslovakijai net

400,000 tonų kviečių: Todėl 
Čechoslovakijos pasibaigė 
rūpesčiai dėl duonos.

Bendrai, čechoslovakijos 
ir Sovietų Sąjungos preky
ba į metus sieks $100,000,- 
000. Čechoslovakija prista
tys Sovietams žibalo rynų, 
įvairios mašinerijos, avaly
nės ir stiklo; gi Sovietai 
duos, kviečių, trąšų, žibalo, 
metalų ir kitų industrijai 
reikmenų. Čechoslovakija 
gražiai atsistato.

Chinijos reakcininkai vėl 
pasigyrė, kad “apsupo ko
munistus,” o už kelių dienų 
sudejavo, kad “komunistai 
pabėgo” ir kartu “apsupi
mus nusivedė.” Matote, ge
nerolo Chiang Kai-sheko 
daug kareivių pereina į 
Liaudies Demokratinės Ar
mijos pusę. ?

Mandžu rijoje užviešpata
vo stipri žiema. Mr. T. 
Durdin rašo, kad šaltis yra 
iki 40 laipsnių žemiau nulio. 
Changchun ir Mukdeno gat
vėse po kelias dienas guli 
užšalusių lavonai. Šie mies
tai yra rankose generolo 
Qhiang Kai-sheko šalinim 
kų. Iš visų pusių juos su
pą Liaudies Demokratinė 
Armija.

Reakcininkai manė, kad 
žiema Mandžurijpje sulai
kys mūšius, bet Associated 
Press agentūra praneša, 
kad Liaudies Demokratinė 
Armiją pradėjo ofensyvą. 
Generolo Chiang Kai-sheko 
komandieriai šaukia, kad 
susidarė pavojus, nes “ko
munistai turi net 500 pulkų 
armijos, apie j 6,00,000 vyrų, 
kuri būk turi. 1,500,000 ja
poniškų šautuvų 150,000 
kulkosvaidžiu, 20,000 įvai
rių patrankų ir daug amu
nicijos. Betj kiti korespon
dentai rašo, . kad liaudies 
armija daugiausiai yra ap
siginklavus Amerikos gin
klais, kurie buvo pristatyti 
generolui Chiapg Kai-she- 
kui.

Frakcijoje darbininkų 
streikų banga atslūgo. 
Turčiai džiaugiasi, kad “su
laikytas komunizmas.” Bet 
vargas ir skurdas žmonių 
nepasibaigė, dabartinės vy
riausybės numinės ir užsie-, 
nio intrigos dar padidėjo. Ji 
vos nęišprovokavo nutrau
kimą diplomatinių ryšių .su 
Tarybų Sąjungą. Liaudies 
kovą už geresnį gyvenimą, 
už laisvę ir taiką pakils su 
didesne energija.

Graikijoje streikierįus 
baudžia ’ mirčia. Partiza
nų nupjautas galvas nešiojo 
po miestus laike valdžios 
armijos paradų. Bet par
tizanų » būriai sutvirtėjo. 
Viešpataujančios grupės 
ruoštas ofensyvas prieš 
partizanus jau atidėtas. 
Partizanai gi ruo
šiasi sudaryti savo vy
riausybę. Graikijos Komu
nistų Partijos ' sekretorius 
Nicholas Zachariądes savo- 
laiške francūzų dienraščiui 
“L’Humanite” tarpe -kitko 
rašo:

. “Suorganizavimas laiki
nosios Laisvosios Graikijos 
vyriausybės klausimas tik 
keleto dienų.”

Italijoje įvyko generalis 
streikas. Nepaisant, k ą 
šaukia ^komercinė spauda, 
bet tikrumoje reakcinė vy
riausybė buvo priversta iš

galės ir toliau tyčiotis iš pažangiečių, 
tiek proto, jog galėtų laikytis išvien 
priešą.

kurie- neturi nė 
prieš bendrąjį

pildyti darbininkų reikala
vimus: Vien Romoje strei
ke dalyvavo 1,500,000 dar
bininkų. Parodavo 20,000 
partizanų.

Anglijos, Francijos, Jung
tinių Valstijų ir Sovietų 
Sąjungos vyriausybės suti
ko, kad Italija gali 31-ną 
submariną sudaužyti ir jų 
metalą panaudoti kitiems 
reikalams-. Pagal Taikos 
Sutartį, tie submarinai tu
rėjo būti nuskandinti. Tai 
tiek jų išliko iš Mussolinio 
110 submarinų laivyno.

Indija ir Pakistanas jau 
apsikeitė 8,000,000 žmonių, 
kurie persikėlė ten gyventi, 
kur jie nori. Iš Indijos 
kraustosi musulmanai į Pa
kistaną, o iš pastarojo indu- 
sai į Indiją. Tai didelis ma
sinis žmonių persikrausty
mas. Įvykę yra žiaurių mū
šių.

Irane (Persijoje) sugriu
vo veidmainiška Ahmed 
Ghavam vyriausybė. Prieš 
ją išstojo visi demokratiniai 
sluoksniai. Nerado ji už
tarimo ir tarpe tūlų reakci
nių atstovų. Dalykas tame, 
kad Ghavam tarnaudamas 
užsienio imperialistams .iš
davė ir savos šalies ' tūlų 
turčių reikalus.

Jugoslavija ir Rumunija 
pasirašė bendro apsigynimo 
sutartį. Abi šalys gelbės 
viena antrai atsitikime už
puolimo. 1 Bulgarija ir Al
banija pasirašė tokią pat 
sutartį.

Reiškia, Balkanų valsty
bės — Albanija, Bulgarija, 
Jugoslavija^ Rumunija ir 
Vengrija jungiasi bendram 
apsigynimui. Maršalas Ti
to sakė, kad šios bendro ap
sigynimo sutartys “turės 
atimti norą užsienio impe
rialistų karo žygiams, kurie 
manė Balkanuose, kaip pik
nike, pasivaikščioti.”

Lenkijoje teisiama grupė, 
kuri šnipavo. % Prokuroras 
kaltino Anglijos ir Jungtie 
nių Valstijų atstovus, kad 
jie buvo susirišę su teroris- 
ių požeminiu veikimu. Su
imtą eilė, asmenų, dirbusių 
Anglijos, Belgijos ir Jung
tinių Valstijų atstovybėse. 
, Teisiamasis M. Kwiacins- 
ki prisipažino prie klaidos 
ir pareiškė: “Intrigos ir 
suokalbiai prieš Lenkiją at
vedė mane prie, šio teismo, 
štai kodėl aš čia esu. Da
bar aš matau, kaip buvau 
apgautas. Matau, kokia 
tragedija atsitiko. Aš mir* 
siu. Bet aš geriau sutinku 
mirti, kaipo ištikimas len
kas savo tautai ir šaliai, ne
gu užsienio agentas.”

Lenkijos vyriausybė sua
reštavo švedą Kari Nelssen, 
švedų laivų linijos vedėją; 
kuris, būdamas Lenkijoje, 
gelbėjo teroristams pabėgti 
iš Lenkijos.

Turki jo n veža 50 laivų 
ginklus, amuniciją ir kito
kią Amerikos pagalbą. Kaip 
žinia, pagal Trumano Dok
triną Turkija gavo $100,- 
000,000 vertės karinės pa
galbos. ' Sakomą, kad jai 
bus pristatyta 400,000 tonų 
kariniu medžiagų. Bet Tur
kiją baigia suėsti jos 1,000,- 
000 armija, Iš kiekvienų 
16-kos piliečių vienas ge
riausias, stipriausias tar
nauja armijoje.

Sovietų Sąjungoje di
džiausias įvykis, tai pinigų 
kurso sutvirtinimai Išleis
ta nauji rubliai. Senį

(Tąsa 3’-mė pusi.)

Šiemet Indijoje atsirado 
dvi valstybės — Indija ir 
Pakistanas. Pastarąjį su
daro mahometonai, kuriu 
vadu yra M. A. Jinnah’as, 
ilgai kovojęs už Pakistano 
atskyrimą nuo -Indijos.

Pakistanas — didžiausia 
mahometonų valstybė pa
saulyje. Geografiškai jis 
užima 230,000 ketvirtainių 
mylių, o gyventojų turi 
apie 70,000,000.

Šiuo metu dar nėra tikrai 
nustatyta, kaip Pakistanas 
greitoje ateityje nusispręs: 
bus jis pilnai nepriklauso
ma valstybė ar Anglijos do
minija.

Pakistano sostinė yra 
miestas Karachi.

Apie dabartinę padėtį Pa
kistane išsamesnių žinių su
teikia savaitraščio “The 
Nation” korespondentas 
Andrew Roth. .

Pakistano valdžia yra 
rankose keleto asmenų; ne
ribota biurokratija viešpa
tauja; finansiniuose, užsie
niniuose ir šalies gynybos 
reikaluose sprendžiamą žo
dį turi britai!...

■> Vyriausybiniai organai 
permirkę korupcija; visur 
išsiplėtęs nepotizmas — sa
vo giminių ir artimųjų Sta
tymas į atsakomąsias vie
tas., nepaisant, ar jie tam 
darbui tinka‘ar ne.

Mahometonizmas vykdo
mas sulyg raide ir to pasė
koje moterys yra paverg
tos, kaip ir kituose maho- 
metoniškuose (buržuazi
niuose) kraštuose.

Iš vįso Pakistane tik 4% 
gyventojų tegali skaityti ir 
rašyti! Gi Indijoje — 12-tas 
gyventojų nuošimtis moka 
skaityti ir rašyti.'

Vadinasi, šalyje viešpa
tauja tamsa, prietarai, ap
sileidimas. Ar gi tai gali 
padėti naujam kraštui ątsi- 
staty ti ?

Aukštesnieji valdininkai 
pareina iš žemvaldžių 
(dvarponių) ir pirklių kla
sių. Neturtingam labai sun
ku gauti atsakingą valdžio
je vietą, — be to, neturtin
gieji yra daugumoje beraš
čiai.

Pramonė Pakistane men
kutėlė. Prekyba taipgi. Tik 
vieną Karachi uostą teturi, 
kurį galima pavadinti mo
derniniu uostu.

Pakistanas — žemės ūkio 
kraštas, — atsilikęs žemės 
ūkio kraštas,

Kai *Pakistanui ir Indijai

buvo “suteikta” laisvė, an 
glai išsiderėjo tokias konce
sijas: nei pakistaniečiai nei 
indusai neturį teisės pava
ryti iš valdiškų vietų an
glus, prieš kuriuos nebus 
surasta kriminalinių nusi
žengimų. Tuo būdu, Pakis
tano valdžioje ir armijoje 
pasiliko daugybė anglų im
perialistų agentų, kurie tu
ri didžiulės reikšmės krašto 
ateičiai. *

Anglai imperialistai, mat, 
tikisi, jog Pakistanas bus 
galima išgelbėti Anglijai, 
paliekant jį dominija.

Tokia yra, pasak kores
pondento Roth, padėtis Pa
kistane. Tačiau ji nėra be
viltiška, toliau nurodo jis.. 
Pakistano jaunimas, ypa
čiai studentija, jau prade
da kitaip galvoti. Jie kovo
ja už viską, kas pažangu ir 
šia dvasia vis labiau užsi
krečia varge gyvenančioji 
Pakistano liaudis. Jau vi
sur griežčiau statomi že
mės reformos klausimai; 
kovojama už moters išlais
vinimą; keliami obalsiai už 
glaudžių ryšių su Tarybų 
Sąjunga palaikymą; už pil
ną Pakistano nepriklauso
mybę.

dvarponiai ir mahometo
nų dvasiškiai visa tai griež
tai kovoja, be atodairos ap
skelbdami šio judėjimo 
žmones “anti - mahometo
nais,” “tautos ir tikybos 
priešais” ir kt.- Tačiau tai 
nesulaikys judėjimo, ku
riam lemta suvaidinti di
džiulis vaidmuo Pakistano 
žmonių gyvenime.

Veikia ir Pakistano . ko
munistų partija, bet ji kol 
kas nėra tvirta, nėra išsi
šakojusi; tačiau abejoti ne
tenką, kad ji sutvirtės grei
čiau negu tūli mano.

Ligi šiol, kai Pakistanas 
ir Indija buvo anglų impe
rialistų pilnoje kontrolėje, 
nelengva buvo liaudžiai ko
voti už savo kasdieniškų 
reikalų : pagerinimą; jie 
kreipė didžiausio dėmesio 
kovai prieš britus imperia- « 
listus, už šalies laisvę. Kai 
britai imperialistai iš ten 
bus visai išvyti, tuomet 
liaudis pradės kovoti prieš 
“savus priešus,” prieš dva
rininkus, fabrikantus; prieš 
visa tai, kas stabdo tautos 
progresą.

