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New Yorko valstijoje Henry 
A. Wallace’o kandidatūrą už- 
gyrė Amerikos Darbo Partija, 

Ltuo būdikčia nebus reikalingas 
spec uitus J j bks piliečiu parašu 
rinkimas.

No. 8

Tačiau labai gaila, kad iš 
Darbo Partijos pasitraukė 
Amalgameity unijos vadąi.

Jei velionis Hillmanas būtų 
gyvas, veikiausiai, jam būtų 
pavykę įtikinti savo unijos va
dovybę pasilikti Darbo Parti
joje ir-visais būdais remti 
Wallace’o kandi d atū ra.

• Atsimename, kaip 1924 me
tais ši unija energingai rėmė 
La Follette’ą.

Tenką spėti, jei šiandien bū
tų atsiklausta kiekvieno Amal- 
gameitų unijos nario, už kurį 
kandidatą jis paduotųl savo 
balsą, jei jam reikėtų balsuo
ti—sakysime: Trumaną, Taftą 
ar Wallace’a, — tai milži
niška narių dauguma pasisa
kytų už Wallace’a.

★ ★ ★
SLA organas Tėvynė labai 

keistai samprotauja dėl WalL 
ace’o kandidatūros. Girdi:

• ‘ “Prašalinus iš vice-preziden-
to, Wallace’ui buvo suteikta 
svarbi vieta valdžios kabine
te, bet ir iš jos tapo prašalin
tas. ” (Tėv., 1948 m. sau
sio 9 d.)

Kada ir kas jį iš vice-pre- 
zidento vietos prašalino, Tėvy
nės editorialo rašytojas nepa
sako, nes tokio dalyko nėra

• buvę!
Wallace’as ištarnavo ketve- 

ris metus vice-prezidentu. Gi 
1944 metų demokratų partijos 
suvažiavime^Chicagoje jis ne- 

t buvo tai vietai nominuotas; 
Rooseveltas siūlė, kad bfttų 
nominuotas tai vietai Truma- 

r . nas, idant tuo būdu patraukus 
Roosevelto $usėn kai kuriuos 

> k o n s e r v atyvius balsuotojų 
sluoksnius.

Jei šiandien velionis Roo-
) seveltas atsikeltų iš kapo, jis,
• veikiausiai, pasakytų, jog Chi-

cagoje buvo padaryta klaida!

pasako, jog amerikie-

tvąV- 
nėra 
rašo

jau keliamas 
kraštui ištik i-

klausimas
• toliau

sąrašą, kuris 
nenaudingas 

patiems ir jų šeimoms...” 
toks “įspėjimas” pasa-

Toliau:
“Lietuviams esantiems dar

bo unijose, kurioms vadovau
ja kairieji, irgi reikalingas at
sargumas, nes Wallace para
mai prisidėjimas ar tai poli
tine agitacija ar finansiniai, 
gali juos įrekorduoti j šiai ša
liai neištikimų 
gali būti labai 
jiems

Ką 
ko?

Jis
čiai lietuviai neprivalą remti 
nei Wallace’o, nej kurio kito 
kandidato, kurio neužgirs re
akciniai demokratai ar repu- 
blikonai, nes toks jų žygis ga
lįs juos “įrekorduoti į šiai ša
liai neištikimų sąrašą.”

Ir tokią savo galvoseną 
skleisdamas Tėvynės rašytojas 
mano ginąs demokratiją!...

“Ar Wallace tikrai yra k 
munistų šalininkas ir dabar! 
nes Suvienytų Valstijų 
kos priešas, 
pilnai aiškus 
šo Tėvynė.

Matote, čia 
Wallace’o mūsų
mybės klausimas, tarytum Tė
vynės rašytojas būtų kompe
tentingas tokiems klausimams 
spręsti!

Kokia ironija!

Šitaip tegali samprotauti ir 
tokias “teorijas” skelbti tik 
aršiausi demokratinės santvar
kos priešai.

Jeigu Amerikoje ateitų ka
da nors toki laikai, kuomet 
šio krašto piliečiai negalėtų 
paduoti savo balso, už tokį 
kandidatą, kurio neužgirs re- 
publikonų ir demokratų parti
jų reakciniai lyderiai, tai jau

AMERIKA SIUNČIA DAR 
21 OFICIERIŲ TALKON 
GRAIKŲ MONARCHISTAM
Jungtinės Valstijos Duos Daugiau Ginklų Monarchistam 
Prieš Partizanus; Anglija Davė Jiem 40,000 Šautuvų

Athenai, Graikija.—Jung. 
Valstijos atsiuntė dar, vieną 
generolą ir 20 pulkininkų. 
Jie mokys Graikijos mo- 
narchistu armiją, kaip ka
riaut prieš partizanus. Ka
rinės amerikonų pasiunti
nybės vadas, generol. Wm. 
G. Livesay pranešė, jog a- 
merikonai oficieriai “sėdi 
prie alkūnių” Graikijos ko- 
mandieriam mūšiuose prieš 
partizanus. , ,

Gen. Livesay* pranašąvo, 
kad monarchistų » armija 
“galinti nušluot partizanus 
pavasarį ar vasarą.”—Taip 
jau ne sykį pranašavo mo
narchistų k o m a h dieriai 
praeityje. — Livesay sakė, 
kad monarchistai ima viršų 
prieš partizanus Konitsos 
srityje.
Anglijos ir Amerikos Gink

lai Monarchistams
Anglija dabar “pardavė” 

Graikijos valdžiąi 40,000

Sumanymas Kongresui 
Prieš Komunistus

Washington. — Kongres- 
manų NeamerikinėsJ Veik
los Komitetas vasario 5 d. 
pradės svarstyt -įstatymų 
sumanymus prieš Komuni
stų Partiją. Spėjami, kad 
komitetas užgirs republiko- 
no kongresmano Karlo E. 
Mundto bilių. Mundtas rei
kalauja suregistruot komu
nistus, kaip “svetimos vals
tybės agentus” ir ant kiek
vieno jų literatūros siunti
nio aiškiai pažymėt, kad tai 
“komunistinė medžiaga.”

Philadelphia.— CIO Mai
sto ir Tabako Darbininkų 
Unijos vykdomoji taryba 
vienbalsiai užgyrė Walla
ce’o kandidatūrą i Jungtim 
Valstijų prezidentus, ši 
unija turi 100,000 narių.

Jeruzalėje Zvimbia Žydų, 
Arabų ir Anglu Kulkos

Jeruzalė. — Nuo pietų 
iki vakaro zvimbė arabų, 
žydų ir anglų kulkos Jeru
zalėje, bet šūviai prastai 
buvo taikomi, taip kad tik 
vienas žydas sužeistas. Už
tat kitur Palestinoje nušau
ta 6 žydai ir 2 arabai.

Teigiama, kad žydai ko- 
vūnai iš Sterno grupės nu
šovė ir lenką M. Kligenzu- 
ną (arba Vlad. Židaką), bu
vusį nacį, kuris šnipinėjo a- 
rabams prieš žydus.

bus labai bloga,—tuomet ne
bus demokratijos! •

Tenka pasakyti SLA na
riams ir visiems amerikie
čiams lietuviams:

Jūs turite pilniausią teisę 
(ir pareigą!) darbuotis ir bal
suoti už toki taurų, darbštų, 
apdairų ir pažangų liaudies 
vadą, kokiu yra Henry A. 
Wallace!

šautuvų, o Amerika atsiun
čia monarchistam daugiau 
kulkosvaidžių ir kalninių 
patrankų, kaip paskelbė ge
nerol. Livesay.

Iš amerikinės pagalbos 
Graikijai jau duota $96,- 
000,000 kariniams monar
chistų tikslams. Jie gaus 
dar bent $78,000,000 karui 
prieš partizanus.

Graikijos Monarchistai 
Laužą Jugoslavų Sieną

Belgrad, Jugoslavija. — 
Graikijos monarchistai vis 
dažniau persimeta per Ju
goslavijos ir Albanijos ru- 
bežius nuo to laiko, kai 
Graikijon atvyko Jungtinių 
Tautų komisija “daboti sie
noms” tarp Graikijos ir jos 
kaimynų. Graikų monar
cho - fašistų lėktuvai vėl 
skraido virš Jugoslavijos 
žemės.

J. Tautu Komisija Svarsto 
Palestinos Padalinimą

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Komisija 
dėl Palestinos pradėjo 
svarstyti, kokiais būdais į- 
steigti atskiras, nepriklau
somas arabų ir žydų vals
tybes Palestinoje. Jeigu a- 
rabai su ginklais kovos 
prieš to krašto padalinimą 
į dvi valstybes, tai Jungtim 
Tautos turės pasiųsti kari
nę jėgą tvarkai palaikyti. 
Bet jėgos klausimą galės 
spręsti tiktai Jungt. Tautų 
Saugumo Taryba, sakė 
Trygve Lie, general. Jung
tinių Tautų sekretorius.

SUČIUPTA DAR 25 TONAI 
SPRQGINIU “PALESTINAI” \

I

Freehold, N. J. — Val
džios agentai FBI užklupo 
vienoje farmoje 25 tonus 
smarkių . karinių sproginių 
TNT. Tie sprogimai, sudė
ti į nekaltai atrodančias 
siuntinių dėžutes, būtų bu
vę gabenami Palestinos žy
dam, kaip įtaria FBI. Tapo 
areštuotas farmos savinin
kas ir 7 kiti vyrai.

Kiek pirmiau buvo su
čiupta 32 tonai tokių spro
ginių, nukrautų prekiniame 
laive Executor, stovėjusia
me Jersey City prieplaukoj. 
Ant sproginių dėžių buvo 
užrašyta “mašinerija”.

Skundžia Fordą už Išradi
mų Pasisavinimą

New York. — Išradėjas 
Harry Ferguson, patraukė 
teisman Fordo automobilių 
kompaniją už jo išradimų 
pasisavinimą. Reikalauja 
$251,000,000 atlygihimo.

Portland, Ore. — Per upių 
potvinius nuskendo 6 žmo
nės.

--------------   *  i-------------——- -.............—

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Sausio-January 10, 1948

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

ŽODIS Į LIETVVųj NAMO 
KORPORACIJOS ŠŪRININKUS

Visi šėrininkai esate gavę užkvietimą dalyvauti 
korporacijos, Kultūrinio Centro patalpų savininkės, su
važiavime, kuris įvyks Brooklyne sausio 24 dieną. Įsta
tymai nurodo, kad tokių korporacijų suvažiavimai tie- 
soti būna tik tada, kada juose būna atstovaujama ne 
mažiau kaip 51 nuoš. serų. Tai labai svarbu atsiminti 
kiekvienam Lietuvių Namo Bendrovės (Korporacijos) 
šėrininkui. Būtinai reikia, kad šiame suvažiavime bū-1 
tų atstovaujama daugiau kaip pusė Šerų. Suvažiavimas 
turės atlikti svarbius darbus, padaryti svarbius nuta
rimus ir išrinkti tinkamus direktorius.

Todėl širdingai prašome visų, kurie gyvenate la
bai toli arba dėl kurios nors kitos priežasties negalėsi
te patys suvažiavime dalyvauti: būtinai išpildykite gau
tąsias “prokses” ir tuojau grąžinkite nurodytu adresu. 
Tai padarykite be jokio atidėliojimo. Žinoma, kuriems 
galima, privalo stengtis patys suvažiavime dalyvauti ir 
prisidėti prie svarstymo įvairių Bendrovės reikalų.