Kai Pakistano ir Indijos 
liaudis išsijudins, kai ji su- 
sąmoningės, ji atliks milži
niškus žygius, kurie stebins 
pasaulį! R. M.
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’ Atleistas iš viršininkystes CIO United Auto Workers 
unijoje, buvęs vice-prezidentas Richard T. Leonard 
įeina į De Soto šapą grįžti prie savo seno darbo kaipo 
“spot welder.” Išbuvęs 11 metu vadu, Leonard atsi
sakęs imti $25,000 algos siūliusios New Yorko firmos 
vedėjo darbą. Jis norėjęs “grįžti pas darbįpinkus.” 

Jo dabartinė al^a yra $1.42 už valandą.
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R. Šarmaitis.

Kuo Tarybų Lietuvos Rašytojai Pasitiko 
Spalio Trisdešimtmetį

Kokiu konkrečiu kūrybos lobiu mūsų 
rašytojai pasitinka Spalio trisdešimtme-

Jeigu kalbėsime apie šiemet iš spaudos 
išėjusias ar netrukus, dSr prieš Spalio 
šventes, išeinančias knygas, tai čia ten
ka pirmiausia paminėti Petro Cvirkos 
priešmirtinį apsakymų rinkinį “Broly
bės sėkla” ii’ jo paties autoriaus meniš
kų apybraižų apie Kaukazo respublikos 
rinkinį “Gruzijos širdis.” Šiose nedide
lės apimties knygelėse šviesaus atmini
mo autorius paliko mūsų rašytojams tar
si testamentą, kaip reikia aktualiai ir 
aukštame meniniame lygyje, rašyti savo^ 
kūrinius. Tarybinių tautų draugystė, 
naujųjų visuomeninių ir ekonominių 
santykių kūrimasis mūsų kaime, kova 
prieš lietuvių tautos išdavikus buržuazi
nius nacionalistus — štai temos, kurias 
palietė velionis P. Cvirka savo paskuti
niame apsakymų rinkinyje.

Antanas Venclova šiemet išleido savo 
rinktinių apsakymų rinkinį “Medis ir jo 
atžalos.” Tai stamboka *— daugiau kaip 
300 psl. knyga, vaizduojanti buržuazinės 
Lietuvos gyvenimą ir Tėvynės karo įvy
kius, lietuvių tautos sūnų kovą prieš vo
kiškuosius, grobikus. Arti pusės šios kny
gos apsakymų autoriaus sukurta didžio
jo Tėvynės karo metu ir platesniosios 

.Lietuvos visuomenės jie bus skaitomi pir
mą kartą. Netrukus išeis iš spaudos nau
jas V. Venclovos eilėraščių rinkinys, skir
tas krašto atstatymo, socialistinės staty
bos, tarybinio patriotizmo ir kt. temoms.

Juozas Baltūsis šiemet išleidžia savo 
pirmąją pjesę “Gieda gaideliai.” Joje 
autorius vaizduoja socialinius santykius 
buržuazinės Lietuvos kaime, nuplėšia 
kaukę nuo buržuazinių nacionalistų iš
idealizuotų “ūkininkų,” parodydamas, 
kad vieni tų “ūkininkų” yra išnaudoto
jai buožės, nesusilaiką prieš jokias pik
tadarybes, kad padidintų savo turtus, 
tuo tarpu kai kiti “ūkininkai” yra buo
žių išnaudojamieji mažažemiai valstie
čiai, iešką draugystės su darbininkais, 
kad bendromis jėgomis kovotų prieš “sa
vųjų” išnaudotojų sukurtą santvarką. 
Pjesė “Gieda gaideliai” jau pastatyta 
Marijampolės dramos teatre ir statoma 
Kauno dramos teatre.

Borisas Dauguvietis šiemet pasirodė 
su savo pjesėmis “Nauja vaga” ir “Už
davinys.” Tai pirmosios lietuvių auto
riaus sukurtos tarybinės pjesės, Lietu- 

. vos visuomenei jau plačiai pažįstamos iš 
pastatymų įvairiuose teatruose. Jose pa
liestos mūsų tautos partizanų kovos prieš 

: hitlerinę okupaciją, parodyta lietuviškų
jų — vokiškųjų buržuazinių nacionalis
tų okupantų samdinių išdavikiškumas, 
žemės reformos ir kitos mūsų visuomenei 
aktualios temos. Be to, B. Dauguvietis 
yra sukūręs dar dvi pjeses aktualiomis 
temomis, kurių viena — “Žaldoko dva- 

- ras” — numatoma pastatyti Vilniaus 
dramos teatre.

Dramaturgas Balys Sruoga neužilgo, 
prieš savo mirtį, kuri įvyko po sunkios 
ligos, iš naujo išleido savo istorinę dramą 

. “Kazimieras Sapiega.” Dramoje vaizduo
jama lietuvių tautos praeitis, feodalų sa
vitarpio kovos, senosios Lietuvos valsty
biniai santykiai su kaimynais ir kt.

* Jaunasis mūsų prozaikas Jonas Dovy
daitis šiemet išleido du savo prozos rin
kinius, “Apsakymai” ir “Draugai iki 
mirties.” J. Dovydaitis vienas gausiau
sių mūsų prozaikų. Jis rašo socialistinės 
statybos, lietuvių tautos sūnų ir dukrų 
kovos prieš hitlerinius okupantus parti
zanų būriuose bei Tarybinės Armijos ei
lėse ir kitomis aktualiomis temomis. J. 
Dovydaičio apsakymų veikėjai dažniau
siai aistringi kovotojai dėl socialistinės 
Lietuvos sukūrimo, žmonės, nesibiją jo
kiu sunkumu, kad juos nugalėję pasiek
tų savo tikslą.

Teofilis Tilvytis išleido antru leidiniu 
savo poemą “Dičius,” šiemet išspausdi
no naują savo kūrinį — poemą “Artojė
liai.” Šiame savo veikale autorius čia sa-

tyrinėmis, čia lyrinėmis priemonėmis bei 
simboliais demaskuoja buržuazinės Lie
tuvos tikrovę, vaizduoja sunkią liaudies' 
padėtį, kovą prieš vokiškuosius grobikus 
hitlerinės okupacijos metais ir liaudies 
džiaugsmus atėjus išvaduotojai — Tary
binei Armijai.

Valerija Valsiūnienė šiemet išleido 
naują eilėraščių rinkinį (“Šviesi diena”), 
Aleksys Churginas — (“Saulės taku”), 
Vytautas Sirijos Gira — (“Pro amžių 
bėgį”), ir Vladas Mozūriūnas — (“Že
mės sauja”). Nors kiekvienas šių poetų 
turi savo skirtingą stilių, nevienodą kū
rybos meninį lygį, savo atskilą literatū
rinį veidą, tačiau kiekvieną jų vienija 
bendra nauja tarybinė tematika. Visi jie 
dainuoja apie naująjį tarybinį žmogų, 
tikinti šviesia socialistine savo.krašto 
ateitimi ir kovojantį dėl tos ateities. Vi
si jie rašo apie Tėvynės meilę, jų vaiz
duojamoji Tėvynė dažnai nesiriboja gim
tojo krašto ribomis, o siekia broliškąsias 
tarybines respublikas.

Vaikų literatūroj šiemet su savo ori
ginaliais kūriniais pasirodė Eduardas 
Mieželaitis, parašęs eiliuotą apsakymėlį 
“Kuo būti,” Elena Chackelytė, parašiusi 
vaikams “Kelionė į Maskvą” ir A. Matu
tis, išleidžiąs priešmokyklinio amžiaus 
vaikams kompiliatyvines knygeles “Su
skaičiuok” ir “Devyniabrolė.” Originali- 
nė vaikų literatūra yra dar labai negau
si ir ji laukia naujų talkininkų iš mūsų 
rašytojų tarpo.

Greta išėjusių ar netrukus išeinančių 
iš spaudos kūrinių mūsų rašytojai yra 
parašę ir įteikę Grožinės Literatūros lei
dyklai eilę naujų savo kūginių, kurių da
lis jau suredaguota, kita dalis tebereda- 
guojama ar tebėra svarstymo stadijoje 
pačių rašytojų tarpe. Naują stambią 
apysaką “Pirmosios dienos” iš vaikų gy
venimo vokiečių okupacijos metais sukū
rė Liūne Janušytė. Ji taip pat įteikė lei
dyklai savo naujų apysakų ir feljetonų 
rinkinį “Jis ir mes.” '

Juozas ‘Paukštelis parašė apybraižų 
knygą “Legendų krašte,” kurioje aprašė 
įspūdžius, iš lietuvių rašytojų grupės ke
lionės po Kaukazo respublikas.

Naujų savo apsakymų' rinkinius pa
rengė spaudai rašytojai A. Vienuolis — 
Žukauskas, Stasys Kapnyš, Vincas Ži
lionis, Kazys Jankauskas, Jokūbas Josa- 
da,. o naujų eilėraščių- rinkinius parengė 
Teofilis Tilvytis ir Valerija Valsiūnienė, 
baigia parengti — Eduardas Mieželaitis.

Kitais metais mūsų grožinė literatūra, 
be abejo, praturtės naujais stambesnio 
masto kūriniais — romanais. Grožinės 
literatūros leidykla jau gavo pirmąjį to
mą Jono Marcinkevičiaus perdirbto ro
mano “Nemunas patvino,” pirmąjį tomą 
Alekso Guzevičiaus romano “Kalsio Igno 
teisybė,” vaizduojančio Lietuvos darbo 
žmonių kovas dėl tarybų valdžios 1918- 
1919 metais. Baigia rašyti pokarinio 
krašto atstatymo tema romaną “Po aud
ros” Jonas Dovydaitis (šio romano pra
džia išspausdinta šių metų “Pergalės” 
Nr. 5). Didelį trijų tomų romaną yra 
užsimojęs sukurti Juozas Baltušis. Pir
mąjį tomą, vaizduojantį gyvenimą bur- 
žuazinėje/Lietuvoje, autorius jau baigia.

Neblogų laimėjimų yra pasiekę mūsų 
rašytojai dramaturgijos srityje. Be jau 
minėtų B. Dauguviečio ir J. Baltušio 
pjesių, naujas vertingas pjeses yra su
kūrę B. Sruoga, J. Marcinkevičius, A. 
Gricius, V. Miliūnas ir kiti.

Žydų poetas G. Ošerovičius parašė po
emą ir baladžių knygą “Iš priespaudos 
išėjus,” kurią išleidžia Maskvos leidyk
la “Der Emes.” Be to, jis parašė poemą 
“Statytojai” ir parengė žydų kalba lie- - 
tuvių tarybinės poezijos antologiją. Taip 
pat turi sukūrę daug naujų veikalų žy
dų rašytojai S. Belis-Legis,, M. Jelinas, 
E. Chackelytė, J. Locmanas, J. Josadė.

Eilė mūsų rašytojų Spalio trisdešimt
metį sutinka didesnio masto atliktais ver
timais. Jau išėjo iŠ spaudos A. Puškino

(Tąsa ant 4 puslapio) ♦

stebėtojas. .
FESTIVALIO ATGARSIAI

' Lietuviškoji liaudies daina, buvo ir bus 
mūsų, chorų ir solistų repertuaruose cen^. 
triniu numenu.

Su ta mintimi, išreikšta “Laisvės” 
skiltyse (“Kas ką rašo ir sako,” gruo
džio 16), sutiks kiekvienas. Aišku, mūsų 
chorai yra lietuviški chorai ir jie tokiais 
turi likti. Lietuviškoji daina, lietuviškos 
muzikos tradicija ir jos išlaikymas, yra 
pirmas ir tiesioginis tų chorų uždavinys. 
Apie tai niekas nesiginčija ir neabejoja.

Mes tai pabrėžiame aiškumo dėliai, nes 
praeitame straipsnyje sustojome prie 
amerikietiškų muzikos motyvų stokos 
mūsų repertuaruose.

“Laisvė” sutinka su mintimi, kad mū
sų . chorų repertuaras turėtų būti “ame- 
rikonintas.” Mes pasakytume, kad tas 
repertuaras verčiau turi būti labiau su- 
realistintas, nors faktinai abiejais išsi
reiškimais siekiamas tas pats tikslas.

Žodis “amerikonėti” yra tiek nutrin
tas, tiek “pervartotas” ir tiek artificia- 
liai-šabloniškas ateivių leksikone, kad 
jis vargiai ką apibūdina. Eilinis ateivis 
po žodžiu “amerikonėti” supranta atsi
traukimą nuo savos kultūros ir paviršu
tinišką prisiartinimą prie šios šalies.

Todėl, kuomet tiktai, mūsų kultūrinė
se grupėse, bus jos chorai, dramos grupės, 
klubai ar kitokios, pakalbama apie kokį 
nors vietinį motyvą, audra protestų 'tuo
jau kyla prieš “ištautėjimą,” “asimilia
ciją” ir tt.

Mums atrodo, kad kultūrinėse gru
pėse reikėtų aiškiai iškelti, kad ateivine 
kultūra ir vietinė nekonkuruoja, bet tik 
viena kitą-papildoT

Jau nekalbant apie jauną kartą, pa-^ 
, imkime senesnę. Beveik kiekvienas se
nesnės kartos lietuvis dirbo ir tebedirba 
fabrike, dirbtuvėje, kasykloje. Eilinis 
lietuvis priklausė ar priklauso prie uni
jos. Jis vienu ar kitu laiku vaikščiojo 
pikieto linijose. Jam Amerikos darbi
ninkų judėjimas nėra tolimas, nesu
prantamas dalykas. Jis jam nuosavas.

Kuomet tas senesnės kartos lietuvis 
ar lietuvė savo chore užtraukia “Kai aš 
turėjau kaime mergelę,” jis dainuoja 
jaunatvės atsiminimų entuziazmu. 
Kuomet linguoja širdinga “Kur Bakūžė 
samanota” melodija, jis vėl savo minti
mis nuskrenda į tolimą praeitį.

Bet tas patš lietuvis streikavo kur 
nors Pennsylvanijos kasyklose ar Chi- 
cagos. stakjarduose. Tas pats lietuvis 
gal iki šios dienos sulinkęs sėdi troški
nančioje siuvykloje šalia italo, žydo ar 
lenko darbininko. Tas pats lietuvis ge
rai atmena laikus, kuomet ne bakūžė 
samanota, bet “hoovervilliai” buvo rea
lybė. Ir, pagaliau, jis gyvena dabarty
je, — dabartyje, su visu jos realizmu.

“Solidarity Forever” jam nesvetima 
melodija. “Joe Hill” reikšmė jam irgi 
turėtų būti nesvetima.

Pažangūs lietuviški chorai vis vien ne- 
sirubežiuoja vien lietuvių liaudies muzi
ka. Šalia pirmaeiliai svarbios' lietuvis- ' 
kos muzikos jie į savo repertuarą įjun
gia' tarptautiniaMlasinę, rusišką, ispa
nišką, vokišką, itališką ir ko tik nori. Ir 
tas gerai.

Bet ką mes sakėme, ir kartojame, tai 
kad kuomet tokiame įvairiaspalviame • 
repertuare trūksta šalies, kurioje gyve
name, liaudies muzikos, mes nestovime 
abiem kojom ant žemės. Mums trūks
ta realizmo.

Kaip “Laisvė” teisingai pažymi, tas 
pats klausimas gali būti keliamas ir 
apie dramos veiklą. Ir ten perdaug at
sitolinta nuo kasdieninės realybės.

Kad lietuviškos kultūros palaikymas 
nenukenčia nuo. geresnės vietinės kultū
ros -pažinimo, mums rodo Pietų Ame
rikos lietuviai.

Kaip vėliau emigravę iš Lietuvos, jie 
yra “lietuviškesni” už Amerikos Jungti
nių Valstybių lietuvius, tampriau susi
rišę su naujovine Lietuvos kultūra. Bet 
iš kitos pusės, nors pagyvenę žymiai 
trumpesnį laiką savo naujose tėvynėse, 
—Argentinoje, Brazilijoje, Urugvajuje, 
—jie tas naujas šalis geriau supranta, 
yra labiau įsitraukę į jų problemas ir 
giliau įsijungę į vietines kultūras, negu 1 
čia, šiaurėje.

Pietų Amerikos lietuvis irgi dainuoja 
apie Nemuną, Nerį, bakūžę samanotą ir 
apie mergelę,- kurią turėjo kaime. Bet 
tuo pačiu laiku jis dainuoja ir apie savo 
naujos šalies tyrus, apie gauchas, apie 
savus uostus, savo naują žemę su viso
mis jos tradicijomis ir spalvomis.

Bet čia, pas mus, mes savo laukų ir 
prerijų negirdime, jų balso nesupranta-

»<

me. Pittsburgho plieno fabrikų ūžimas 
neaidi mūsų dainose. Pennsylvanijos 
kasyklos, kurias toks didelis nuošimtis 
lietuvių vienu ar kitu metu perėjo, pa
mirštos. Mums “amerikonizmas,” kaip 
Cvirkos Rrukui, yra cigarai ir šiaudinės 
skrybėlės. Tikros Amerikos nematome 

. ir negirdime .
Štai kame didžiausias silpnumas mū

sų choruose ir dramos grupėse. Ko jiems 
reikia, tai ne tolintis nuo lietuvybės, bet 
liekant prie jos tuo pačiu laiku priartė
ti prie Amerikos.

Baigiant savo peržvalgą šiuo klausi
mu “Laisvė” sako:

“Žinoma, perdaug sielotis’ to ar kito 
trūkumo mūsų meniniame fronte neten
ka. Svarbu, kad tik jaunimas dirba, kad 
menininkai įgudusiai stengiasi ‘pasiro
dyti’ ir net lenktyniuotis. Su laiku, 
kreipiant didesnio dėmesio ir akilesnio 
apdairumo; spragos bus užtvertos.”

Gerai, kad pasakyta atvirai ir tiesiai. 
Bet tas atsinešimas, tas “bile dirbama, 
nesvarbu kas” ir “su laiku pasitaisys” 
yra mūsų meninio judėjimo didžioji 
kliūtis.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Giesmė Triumfuojan
čios Kiaulės

(Satyra)
Iš A. Barykovos 

Aš kiaulė, taip— 
Ir giedu taip 
Savam garde,— 
Bene girdi?

Giesmė linksma, graži, skardi 
Ir, stačiai pasakyt, gardi. 
Aš tiesmukai visiems tariu 
Pilnai, drąsiai—iš vidurių:

Kriu-kriu!
Saulutės spindulius, mėnulį, pievų gėles 

Tegul jum dainose poetas sugalvos— 
Nususęs tas, žlibus, tas perkaręs

utėlius,— 
Bet — kiaulė aš—kriu-kriu! Man

nesuka galvos!...z %
Lai zaunija, būk yr koksai ten “erdvių

. kvapas,”
Ar “girių šlamesys,” “gražna gimtų 

laukų,” 
“Darželio žolynai,” “rudens raudonas 

lapas,” 
“Šalis laisva”... Kriu-kriu! Man ir 

gurbe jauku.
Ir kam čia ta “aušra”? Kam “rožių 

aromatas”?
Ar negali tamsoj sau sočiai 

prižlerpsot, 
Kur kvepiančių trąšų pilnutis gurbas 

matos, 
Paskui laisvai... Kriu-kriu ... ant

. pilvo sau drybso t?
“Bakūžė” ....—kas iš jos? Lovys tai, bra, 

kas kita! 
Ten ėdalo skanaus pripilta lig kraštų:

Paršiukai sau gardžiai kad šveičia, kad 
jau rita! 

Kriu-kriu,—tai tėviškė,—tai ne anų 
raštų!

Ag sako, kiaulių yra—išalkusių, 
biedniokių ...

Labai tai man galvoj,—bent soti aš 
pati. 

Kas man vargai žmonių, tų valkatų ten 
' - kokių?

Tų paršų svetimų? ... Tai vis melai 
f tušti!

Lai žūsta mulkiai tie už paikus “idealus,” 
Už bandą-paršų tų kvailų,

nesumanių...
Tokių visai nė nėr. Mum duoda ėst 

migdalus,— 
Kriu-kriu! Tai išmislas išdykusių 

žmonių!
Skilandžius ir dešras lai mėliai piausto, 

maukia,— 
Tai brolių juk mėsa,—ne mano 

lašiniai.
Kas man? ... Aš juk gyva. Aš pamazgas 

sau traukiu,— 
Kai žviegia, spurda kas, aš ėdu sau 

skaniai!...
Aš kiaulė, taip, 
Šneku savaip,— 
Visa garbe 
Manam gurbe:

Giesmė graži, smagi, žvaina 
Ir nuoširdumo sklidina.
Aš stačiai kiauliškai tariu
Tirštai, giliai iš vidurių: 

Kriu-kriu!
Jonas Kaskaitis.

Tarptautinė Apžvalga
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

bliai, ar tai bankan įdėti ar 
į bonus bus iškeičiami į - 
naujus. Kas turi 3,000 ru
blių, tas ir gaus 3,000 nau
jų rublių. Virš 3,000* iki 
10,00Q rublių bus iškeista 
trys seni už du naujus ru
blius. Didesnės sumos bus 
keičiamos trys seni už vie
ną naują rublį.

Greta, to panaikinama 
kortelių sistema, nupigina
mi visi būtini pragyvenimo 
reikmenys. Algos palieka 
senos. Reiškia, dėl pinigų 
pakeitimo išlaimi darbo 
žmonės. Pasakos, kad būk 
ten kilo panika, tai neturi 
pagrindo. Pirmiau tie pa
tys pasakojo, būk Sovietų' 
žmonės neturi pinigų, o da
bar šaukia, kad būk panika 
kilo, kad norėjo senus ru
blius išleisti.

Sovietai pasiuntė dvi pro
testo notas Francijai. San- 
tikiai pablogėjo, nes Fran
ci jos valdonai savo bėdas 
nori ant kitos šalies suvers
ti. Sovietų Armija pasi
traukė iš Bulgarijos, nes 
Taikos Sutartis jau įėjo į

Anglijos delegacija atvy
ko ir dalinai susitarė pre
kybos reikale. Anglai nori 
būtinai gauti sovietinių 
kviečių. Sovietai reikalau
ja iš Anglijos mašinerijos. 
Jeigu bus atsiekta pilno su
sitarimo, tai iš tos prekybos 
bus abiems šalims naudos.

Jungtinių Tautų organi
zacijoje gautas pranešimas, 
kad Albanija, Bulgarija ir 
Jugoslavija boikotuos Bal
kanų Komisiją, kaipo kiši
mąsi į kitų šalių reikalus. 
Minimos trys šalys už na
minį karą Graikijoje kalti
na dabartinę reakcinę val-

Nusiginklavimo Komitete 
Andrius Gromyko,-Tarybų 
Sąjungos atstovas, kaltino 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų vyriausybes už trukdy
mą pravedimo nusiginklavi
mo rezoliucijos. J

Keturių Didžiųjų Konfe
rencija įvyko Londone. ^Už
sienio ministrai išsiskirstė^ 
nieko nenutarę. Sovietų 
spauda 'rašė, kad Anglijos, 
Francijos ir Jungt. Valsti
jų ministrai iš anksto susi
tarė ir norė jo savo/politiką 
nadiktuoti Sovietams. Mo
lotovas paskutinėje kalboje 
pareiškė, kad Sovietai su
tinka tartis, darvti kompro
misus, bet jie nėra dabarti
nės Graikijos valdžios pozi
cijoje ir jiemsx negalima pa
diktuoti,

Mr. H. L. Matthews^ New 
Yorko Times’o korespon
dentas. pažvmėjęs vyriau
sius nesutikimo pujiktus, 
pareiškė: “K n n f e r enciįa 
pakriko ne del Vokietiios ir 
Austrijos klausimų, het del 
knvos pasauliniu nlotu...” 
Kur ves pasauli toliau di
džiųjų valstvbiu politika, 
tai nėra reikalo spėlioti.

organizuojamas 
NATTTAg TRAKTO MINIS

TRU KABINETAS
Teheran. — Trano valdo

vas M. R. Pahlevi nekvietė 
spimo nirmininka Sardama 
F. Hekmata sndarvti nau- 
ia ministru ’kabinėta vie
ton pasitraukusio premiero 
Ahmatn Gbavamo kabine
to. /Griūvant Gbavamo ka
binetui. buvo įvestas karo 
stovis. Hentmra tuo tarnu 
H7<mioužč žinias apie Irano 
ivvkius.)