Wisi žinote, kad įsigijimas didžiulio naujo namo 
yra didelė atsakomybė. Kiekvieno šėrininko pareiga tą 
atsakomybę jausti. Suvažiavimui bus pranešta, kaip 
visi reikalai stovi. •

LIETUVIŲ NAMO BENDROVĖ, 
______________ 427 Lorimer Su’ee^Brooklyn 6, N. Y., 

JUGOSLAVIJA ATMETA 
AMERIKOS “PATARIMUS”

London. — Jungt. Valsti
jos davė Jugoslavijai du 
“patarimus”^ — sustabdyti 
jugoslavų radijo praneši
mus, pritariančius graikų 
partizanų kovai prieš mo
narchistų valdžią, ir sulai
kyt siuntimą karinės para
mos partizanam per Jugo
slavijos - Graikijos rube- 
žių. Jugoslavų užsieninio

Anglija Ketina Vis Uoliau Remt 
Ameriką prieš Sovietus

London.— Anglijos už
sienio reikalų ministras Be- 
vinas pasiūlė savo valdžiai 
šimtu procentų veikti iš
vien su Jungtinėmis Valsti
jomis visur pasaulyje, kur 
tik susiduria Amerikos ir 
Sovietų reikalai. Iki šiol 
Anglija kartais dar dvejo
davo ir “mėgindavo palai
kyti taikančiąja lygsvarą 
tarp Jungtinių .Valstijų ir 
Rusijos”, kaip rašo United 
Press. 1

Anglijos, valdžia ytač 
glaudžiai bendradarbiaus 
su Amerika prieš Sovietus 
Viduriniuose Rytuose — 
Graikijoj, Turkijoj, Irake 
ir kt., sako New Yorko Ti-

Užtylimas Bilionas 
Dolerių Vokietijai

■ Washington — Kuomet 
Marshall reikalavo “tik” 
$6,800,000,000 vakarin. Eu
ropos atkūrimui per 15 mė
nesių, jis; neprisiminė, jog 
šiems metams jau buvo pa
skirta $822,000,000 ameri
konų vyriausybei vakarinė-, 
je Vokietijoje kovai “prieš 
ligas ir prieš neramumus.” 
Be to, skiriama $200,000,- 
000 pramonės kėlimui toje 
Vokietijos dalyje.

ministro pavaduotojas Ales 
Bebler atmetė ^abu patari
mus. Kas liečia^ radiją, tai 
Jugoslavija elgsis, kaip jai' 
patinka, atsakė Bebler. O 
tariamas karinės paramos 
siuntimas graikų partiza
nams per Jugoslavijos sieną 
yra anglų-amerikonų tę
siama provokacija, kaip jau 
nekartą pareiškė jugoslavų 
vyriausybė.

mies korespondentas Drew 
Middleton. Vienas anglų 
valdžios . narys atvirai 
džiaugėsi, kad Jungtinės 
Valstijos pasiuntė daugiau 
marinų į karinius savo lai
vus, stovinčius Italijos ir 
Graikijos uostuose. Tai esą 
įspėjimas komunistams, So
vietams ir jų draugam 'Bal
kanuose.

Associated Press teigia, 
kad Jungtinės Valstijos ir 
Anglija susitarė, kokius 
žingsnius jos darytų, jeigu 
Jugoslavija ar Bulgarija 
pripažintų naująją demok
ratinę graikų valdžią, va
dovaujamą generolo Mar
kos Vifiades, šiaurinėje 
Graikijoje.

Amerikos Submarinai 
Turkijai ir Graikijai

Washington. — Jungtin. 
Valstijos šiomis dienomis 
pristatys Turkijai 4 subma- 
rinus ir 4 nedidelius kari
nius laivus, o Graikijos mo
narchistų valdžia gaus iš 
Amerikos 6 submarinus ir 
6 motorinius karo “laivu- 
kus”, ginkluotus patranko
mis.

Beirut, Lebanas.— 3 “ne
žinomi” vyrai nudūrė vieną 
žydą biznierių.

* * * Metai XXXVni.Dienrascio XXX.

MARSHALL REIKALAUJA 
UŽGIRT VISA JO PLANA 
PRIEŠ KOMUNIZMĄ
Gąsdina Komunizmu ir Diktatūra Vakarinėj Europoj, jei 
Nebus’Duota iki $17,800,000,000 Marshallo Planui

Washington.— Valstybės 
sekretorius Geo. C. Mar
shall sakė senato komitetui 
užsieniniais reikalais, kad 
kongresas turi paskirti 
bent $6,800,000,000 vakari
nei Europai stiprinti prieš 
komunizmą per 15 mėne
sių ; o paskui galės kas 
metai duoti tinkamą pinigų 
sumą tam tikslui, bet viso

Vadina Demagogiškais 
Trumano Pažadus

Washington. — Nationa
ls Advokatų Gildija ir dau
gelis kitų progresyvių or
ganizacijų jau pasmerkė 
kaip demagogiškus prezid. 
Trumano prižadus — nu
mušti dauguomenei taksus, 
pakelti būtinąsias algas ir 
t.t. Tų organizacijų atsto
vai sakė, jog Trumanas 
gražiais prižadais bando 
pridengti karinę savo poli
tiką.

Mirtis Graikams, Kurie 
Neprisieks Monarchistams

Athenai, Graikija.—Grai
kijos ministrų .kabinetas iš
leido įsakymą, jog visi val
džios tarnautojai turi pri
siekt, kad jie ištikimi val
džiai ir priešingi demokra
tiniams partizanams. Kas 
atsisakys prisiekt, bus are
štuotas ir karo teismui ati
duotas. O teismas galės nu- 
smerkt tokį sušaudymui. 
Apeliacijos bus atmestos, i- 
ki monarchistai galutinai 
sumušią partizanus.

ŽYDAI PRAŠOllNKLU 
ATMUŠTI ARABAMS

Paryžius. — Atvykęs čia* 
rabinas dr. Abba Hillel Sil
ver, Amerikos žydų Sionis
tų Tarybos pirmininkas, 
vėl kreipėsi į talkininkų 
valdžias, prašydamas gink
lų Palestinos žydams gintis 
nuo arabų. Jis pageidavo, 
kad ginklai būtų duodami 
su Jungtinių Tautų žinia ir 
sutikimu.

' Dr. Silver smerkė ang
lus, kad jie Palestinoje ne
malšina arabų atakų prieš 
žydus. Ten anglai turi 100,- 
000 kariuomenės ir polici
jos, bet neapsaugo žydų net 
40 mylių kelyje tarp Jeru
zalės ir Tel Avivo, kaip pa
stebėjo Silver.

1

ne mažiau, kaip $15,100,- 
000,000 iki $17,800,000,- 
000 per ketverius metus ir 
3 mėnesius.

Marshallas užreiškė, jog 
jis nedarys jokių nuolaidų 
nuo tokios pinigų sumos, 
kuri esanti būtinai reika
linga vakarinės Europos 
tautų “atkūrimui”. 1 Todėl, 
girdi, paskirkite visą sumą 
arba nieko, nes jei mažin
tumėte lėšas, tai būtų tik 
pinigų eikvojimas — visas , 
Europos žemynas galėtų 
tapti “policinių valstybių 
diktatūra.”

Marshallas. tvirtino, k&d 
“Sovietų Sąjunga ir komu
nistai .ryžtingai sabota
žuos” tą jo planą-dėl vaka
rinės Europos “atkūrimo”. 
Jis sutiko su senatorium f 
Vandenbergu, kad turės \ - 
būti stiprinimą ir vakarinės 
Vokietijos pramonė lėšomis 
Marshallo plano. Pasak 
Vandenbergo, tai vokiečių 
pramonės pakėlimas esąs 
svarbiausias dalykas prog
ramoje dėl “Europos atgai
vinimo.”

Chiny Komunistai Veda 
Dvigubą Ofensyvą

Peiping, Chinija. — Chi- 
nų komunistai panaujino 
ofensyvo karą prieš tauti
ninkus čangčune, Mandžu- 
rijos sostinėje, ir smogė 
tautininkam šiaurinėje Chi- 
nijoje, kur komunistai uže- .v 
mė kelis miestus tarp Tien
tsin uostamiesčio ir šanhai- 
kwano. Tuo būdu jie per
kirto pastiprinimų siunti
mą tautininkams Mukdeno 
srityje, Mandžurijoje.

Komunistai taipgi ata
kuoja Čiang Kai-šeko tauti
ninkus Faku, Sinmin ir 
Čangwu miestuose, Mukde
no apskrityje. Tautininkų 
armija Mukdene tebėra ap
supta visomis pusėmis, kaip 
praneša Associated Press.

Vidurinėje Chinijoje ko
munistai puola priemies
čius Paotingo, Hopeh pro
vincijos sostinės.

Būsią Išgelbėta 780 nuo 
Skęstančio Sovietų Laivo

Tokio, Japonija, -r- Pa
galbon skęstančiam Sovie
tų laivui “Dvinai” atplaukė 
keli sovietiniai ir keli japo
niški laivai. Jie galėsią iš
gelbėt 780 keleivių ir įgu
los narių, jeigu “Dvina” 
skęstų. “Dvina” pavojingai 
sužalota viesuliškos audros, 
siautusios 125 mylių smar- t 
kurnu per valandą, už 70 ’ 
mylių nuo Japonijos. Asso
ciated Press- teigia, kad 
“Dvina” gal savo jėgomis 
pasieks krantą. Pirmiau 
buvo skelbiama,, kad ji tu- . 
rėsianti nuskęst.

CIO Pirmininkas Bando 
Su turėt Unijas nuo 
Wallace’o užgyrimo

—-....
Washington. — CIO pir

mininkas Ph. Murray pa
siuntė paraginimus visoms 
CIO unijoms palaukti su 
Wallace’o užgyrimu, kol 
CIO centras pasisakys, ar 
jis remia Wallace’ą ar ne. ORAS.—Būsią nešalta.
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-> Dešinieji Pabėgo
Įvyko tai, ko buvo tikėtasi. New Yorko Darbo Par- 

tijos dešinysis sparnas'pasitraukė. Išėjo iš partijos visa 
Amalgameitų Rūbsiuvių vadovybė ir dar keleto unijų 
aukštoji komanda.

Prieš keletą metų panašiai išmaršavo iš Darbo 
Partijos. Dubinskis su savo sėbrais. Kai kam atrodė, kad 
nuo to prasidės Darbo Partijos sutemos. Buvo sakyta, 
kad dubinskinių biurokratų suorganizuota Liberalų Par
tija nusineš viską, Bet išėjo atbulai. Nuo to skilimo dar- 
biečiai nenukentėjo. Darbo Partija pasiliko mieste ir 
valstijoje svarbiu politiniu faktoriumi.

Ar daugiau .laimės Potofskio grupė, pabėgdama iš 
Darbo Partijos? Tik busimieji rinkimai parodys.

Dešinieji ,• unijų vadai priešingi Darbo Partijos už
gynimui Wallace kandidatūros. Jie yra susižavėję Tru- 
mano Doktrina ir Marshall Planu. Jeigu jie ką ir turi 
prieš Trumano naminę politiką, tai daugiau kaip šimtu 
procentų jie remia visą jo užsieninę politiką. Tuo gi ke
liu Darbo Partija negali eiti.

Prezidento Pranešimas Tautai
Pereitą trečiadienį prezidentas Trumanas atėjo į 

bendrąją abiejų Kongreso butų sesiją ir padarė praneši
mą. Paprastai, Kongreso sesijos pradžioje šalies galva 
trumpai peržvelgia šalyje padėtį, išryškina vyriausybės 
tuolaikinę politiką ir patiekia ateičiai perspektyvas. Taip 
padarė ir Trumanas.

Bet jeigu rimtai palukštensime jo pranešimą, tai 
surąsime, jog jame prezidentas nieko nauja nepasakė, 
nieko nauja kraštui nepatiekė. Tiesa, jis nurodė, kad 
šalyje padėtis gana sunki dėl kainų kilimo ir infliaci
jos plitimo. Bet tai juk kiekvienam puikiai žinoma ir 
giliausiai jaučiama. Prezidentas ne tik pilnai užgyrė 
visą vyriausybės užsieninę politiką, bet dar stbrai pa
brėžė, kad ji tokia pat bus ir toliau. Tiesa, prezidentas 
pasakė, kad jis ir šiandien tebėra priešingas Taft-Hart- 
ley įstatymui, bet jis nesiūlė Kongresui* jį pakeisti arba 
atšaukti. Priešingai, jis žadėjo panaudoti visą valstybės 
galią ir aparatą to įstatymo pravedimui gyveniman.