3 pusl.-r-Laisve (Liberty, 
Lith. Daily) 
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J. DOVIDAITIS

Didvyris
(Pabaiga)

MONTREAL, CANADA

(Tąsa)
Viborgo rajono darbininkai pasako

jo, kaip juos puolė nuogais kardais rai
teliai, įsiveržę į pačią minią. Vis tik 
dalis minios prasiveržė iki Troicko tilto, 
bet čia juos sutiko pėstininkai ir pra
dėjo šaudyti. Tačiau dalis aplinkiniais 
keliais prasiskverbė į- miestą. Čia pat 
kareiviai šūviais sutiko iš Peterburgo 
rajono ėjusius darbininkus. Pasakotojas 
prisiminė šiurpulingą vaizdą, kaip jis 
matė sužeistą moterį su peršautu ant jos 
rankų kūdikiu, kaip krito mirtinai su
žeista jauna mergina, ėjusi kartu su tė
vu, kaip ji nuo skausmo raitėsi ant že
mės šaukdama: “Papa!...” O sutiktieji 
Kolpino rajono darbininkai pasakojo, 
kad jie ramiai nuėję beveik iki pat Ne- 
vos prospekto, tik čia juos sulaikė ir ka
rininkas paprašė eiti ne vientisa minia, 
bet nedidelėm grupėm. Taip jie visi ir 
pasiekė miesto centrą.

Marcijonas su Petrovu ir dar keliais 
darbininkais ėjo Nevos prospektu, kuris 
tą dieną labai pasikeitė. Paprastai čia 
būdavo tik išimtinai puošnioji miesto 
publika, o dabar puolė į akis daugybė 
darbininkų, kurie būreliais traukė Žie
mos rūmų link. Juo arčiau rūmų aikš
tės, juo didesnė kamšatis, visas platusis 
prospektas buvo pilnas žmonių. Arklių

tramvajus — konkė — čia buvo sustab
dytas, nes negalėjo pravažiuoti. Nevos 
prospekto gale skersai gatvę išsirikiavo 
raitelių būrys. Bet Marcijonas su keliais 
draugais jau suspėjo aplinkiniais keliais 
su didelių vargu prasiskverbti iki Alek
sandro sodo priešais rūmų aikštę.

Pagaliau jie pamatė Žiemos rūmufe, 
kurių vardu gyveno visas šias dienas, 
kuriuos įsivaizdavo lyg kokį aukščiausios 
teisybės sostą, kurį pasiekė tik per krau
ją ir aukas. Ir štai prieš juos tie rūmai, 
didingi, bet tušti ir negyvi. Aplink rū
mus daugybė kariuomenės, matyti net 
patrankų. Tuščiam aikštės vidury ant 
aukštos kolonos stovėjo rūstus angelas 
su kryžium ir žiūrėjo į jodinėjančius rai
telius ir žandarus.

— Štai tau ir vaišės Žiemos rūmuose! 
— šnabždėjo su pašaipa Marcijonui vie
nas pažįstamas, prisiminęs, kaip Marci- 
jpnas uoliai gynė įsitikinimą, kad caras 
ne tik priimsiąs darbininkų atstovus, bet 
ir pavaišinsiąs.

x— Palauk dar. Gal tai ir yra paradas, 
kurio metu pasirodys caras, — vis dar 
tikėdamas atsakė Marcijonas. — Dar 
nėra antros valandos. Gal visi tie šaudy
mai buvo klaida ir caras apie juos nie
ko nežino.

(Bus daugiau)

Tai buvo kita kalba ir apie 
kitokią kovą. Tomas Vinkš
na svajojo uždegti lupikauto
jo šeimininko įmonę, o šitie— 
uždegti visą pasaulį ir su
sprogdinti visą prakeiktą po
nų valdžią. Tomas Vinkšna 
per miegus sapnavo stalą su 
balta duona ir dešra, o šitie 
dieną ir naktį galvojo, kad bū
tų darbininkų miestai, valsty
bės.

’--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j------------------------------

Kuo Tarybų Lietuvos Rašytojai Pasitiko 
Spalio Trisdešimtmetį

(Tąsa nuo 3-čio pus.)
“Eugenijus Onieginas,” pirmą kartą iš
tisai išverstas Antano Venclovos. Išėjo 
iš spaudos K. V airo-Račkausko ir Ai 
Churgino išversta'iš anglų kalbos Long
fellow “Hiavatos giesmė,” A. Churgino 
išverstas ' Šekspyro “Makbetas.” Vacys 
Reimeris išvertė A. Tvardovskio poemą 
“Muravijos šalis,” aprašančią kolektyvi- 

• zacijos laikotarpį (pirmoji poemos dalis 
. išspausdinta šių metų “Pergalės” Nr. 5).

Ryšium su kitais metais įvyksiančiu 150 
metų jubiliejumi nuo Adomo Mickevi
čiaus gimimo dienos, rašytojai V. Myko
laitis - Putinas ir Albinas Žukauskas, 
kiekvienas atskirai, išvertė A. Mickevi
čiaus poemą “Konradas Valenrodas,” 
vaizduojančią senovės lietuvių kovas su 
kryžiuočiais. Poetas Vytautas Sirijos Gi
ra verčia A. Mickevičiaus poemą “Graži
na.”

Vertingų vertimų yra atlikta ir pro
zos srityje. Išėjo iš spaudos Valio Draz- 
dausko versta M. Šolochovo knyga “Pa
kelta velėna.” Baigiama spausdinti Liti
nės Janušytės verstas A. Fadejevo roma
nas “Jaunoji Gvardija.” Išėjo iš spaudos 
Vyt. Petrausko išverstos A. Tolstojaus 
trilogijos “Kančių keliai” pirmoji kny
ga “Seserys.”

Didelį darbą mūsų rašytojai atliko li
teratūrinės kritikos srityje. Kostas Kor
sakas parašė monografiją apie pirmąją 
lietuviškąją knygą, veikalą apie Nekra- 
sovą ir lietuvių literatūrą ir eilė kitų 
straipsnių. Aktualių literatūrinės kriti
kos straipsnių, nagrinėjančių literatūri
nio palikimo klausimus, parašė B. Prans- 
kus-Žalionis. Tokie jo straipsniai apie 
Lazdynų Pelėdą, Maironį, Vaižgantą, Ja
nonį, J. Biliūną ir kt. Literatūrinės kri
tikos klausimais rašinėjo V. Mykolaitis- 
Putinas, Antanas Venclova, Jonas Šim
kus, Albinas Žukauskas, Vincas Žalionis 
ir kiti mūsų rašytojai.

Negalima nepaminėti ir gausaus re- • 
dakcinio darbo, kurį atliko ir atlieka 
daugelis mūsų rašytojų periodinėje spau
doje (J. Šimkus, J. Baltūsis), ar groži
nės literatūros leidyklos sistemoje (V. 
Drazdauskas, K. Jankauskas, A. Miški
nis ir kt.). Atskirai reikia paminėti prof. 
V. Mykolaitį-Putiną, parengusį spaudai 
straipsnių rinkinį apie naująją lietuviš
kąją knygą ryšium su lietuviškosios kny
gos 400 metų jubiliejum. Kostą Korsakų, 
suredagavusį lietuvių literatūros institu
to prie LTSR Mokslų Akademijos moks- 

• linių darbų tomą, o taip pat lietuvių ta
rybinės literatūros antologiją, skirtą 
Spalio trisdešimtmečiui; Joną Šimkų, 
parengusį spaudai 
kritikos straipsnių, 
periodikoj, ir tt.

rinkinį literatūros 
pasirodžiusių mūsų

Reikia pažymėti, kad ir Valstybinė 
grožinės literatūros leidykla Spalio tris
dešimtmetį pasitinka neblogais gamybi
niais laimėjimais. 1947 metų gamybinį 
planą ji įvykdė iki spalio 10 dienos. Iki 
šiol šiais metais išleista 113 grožinės li
teratūros knygų 1502 spaudos lankų dy
džio 1 mik 162 tūkst. egz. tiražo (1946 
metais per visus metus buvo išleista 79 
grožinės literatūros knygos 898 spaudos 
lankų dydžio 797.5 tūkst. egz. tiražo). 
Iki metų galo šiemet bus išleista dar ke
liasdešimt grožinės literatūros knygų vir
šum gamybinio plano.

Nėra abejojimo, kad tąrybinė lietuvių 
literatūra auga ir plečiasi. Į jos kūrėjų 
eiles įsilieja gausus jaunųjų pradedančių 
rašytojų būrys, M. Sluckis, A. Sprindys, 
A. Jonynas, T. Rostovaitė, A. Skinkis, 
A. Bieliauskas, J. Kalvaitis ir kt. Per 
pastaruosius metus jie pasirodė mūsų 
periodinėje spaudoje su eile neblogų ap
sakymų, eilėraščių, recenzijų.

- Mūsų grožinė literatūra ugdo žmonėm 
se tarybinį patriotizmą, pasididžiavimą 
savo tarybine Tėvyne, tautų draugyste. 
Didžiojo Spalio idėjos, darbo žmonių pa
stangomis plačiu mastu vykdomos mūsų 
krašte įvairiose gyvenimo srityse. Tų 
idėjų įkvėpti mūsų rašytojai sukurs vei
kalus, vertus mūsų didvyriškos epochos 
darbo žmonių. ,

1947 m. spalio men.

Festivalio Atgarsiai
(Tąsa nuo 3 puslapio)

Kiekybė virš kokybės, kvantitetas virš 
kvaliteto, trys*pigios komedijos virš vie
no gero veikalo, 50 numerių vietoje 20 
gerų,—tai mūsų, kai kurių, meno veikė
jų šūkis. Ir viskas pasitaisys “savaime.”

Čia klausimas apie “sielojimąsi” nėra 
tiek svarbus, bet svarbu, kad jei, mes 
kiekvieną klausimą. pamosime šalin, 
kaip nelabai svarbų, mes nekilsime, bet 
grimsime.

Kad “užkimšti” spragas, kaij 
“Laisvė,” reikėtų pravesti- planą. 
LMS centro uždavinys.

Mažmožiai sudaro pasaulį.
sako 
Tai

Apseisim
i ; z

(Iš Frank Balwood) 
Pyrago šiandien mums nėra,— 
Apseisim ir be jo, brangi. 
Mūs laimė bus ir taip gera,— 
Pyrago šiandien mums nėra ... 
Prabėgs mūs laiko gal para, 
Diena rytojaus bus saugi,— 
Pyrago šiandien jei nėra, 
Apseisim ir be jo, brangi!

• Stanys JąsįUonis.

šiurpas, gėda, skausmas ap
ėmė Vinkšną dėl to, kiek daug 
laiko jis praleido visiškai tuš
čiai, tarytum norėdamas su
skaityti, kiek yra smėlio grū
delių dykumoje.

Nuėjo su naujais draugais. 
Pasišventė savosios klasės ko
vos reikalui. Jame gimė ki
tas žmogus — didelis, rūstus 
ir teisingas, bebaimis, užgesi-- 
nęs menkystę savyje...

Tada ir buvo pirmoji jo ve-, 
liava. . . Iškabino jis ją mies
te ant aukštų namų, priešais 
didžiulę aikštę, šimtai žiūrė
jo į ugninę teisybės saulę, su
žibėjusią užraugėjusioje ap
linkoje. O jį patį tada me
džiojo policininkai, bėgdami iš 
namo į namą, karstydamiesi 
pakraigėmis, landžiodami pa
stogėse.

Paskui kalėjimas. Pogrin
dis. Amžinas pavojus. Gy
venimas anapus įstatymų. Ir 
vėl kalėjimas.

Po viso šito jis kabino an-, 
trąją... O kokios buvo sąly
gos. . . Aplink gėlės, darbinin
kų veiduose ištisas džiugesio 
pasaulis, o jis virpančiomis 
rankomis traukė į stulpą rau
doną vėliavą, pirmą kartą tu
rėjusią suplevėsuoti ant nau
jai pastatyto fabriko. Per ne
pilnus laisvės metus, negirdė
tu iki tol spartumu buvo su
kurta nuo pamatų iki stogo 
gamykla, pirmoji šimto kitų, 
kurios turėjo nusėti respubli
ką be ponų ir fabrikantų, be 
išnaudotojų ir vergų... '

—Jei ne karas, visi pama
tytume, koks būtų naujasis 
mūsų gyvenimas. . .

Atsidarė durys ir nutraukė 
Tomo Vinkšnos paskutinius 
žodžius.