Gal nauju dalyku jo kalboje galima skaityti taksų 
reikalą. Iki šiol prezidentas buvo griežtai priešingas 
bent kokiam taksų mažinimui. Bet šiemet bus rinkimai 

♦ir Trumanas tikisi laimėti demokratų nominacijas į pre
zidentus. Nebegalima ilgiau priešintis tam, kas taip aiš
kiai erzina Amerikos žmones. Jau treti metai po karo, 
o tebemokame tokius pat taksus, kokius mokėjome karo 
metu! Todėl Trumanas siūto kiekvienam taksų mokėto
jui šiemet sumažinti taksus, ant $40. Tai reikštų abelną 
sumą $3,200,000,000. Tiek pat taksų jis siūlo uždėti 
ant didžiųjų korporacijų, nes valstybės iždo įplaukos 
turinčios pasilikti tokios pat.

Paviršutiniai žiūrint, atrodo, jog čia yra gerai pa
griebiamos korporacijos. Bet jeigu atsiminsime, kad tų 
korporacijų pelnai 1946 metais buvo, taksus atmokėjus, 
dvylika bįlijonų dolerių, o 1947'metais pakito iki ,septy
niolikos bilijonų, tai tie trys bilijonai nedaug tereiškia, 
nes korporacijos dar ir taip bus pasidariusios keturiais 
bilijonais dolerių daugiau pelno, negu turėjo 1946 m. 
Visi žino, kad nuo 1946 metų pragyvenimas nesvietiš
kai iškilo ir liaudies būklė pablogėjo, o korporacijų pel
nai smarkiai pakilo. Todėl joms nebus jokios skriaudos 
dalį tų prisiluptų pelnų atiduoti valstybei, kuri taip iš
tikimai jų interesus globoja.

Kaip šį Trumano pranešimą tautai vertina žmonės 
iš1 kairiosios pusės?

Trečiosios partijos kandidatas į prezidentus Henry 
Wallace sako, kad prezidentas atgiedojo tą pačįą giesmę, 
kurią jis giedojo 1946 metais. Ir jeigu jis būtų preziden
tu, teigia Wallace, jis tą patį giedotų ir tik to paties 
fereikalautų, nes nieko tebėra nepasiekta. “Jis nereika
lauja* Taft-Hartley įstatymo atšaukimo. Vienintelis įsta
tymas, kurio jis reikalaują, yra visuotinos militatinės 
tarnybos įvedimas. O diskusuodamas šalies apsigynimą 
ir užsieninę politiką, jis dar kartą aiškiausiai parodė, 
jog demokratų aukštoji komanda remia reakcinius re
žimus visam pasaulyje Amerikos žmonių kaštais ir ri
zika naujo karo.”

Vienintelis darbietis kongresmanas Mąrcantonio 
taip pat kritiškai atsineša linkui prezidento prakalbos? 
“Prezidento Trumano prakalba,”, sako šis kongresma
nas,/ “galutinai įrodo dviejų partijų sistemos išnykimą. 
Jo patarimas įvesti visuotiną militarinę tarnybą ir stip
rinimas užsienyje reakcinių valdžių yra programa abie
jų didžiųjų partijų. Abidvi didžiosios partijos pasidarė 
visiškai kaip viena partija karo klausimu ir atsineši- 
nąu linkui darbininkų ir civilinių laisvių.” Todėl Marc- 
antonio karštai sveikina Henry Wallace kandidatūrą.

Kas liečia republikonus, tai jie, suprantama, bando 
Truęnaną kritikuoti iš dešinės. Jis jiems e'sąs nuvažia
vęs jau per toli į kairę. Republikonų partijos pirminin
kas Reece sako, kad šis Trumano pranešimas yrą Wal- 
lace’ui užkvietimas sugrįžti prie demokratų partijos ir 
parašyti jai programą.' Prezidento prakalba esąs pasiū
lymas taikos demokratų partijos “maskviniam sparnui!”

intervenciją. Demokratijos 
jėgos Ruga^ o reakcijoj 
smunka. Jeigu vasarą 1946 
metais generolas Chiang 
Kai-shekas galėjo didžiuo
tis, kad jo armija moder
niška, kad į du mėnesius 
“i š n a i k i ns komunistus,” 
reiškia, pasmaugs demo
kratinį liaudies judėjimą, 
tai to dabar nėra. Štai ką 
rašo Mr. Henry R. Lieber
man, Nėw York Times’o 
korespondentas iš Nankin- 
go, Chinijos, sausio 
1948 metais:

“Militarė pozicija ___
tralinės (gen. Chiang Kai- 
sheko) valdžios taip bloga 
ir pasiėke tą vietą, kad jos 
armija nustojo iniciatyvos 
visuose karo frontuose. 
Nuolatinis jos krikimas ir 
silpnėjimas gali būti cha- 

karinis Chinijos kraštas, iakterizuojamas Mandžuri- 
Jis užima net 633,802 ket- jos įvykiais, kur jos dvi ge

riausios armijos, apgink-..
luotos Jungtinių Valstijų Jau iskolektavę 100 metų 
ginklais ir išlavintos Ame- Pirmyn. Be.t finansiniai re-

vis

Kada kalbame apie Chi
ni ją tai reikia žinoti, kad 
tai nėra šalis čielybiška nei 
teritoriniai, nei žmonių su
dėtimi, nei politiniai.

Mandžurija, kurią
generolo Chiaųg Kai-sheko 
šalininkai "* savinasi, yra 
kaip ir atskira, ji užima 
503,013 ketvirtainių mylių 
ir turi apie 40,000,000 gy
ventojų. Mandžūrijos gy
ventojai turi skirtingą kal
bą nuo Centralinėš Chini
jos, papročius ir fizinę su
dėtį. Tai atskira valstybė 
ir dabar veik visa yra išsi
laisvinus nuo ponų ir tur
čių jungo. Mandžurijoje re
akcijos jėgČs yra apsuptos 
Mukdeno, Kirino ir Chang- 
chungo miestuose ir baigia
mos naikinti. .r ,

Sinkiangas, tai šiaurva-

3 d.,

cen-

virtaines mylias, tai yra 
tris kartus didesnis už 
Franci ją. Apgyventas re
tai, yra apie 7,000,000 žmo
nių. Nuo Centralinėš Chi
nijos jį skiria kalnai ir dy
kumos. Jis faktiškai neda
lyvauja naminiame kare.

Vidaus Mongolija yra į 
pietus nuo Mongolijos 
Liaudies Respublikos. Ten 
yra susidariusi liaudies de
mokratinė vyriausybė. Na
minis karas apima tik jos 
rytinę dalį.

Centralinė arba pietryti
ne Chinija užima 2,279,134 
ketvirtaines mylias ploto, 
bet gyventojų yra apie^lOO,- 
000,000, tai yra daugiau, 
kaip du ir pusę kartų tiek, 
kiek Jungtinėse Valstijose. 
Numanoma, kad didžiausi 
mūšiai šiemet ir atsibus 
Centralin.ėje ir Pietinėje 
Chinijoje, kur liaudis griež
tai įsi traukia į kovą už lais
vę. '

Reakcija Nusiminus
Veik, du metai atgal ge

nerolas Chiang Kai-shekas, 
gavęs apie 4-ių bilionų dole
rių vertės Amerikos ginklų, 
apsiginklavęs tūkstančiais 
moderniškų kanuolių, tan
kų, lėktuvų ir kitų ginklų, 
pasiskelbė, kad jokių kalbų 
nebus apie sudarymą Chi
nijoje koalicinės, visų de
mokratinių partijų bendros 
valdžios, kad jis į du mėne
sius komunistus išnaikins.

Chiang Kai-shekas yra 
atkaklus liaudies, ir demo
kratijos priešas. Nuo 1927 
metų iki 1937 rpjetų jis “nai
kino komunistus.” Jo bude
liai tūkstančiams liaudies 
kovotojų nukapojo galvas. 
Dideli budelių kardai tik 
žaibavo visoje šalyje. Žmo
nių galvos ritosi!

Bet jis nepajėgė išnaikin
ti komunistų ir demokratų. 
Kada Japonija užpuolė Chi
nija, tai komunistai, nepai
sant generolo Chiang Kai- 
sheko ir tuo laiku nedrau
gingo atsinešimo, laikymo 
prieš juos nuolatos apie mi
lijono vyrų armiją, mokėjo 
išvystyti platų .partizanų 
karą ir suparalyžiuoti Ja
ponijos armijas.

Naminis karas yra sunki 
našta Chinijos žmonėms. 
Už jį visi demokratiniai ele
mentai kaltina generolą 
Chiariį Kai-shėką, reakci
ją ir užsiehio imperialistų

riausios armijos, apgink-

vininkams - ponams,” bet ir 
valstiečius baudžia už^ tai, 
kam jie nuo “komunistų” 
priėmė , “svetimas” žemes. 
Todėl valstiečiai sūdaro 
Liaudies Miliciją ir padeda 
kariauti prieš generolo 
Chiang Kai-sheko armiją. 
Liaudies Milicija yra pasto
vi ant vietos karinė^ jėga, ji 
neina už šimtų mylių, kad 
susitikti su priešu ir muš
tis, bet gina savo apylinkę.
Pamėgdžiojimas Nepavyko

Generolo Chiang Kai-she
ko viršininkai puolėsi taip 
pat mobilizuoti savo pusė
je “Liaudies Miliciją.” Bet 
kas eis į tą “miliciją”? .Po
nai bijo savo kraują pra
lieti. Buožių neištenką. 
Valstiečių nedaug gali ap
gauti.

Tuo kartu jo valdininkai 
lupa nuo valstiečių devynis 
kailius. Vietomis mokestis

PRAlLGINTAS IKI SAUSIO PABAIGOS
Dirbkime šu pasirįžimu, kad gauti Laisvei kuo dau

giausia naujų skaitytojų. Visų kolonijų veikėjų ir orga
nizacijų prašome suruošti savo kolonijose kokią nors 
pramogą sukėlimui dienraščiui Laisvei biudžeto 1948 me
tams.
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rikoš specialistų, jau tik gi
nasi prieš komunistų ata
kas Mukdene.”

New York Times, kuris 
šimtu procentų palaiko ge
nerolo Chiang Kai-sheko 
pusę, sausio 4 d. įtalpino 
žemėlapį, rodant, kiek “ko
munistai” turėjo teritorijos 
1947 metų pradžioje, ir kiek 
jau turi Ii948 metų pradžio
je. Dideliam reakcijos ne
malonumui, jie turi parody
ti, kad veik visa Mandžuri- 
ja ir Šiaurinė Chinija yra 
liaudies rankose, o Centra- 

. linėje ir Pietinėje Chinijo- 
je organizavosi apie de
šimts atskirų liaudies vy
riausybių, atskirose provin
cijose ir jų jėgos greitai 
auga.

Chinijos Komunistų Par
tijos pirmininkas Mao Tse- 
tung Naujų Metų proga 
kalbėjosi su korespondentu 
Mr. Tillman Durdin ir pa
reiškė, kad Chinijos Liau-' 
dies Išlaisvinimo Armija 
(komunistų) per 1947 me
tus užmušė gener. Chiang 
Kai-sheko 640,000 kareivių 
ir oficierių, ir per tą taiką* 
į nelaisvę suėmė 1,050,000 
jo kareivių, oficierių ir virš 
150 generolų.

Mr. Henry R. Lieberman 
rašo, kad generolas Chiang 
Kai-shekas turi nuo .4,0(10,- 
000 iki 5,000,000 armiją, bet 
į frontą gali mesti ne dau
giau; kaip 2,000,000. Kiti jo 
kareiviai užimti saugojimu 
kelių ir miestų, nes visur 
reakciją puola partizanai.

Jis. rašo, kad Chinijos 
Liaudies Išlaisvinimo Ar
mija yra tik apie 1,500,000 
kareivių ir oficierių, bet ji 
visur veda ofensyvą. Ko
dėl? Todėl, kad jai gelbsti 
milionai žmonių, organizuo
tų į Liaudies Miliciją, tai 
yra, ant vietos mobilizuotos 
valstiečių, darbininkų ir in
teligentijos jėgos.

Jis rašo, kad Liaudies 
Miliciją daugiausiai suda
ro valstiečiai. Mat, komu
nistai praveda žemės refor
mą — atima žemes nuo po
nų ir atiduoda jas tiems, 
kurie ją dirba — valstie
čiams. pi kada ■ generolo 
Chiang Kai-sheko armija 
užima tuos plotus, tai ne 
viėh Vėl atima, žemes nuo 
valstiečių ir grąžina jų “sa-

akcija ritasi į pražūtį ir 
tiek. 1947 metais generolas 
Chiang Kai-shekas reikala
vo, kad įplaukos būtų de
vyni trilionai chiniškų do
lerių. Dabar 1948 metams 
tik į devynis menesius rei
kalauja 90 trilionų chiniš
kų dolerių. Gi tie chiniški 
doleriai ant tiek nusmuko, 
kad nors ir skaitomas vie
nas Amerikos doleris lygus 
6,000 chiniškų dolerių, bet 
Shanghajaus gatvėse (juo
dojoj rinkoj) už vieną ame
rikonišką dolerį moka 165,- 
000 Chiang Kai-sheko dole
rių. Reiškia, bijo juos lai
kyti, nes mato, kad Chiang 
Kai-sheko vyriausybė 
smunka. Brangumas neiš
pasakytas, už 110 svarų 
(pucilį) ryžių moka jau net 
1,400,000 chiniškų dolerių, 
gi metai atgal pucilis dar 
buvo 60,000 chiniškų dole-

S. Kuzmickas, Shenandoah ....
LLD 2 kp. Moterų Skyr.

Binghamton .J...................
P. Anderson, Rochester .........
P. Bečią-F.- Klaston, Gr. Neck
P. J. Martin, Pittsburgh .......
J. Grybas-J. Casper, Norwood
L. Bekešienė, Rochester .........
V. J. Stankus, Easton ............
D. P. Lekavičius, Pittsburgh ....
J. Bimba, Paterson .................. .
J. Balsys, Baltimore ................
V. Ramanauskas, Minersville ....
M. Janulis, Detroit ..................
S. Puidokas, Rumford, Me........
V. Padgalskas, Mexico .............
_. Šlekaitis, Scranton ............
P. Šlajus, Chester, Pa..............

K. Urban, Hudson ..............
šimutis, Nashua ....................

1444

1278
1250
1135
1092
1004
986
944
930
913
764
689
652
630
600
583
700
642
491
480

J, Blažonis, Lowell, Mass.
V. Smalstienė, Detroit ...

Kalvelis, Bridgewater .. 
Rudman, New Haven .. 
Tvarijonas, Detroit ....

р.
1
с.
j. ____
A. Bakūnienč, ‘Cliffside, N. J.
J. Mockaiti^-PjBaranauskas

Bridgeport ...........................
K. Valaika, Cleveland, Ohio .... 459
A. Bemat* Los Angeles ........... 418

480

448

rių. 1947 metais generolo Pittsburgfl) P1 '
I’hinno* o 1 ohnlzn /'inTimrnc’ _

> • I k , į ■

Padėtis pasiliko tokia pat, kokia buvo prieš prezi
dento pranešimą Kongresui. Jis kalbėjo ne .tiek kaip 
šąlies prezidentas, kiek kaip kąndidątas į ptezidentus. 
Jei kas mane, kad šioje prakalboje Trumanas išims iš 
po trečiosios partijos judėjimo pagrindus, smarkiai su
klydo. Dabar dar aiškiau turėtų būti visiems, kad abie
jų senųjų partijų senoji karinė politika bus vedama 
pirmyn dar didesniu ryžtu. Jokių pakeitimų nesimato ir 
niekas jų nežada, • . r

Tiems, kurie tai karo politikai priešingi, telieka 
viena išeitis: susiburti po -trečiosios partijos vėliava.
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Parengimais, aukomis ir šėrais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:
Philadelphia, Pa.
Hartford, Conn.
Brooklynas,
Binghamton, N. Y.
Rochester, N. Y.
Detroit, Mich.
Los Angeles, Cal.
Worcester, Mass.
Chicago, Ill.
Waterbury, Conn.
Easton, Pa.
New Britain, Conn.
San Francisco, Cal.

Chiang Kai-sheko deficitas 
buvo 296,000,000 ameriko
niškų dolerių.

Reiškia, Reakcijos padėtis 
į metus laiko žymiai pablo- 
gėjo karo fronte, finansų! st. Petersburg, Fla. 
srityje, ekonominiais klau- Cleveland, Ohio 
simajs ir ypatingai nusmu- Washington, Pa.
ko pasitikėjimas liaudyje. 
Jeigu metai atgal vis 
dar tūli manė, kad genero
las Chiang Kai-shekas su 
savo Kuomintango partija, 
nors ir yra komunistų ir 
demokratijos priešai, bet 
rūpinasi Chinijos nepri
klausomybe, tai dabar žmo
nės atvirai kalba, kad jis ir 
jo valdžia yra tik užsienio 
imperialistų agentūra.,

Karas yra sunkus daly-' 
kas — baisi nelaimė. Chini
jos demokratija norėjo jo 
išvengti. Ji pasitikėjo liau
dimi, bet reakcija bijojo 
liaudies ir užkorė šaliai na
minį karą. Aišku, kad dar 
daug vargo, sunkių kovų 
bus priešakyje, ypatingai, 
kada reakcija gauna taip 
daug pagalbos iš 4 užsienio, 
bet taip pat aišku, kad Chi
nijos liaudis laimės, jeigu 
ne 1948 metais, tai seka
mais metais. Aišku, kad šių 
metų pabaigoje reakcija vėl 
galės daryti savo pralaimė
jimų liūdną sutrauką. Liau
dį negalima įveikti ir pa
vergti, kada ta liaudis ko
voja.

D. M. šolomskaš.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS

Ignas Kartonas gavo iš 
Lietuvos laišką nuo savo 
pažįstamo Alekso Joniko iš 
Alytaus apskrities, Alovės 
valsčiaus, Kantiškų kaimo.

Be kitko jis rašo, jog 
mirę yra Kartono pažįsta
mi: Zelenius Vincas, Fabi-
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Great Nėck, N. Y.
Lowell, Mass;
Newark, N. J.
Bridgeport, Conn. 
’Brockton, Mass.

Cleveland, Ohio

$298.00 
270.00 
260:00 
193.00 
151.00 
118.05 
106.00

74.00 
72.50 
68.00 
58.00 
50.00 
42.00 
38.00
36.00 
33.50

27.00
25.00

23.50
23.00So. Boston, Mass.

Brooklynas po biskį žen
gia prie pirmos dietos. Kle
mensas Briedis pridavė 
naują prenumeratą, o Pet
ras* Vaznys atnaujinimą.

F. J. Repšys, iš Hart
ford, Conn., prisiuntė at
naujinimų.

. J. Rudmanas, New Ha
ven, Conn., prisiuntė dvi 
naujas {TFenti me ratas ir at
naujinimų.

P. Šlajus, Chester, Pa., 
prisiuntė naują prenumera-

nuo

Atnaujinimų prisiuntė va
jininkai: C. K. Urban, Hud
son, Mass., S. Kuzmickas, 
Shenandoah, Pa., V. Valu
kas, Wilkes-Barre, Pa. ir 
Geo. Shimaitis, Montello, 
Mass. (P. Jatul).

Aplaikėmė laišką
Marijonos Kazlauskienės, iš 
Binghamton, N. Y., kuri a- 
part kitų reikalų rašo... 
“$50.00 aukuoju Laisvės 
reikalams. Tai bus širdin
giausia padėka Laisvei, ku
rį sufeįkė vietos savo Špal- 
tose aprašymui mąno pir
mo vyro mirties — Ignaco

jus Jonikas, Motiejus Joni
kas, * Kazys Videika, Jonas 
Videika, Juozas Videika, 
Zambliauskas Tamošius, 
Martinas ir Žekonis. O An
tanas Bakūnas, Žembliaus- 
ko Marė ir Lankevičių šei
ma per karą žuvo. >

21.00 
20.00 
18.00 

Pa. 16.00 
15.00 
11.00 
11.00 
10.00 
9.50 
8.86 
8.00

*6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00

1.00
1.00
50c

13 m.

Elizabeth, N. J. 
Youngstown, Ohio 
Stamford, Conn. 
New Kensington, 
Nashua, N. H. 
Seattle, Wash. 
Girardville, Pa. 
Hudson, Mass. 
Bayonne, N. J. 
Paterson, N. J. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Scotia, N. Y. 
Chester, Pa. 
Lawrence, Mass. 
Norwood, Mass* 
Minersville, Pa. 
Bridgewater, Mass. 
Shenandoah, Pa. 
Haverhill, Mass. 
Baltimore, Md. 
Scranton, Pa. 
Auburn, Me. 
New Haven, Conn. 
Grand Rapids,
Žvirblio, kuris jau
ilsisi ramiai. Taipgi ir ma
no dviejų brolių — Frano ir 
Stanislovo Šimoliūnų, kurie 
taipgi ilsisi ramiai jau ke
turi metai.

Prie progos noriu linkėti 
Laisvei pasekmingai baigti 
jos vajų gavime naujų 
skaitytojų. Aš esu pasiry
žusi., prie progos' pasidar
buoti šiame darbe .

Su geriausiais linkėji
mais Naujiems Metams vi
sam dienraščio Laisvės šta
bui ir visiems Jos skaityto
jams bei rėmėjams. Drau
giškai, Marijona Kazlaus
kienė.”

Beje, draugė Kazlauskie
nė su mielu noru priims 
prenumeratų atnaujinimus 
arba kas turite naujų skai
tytojų, priduokite jai.

Dar daugiau aukų gavo
me sekamai:

Po $5: Mrs. M. Mataitis, 
Philadelphia, Pa., Joseph 
Murmokas, Brooklyn, N. Y.

Po $3: J. Yakubonis, She
nandoah, Pa., P. Vertėlką, 
Toms River, N. J., L. Tvas
ka, Luther, Mich., J. Žvin- 
gelas, Bristol, Conn.

Ch. Juozapaitis, Coke
burg, Pa. $1.

Širdingai dėkuojame už 
puikią finansinę paramą ir. 
vajininkams už pasidarba- 
vimą šiame darbe.

Laisvės Adm-cija

*
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KRYPTYS AMERIKIEČIU LIETUVIU 

TAPYBINIAME MENE

Bendras vaizdas iš Am. lietuvių dailininkų parodos, įvykusios 1947 m. lap
kričio pabaigoje ir gruodžio pradžioje-Laisvės Salėje Brooklyne.

Dėl Mūsų Poezijos Išleidimo
r. ■■—.„r /

Kas Kaltas?

Rašo Rojus Mizara
I.

Praėjusiais metais mūsų dailininkų 
paroda įvyko Brooklyne sykiu su rytinių 

’ valstijų lietuvių meno festivaliu, — įvy
ko Laisvės salėje, Brooklyne. Laukiau, 
gal kas nors duos mūsų spaudoje išsa
mesnį apie parodą rašinį, deja, laukimas 
buvo veltui: nieks nei gu-gu, tarytum tai 
būtų tik šiaip sau, eilinis mūsų pilkame 
gyvenime reiškinėlis.

Man čia rūpi tarti keletą žodžių apie 
mūsų menininkų kūrybinę kryptį. Bet 
pirmiausiai atvirai pasakysiu, jog nesu
savo gyvenime rankose turėjęs nei tep
tuko, nei paletes, todėl ir mano pareikš
ta nuomonė teturės grynai tik eilinio ste
bėtojo, ne kritiko, prasmę.