Trys stambūs vokiečiai įėjo 
kameron, apstojo sėdintį dar
bininką. Kadangi jis nepajė
gė atsikelti, tai jie jį vilkte 
išvilko.

Prisispaudęs aš klausiausi 
nutolstančių žingsnių ir nieka
dos man nepasirodė, kokia 
yra menka mano dalia ir kaip 
nereikšmingas buvo mano gy
venimas iki šiol.

Aš tikėjau, kad Vinkšną 
pamatysiu gyvą. O vistik ry
tą įmetė jį atgal, nejudantį; 
suknežintą, kruviną nuo basų 
kojų iki nepažįstamai išmau
rotojo ir sužaloto veido.

Jis gulėjo nekrutėdamas 
ant dulkėtų, seniai šluotų 
grindų, suspaustomis lūpomis.

Stipriame Vinkšnos kūne 
dar tebedegė gyvybes.kibirkš- 
telė. Jis netrukus pabudo ir 
bandė sėstis. Nebeturėjau su 
kuo ir kaip jam padėti. Dėl 
to nusivilkau savo marški
nius, ištiesiau juos pasienyje 
ir ant šito patalo paguldžiau 
aš. j į. Po galva jam padėjau 
savo sulankstytą švarką.

Gulėjo jis užsimerkęs, tik 
laikas nuo laiko virptelėda
mas, lyg drugio krečiamas. 
Mano žodžių jis jau negirdė
jo. • 1

Budėjau ir sunku buvo tą 
naktį ką nors galvoti. Perdaug 
ryškiai prieš akis buvo stoju
si niekšybė ir didingumas; 
gyvuliška baimė ir žmogaus 
nepalenkiamumas; juoduma 
prieš skaidrų idealą, kurį ne
šė suluošintas, sudraskytas 
gabalais vyriškis, stovintis 
jau kape, bet nepasiduodan-. 
tis.

Prieš rytą aš nepajutau, kaip 
užmigau. Juk beveik tris pa
ras buvau nesumerkęs akių... 
Bet man pasirodė, kad mie
gojau tik trumputę akimirką. 
Išgirdau kažkokį šnabždėti, 
net žodžius.

Pamačiau, kad Tomas Vink
šna buvo atsibudęs. Jis kla
jodamas nusivertė iš mano 
pataisyto guolio, gulėjo sker
sai mirtininkų kameros, o ran
kose laikė marškinius, ant ku
rių gulėjo, ir kurie visi buvo 
kruvini nuo jo kūno pavirtu
sio ištisa žaizda.

Vinkšna be paliovos kažką 
šnabždėjo, spausdamas prie 
krūtinės tą kruviną drabužį.

Aš pasiskubinau prie jo, pa
silenkiau, klausiausi, ką jis sa
ko, ir pagaliau išgirdau vieną 
ir tą patį:

—Vėliava... Nesakysiu... 
Raudonoji vėliava...

Su tais žodžiais jis ir nu
mirė.

Apie pusdienį miestą ap
siautė toks triukšmas irt toki 
skaitlingi šūvių garsai, kad 
pradėjo drebėti storos kalėji
mo sienos. Mes nuogąsčiai lū
kuriavome ir beveik nedrįso- 
me spėlioti, kad tai gali būti 
mūsiškiai, nes frontas juk bu
vo toli... e

Bet'taip ištikrųjų ir buvo. 
Mūsų armija per naktį perplė
šė frontą ir jos motorizuotos 
dalys įsiveržė į miestą. Kas 
iš vokiečių nenorėjo pasiduo
ti, tas buvo sunaikintas, žmo
nės, kaip pasakojo vėliau, 
klydinėjo gatvėmis, svyruoda
mi iš laimės, ir hetikėjo. Ir 
visi mes buvome tokie. . .

Mieste pradėjo iškabinėti 
raudonas vėliavas.

Mes, kaliniai, taip pat išė
jome. Ir atsimenu — vieton 
tikrosios vėliavos, pakabinome 
tą drabužį, kuris buvo persi
sunkęs Vinkšnos krauju.

Ir plevėsavo tada ta nuo
stabi vėliava, minėdama apie 
žmogų, kokių daug turi tary
bų liaudis ir kuri moka pa
daryti tokius didvyrius.

O man Atrodo, kad štai šian
dien, šventės dieną, aš ją vėl 
matau, kitų vėliavų tarpe. Ir 
amžinai ji bus kartu su mu
mis, nes spindi ant jos tas, 
kas brangiausia žmoguje.

Washington. — Alkoho
lio fabrikantai reikalavo 
skirt jiems 3,500,000 bušelių 
grūdų per metus. Žemdir
bystes sekretorius' Ander- 
soti sakė, turėtų užtekt 2,- 
500,000 bušelių.

Tel. TRObrldge 6830

DR. JOHN REPSHIS 
(REPSVS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis Ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

F. W. Shalinsj
M S

& (SHALINSKAS)(SHALINSKAS)S?

i Funeral Home

I1
 84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150Koplyčias suteikiam nemokamai 
m visose dalyse miesto.
y Tel. Virginia 7-4499

g

Joseph Garszva |
Undertaker & Embalmer |

Manager

JOHN A. PAULEY
LicensecPUnder taker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

■; Tel. EVergreen 8-9770 į
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Smagi Vakariene
Montreal© Sūnų ir Dukterų 

pašalpinė draugija, 13 dieną 
gruodžio, Vytauto Neprig. 
Kl. Salėje suruošė smagią 
vakarienę. Nors oras buvo ga
na gražus, bet publikos ne- 
perdaugiausiai tebuvo, ši Mon
treal© lietuvių didžiausioji 
draugija, katra turi virš še
šių šimtų narių ir nemažai tur
to, visuomet suruošia savo na
riams gerus pasilinksminimus.

šeimininkės p r i r u o šusios 
įvairių valgių, katrų p r i ruoši
mui turėjo įdėti daug vargo ir 
darbo. Mes, svečiai, širdingai 
dėkojame joms visoms sykiu.

Buvo ir graži muzika, grie
žė lietuviškus valcus ir pol
kas. Jaunimas ir suaugusieji 
linksminosi, šoko iki vėlumos. 
Minimai 
augti ir

Miškų

39 rusų
26 itališ-

kursai, į

draugijai linkime 
gyvuoti dar geriau.
Choras Atvažiuos į 
Montrealą

Teko nugirsti, kad per Ka
lėdas atvažiuosiąs į Montrealą 
atvykusių lietuvių į miškus 
dirbti choras. <Įie dainuosią 
Vytauto Neprigulmingo Klu
be.

60 Atvykusių Daktarų 
Montreale

Montreal© Star praneša, 
kad Montreale yra jau 60 iš 
Vokietijos atvykusių daktarų, 
įvairių tautų.

. Vietiniai Montreal© dakta
rai pasiuntė protestą į parla
mentą, kad jiems neleistų at
sidaryti ofisų. Jie sako, kad 
Europos daktarai esą maža
moksliai, be to, jau keletas 
metų n esi praktikavę ir 
gadinsią jų garb'ę.

Padaugėjo Studentų
McGill Universitete Exten

tion department© šiemet yra 
494 studentais daugiau kaip 
pernai metą, šiemet minimoje 
universiteto vietoje vakarinia
me danbe yra 2,667 studentai. 
Ten yra kita nemaža grupe 
vakarinių kursų studentų, 
katrie mokinasi komercijos va
dovystės. ,,

Svetimų kalbų kursai yra 
populiariškiausi visame uni-

tik

versitete. Ten yra 483 studen
tai, katrie mokinasi francūzų 
kalbos.

Anglų kursuose, įskaitant 
literatūrą, kompozitorių, kal
bėtojų ir žurnalistų yra 321 
studentas. Į skirtingus kursus 
yra 141 studentas. Jie moki
nasi ispanų kalbos, 
kalbos, 35 vokiečių 
kai ir 7 chinų.

Kiti populiariški
katruos yra įsirašiusių po 100 
studentų į kiekvieną klasę. 
Jie mokinasi sėlsmonais, pie- 
šybos; namų p ar d a vystės
agentais, garsintojais, psycho- 
1 ogi jos ir kitko.

Mirė A. Staugaitis
Gruodžio 12 dieną mirė A. 

Staugaitis, Vilkaitienės brolis. 
Velionis paliko žmoną ir dvi 
dukteris, dvi sesutes ir buvo 
sakyta, kad tris brolius. Tebū
nie jam lengva juodoji žeme
lė ’

Klaidos Pataisymas
Rašant apie L. B. metinio 

koncerto dalyvius, netyčia 
buvo praleistas montrealiečių 
žymusis veikėjas ir kalbėto
jas J. Lesevičius. J. Lesevičius 
pasakė puikią kalbą apie L. 
B. gyvavimą per 
metų. Už padarytą 
bai atsiprašau.

penkioliką 
klaidą la-

Koresp.

g 
y
y 
y

y 
y

g
V

y

V 
V 
S?
i!

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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Adam V. Walinus, D.D.S1
DAKTARAS-DENTISTAS «

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569
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GERIAUSIA DU ON A 
^TOSCHOLES BAKING MgWI.

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 

PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mos perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų duonoj 

nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 
pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
į krautuves ir i pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

—------- — 1 Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

PHILADELPHIA, PA
Telefonas Poplar 4110

4 pusl.-^-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Šešt., Gruod. 20, 1947
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Beer, Wine, Liquor 
Wholesale and Retail
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RON KONKOMA
8634

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 1721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1Ę47 
East 96th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

AMELIA YAWORSKY

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas j vyks 23 d. gruodžio, 7 v. v., 
155 Hungerford St. Kadangi šis su
sirinkimas prieš pat Kalėdas, tai 
draugės nusitarė turėt parę. Susinė
sime savo užkandžius, o Klubas 
duos gėrimą. Tad draugės kviečia
mos skaitlingai dalyvauti, anksčiau 
susirinkite, kad turėtume daugiau 
laiko pašnekesiui. — V. K., sekr.

(295-296),

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. kviečia visus dalyvau- 

Kūčių parėję, gruodžio 21 d., 
29 Endicott St, 5 v. v. įžangos ne
bus, kiek kas duos, bus gerai. — 
Kom. (295-296)

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro) 

5?

SO. BOSTON, MASS.
Svarbus ALDLD 2 kp. susirinki

mas jvyks gruodžio 26 d., 8 v. v. 
Pereitą mėnesį susirinkimas neįvy
ko iš priežasties Padėkavonės Die
nos šventės. Tad Komitetas nutarė 
šaukti šį susirinkimą penktadienį, 
kadangi ketvirtadieni Kalėdos. Da
lyvaukite visi, turime svarbių rei
kalų. Taipgi gausite 1947 metų kny
gą "Vidiframžių Istorija.” (296-297)

ELIZABETH, N. J.
Liet. Darb. Progr. Klubas rengia 

šaunų vakarą, pasitikimui
1948 metų. Įvyks gruodžio 31 d. Vi
si Elizabetho ir apylinkės lietuviai 
maloniai prašomi dalyvauti, sma
giai praleisti laiką su savo drau
gais, pažįstamais ir giminėms. 
Pradžia 8 v: v. iki, kito ryto. Pra
neškite apie šį parengimą savo 
draugams. Maloniai užprašo visus 
LDP Klubo valdyba. (296-297)

CHICAGOS ŽINIOS

kad 
bus

šia-

Progresyvė Partija Ruošiasi 
Statyti Kandidatus

Sakoma, demokratų parti
jos viršilos jau nustatė, 
jų kandidatas į senatą 
Aldai Stevenson.

Paul Douglas nebūsiąs
tomas kandidatu gubernato
riaus urėdui, nes darbo unijos 
ir abelnai progresyviai jo ne
nori. Jis nėra liberalas, dau
gelio manoma.

Gubernatoriaus vietai kan
didatas kol kas neparinktas, 
taip ir valstijos sekretoriaus, 
bet jie būsią iš Cook apskri
ties, kitus kandidatus pasta
tys “Down state.”

bus teisėjus demokratai nesta
tys bent keturių ar penkių 
kandidatų. Su jais irgi nesi
tikima* gauti darbo unijų ir 
progresyvių lietuvių ir ukrai
niečių balsų. Jie įėjo tik ka
da demokratai bile ką galėjo 
išrinkti. Dabar betgi reikėtų 
skaitytis su pasipriešinimu, 
ypač kairiosios pusės.