Piešti teptuku (spalvomis) ant drobės 
ar plunksna (žodžiais) ant popierio, ga
lima visaip ir, jei tik tapytojas ar rašy
tojas tpri talentą ir pagrindinio prasila- 
vinimo, jei jis jau yra įgudęs savo dar
be, visuomet “ką nors” nupieš gražaus, 
—kai kada net didžiai prasmingo ir ža- 
vėjąnčio. Reikalingas darbe įjunkimas: 
prityręs dailininkas su mažesnėmis pa
stangomis gal sukurti kur kas geresnį 
veikalą, negu jaunas, neįgudęs išeikvojęs 
daug pastangų.

‘ Svarbu, kad meno veikalas turėtų ką 
tai tokio, kuris skaitytoją ar stebėtoją 
į save trauktų ir kuris ilgesniam laikui 
pasiliktų jo galvoje, sieloje, mintyje, — 
kurio skaitytojas ar stebėtojas trokštų 
dar ir dar sykį paskaityti arba pažiūrėti.

Kūryba kūrybai nelygi.
Sakysime: trys dailininkai eis ta pa

čia gatve ir stebės tuos pačius objektus. 
Tegu jie visi trys nusitars nutapyti tą 
patį gatvės vaizdą, ir jų kūriniai niekad 
nebus vienodi. Kiekvienas turės origina
lių savybių ir kiekvieno kūrybinės verty
bės pasireikš sulyg tuo, kiek kūrėjas įdė
jo jin savo sielos.

Žymusis rusų rašytojas Gogolis, savo 
vieno personažo lūpomis, šitokį patarimą 
davė jaunam dailininkui:

“Tu turi talentu; talentas yra vertin
giausia dievo dovana — nepražudyk jo. Iš- 

. nagrinėk, ištirk viską, ką matai, ir viską ' 
priversk tarnauti tapytojo talentui; bet vi
sur mokėk rasti išvidinę prasmę ir labiau 
už viską stenkis atskleisti didžiąją kūrinio 
paslaptį. Palaimintas išrinktasis,, žinąs tą 

% paslaptį. Jam nėra gamtoj žemo objekto.
Menkuose dalykuos^ menininkas kūrėjas 8 
yra toks pat didis, kaip ir didžiuos; niekin- 1 
gpose reiškiniuose jam jau nebėra nieko 
niekinga, nes nematomai šviečia ’pro juos 
kilni kūrėjo siela, ir niekingi, dalykai jau 
yra gavę kilnią išraišką, nes praėjo pro jo 
sielos skaistyklą ...”

Mokėjimas piešti, tapyti — dar ne vis
kas. Reikalinga siela, reikalingas sugebė
jimas, “rasti išvidinę prasmę” ir teptu-

’ku įjungti ją drobėje į spalvas; teptuko 
bruožai, spalvų tonai privalo turėti tą 
paslaptį, kuri stebėtoją sujaudina, suža
vi, apiburia. Čia įeina originalumas — 
tikrasis kūrybiškumas.

Mane ir, spėju, kitus vaizduojamojo 
meno kūrinių stebėtojus, intriguoja ar
tisto darbai, turį socialinės prasmės, pa
vaizduoją ką ta’i originalesnio iš mūsų 
pąlšo gyvenimo. Tai sakydamas, nepanei
giu natiurmortų, peizažų,^ portretų, nei
gi grafikinio meno. Kiekvienas sugabiai 
sukurtas kūrinys turi savo vertę ir, jei
tik kūrėjas jį rūpestingai, su didžia mei
le ir giliu nuoširdumu, perleidžia per sa
vo sielos skaistyklą, jis. įgyja brangių 
meninių vertybių.

II.
Iš apie 15-kos dailininkų, dalyvavusių 

minėtoje parodoje, trijų kūriniai ryš
kiau palietė, jei taip galima išsireikšti, 
socialines problemas: Roberto Feiferio, 
Artūro Skučo ir John Gresh’o.

Feiferio “Iš Turgaus” bene bus pats 
giliausias, nors jo “Partizanai” taipgi 
turi brandžius motyvus, gilią socialę 
prasmę ir, kiek ne kritiko akis gali su
prasti, kūrinys yra visapusiai spalvin
gas.

“Iš Turgaus” vaizduoja Lietuvos vals
tietį, važiuojantį namo, nusivylusį ne
lemta savo dalia.

Artūras Skučas (kūrinio pavadinimo 
neatmenu) vaizduoja karį fronte; jis 
fronte, bet jo vaizduotėje stovi plūgas su 
arkliu, jo mylimoji — kitais žodžiais: 
namai, namų darbas, nuo kurio jis buvo 
prievart atitrauktas, apginkluotas ir pa
statytas frontan.

John Gresh’o (pavadinimo taipgi ne
atmenu) mažytis kūrinėlis, vaizduojąs 
saldainių pardavėjų prie “push-cart’o.”

Tenka priminti, jog John Gresh’as jau 
yra pasiekęs aukštos tapybinės techni
kos; jis talentingas akvarelistas, nors 
turėjo išstatęs ir aliejinį autoportretą. 
Tik, man rodosi, jo kūriniai “per daug 
gražūs,’’ per dailiai nušlipuoti. Tiesa, 
spalvų tonai labai malonūs. Gresh’as, be
je, yra jau pasitarnavęs savo talentu 
mums ir kitose srityse: jis nupiešė ke
lioms mūsų knygoms viršelius.

Olga Matiuk’ienė taipgi ytą pasiekusi 
aukštos paišybos technikos. Ypačiai gi
laus įspūdžio manyje paliko jos farmos 
triobėsių vaizdas ir vienas'portretas; vi
si jos išstatytieji darbai buvo sugabiai 
refinuoti.

Parodoje dalyvavo ir A. Reinhardas, 
bet gaila, kad tik su dviem kūriniais ir 
tie, aišku, nėra jo geriausieji. Apie tą 
patį laiką jis, mat, buvo suruošęs vieno
je New Yorko miesto galerijų savo kūri
nių parodą; ten jis išstatė pačius geriau
sius. Reinhardas taipgi aukštai prasi-

Nedaug turime įgudusių poezijos mė
gėjų, skaitytojų, dar mažiau poetų. Iš 
viso šiuo metu kuriančiųjų poeziją, ben
dradarbiaujančių progręsyvėje Ameri
kos lietuvių spaudoje tegalime suskaity
ti tik tris: St. Jasilionis, Jonas Ka.ska.itis 
ir A. Dagilis.

Ypačiai du pirmieji yra. gausūs, ta
lentingi ir didelio pasiaukojimo rašyto
jai, nuolat gražiną mūsų spaudą.savo 
kūriniais.

Kaip kitokio žanro rašytojas, taip ir
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siekęs dailininkas, — šiuo metu jis, be
rods, profesoriauja.

Tą patį galima pasakyti ir apie Jasiu- 
kvnaitę, pasirodžiusią su dviem kūri
niais. j

Mūsų saržistas A. Gilmanas buvo iš
stojęs su keturiais savo darbais, tačiau 
visi keturi, nors liečia žmogaus gyveni
mišką buitį, gan “nekalti.” Jo, pav., “Ar
tojas,”* daugiau atkreipęs lankytojo dė
mesį, atrodo, “perdaug gražus,” — vaiz
duojąs artoją linksmą su pora riebių žir
gų, tarytum jie įkinkyti į plūgą risčiuo- 
tu. '

Artojo darbas, kaip žinoma, nėra leng
vas; bet koks fizinis darbas yra fizinis 
darbas, lupąs iš žmogaus ir gyvulio di
delę dožą pajėgų. Tai “paslaptis,” kuri, 
man atrodo, kaip tik privalėtų pasireikš
ti meno kūriny.

Skulptorius Petras Rimša pakilo aukš
tai vyriausiai dviem savo kūriniais: 
“Lietuvos Mokykla” ir “Artoju.” Jo 
“Artojas” stebėtoją sužavi savo ryžtu, 
savo ir arklio raumenų įtemptinumu, sa
vo sunkiu ir nedėkingu darbu. Stebėda
mas Petro Rimšos “Artoją,” rodosi, ma
tai visą buržuazinę ■ kaimjetišką, atsili
kusią Lietuvą ir tavyje kyla troškimas 
sušukti: “Kada bus tam galas, — kada 
traktorius pavaduos arklį?!”

Parodoje, kaip minėjau, buvo išstaty
tų kūrinių, kurių autoriai jau yra pasie
kę aukštoką technikos lygį; buvo ir pra
dinių, kurių darbuose matytis aiškus tik 
mėgėjo bruožas. f

Temų pasirinkimas taipgi įvairus.
Vienų 'spalvų tonai lengvučiai, vais

kūs, subtiliai; kitų — tiršti, griežtus; 
diržingesni;-spalvos beveik uždengia, nu
slepia pačią perspektyvą; perdidelis su- 
tirštinimas, žinau, nėra pernaudingas 
grožinėje literatūroje.

Įdomu ir tai, kad didelė dauguma eks
ponatų Jie te realų gyvenimą, realius 
vaizdus: t. v., surrealizmo ar, kitaip va
dinamos, stebėtojui nesuprantamos, ati
trauktos nuo realybės meninės krypties 
buvo nedaug.

Įsižiūrėjęs, stebėtojas matė, jog tūli 
eksponatų autoriai, aukojo nemažai pajė
gų, idant sukūrus ne tik įdomų, gražų, 
bet ir intriguojantį meninį veikalą, ku
rio kompozicinis centras būtų stebėtojo 
suprastas ir įvertintas taip, kaip kūrė
jas troško, kad jis būtų suprastas ir įver
tintas.

Kiti eksponatai buvo, matyt, “leng
viau” kuriami, su mažesniu rūpespiu, o 
gal ir su talento-prasilavinimo ir įgudi
mo stoka, ir tuo būdu jie davė stebėtojui 
maža to dvasinio turto, kurio jis ieškojo.

Tenka priminti ir tai: visuomeninėmis 
temomis parodytieji kūriniai, išskiriant 
“Partizanus,” vaizdavo tik neigiamą 
mūsų gyvenimo pusę, neužkliudydami 
teigiamų elementų, — ko tokio tvirto, 
galingo, kas stebėtojui keltų dvasią, jį 
.ar tavo tų, ryžtų.

Tai sakydamas, nenoriu, idant mane 
dailininkai suprastų neteisingai:, žinau, 
jog Roma'nebuvo pastatyta per vieną 
dieną, žinau, jog mūsų jaunieji dalinin
kai visko vienu ypu sukurti negali. Ims 
nemaža laiko ir. pastangų, kol trūkumai • 
bus išgyvendinti.

Linkiu mūsų dailininkams, dalyvavu
siems su savo kūriniais parodoje, laimin
gai siektis toliau. Aš vis ° dar laikausi sa
vo nuomonės: būtų naudinga kas kiek- 
vieneri metai perijodiška.i suruošti-Ame
rikos lietuvių dailininkų darbų parodą. 
Tai yra galima! ‘ .

(Parodoje, beje, nesimatė darbų skulp-' 
torių, nesimatė ksilografų; ar mes jų 
visiškai ir neturime?)

Visuomenė taipgi privalėtų stoti mū
sų dailininkams talkon: mūsų klubų bei 
salių sienose turėtų kaboti ne vienas ta-< 
pybos kūrinys. Mūsų profesionalai ir biz
nieriai, turį ištekliaus ir nuosavus na
mus, galėtų juos papuošti mūsų dailinin
kų darbais.

Tik geru,i šiltu žodžiu, tik komplimen
tu ir dažmri net perdėtu pagyru dar nei 
vienas dailininkas negyveno ir* negyvens. 

poetas, pageidauja, kad jo darbai maty
tų “dienos šviesą.” Neužtenka pasiro
dyti. tik perijodinėje spaudoje — jie tu
rėtų būti surinkti, sukaupti į vieną rin
kinį ir išteisti knygoje. Nes tik tuomet 
jie sudaro poeto darbų visumą ir paro
do jo talentą, kruopštumą, na, i)’ paga
liau: suteikia skaitytojui išsamios nau
dos.

Kaipo taisyklė, vidutinis mūsų groži
nės literatūros skaitytojas beletristiką 
mėgsta labiau, negu poeziją bei dramą. 
Beletristika lengviau skaitosi, *jam su
prantamesnė, jį- labiau suintriguoja. Tai 
jau esame gerai patyrę. Tačiau yra 
skaitytojų dalis, kuri didžiai įvertina ir 
poeziją.

Kaip poezijos knygas išspausdinti, 
kaip išleisti?

Be Literatūros Draugijos, mes turime 
dvi knygų leidyklas, kurios karts iš kar
to išleidžia brošiūrą bei vienokio ar kito
kio grožinės literatūros žanro knygą. 
Tai Laisvės arba Vilnies knygų leidyk
los. Tačiau ir jos negali išleisti stambes
nės knygos, nežinėdamos, kiek toji kny
ga turės pasisekimo, kiek jos egzemplio
rių bus išparduota, kad apsimokėtų dar
bas ir popieris (apie uždarbį nekalba
ma).

Vienintelė ir prieinamiausią priemo
nė tokioms knygoms leisti yra: PRE
NUMERATA.

Šiuo metu Laisvės spaustuvė spausdi
na Stasio Jasilionio poezijos rinkini PA
VASARIŲ GODOS. Tai bus stambi, apie 
pustrečio šimto puslapių gražaus popie
rio knyga. Jos pasekmingas išleidimas ir 
paskleidimas vyriausiai remiasi prenu
meratomis.

Kiekvienas grožinės literatūros mėgė
jas, norįs knygą įsigyti ir padėti spaus
tuvei, raginamas tuojau užsisakyti “Pa
vasarį Godas,” pasimokant po vieną do
lerį. Prenumeratorių vardai ir pavardės 
bus sudėti knygos gale ir kai tik knyga 
bus gatava, ji tuojau prenumeruojan
čiam bus pasiųsta.

Kiekvienas ir kiekviena, esu tikras, 
gali ir privalo prie šio gražaus kultūri
nio darbo prisidėti, tuojau prisiunčiant 
prenumeratą Laisvei.

Tai bus šiltas, draugiškas poeto darbų 
įvertinimas. Tai bus reikšmingas prisi
dėjimas prie bendro kultūros darbo.

Tegu “Pavasarių Godos” puošia kiek
vieno • grožinės literatūros mylėtojo kny
gynėlį !

Knyga, beje, bus galima pasiųsti ir 
Lietuvon savo pažįstamam bei. draugui, 
todėl, kurie išgali, turėtų užsisakyti po 
du knygos egzempliorių.

Kada nors mes, be abejo, turėsime tą 
patį padaryti ir su Jono Kaškaičio ir su 
A. Dagilio kūriniais.

Prieš tūlą laiką aš rašiau jau gražiai 
pasižymėjusiam Argentinos lietuvių po
etui Biednam (Klimavičiui), raginda
mas jį ieškoti sąlygų panašiomis priemo
nėmis savo kūriniams išleisti Pietų Ame
rikoje.

Tarybų Lietuvoje poezija kitokiais ke
liais pasaulį pamato: ten ją leidžia vals
tybinė grožinės literatūros leidykla; ten 
yra daugiau ir poezijos skaitytojų. Mes 
to negalime padaryti, tad naudokimės 
priemonėmis, kokias turime.

“Pavasarių Godos,” galiu užtikrinti, 
bus itin graži ir įdomi knyga.

Prenumeruoki tės ją nedelsdami!
Rojus Mizara.

______ L__________________

Karalienes Pažas
Iš Heinricho Heinės. (1799-1856) 

Muz. Anton’o Rubinšteino Į 
(1824-1894)

♦

Karalius buvo senas,
Sunki širdis, žila galva.

O to karaliaus senio
Pati jaunutė, gyva!

Tarnavo jaunas pažas—
Mitrių akių, gražios minos—

Nešiojo šilko šlebę
Valdovės tos jaunos .. .

Dainelę gal girdėjot?
Ji skamba taip liūdnai, skurdžiai,
Ji skamba taip liūdnai, skaudžiai...

Abudu mirt turėjo,
Abu numirt turėjo:

Mylėjos jie taip saldžiai...
Abu numirt turėjo:

Mylėjos jie taip—
taip saldžiai!...

Jonas Kaškaitis. "

Iki dabar, po dviejų su 
viršum metų nuo antrojo 
pasaulinio karo pabaigos, 
Lietuvos ryšiai su užsieny
je gyvenančiais emigran
tais dar tebėra labai nenor
malūs. Dauguma mūsų tau
tiečių nusiskundžia negąlį 
susirašyti su savo giminė
mis, nes paštas tebeveikia 
karo meto sąlygomis. Di
džioji dalis laiškų žūsta ke
lyje į Lietuvą arba iš Lie
tuvos į užsienį. Tatai mūSų 
tarpe sukelia nerimą ir net 
kai kurių suabejojimą: o 
gal iš tikrųjų taip yra, kaip 
Tarybų Lietuvos - šmeižikai 
teigia — gal Lietuva yra 
atsitvėrusi “geležine siena” 
nuo pasaulio? Išeivių . rū
pestis savaisiais gimtinėje 
yra logiškas; nors palaikyti 
tamprius ryšius su laisvąja 
Tėvyne, yra suprantamas ir 
pamatuotas. Po tokio bai
saus karo, kam nesvarbu- 
žinoti apiesąvųjų likimą, 
apie tai, kaip atsikuria Lie
tuva?

Kas gi to viso kaltas? 
Klysta tie, kurie patiki fa
šistų propagandai, kad su 
Lietuvos žmonėmis santy
kiauti neleidžianti pati san- ’ 
tvarka, jos valdžia; kad 
Lietuvoje veikianti griežta 
cenzūra ir t.t. Tokiais 
šmeižtais siekiama diskre
dituoti tarybinę santvarką, * 
sėti išeiviuose neapykantą 
naująja Lietuva. Kai dėl 
cenzūros (kuri buvo įvesta 
karo metu ir tuoj nuimta 
karui pasibaigus), reikia 
paminėti sekantį dalyką: 
dažnai pasitaiko, kad ad
resatas gauna iš Lietuvos 
laišką, kuriame, koks nors 
buožė bei buvęs ponelis blo
gai atsiliepia apie tarybų 
valdžią. Toks laiškas ateina 
visai tv/arkingai. O laiškai, 
kuriuose aprašoma teisin
gai ir išreiškiamas pasiten
kinimas socialistine tvarka, 
tankiausiai adresato nepa
siekia. Kur tuomet cenzū
ruoja laiškus: Lietuvoje ar 
užsienyje? f

Didžiausi kaltininkai, 
kad užsienio lietuviai negali 
palaikyti tamprių ryšių su 
Tėvyne, yra smetonininkai,, 
jų buvusieji diplomatai, vi< 
šoki fašizmo atmatos. Tie 
■gaivalai daro viską, kad 
su mūsų gimtine nebūtų su-, 
daryti diplomatiniai ryšiai, 
kad pasaulio valstybės ne- 

’pripažintų tarybinės Lietu
vos; jie skleidžia bjauriau
sią melų ir nesąmonių pro
pagandą prieš Tarybų Lie
tuvą, kad tik kaip nors pa
stojus kelia ir nuslėpus tei
sybę apie mūsų Tėvynės ga
lutiną išsivadavimą iš po 
“savųjų” ir svetimųjų prie
spaudos. Smetonizmo liku
čiams Lietuvos izoliavimas 
nuo pasaulio itin naudin
gas: jie dar gali save va
dintis “atstovais” ir iš to 
net biznį varyti.

Tikrieji Lietuvos patrio
tai išeivijoje privalo griež
čiau kovoti su lietuviškai
siais fašistais, kad užsie
nyje su jais niekas nesi
skaitytų, kaip zsu lietuvių 
tautos “atstovais^’. Tada ir 
paštas geriau veiks, ir Lie
tuva nebebus nuo pasaulio 
atskirta.

(Iš “Darbo”)

Jugoslavija Prašo Paskolos 
iš Pasaulinio Banko

Washington. — Jugosla
vija prašė $500,0100,000 pa
skolos iš Pasaulinio Ban
ko, kuriam priklauso 46 
Jungtinės Tautos. Bet ame
rikonai yra tikrieji to ban- 
iko šeimininkai.

I 3 pusi.—Laisve (Liberty,
Lith. Daily) •
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(Tąsa)
Caro rezoliucijos liudija, kaip rūpestin
gas jis buvo revoliuc. nužudytųjų aukš
tųjų valdininkų šeimom. Žuvus nuo te
roristų rankos Ufos gubernatoriui Blo
kui, ant pranešimo tuo reikalu jis rašo: 
“Kilni mirtis pareigas einant. Aprūpinti 
našlę ir pareikšti mano vardu užuojau
tą, Vaikus priimti valdžios ^ąskaiton į 
mokslo įstaigas.”

Tos rezoliucijos iš riaušių ir sukilimų 
metų aiškiai liudija apie caro duodamą 
toną visu griežtumu ir negailestingumu 
malšinti revoliucinius pasireiškimus. 
Jau revoliucijai gerokai nurimus, 1907 
m. rudenį dar caras duoda įsakymą ka
ro apygardų viršininkam griežtai taiky
ti įstatymą apie karo lauko teismus ir 
pasirūpinti, kad jokių telegramų carui 
dėl pasigailėjimo nebūtų siunčiama. O 
iš kitos pusės, visi “rusų tautos sąjun
gos” daromi žygiai rasdavo pas carą di
džiausią pritarimą ir paramą. Tai buvo 
atsakymas už tos sąjungos visišką atsi
davimą caro patvaldybės reikalams, caro 
asmens garbinimą, visų reakcingiausių 
sumanymų parėmimą ir kovą su bet ko
kia pažanga.

Tiesa, caro rezoliucijų istorija nėra 
tokia vienpusiška. Jei vieni pažymi tik 
caro žiaurumą iškeliančias rezoliucijas, 
kiti mini tiktai kitokio pobūdžio rezoliu
cijas, kurios carą parodo švelniu, net 
minkštos širdies žmogum buvus. Tas 
pats Nikalojus, kuris dovanojo bausmę 
žydų pogromų ruošėjam, parodo miela- 
širdingumą žydui laikrodininkui Icikui 
Goldenbergui, kuris prašo jo žmonai leis
ti atvykti iš Prilucko į Petrapilį aplan
kyti sergančio sūnaus studento. '“Kodėl 
jos neleidžia? Jei sūnus, sunkiai serga, 
motinos vieta prie jo” — rašo caras to
kią rezoliuciją ant Goldenbergo telegra
mos. Mirus rašytojui Tolstojui Nikalojus 
ant pranešimo apie tą įvykį parašo: “Su 
visa Rusija apverkiu didžiojo rašytojo 
mirtį. Liūdžiu, kad prieš mirtį jis ne
grįžo į bažnyčios globą.”<►

Beskaitydamas einamuosius raštus, 
Nikalojus užtiko švietimo ministerio raš
tą, kuriuo jis prašo carą patvirtinti gar
siojo medicinos profesoriaus Vinogrado- 
vo komandiruotę Amerikon į tarptauti
nį gydytojų kongresą. Ministeris prašo 
ir sutikimo duoti profesoriui 500 rublių 
kelionės išlaidom.. Perskaitęs tą raštą, su 
šypsena prisiminęs savo piniginius nuo
tykius Frankfurte ir neseniai girdėtą 
pasakojimą apie Ameriką, caras parašė 
rezoliuciją: “500 rublių maža. Amerikoj 
pragyvenimas labai brangus. Paskirti 
Vinogradovui 1000 rubliu kelionės -pini
gų?’
x Baigęs raštus, Nikalojus nuėjo carie- 
nės kambarin. Tykiai įėjęs į kambarį 
greta carienės buduaro, Nikalojus tyliai 
švilptelėjo. Tai buvo sutartas ženklas. 
Carienė, kuri priiminėjo svečius, jų at- 

'siprašiusi, atėjo pas vyrą. Nikalojus pa
sakė jai baigęs darbą ir Aleksandra nu
džiugusi žadėjo tuoj ateiti, kaip tik at
leis svečius. Džiugi, lyg įsimylėjusi mer
gina, netrukus jau skubėjo Aleksandra 
pas Nikalojų. Keturiolika metų jau buvo 
praėję nuo jų vestuvių, bet juo toliau, 
juo didesnė meile juos jungė. Kiekviena 
valanda, kurią ji praleido toli nuo Nika- 
lojaus, atrodė jai be prasmės žuvusi. 
Jam kur užtrukus, ar ilgiau už papras
tą laiką dirbant kabinete, Aleksandra 
nerimo ir ilgėjosi. Jiedu abu džiaugėsi 
savo meile ir šeimynine laime lyg suau
gę vaikai ir kartojo tai vienas kitam 
Kiekviena proga.