Progresyvė Partija stato sa
vus kandidatus į Kongresą. 
Susikūrė kongresinių distrik- 
tų komitetai ir jau parinko 
kandidatus. Progresyvė Par
tija taipgi steigia wardu ko
mitetus ir ima veikti kitos par
tijos.

Ketvirtame kongresiniame
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Pasitvirtina, kad į municipa-

Petei 
KAPISKAS 5

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

distrikte, kuris apima ir dalį 
Bridgeport©, statomas unijis- 
tas kandidatu.

Kongresinis • komitetas jau 
veikia, laiko susirinkimus re
guliariai.
• Kiek trukdomas tas darbas, 
kad kongresiniai distriktai 
perorganizuojami ir dar nėra 
pilnai aišku, kiek pasikeis jų 
pirmesnės ribos.

Demokratų partijos bosai bi
jo, kad Progresyvė Partija 
statys savo kandidatus, nes 
demokratai negali laimėti be 
darbo unijų, o Progresyvei 
Partijai statant kandidatus, 
darbo unijų balsai eis už juos.

Demokratų politikai del to 
bando manevruoti. Jie nepri
siima tokių kandidatų, kaip 
Douglas,- taipgi atmeta seniau 
buvusių kitus kandidatus.

Veikiausia, jie kreipsis prie 
| į progresyvių su savom propozi- 
« cijom .
« * * *

ž
S

Republikonai statysią kan
didatu į senatą dabartinį savo 
senatorių C. Wayland Brooks, 
kurio terminas baigiasi. Jei 
demokratai pastatytų pažangų 
žmogų, darbo unijoms prielan
kų, Brooks turėtų menkas 
progas. Būdamas senate, jis 
savo įtakos nepakėlė. Jisai 
balsavo už Taft-Hartley įsta- 
tymą ir visus 
bilius.
’ Brooks yra 
kalba atvirai 
Žmonės karo

kitus reakcinius

CLEVELANDO ŽINIOS HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS.
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į Peter Kapiskas 8
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I Living Room Cushions 
i Refilled With New Springs

*I Sofa Apačios Perbudavoiimas 1
5 Už $12.00 1

Saukite FRANK. Nightingale 5-2535. |
y . ^5
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v

vienas tų, kurie 
už naują karą.

nenori, tas 
oponentams palengvins
j i-

jo 
prieš

gerai 
prof, 
į se- 
300,-

Progresyvė Partija 
padarytų pastatydama 
Homer Carey kandidatu 
natą. Jis gavo daugiau
000 balsų kandidatuodamas 
teisėjo urėdui. Kaipo kandi
datas į senatą jis gautų labai 
daug balsų, galėtų pralenkti 
senų partijų kandidatus.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

* Tai vieta, kurioje Jūs Jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma- 
/ tonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra- 
g šome. užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite, 
z Salę Išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
į Žemos kainos už viską.
$ Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom,
sMa************************^^****^^*^**1^?^*19****^
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LITUANICA SQUARE
I RESTAURANT!

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKT[ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĘ. BROOKLYN, N. Y

A 
ft

A

g', Tel. EVergreen 4-9612 įj

TELEPHONE
ST AGO 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Grabortus 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai 

BROOKLYN

Tafto-Hartley įstatymas 
naudojamas prieš -unijas 
spaustuvninkų streike ir visur, 
kur tik eina upijų ir samdyto
jų kokie pasitarimai ir dery
bos. < \

Tatai skaudžiai atsilieps į 
tuos kandidatus, kurie balsa
vo už minėtą įstatymą. Repu
blikonai to bijo. Jiems bus 
sunku išrinkti Brooks, kuris 
.taip atviras reakcijos šulas.

Chicagos komunistai, savo 
šios valstijos konvencijoje pa
sisakė už trecią partiją, kad 
ji statytų 1948 rinkimams 
kandidatus ne vien į Kongre
są, valstijos urėdus, bet ir 
prezidentinius' kandidatus.

Progresyvė Partija bus ta 
trečioji partija. Ji pirmuose 
savo bandymuose geriausia 
pasirodė gaudama virš 300,- 
000 balsų.

Šiuo tarpu Progresyvė Par
tija skleidžia peticijas, renka 
parašus Henry Wallace paaks- 
tinimui kandidatuoti prezi
dento urėdui. Patartina kiek
vienam pasirašyti ant tų pe
ticijų. Tai nebus peticijos 
padėjimui jo ant baloto, o tik 
pademonstravimui, kad daug 
žmonių jo nori. ,Pol. Rep.

Juozo
Kas-

Pajieškojimai
Vladai Kasperevičius, sūnus 

pajieško pusbrolio Andriaus 
perevičiaus, sūnus Petro ir Marijo
nos Masijonkienes. Abudu kilę iš 
Panosiškių kąimo. Onuškio valse., 
Trakų apskr. Iš Lietuvos išvyko 
prieš 1914 ,m. karą. Kas žino, pra
šau pranešti, ar Jų paeiti atsiliepti 
šiuo adresu: Vladas Kasperevičius, 
Rua Solon, 60 (Bom Retiro) Sao 
Paulo, Brazil. ’ 294-296)

i Matthew I 
BUYAUSKAS l

Laidotuvių Direktorius |
I

J
Liūdnoje valandoje simpatiškai 

ir asmeniškai patarnauja už 
prieinamų atlyginimų. 1

i Moderniškai Įrengtos Koplyčios
\ 426 LAFAYETTE ST., |
’ Newark 5, N. J. 1

Tel. MArket 2-5172 |

Chicagos Menininkai
Padėkavonės Dienoj Chica

gos menininkai, važiuodami į 
Brooklyn, N. Y., pildyti ryti
nių valstijų meno festivalio 
programą, sustojo Clevelan- 
de. čia jiems LDS 55 kp. su
ruošė parengimą su koncertu. 
Clevelando pažangiųjų lietu
viu organizacijų parengimuo
se dar niekad nebuvo tiek 
daug brangių svečių iš Chica
gos, kaip šiame parengime.

Visiems yra žinoma, kad il
goj kelionėj žmonės pavargs
ta ir reikalinga ilgesnio poil
sio. Bet Chicagos meninin
kams nerūpėjo poilsis; jiems 
labiausiai rūpėjo su Clevelan- 
do visuomene pasidalinti tuo- 
mi, ką jie turi gražaus ir la
bai naudingo. Svečiai, papie; 
tavę kuopos gaspadinių ska
niai pagamintais valgiais, sku
binosi rengtis ir. pildyti progra
mą.

Reikia pasakyti, kad Chica
gos menininkai, atsilankę, da
vė labai daug Clevelando vi
suomenei. Jie savo meniškais 
gabumais visą koncertinę pro
gramą puikiai išpildė. Apart 
Ciceros Moterų Choro ir Rose- 
lando Aido Choro labai gero 
sudainavimo, dar 1 buvo visa 
eilė gerai išsilavinusių daini
ninkų: solistų,, duetų ir t.t. 
Net ir šokikų grupė paįvairino 
jų gražią programą.

Chicagos chorų dainavimas 
labai žavėjo Clevelando publi-. 
ką. Garbė Chicagos progresy- 
viams lietuviams turėti tokius 
skaitlingus chorus, gerai išsi
lavinusius dainoje. Clevelan- 
diečiams taipgi labai patiko 
solistų ir duetų dainavimas.

Clevelandiečiams buvo di
delė naujiena matyti Chica
gos jaunuolių grupę mikliai 
šokant lietuvių tautiškus šo
kius. Jie taip mikliai, taip gra
žiai pašoko kadrilių, karvelį, 
zuikelį, rodos, kad jie ant 
grindų skraidyte skraido. La
bai pritiko jų pritaikintas Lie
tuvos kaimo jaunimo apsiren
gimas, 
si,. kad 
d i ant 
rėjiesi 
nuoiių

Labai pagirtina ir garbinga 
Chicagos 
darbuotė 
pasirodo, 
vą, myli
yra jų tėveliai kilę. Jie nesi
skiria iš savo tautos. Jie savo 
prakilniais meniškais darbais 
su dideliu pasiryžimu stengia
si kultūrinti, dabinti, vaini
kuoti savo tąutą. Pas juos ma
tytis tas didelis pasiryžimas ir 
ūpas kuo daugiausiai darbuo
tis toje srityje. Jie, matyt, 
gauna pasitenkinimą iš savo 
gražių darbų. Jie su geru ūpu 
ir gerais norais" važiavo 'iki 
Clevelando ; dainuodami. Pa
siekę Clevelandą, davė mums 
puikų muzikališką koncertą.

Po koncerto, besisvečiuojant 
su clevelandiečiais, po visą 
svetainę gražiai skambėjo chi- 
cagiečių dainininkų balsai. 
Apie vienuoliktą valapdą nak
ties su višais,dalyviais draugiš
kai atsisveikino ir vėl dainuo
dami išvažiavo į Brooklyną.

Clevelando senesnieji ir 
jaunimas turėtų imti pavyzdį 
iš chicagicčių, nes jie toje sri
tyje daug toliau pažengę. Cle- 
velandiečiai chicagiečiams už 
tai kada nors turėtų atsily
ginti dvigubai savo meniškais 
gabumais.

Koncerto pertraukoje d-gas 
L. Jonikas į publiką tarė ke
letą žodžių kas link reikalin
gumo paramos dienraščiui Vil
niai. Jis paragino clevelandie- 
čius smarkiau darbuotis dailės * srityje, kad Clevelando turi 
būti toks skaitlingas choras, 
kaip chicagiečių, kuriame ben
drai darbuojasi suaugę ir jau
nimas. D-gas Jonikas sakė, 
kad negalima tikėti, kad ta
kioj kolonijoj, kaip Clevelan- 
das, nebūtų daug lietuviško 
jaunimo. “Mums, . chįcagie- 
čiams, būtų labai linksma ma
tyti ir klausytis Clevelando 
chorą dainuojant Chicagos 
progresyvių lietuvių parengi
muose taip, kaip šiame paren-

Tėmijant šokius rodo- 
randiesi Lietuvoje, sė- 
lietuviško suolo ir gė- 
Lietuvos kaimo jau- 
puikiu, šokimu.

lietuviško jaunimo 
toj e srityj e.' Aiškiai 
kad jie myli Lietu- 
tą tautą, iš kurios

gimė Clevelando publikai dai
nuoja Chicagos chorai ir kiti 
artistai pildo programą,” sa
kė d-gas Jonikas. '

Man rodos, kad d-gas Joni
kas pasakė tikrą tiesą. Bet kol 
kas Clevelando draugai ir jau
nimas neturi gero ūpo, geros 
sutarties ir neįsisiūbuoja į pla
tesnį veikimą meno kėlimui. 
Man rodos, kad tam yra prie
žasčių, bet jų čia neminėsiu; 
gal jos savaime išnyks. O jei 
ir toliau taip silpnai eis dai
lės darbuotė, tai gal teks cle
velandiečiams patiems praves
ti savikritiką. Man rodos, kad 
Clevelando veikėjai labai ven
gia savikritikos, o savikritika 
labai reikalinga, jei norima, 
kad tas garbingas darbas 
daug sparčiau eitų ir geresni 
vaisiai to darbo pasirodytų.

Man nuostabu, kad šiame 
parengime nedalyvavo Cleve- 
lando Moterų Klubo Choras, 
nors jį dabar galima vadinti 
mišriu choru, nes nuo dauge
lio veikėjų girdėjau, kad ja
me mokinasi dainuoti apie de- 
sėtkas vyrų. Ar vietinis cho
ras nebuvo pakviestas, ar cho
ras atsisakė dainuoti dėl. ne
kuriu priežasčių, man, toliau 
gyvenant, tas nežinoma. Tą 
tik gali žinoti vietiniai veikė
jai. Man tik yra žinoma, kad 
Clevelando pažangieji lietu
viai turi puikų chorą, kuris 
parengimuose daugelį’ kartų 
gerai atsižymėjo. Bet šiame 
parengime nedalyvavo - nei 
choras, nei kiti vietiniai artis
tai.

Man rodos, kad rengiant to
kius parengimus su koncerti
ne programa, jei programą 
pildė kitų kolonijų artistai, 
tai turėtų padėti ir vietiniu 
meno spėkų tiek, kiek jų yra 
ir kiek gali. O šiame paren
gime vietinės spėkos nepasiro
dė. Tas tūliems dalyviams pa
rodė, kad kitų kolonijų drau
gai toje srityje puikiai dar
buojasi, o vietiniai vis toliau 
atsilieka. Nuo tūlų vietinių 
dailės mylėtojų teko girdėti 
nepasitenkinimo ir tas puldo 
ūpą jiems smarkiau dirbti me
no kėlime.