Carienė pasakojo Nikalojui apie ma
žąjį Aleksiejų, kuris vėl susikivirčijęs su 
Anastazija. Tik vienos Olgos klauso 
"Aleksiejus ir ją gerbia, net ir vadina sa
ve Olgos sūnumi. Caras šypsojosi tokiom 
naujienom ąpie savo mylimiausius šei
mos narius. Paskui caras pradėjo pasa
koti kilusį sumanymą vėl atnaujinti me
džioklę jBįelovežo giriose. Bet carienė at
kalbinėjo ir prašė neskubėti, nes būsią 
ilgu be jo pasilikti. Taip ^ilgai jau jie 
nėra persiskyrę ilgesniam laikui, kad 
sunku esą įsivaizduoti kaip vieųąi būti. 
O su jos pairusia sveikata į girią va- 

>žiuoti būtų sunku. Ir taip kitais metais 
teksią kurį laiką persiskirti nes carAs

turės keliauti į Italija karaliaus aplan
kyti. . • •

Pirmą valandą caras su cariene ėjo 
pusryčių. Šiandien jie pusryčiavo tiktai 
su vienu pašaliečiu — budinčiu fligel- 
adjutantu, jūros leitenantu Fabrickiu. 
Caras tuoj pakvietė Fabrickį prie užkan
dų stalelio ir pasiūlė degtinės stikliuką. 
Pats Nikalojus išgėrė du mažus degtinės 
stikliukus. Užkandžiaudamas ikrą caras 
prisiminė, kad jis jau imąs abejoti, ar 
pakaks pernai' iš Uralo upės kazokų at
vežtojo tradicinio ikros ir žuvies “caro 
lobio,” kuris kažkodėl kasmet vis mažė
jąs. Be to, jis pasiuntęs keletą statinėlių 
ikros dovanų Danijos karaliui. Carienė 
neragavo užkandžių, nes, jos nuomone, 
valgyti stovini esą nehigieniška, o ir ap
skritai, ji valgė labai atsargiai, griežtos 
dietos prisilaikydama.

Pusryčių metu carienė Aleksandra 
kalbėjosi su Nikalojų angliškai, o su 
Fabrickiu prancūziškai. Ji paaiškino kal
banti su vyru angliškai iš seno paprati
mo ir kalbos praktikai, kad jis neužmirš
tų. Carienei anglų kalba buvo beveik 
gimtoji, nes ji nuo pat 8 metų amžiaus 
augo savo senelės Anglijos karalienės 
Viktorijos rūmuos. Rusiškai ji nedrįs
tanti su svetimais kalbėti, o prancūziš
kai prisiminti būsią naudinga pačiam 
Fabrickiui. Caras'gi kalbėjosi su Fabric
kiu rusiškai. Caro rusiškoji kalba buvo 
taisyklinga, bet vis dėlto buvo jaučiamas 
kažkoks svetimas akcentas, ypač išta
riant minkštąjį garsą “ie” (“jatj”).

Iš vynų caras gėrė' prie pusryčių tik
tai ypatingos markės maderą, kurios bu
telis stovėjo prieš caro indus. Kitiem 
svečiam paprastai Tarnai įpildavo per 
pusryčius po kiekvieno valgio maderą, 
baltąjį ir raudonąjį vyną. Per caro pie
tus vynų įvairumas būdavo dar didesnis. 
Caras iš savo butelio visada maderą pil
davosi pats ir išgerdavo po vieną ar du 
didelius stikliukus. Per pietus caras taip 
pat gerdavo iš atskiro butelio ypatingą 
cheresą. Gėrimo atžvilgiu Nikalojus ne
buvo į savo tėvą atsigimęs ir iš tolo ne
galėdavo prilygti jam. Nikalojus kiek 
daugiau išgerdavo tiktai gvardijos pul
kų karininkų klubuose, kur mėgdavo net 
iki ryto išsėdėti.

Carienė, besikalbėdama su Fabrickiu, 
domėjosi jo šeimynos sąlygomis, klausi
nėjo apie motiną, tėvą, apie Odesą, iš 
kur jis buvo kilęs. Caras klausinėjo apie 
jo pažįstamus laivyno karininkus ir jū
ros tarnybą, apie neseniai įvykusią caro 
jachtos “Štandart” avariją, jai ant ak-

* mens užšokus. Nikalojus turėjo nepa
prastai gerą atmintį, gerai įsidėmėdavo 
veidus ir atsimindavo pavardes net retai 
tematomų žmonių. Fabrickiui apie tai ne 
kartą pasakodavo žmonės, kurie būdavo 
caro priimami audiencijose. Per tokius 
bendrus priėmimus, kurie įvykdavo kas 
trečiadiejnį, carui prisistatydavo po 45— 
50 asmenų. Prisistatyti carui turėjo tei
sę visi karininkai pulko vadais prade
dant ir tolygaus laipsnio civiliai valsty
bės valdininkai. Aukštesniuosius caras 
priimdavo po vieiTą, o kitus apeidavo 
bendroj salėj su kiekvienu pasisveikin
damas ir pasikalbėdamas. Čia caras ir 
prisimindavo tą ar kitą jau ten ir ten 
matęs, klausinėjo įvairių smulkmenų iš 
prisistatydinančiojė gyvenimo. Tiesa, 
prieš eidamas į tokį priėmimą, caras ge
rai susipažindavo su tų asmenų trum
pom biografijom ir jų apibūdinimais, 
kuriuos jam iš anksto patiekdavo rūmų 
ministerijos kanceliarija. Bet kartą ką 

. matęs, jis ilgai prisimindavo.
Caro pusryčiai ir pietūs, pagal tradi

ciją,'tęsdavosi lygiai 50 minučių, ir tai 
buvo griežtai vykdoma. Prieš pusryčiam 
pasibaigiant, Nikalojus surūkė porą ga
na didelių ir storų papirosų, o paskui' 
nuėjo gerti kavos į carienės buduarą, pa
sikviesdamas ir Fabrickį pamatyti caro 
vaikų, kurie čia buvo susirinkę. Galėjo 
tuoj pastebėti, kaip pasikeitė Aleksandra 

.savo artimųjų rately. Dingo jos šaltasis, 
iškilmingasis oficiąlumas ir kažkokia , 
įtempta, lyg kančios išraiška veide: Čia, 
su savo vaikais ji buvo kukli, švelni ir 
rūpestinga motina. Vaikai savo tarpe 
kalbėjo tiktai rusiškai. Pasirodo, ir 
Aleksandra gana gerai mokėjo rusiškai, 
tik iš reto padarydama klaidai.

(Bus daugiau)

(Pabaiga)

Iš to romano įvado matyti, 
kad svarbiausias veikėjas 
Petras Peksi miršta nesava 
mirtimi. Mes įtemptai lau
kiame veiksmo išsiplėtoji- 
mo. Tačiau tas užsidaręs, 
savotiškas, niūrus mužikas 
kelių šimtų puslapių tęsiny
je nepadaro nieko tokio, 
kas atkreiptų mūsų dėmesį. 
Priešingai, skaitytojas ne
gali jausti' šiam tipui jokios 
simpatijos. Bet paskuti
niuose puslapiuose vokiečių 
pakalikai išveda Peksį ir 
sušaudo. Šiuo beprasmišku
mu, kuris turi simbolizuoti 
fašistinių nužudymų atsi
tiktinumą, baigiasi roma
nas. Vilas kūrinys dvelkia 
tuo pačiu pesimizmu, bevil
tiškumu, beperspektyvišku- 
mu, ■'•kurie charakteringi 
Vargam o g y v e n tojams, 
Tamsaares romane “Tiesa 
ir teisėtumas.” Krustenas 
vaizduoja tik asmeninį savo 
veikėjų gyvenimą, neduoda
mas nei fono, nei perspek
tyvos, nei pagrindinės idė
jos, kuri jungtų ir įpras
mintų visas gyvenimo deta
les.

Tame ^kūrinyje kyšo visos 
buržuazinio realizmo blogy
bės, kurių negali atsikraty
ti daugelis mūsų rašytojų, 
būtent: beperspektyvišku- 
mas, asmens izoliacija nuo 
visuomeninės raidos eigos, 
krūvos nereikalingų deta
lių ir didelė, pilka, be ypa
tingo įprasminimo gyveni-- 
mo drobė.

Tačiau E. Krustenas pa
rodė savo paskutiniuose ap
sakymuose “Mano peilis” ir 
“Pavykusi sėja”, kad jis su
geba teisingai suprasti ta
rybinės literatūros uždavi
nius. Todėl galima manyti, 
kad kūrinio “Knyga apie 
Peksus” didžioji dalis para
šyta, dar autoriui nesusipa
žinus su socialistinio realiz
mo metodu.

Kalbant apie estų tarybi
nę dramą, reikia pasakyti, 
kad pirmieji mėginimai šio
je srityje rodo teisingą’ke
lią, iškeltos jose problemos 
nėra siaurai asmeninės, o 
visuomeninės problemos. 
Kaip įžymų kūrinį, kuris 
dideliu principialumu trak
tuoja pridengiančio reakci
ją apolitfckumo klausimą, 
reikia nurodyti A. Jakobso
no kūrinį “Gyvenimas cita
delėje.”

Jei estų tarybinėje groži
nės literatūros kūryboje vis 
tik pastebima bendro paki
limo tęndencija, nežiūrint 
pasitaikančių trūkumų ir 
klaidų, tai to negalima pa
sakyti apie kritiką. Ji šiaip 
ar taip atsilieka nuo laiko.

biniai pasitarimai.
Rašytojai, gyvenę oku

pacijos metu Estijoje, netu
rėjo galimumo įsigyti tų 
patyrimų, kuriuos įgijo ra
šytojai, būdami tarybinia
me užnugaryje ar Raudo
nojoje Armijoje. Susidaręs 
tarp jų skirtumas jau šiek 
tiek išlygintas. Estijos Ta
rybinių Rašytojų Sąjunga 
šaukė konferencijas, pasi
tarimus, kūriniams apsvar
styti susirinkimus, kurie la
bai padėjo augti rašytojų 
politiniam sąmoningumui.

Žymiai pakilo rašytojų 
aktingumas sąryšy su VK- 
P(b) CK istoriniais nutari
mais ideologiniais klausi
mais. Tų nutarimų šviesoje 
rašytojai apsvarstė savo 
darbą bei kūrybą, atidengė 
savo klaidas ir trūkumus, 
suintensyvino savo darbą. 
Pastebimas didelis pakili
mas idėjiškai meninio auk
lėjimo darbe. Rašytojų Są-’ 
jungoje kiekvieną savaitę 
ruošiami kūrybiniai susi
rinkimai naujoms pjesėms,, 
žurnalo “Looming” ir laik
raščio “Sirp ja Vasar” ap
sakymams bei rankraščiam 
nagrinėti. Kritika turi ga
na aukštą idėjinį lygį. Tįe 
susirinkimai neginčijamai 
padeda išplėsti rašytojų a- 
kiratį, o taip pat ir tarpu
savy suartėti. Nuo 1946 m. 
rudens žymiai pakilo rašy
tojų susidomėjimas marksi
zmu - leninizmu. Tačiau to 
dar maža, kad būtų galima 
pasitenkinti.