žinoma, vieniems išrodo 
taip geriau, kitiems kitaip. 
Tas ir trukdo geram susitari
mui ir bendradarbiavimui. Ma
nau, kad toliau vietiniai dai
lės mylėtojai, matydami tą di
delį reikalavimą kelti meną, 
mokės visas špėkas, kiek jų 
yra Clevelande, subendrinti 
ir visas veikimas dailės srity
je eis daug sparčiau kaip iki 
šiol ėjo.

Apie aukščiau minėtą kon
certą būtų galima daugiau pa
rašyti, nes jame dalyvavo 
daug gražios publikos Cleve
land© ir apylinkių miestelių, 
O apylinkės pažangūs lietu
viai ūkininkai, kiek man žino
ma, tai veikiausiai visi daly
vavo minėtam parengime. Ma
nau, kad ir biznio atžvilgiu 
bus geros pasekmės. Tą, ma
nau, vietiniai darbuotojai ge
riau aprašys.*

Prie pabaigos J;ariu širdin
gą ačiū draugams Cheplams 
už pakvietimą į jų kuopos 
koncertą, kuris man labai pa
tiko, nes turėjau linksmą pa- 
žmonį, o iš koncerto progra
mos daug gražių įspūdžių.

Palestina. — Arabų-žydiį. 
susikirtimuose užmušta dar 
3 asmenys.

| Egzaminuojant j4fa's,| 
Rašome Receptus | 
“me ir Pritaikome Akinius 1

M
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į Drs. Stenger & Stenger
J Optometrists
I 394-398 Broadway 
? Brooklyn, N. Y. 
f Tel. ŠT. 2-8842

J. J. Ynamaičiui, Nauga
tuck, Conn. — Dėkojame už 
iškarpos prisiuntimą, bet 
ja šiuo sykiu nepasinaudo
sime, kadangi tai, ką tas 
šarlatanas plepa, nėra nau
jiena.

Skalbyklos Darbininkės
Valgis ir Trumpos Valandos 

Brooklyn Eye & Ear Hospital 
29 Greene Ave., Brooklyn.

Matykite Mr. Lund
(299)

DIPLOMATAMS PAKEI- 
STA RUBLIO VERTĖ

Maskva.— Svetimų kraš
tų ambasadoriams ir* ki
tiems oficialiams atsto
vams Sovietų Sąjungoj bus 
duodama jau tik 8 nauji 
rubliai už dolerį. Senaisiais 
sovietiniais pinigais doleris 
buvo skaitomas 12 rublių. 
(Kitų šalių atstovams pri
pažįstama daugiau rublių 
už dolerį, negu šiaip žmo
nėms.)

įRoma. — Prasidėjo nauji 
streikai - d e m onstracijos 
Italijoj.

TEISME Už KERŠTAVIMĄ
Newyorkiete Mrs. Monica 

Ryan pašaukta į teismą namo 
savininko kaltinimu, kad ji 
tiksliai paplukdavusi savo 
apartmentą taip, kad per ply
šius ir laiptais vanduo subėgo 
į apačioje gyvenančio savinin
ko butą. Ji kerštavusi už įsa- 
mą išsikraustyti.

iBAR & GRILLE
! LIETUVIŠKA ALUDĖ

DEGTINĖ, VYNAS ir 
ALUŠ

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDATi
411 Grand St
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GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaaj laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

BROOKLYN, N. Y
Telefonas EV. 4-8698
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August Gustas
BELTAIRE FLORIST I

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.

^<CeCtC<€%<C<€tSi€<Ce«t€<C%<€iC<CtC'C««%<<«%tet€eCtCiCtctCtcictctct<tctCtCtC(CtC<ClCtctCtc««lC«j

; Paul bustas Funeral Home
' • INC.
i 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y, 
! Skersai gatvės nuo Armory
: LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
! Telefonuokite dieną ar naktį
! EVergreen 7-4774
Į ‘

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- 
! giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
; prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- 
i kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
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Darbieciai ir Unijistai 
Prase Wallace’o Būti 
Kandidatu

Brookjynietis New Yorko 
valstijos senato narys Kenneth 
Sherbell, Brooklyno darbiečių 
tikietu išrinktas, paskelbė pa
reiškimą Wallace kandidatū
ros klausimu.

Jo, taipgi kitų 44 žymių 
unijų ir darbiečių vadų pareiš
kimas prašo Henry A. Wal
lace, buvusį šalies vice-prezi- 
dentą, “kandidatuoti į prezi
dentus 1948 metų rinkimuo
se.”

Unijistai. tuo klausimu tu
rėję pasitarimą-konferenciją ir 
pateiktoji nuomonė, sako jie, 
yra gerai apsvarstyta ir nu
matoma, kad minios unijistų 
geriau remtų Wallace negu 
bent kurį kitą *šiuo momentu 
galimą išstatyti kandidatą.

i

Am. Darbo Partija Tapo 
Antrąja Brooklyno 
5 Distriktuose

Valdinės Rinkimų Tarybos 
neseniai paskelbtame raporte 
registracijos, taipgi užsirašiu
sių partiniais balsuotojais, ran
dame įdomių duomenų apie 
Brooklyno darbiečius.

Skaitlinės rodo, kad Ameri
kos Darbo Partija penkiuose 
Assembly Distriktuose, Brook- 
lyne, išstūmė republikonų par
tiją iš antros vietos pasekmėje 
ne vien darbiečių balsų augi
mo, bet ir republikonų balsuo
tojų nuošimčių mažėjimo. Tie 
penki dstriktai yra : v

Antrasis — Kings Highway.
16-tas — Coney-Brighton.
19-tas — Borough Park.
23-čias — Brownsville.
24-tas — New Lots-Browns- 

ville.
Visų partijų balsuotojų nuo

šimtis šiemet žemesnis, kadan
gi šie buvo taip vadinamieji 
šalutiniai rinkimai, nerinkta 
žymių, valdininkų. Demokratų 
balsuotojai numažėjo 10 nuo
šimčių, republikonų 33 nuoš., 
darbiečių 20.

Ignas Sutkus Floridoje
Pirmadienio vakarą Ignas 

Sutkus orlaiviu išskrido į Flo
ridą. Ten dabar atostogauja 
Izabelė Sutkienė. Jai ten la
bai patiko, tad telefonu parei
kalavo, kad pribūtų ir jos vy
ras.

Ignas Sutkus turi restauran- 
tą su gėrimų leidimu, Brook- 
lyne. Pirm Kalėdų Sutkus bus 
namie ir savo kostumerius ap
dovanos gražiais kalendoriais.

Studentai Dviem ^Šiftais59
Susirinko Išgirsti Faslą

Trylika tūkstančių. studen
tų susirinko New York Univer
sity’s School of Education bil- 
dinge praėjusį ketvirtadienį iš
girsti rašytojo Howard East’o 
prakalbų. Penkiems šimtams 
studentų perpildžius auditori
jų, astuoni šimtai kitų studen
tų laukė susirinkimo antrojo 
“šifto,” kad išgirsti kelių mo
kyklų viršininkų uždraustąjį 
jiems girdėti rašytoją. Šios 
mokyklos viršenybė neuždrau
dė.

Mokyklų viršenybės neįeido 
Fast’o kalbėti Columbia Uni
versiteto, Brooklyn, taipgi Ci
ty College studentams.

Fast’as pasmerkė Neameri- 
kinių Veiksmų Komitetą. Sa
ko:- “Tie devyni vyrai atsto
vauja aukštesniojo -laipsnio 
barbarizmą.”

Studentams taipgi kalbėjo 
New Yorko Universiteto pro
fesorius Lyman Bradley, kuris 
buvo prašalintas iš Washing
ton Square Kolegijos vokiško
jo skyriaus viršininkystės už 
smerkimą. N e a m e r i k i n i ų 
Veiksmų Komiteto. Jie, kaip 
ir Fast’as, buvo nuteisti už pa
neigimą to komiteto, kada jie

atsisakė tam komitetui įteikti 
Bendrojo Priėšfašistiniams Pa
bėgėliams Komiteto rekordus.

Fast’as -pareiškė pagarbą 
šio universiteto vadovybei už 
leidimą studentams girdėti 
kalbėtojus, tuos, kurių jie pa
geidauja. Tai yra reiškinys 
“už švietimo laisvę,” sakė jis. 
O neleidžiančiosios studen
tams laisvai šviestis “užgiria 
juodą fašistinį -ignorantišku- 
mą.”

Profesorius Bradley paste
bėjo, jog jis ir Ęast’as tapo 
įkaitinti ir nuteisti dėl to, kad 
atsisakė atiduoti 'ispanus nrieš- 
fašistus “švelniai Neameriki- 
nio Komiteto malonei.’’ Ta
čiau, sako jis. prieš dosėtką 
metų, kada Ispanijoje žmonės 
kariavo prieš fašizmą jisai bu
vo tik vienu iš kalbėtojų ant 
tos pat platformos-, už paramą 
kovotojams. O dabar kitų pro
fesorių greta jo nesimato. Da
lykas tame, sakė jis:

“Aš nepasikeičiau.-Eet ma
no kolegos, kurie su manimi 
kalbėjo tuomet, kur jie šian
dieną.” O šiandien, sake jis, 
reikia kovoti prieš fašizmą ne 
mažiau, kaip anais metais.

s*
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Reikalauja Rinkti Kitą 
Bronx Kongresmaną 
Vietoje Rabin o

Williamsburge Vystosi 
Veikla už Pragyvenimą, 
Namus ir Teises

♦

BROOKLYN, N. Y
The Russian Balalaika Musical Society

Ruošia

Dviemis Dienomis Gavę 
100 Prenumeratą /

Angliškojo darbininkų dien
raščio Daily Worker kampa
nijoje už naujus skaitytojus ir 
atnaujinimus, komunistų Al
lerton sekcija, Bronxe, praėju
sį pirmadienį ir antradieni 
gavę šimtą skaitytojų.

Sekmadienio mobilizacijoje 
organizacija buvusi gavusi 
200 prenumeratų, tad tikisi 
artimoje ateityje pabaigti iš-

Iš LLD 55 Kuopos 
Susirinkimo

Ridgewood Brooklyn, N. 
Y. — Gruodžiu 16 dieną atsi
buvo susirinkimas LLD 55 
kuopos, šapolo-Vaiginio svetai 
nėję, 147 Thames St. Nariai, 
kurie atsilankė, gavo šių me
tų knygą “Viduramžių Istorij 
ja.” Nors knyga susideda is 
virš keturių šimtų puslapių, 
bet labai lengva, nariai džiau
gėsi, kad bus lengva ir skaity-

pildyti savo kvotą — 650 skai
tytojų. .

Atsižvelgiant į tai, jog tai 
yra darbininkų laikraštis ir 
kad ne visi darbininkai išgali 
laiko ir sveikatos perskaityti 
kasdieninį, organizacijos de
da pastangas gauti savaiti
niam Sbnday Worker skaity
tojų. Jame telpa sutrauka sa
vaitės svarbiausių žinių, išva
dos, darbininkas gauna apy
pilnę'savaitės informacijĄ. Sa
vaitinį gauna į namus penkta
dienį, ar, vėliausia, šeštadienį, 
nėra keblumo perskaityti. Kai
na metams $2.50. Lietuvių 
Kom. Klubas taipgi užrašinė
ja. Užsisakykite per-juos.

-L. K. N.

New Yorke ketvirtadienį 
temperatūra nupuolė iki 22 
laipsnių. Bet ‘nebuvo šalčiau
sia 18-ta. Rekordinė buvo 
1919 metais, 0.1 laipsnio.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! | 
Japonija: Perlų Uosto sukaktyje. Impeiatorius Hirohito apkeliauja atominiai-bombar- * 
duotų Hiroshimos miestų; jį sveikina didelė minia! Graikija: Mariuotojai Salonikos ’ 
gatvėse reikalauja, kad Jungt. Tautos uždarytų iiaurin; rubežių ir sustabdytų reik- Į 
menai partizanams. Francija: FiancGzų tauta atiduoda paskutinę pagarbų generolui a 
Le Clere’ui, žuvusiam lėktuvo nelaimėje Afrikoj. Indonezija: Matyk tautinį paminklų I 
Javoje, ginti vieną keisčiausių vietų pasaulyj . . . Koeripan. kalnus. Matyk filmų ra- ? 
portą apie Vokietijos miestus šiandien! ir Naujausią March of Time filmą... . 
"PUBLIC RELATIONS... MFANS YOU!” I
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway Ir 46 St. " 

——————————————————*

ti. Taipgi devyni nariai jau pa- 
simokėjo už sekančius metus, 
o kiti pasižadėjo pasimokėti 
sekančiame susirinkime.

Komisija atsibuvusios vaka
rienės, kuri įvyko spalio 25 d., 
raportavo, kad vakarienė pa
vyko visais atžvilgiais ir pelno 
liko keli desėtkai dol/Kadan
gi vakarienė buvo rengiama 
bendrai su LDS 103čia kuopa, 
tai ir pelnas pasidalinta per 
pusę.

Kadangi LLD antros apskri
ties konferencija įvyks 11 d. 
sausio (1948 m.), tai išrink
ta delegatai atstovauti mūsų 
kuopą: Mary Kalvaitienė. J. 
Kalvaitis, F. Reinhardt, K. 
Nečiunskas, P. Babarskas, J. 
Kairys, P. Vyšniauskas ir P. 
Kukonis. v

Buvo perrenkama kuopos 
valdyba sekantiems metams, 
bet pasirodė, kad buvusioji 
kuopos valdyba gerai atliko 
savo pareigas šiais metais, tai 
ir sekantiems metams į valdy
bą išrinkta tie patys nariai; 
Pirmininkas Jurgis B'ernotas, 
prot. sekr. Petras Višniaus- 
niauskas, fih. sekr. Petras Ba
barskas, kasierius Frank Vait
kus. Korespondentas irgi tas 
pats.

Sekantis .kuopos susirinki
mas įvyks net 1948 m. sausio 
20 d.

M. Stakovas, kuopos kor.

Prašome Talkos

Didis įvykis Judamųjų Paveikslų Istorijoj! Filmą, kurj 
dinamiškai iškelia aikštėn Anti-Semitizmą! piepraleiskite... 

DARRYL F. ZANUCK’S veikalas
“GENTLEMAN’S AGREEMENT” 

LAUROS Z. HONGSON 
žvaigždžiuoja

GREGORY PECK * DOROTHY McGUIRE * JOHN GARFIELD
Dabar MAYFAIR 7th Avenue ir 47th Street

Lietuvių Kultūriniam Cen
trui namo paruošimą būtinai 
/urime užbaigti pirm švenčių. 
Greičiau, geriau. Tad prašo
me talkos visolflos:

Šeštadienį ir sekmadienį, 20 
ir 21-mą, per visą dieną.

Talkos reikia visokios.
Namo Komisija.

Varpai Dausose
Ęmpire State viršuje įvedė 

var]5ų muzikos instrumentą, 
vadinamą carillon. Jo našu
mas — 120 decibels. Būsiąs 
girdibias 8 iki 16 mylių plote, 
priklausant nuo oro. Elektra 
kontroliuos 61 gaidą. Šiomis 
dienomis iš ten skleis religines 
“berpelių” giesmes.

Bronx 24-to kongresinio d is 
trikto piliečiai sujudę dėl to, 
kad didžiosios partijos, jų vir
šenybės, tam tikrais savo par
tiniais ir politiniais sumeti
mais nešaukia rinkimų išrinki
mui kongresmano, vieton iš
rinktojo teisėju Benjamin J. 
Rabin. Reikalauja rinkimų.

Brooklyn iečiai virš 75,000 
balsuotojų taip pat nepaten
kinti, kad republikonų ir de
mokratų politinės mašinos vi
saip trukdo jiems gauti teisė
tą atstovybę. Senųjų partijų 
politikieriai tuomi paneigia 
p i 1 i e t i n es žmonių teises. 
Brooklyniečių atstovo Simon 
W. Gerson’o neįsileidžia į N. 

/Y. Miesto ' Tarybą, vilkina jo 
įsileidimą, nes jis atstovauja 
darbininkus ir pažangiuosius.

Gruodžio 14-tos popietį, 14- 
to A. D. American Labor Par
ty patalpose, 402 Keap St., 
įvyko Williamsburgo organi
zacijų konferencija, sušaukta 
apsvarstyti susiedijos reikalus.

Kalbėjo žymūs susiedijos 
vadai — Ada B. Jackson, kan
didatė į New Yorko Miesto 
Tarybą praėjusiuose rinkimuo
se, taipgi kongresmanas Jo
seph L. Pfeiffer, atstovaująs 
kongrese 8-tą kongresinį dis- 
triktą, kuriame . randamos ir 
mos, Laisvės įstaiga.

Atstovauta čia Amerikos 
Darbo (Labor) Party, CIO 
Kailiasiuvių Jungtinė Taryba, 
AFL Jewelry Workers, Wil
liamsburgo Rendauninkų ir 
Vartotojų Taryba, Vaikų Prie
žiūras Centrai, Polonia Socie
ty, I WO, Amerikos Komunis
tų Partijos vietinė sekcija, ke
lios kitos pilietinės, taipgi tū
los bažnytinės 
ganizacijos.

Konferencija 
prieš infliaciją 
nų, už daugiau
me civilių teisių ir į tą darbą 
kvies visas vietos organizaci
jas nek jei jos ir nebuvo at
stovautos šioje konferencijoje. 
Taipgi priėmė rezoliuciją, rei
kalaujančią kongreso pratęsti 
rendų kontrolę iki 1949 metų. 
Ragino priimti Taft-Ellender- 
Wagner bilių, kuris reikalauja 
statyti daugiau namų.
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Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.
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g GYDYTOJAS

| Fotografas | 
gTraukiu paveikslus familijų, ves-įi 
©tuvių, kitokių 
t? s?

Puikus 'steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave. «
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Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868 
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vadovaujant
ALEXANDER KUTIN 

: PROGRAMOJ DALYVAUJA: ,
DORA BOSHOER 

suteiks malonių rusiškų liaudies dainų. 

POLIANKA CHORO ANSAMBLIS 
; Vera Ivanova, direktorė
: RADISCHEV RUSŲ LIAUDIES ŠOKIŲ GRUPĖ
/ - Alex Karaez.un, direktorius
I • ./ a — įvyks —

: Brooklyn Academy of Music
; 30 LAFAYETTE AVENUE

> Šeštadienį, Gruodžio 27 Dec.
> PRADŽIA 8:30 P. M.
> Bilietai — $1.20, $1.80, $2.40 (su taksais)

> , Bilietus galima įsigyti pas: Russian Tea Room, 150 West 57th St.,
> CO. 5-0947. Kismet Record Co., 227 East 14th Street, GR. 7-2891.
> Russian Skazka, 227 West. 46th St., Cl-t. 4-9229. Alexander Kutin,
> 35 West 20th St., WA. 9-1343. Taipgi Brooklyn Academy of Music 
!> ofise.

Atvykusi Vestis, Jauna 
Italė Rado Mylimąjį 
Jau Palaidotą

Maria Formicola, 21 
buvo susipažinusi su amerikie
čiu kariškiu prieš metus laiko, 
jam esant Naples, Italijoje. 
Jiedu susidraugavo. Jį išsiun
čiant į kitą stotį 
kad kaip tiktai 
Ameriką, jisai 
apsivesti.

Vaikinas, Jim 
grįžo praėjusią vasarą ir tuo
jau kreipėsi į atitinkamas 
įstaigas savo sužadėtinę parsi
vežti, Viskas praėjo gerai, na
mie, mažoje Kentucky kalny
no farmukėje, viskas buvo pa
ruošta jos laukti. Ji atplaukė 
laivu Volcania praėjusį ketvir
tadienį, linksmutė. Bet, kas 
čia, . . merginą apspito foto
grafai, reporteriai, o Jimmy’o 
vis nėra. . . Nusivedę į šalį lai
vo viršininkai informavo, kad 
jos Jimmis užsimušė auto ne
laimėje prieš porą savaičių.

Bronxietis Thad deus Sissum 
gavo gerą kalėdinę dovaną — 
$550. Jam tiek sugrąžinta iš 
policijos, kur jis buvo pada
vęs griaunamojo sienoje rastą 
piniginę ąu tokia suma.

Merginą nuvežė į Ellis Is
land. Gi buvusioji būsima jos 
uošvė, sakoma, > tebesirūpina, 
kaip ji sukels pinigų merginą 
atsikviesti pas save, nors pa
matyti.

Briedienos Pare.
įvyks

Šeštadienį, Gruodžio 20
/ pas

WALTER AMBROSE
406 South 3rd St., (kamp. Union Ave.) Brooklyn, N. Y. 

PRADŽIA 7 V. V.
Walter Ambrose, savininkas lietuviškos užeigos, kvie

čia savo kostumerius ir pažįstamus ateiti pas jį į svečius 
šį šeštadienį. Jis pavaišins su gera briediena.

Walter Ambrose buvo nuvykęs į Maine Valstiją ir ten 
nušovė briedį.

Kurie jau buvote praeituose metuose pas Ambrose val
gyti briedienos, atsimena, kad būna puikiai pavaišinti 
valgiu ir gėrimu.

Tad nepamirškite užeiti pas
WALTER AMBROSE

406 South 3rd St.,'
GRUODŽIO 20 DEC

MUITAI Sovietų Sąjungai ifi Anksto Apmokėti Pundeliam iki 22 svarų 
Pilna Apdraudė nuo Siuntėjo iki Gavėjo
Panaudoti Drabužiai Cheminiai Išrūkomi ir Suteikiamas Oficialus Liudijimas

• Speciales Nuolaidos Organizacijoms
• Pilnas Mail Order Skyrius'

Siųskite Mums Savo Pundelius—visą Kitką Mes Padarome
Dėl Daugiausiai Vertėsi Užsakykite Mūsų

Standarclinius Maisto ir Drabužių. Pundelius
Reikalaukite mūsų Katalogo dovanai; jis parodo ir daug kitų gatavų 

siuntimui Pundelių ir duoda pilnas žinias.
RAŠTINES ATDAROS VISĄ DIENĄ ŠEŠTADIENĮ

S?
fe?

t •.

Linkime Jums Labai Linksmų 
Kalėdą ir Laimingų Naujų Metą 

Mūsų sandėlis yra perpildytas sulyg jūsų skonio.
LIKERIAIS IR VYNAIS

Four Roses $4.41 — 4/5 qt. > 
Seagrams 
Carstairs 
Imperial 
Wilson 
Calvert 

eilė importuotų
didelis skaičius sužvmėti.

r MONTROSE LIQUOR STORE, INC. 
7 New Montrose Ave. (Kamp. Broadway) Brooklyn, N.Y.

0 EV. 4-7082 . ------- . MES PRISTATOME

$4.05 — 4/5 qt.
$3.61 — 4/5 qt. 
$3.55 — 4/5 qt 
$3.61 — 4/5 qt. 
$4.05 — 4/5 qt.

Scotches, kurių per

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

grupių ir pavienių.$ 
Iš senų padarau^ 
naujus paveiks-g 
lūs ir krajavusfi 
sudarau su ame-S 
rikoniškais. Rei-5 
kalui esant ir# 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- « 

F geidaujama. Tai-S 
pogi atmaliavojufl 
įvairiom spalvom.^ 

JONAS STOKES | 
512 Marion St., Brooklyn ft

if Kampas Broadway ir Sijone Ave., priert 
g Chauncey St.. sBroadway Line.
§ Tel. GLenmore 5-6191 Ž

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able. 952.50

Į TONY’S
& 4? 
fe?

I BARBERSHOP
fe? ANTANAS LEIMONAS
w Savininkas

| 306 UNION AVENUE
f GERAI PATYRĘ BARBERIAI

^t***************!****^***^

IGERI PIETŪS!| 
g . ž$ Kada norite geru pietų, Jį 

kreipkitės į - S

| Lorimer Coffe Shop
I • Frank Domikaitis

g
ifs?
^Kvepiančiai keptos ir virtosjj 
g mėsos valgiai. Taipgi dar-J 
g žovių ir pieninių valgių £ 
g gražus pasirinkimas. p

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line . . .
17'jewehu 033.75

Jvairyhė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio,

Graži 
miškų 
nelem 
American
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontintai 
žiedai.

Atlikite savo pasirin
kimą dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktų iki 
Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems 
nams!

mūsą Patro-

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 tomorrow!

’17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ąve., Brooklyn

—— ........................................................................................................................ 1 -..................................................... . ... ...

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Gruod. 20,