Negalima taip pat apeiti 
pageidavimų, kad rašytojai 
nepamirštų š. ir kitų meno 
sričių, kad jie rašytų libre
tus naujoms tarybinėms o- 
peroms, operetėms ir bale
tams, duotų tekstus kanta
toms, chorams ir solo dai
navimui, sukurtų škicus es
tradai, duotų geras tarybi
nes pjeses teatrų kolekty
vams, meninei saviveiklai, 
apsakymus vaikams, kino- 
scenarijus ir t.t. Be tų visų 
teisingų reikalavimų, pa
geidautina, kad rašytojai 
skaitytų viešas paskaitas 
susirinkimuose, per radiją, 
rašytų laikraščiuose straip
snius literatūrinėmis temo
mis ir t.t.

Visa tai parodo mūsų so
cialistinės visuomenės dide^ 
lį susidomėjimą literatūri
ne kūryba ir literatūros 
klausimais'; iš mūsų rašyto
jų reikalaujama daug.

Ar galės visus tuos reika
lavimus mūsų rašytojai pa
tenkinti? Atsakyti į tą 
klausimą galima, .pirma 
konkrečiai išsiaiškinus mū
sų literatūrinių kadrų di-

atlikti ir tokius kūrybinius 
uždavinius, kurie ir neatiti
ko jų įprastinių žanrų. Mes 
turime tik vieną profesio
nalą dramaturgą (Hugo 
Raudzepas). Jei kitų žanrų 
rašytojai nebūtų iš parei
gos pajautimo ėmęsi rašyti 
pjesių, tai mūsų teatrų re
pertuaras labai būtų nu
kentėjęs. Tas pareigos jau
smas privertė dabar kelis 
rašytojus kurti naujas ta
rybines pjeses šių dienų te
momis. \ »

VKP(b) CK nutarimai 
žymiai pastūmėjo estų ra
šytojus pirmyn ir privertė/ 
juos imtis klaidų atitaisy
mo, trūkumų pašalinimo ir 
savo idėjiškai politinio bud
rumo sustiprinimo. Jie da
vė stimulą kritikai ir savi
kritikai, sužadino mumyse 
pareigos jausmą prieš val
stybę ir tautą. Tačiau ne
reikia suprasti, kad visa tai 
turi tik laikiną charakterį, 
kad mes po kai kurio pagy
vėjimo vėl galėsime suma
žinti savo dėmesį. Partijos 
CK nutarimus mes įvykdy
sime tik tada, kai, nenuils
tamai dirbdami; kursim vis 
naujus, pagrįstus komunis
tinėmis idėjomis ir meist
riškai atliktus kūrinius* ka
da mes* nuolat gilinsime sa
vo žinias, studijuodami 
marksizmą leninizmą ir 
pažindami konkrečią tikro
vę.

Mus, tarybinius rašyto
jus, toje mūsų kūryboje ir 
toje ideologinio fronto ko
voje skatina žinojimas, jog 
mes ne vieni, jog su mumis 
visa, statanti grandiozinius 
socializmo rūmus, darbo 
liaudis. s Mus stiprina ir į- 
kvepia tai, jog mus veda. 
komunistų partija, jog vir
šum mūsų plevėsuoja Leni- 
no-Stalino pergalinga kovos 
vėliava.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kaaap. Inman BL, arti Central Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

|F. W. Skalius^
| (SHALINSKAS) | 

i Funeral Home « 
g g
» 84-02 Jamaica Avenue g

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y. « 

g ‘ g
Suteikiam garbingas laidotuves H 

v £

g $150 1
y Koplyčias suteikiam nemokamai g 
g visose dalyse miesto.
V S
g Tel. Virginia 7-4499 g

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS
PYRAGUS BEI KEIKSUS*

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų dubnų valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, 
j krautuves ir Į pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

I -• --------------------------- -------------

i

MŪSŲ MEDUS
Akių šviesą padaugina. Ausų niežėjimą 

' prašalina. Kosulį palengvina. Didervines 
panaikina. Mes parašom kaip vartoti.

Ir medaus prisiunčiam tik už $1.00. 
/

K. S. BARANAUSKAS \ •
15 Franklin St., Hudson, Mass.

Tel. 1169-W

Žurnale “Looming” ir laik
raštyje “Sirp ja Vasar” 
kritikiniai straipsniai turi 
atitrauktą charakterį ir re
tai analizuoja konkrečius 
literatūrinius reiškinius. Is
toriškai literatūrini'u o s e 
straipsniuose autoriams la
biau rūpi biografinės deta
lės, negu marksistinis lite
ratūros reiškinių nušvieti
mas.

• ** * •4. Apie Estų Tarybinių Ra
šytojų Sąjungos Darbą ir 

Uždavinius
Didžiojo Tėvynės karo 

dienomis, 1943 m., buvo ga
lutinai suorganizuota Esti
jos Tarybinių Rašytojų Są
junga. Maskvoje įvyko pir
moji estų tarybinių rašyto
jų konferencija, kurioje bu
vo iškelti principiniai klau
simai. Tuo pat|laĖku prasi
dėjo ir pirmiejuiašū^ kūry-

dumą.
"Estijos Tarybinių 'Rašy
tojų Sąjungos kolektyvas 
šiuo metu susidaro iš 41 as
mens, narių ir kandidatų. 
Jei atimti iš to skaičiaus 
pasenusius ir ligonius, o 
taip pat tuos, kurie per ke
lerius paskutiniuosius me
tus' nieko nesukūrė (jų viso 
9), tai lieka 32 rašytojai, iš 
kurių tik 14 dirba literatū
rinį darbą, o 18 eina įvai
rias administracines parei
gas ir savo literatūrinę pro
dukciją sumažino’ligi mini
mumo. Iš 14 ‘laisvų rašyto
jų 5 ligoti ir dėl to intensy
viai dirbti negali.

Tokia yra tikroji padėtis. 
Jei nežiūrint į tai estų ta
rybinėje literatūroje pasi
rodo naujų vertingų kūri
nių, tai tatai liudija, jog ra
šytojai jaučia atsakomybę 
prieš visuomenę. Jie ėmėsi 4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-šeštad., Saus. 10, 1948

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. .

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110



I Massachusetts Valstijos Lietuvių 
Organizacijas

konfe- 
sausio 

111. Tai 
konfe- 

priimta

Gerbiamieji:
Progressive Citizens of Ame

rica šaukia nacionalę 
renciją 17-18 del. 
(Jan.), 1948, Cnicago, 
bus begaliniai svarbi 
rencija, nes joj bus
programa dėl 1948 metų rinki
mų ir'abelnai Trečios Partijos 
budavojimo ir veikimo.

Massachusetts PCA Lietuvių 
Komitetas laikytame savo su
sirinkime sausio 4 d., 1948 m., 
So. Bostone, matėm reikalą 
pasiųsti 1 delegatą. Išrinkom 
delegatu Prof. BenjAminą F. 
Kubilių. Delegatas aktyviai 
veiks, konferencijoj ir sugrįžęs 
plačiai raportuos po visas

[GERI PIETŪS! j 

m Kada norite gerų pietų, 
v kreipkitės j
į Lorimer Coffee Shop

y

Frank Domikaitis
Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

į Massachusetts kolonijas.
Bet, kaip jums yra žinoma, 

Massachusetts lietuvių komi
tetas yra dar labai jaunutis ir 
neturi savo iždo. Todėl ir 
kreipiamės į lietuvių organi
zacijas, prašydami greitos fi
nansinės paramos delegato 
pasiuntimui ir abelnai veiklai 
dėl Progresyvių Amerikos Pi
liečių organizavimo.

čekius ar Money Orderius 
išrašyk it ant Mrs. N. Grigaliū
nas, 6 Center St., Cambridge, 
Mass., o pasiuskit John Gry
bas, 35 Fairview Rd./ Nor
wood, Mass.

Amerikos lietuvių piliečių 
kliubai, Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopos, moterų ap- 
švietos kliubai ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pos, meldžiame pasirūpinti ir 
suteikti pagal savo geriausią 
išgalę pinigiškos paramos 
PCA Massachusetts Lietuvių 
Komitetui.

B. F. KUBILIUS, Pirm.
' J. GRYBAS, Sekr.

N. GRIGALIŪNAS, Ižd.

UŽBAIGA
Rašo BIEDNAS

kosulys jį

sudžiūvęs 
metų am-

Kai aš nuėjau j ieškoti dar
bo, tai jis stovėjo prisišliejęs 
prie sienos ir smarkiai kosėjo 
— neišpasakytas 
kamavo^

Jonas Dagilis, 
žmogus, apie 50
žiaus, dirbęs ant gelžkelio ar
telėje 17-ką metų. Ten pakri
ko jo sveikata. Jis nepriklau
sė nuo gelžkelių kompanijos, 
bet nuo artelės rangovo, kuris 
ėmė darbus nuo kompanijos 
sąlyginiai, o Joną Dagilį jis 
laikė pas save, kaipo “ūkve
dį” ir virėją. Mat, Petras Šal
na nepasitenkino kompanijos 
mokamomis sumomis. . . 
kaipo gabus 
dar biznį ir 
darbininkais.

— Nenori
tau darbo nėra — sa-

Jis, 
sutvėrimas, darė 
su savo artelės

pas mane valgy-

Ne darbininkas! 
darbininkas tu-

y yI ... 8
y Kvepiančiai- keptos ir virtosj 
y mėsos valgiai. Taipgi dar- į 

žovių ir pieninių valgių | 
gražus pasirinkimas. į 

£ Q

wių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. į

M

Trieste, tarptautinėje sri
tyje, darbininkai paskelbė 
visuotiną streiką protestui, 
kad anglai-amerikonai are
štavo 21 buvusi partizaną.

\ LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
f Valgykite Pietus pas
f HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
į 426 South 5th St., Brooklyn, N.

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

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų

i
PIETŪS 60c.

Iš 5-ių patrovų
VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

y. Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma- 
g lonu. Mandagus patarnavimas. g
* Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra- g 
i Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. 2
y Sale išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. | 
£ Žemos kainos už viską. §
K Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. «

\ Living Room Cushions |
į Refilled With New Springs f

l Sofa Apačios Perbudavojimas | 
Už $12.00 1

| šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

ti? Tai 
kydavo šalna. — Negeri vy
ną?... tu niekam tikęs! Ne
rūkai ? . . . —

Kiekvienas
rėjo knygutę, į kurią jam bu
vo užrašoma, 
sunaudodavo iš šalnos vedamo 
“ūkio,” o kai ateidavo mokes
čio diena, tai šalna, sėdėda
mas brezentinėje palapinėje 
prie stalo, skaitliavn savo dar
bininkų “skolas.”

Darbininko mokestis buvo 
3.00 p. ant dienos. Valgis 1.2.0 
p. Vynas ir tabakas 1.20 p. 
Avalinė, darbiniai baltiniai ir 
kiti mažmožiai, buvo perkami 
vis pas Šalną. . . Paimdavo jis 
tada mažą užrašų knygutę ir 
suskaitliavęs užžymėdavo rau
donu rašalu: “Liekasi toks ar 
kitoks darbininkas skolingas 
ponui Petrui šalnai,v tiek ir 
tiek!. . .” Darbininkas turėjo 
pasirašyti po tokiu Šalnos pa
dėtu tekstu ir negaudavo nie
ko, peš visuomet būdavo sko
lingas ...

“Skolos” darbininkams bu
vo apribotos: Jos negalėjo bū
ti didesnės, kaip $20.00, bet 
už tai jis versdavo artelę dirb
ti viršvalandžius, kad atsiteis
ti su “skolomis.”

— Ar jūs, nevidonai, mano
te, kad pas mane bankas?! 
Ar jūs norite mane bankru- 
tan suvaryti ? — sakydavo 
piktai šalna darbininkams.

Taip Jonas Dagilis išbuvo 
skolingas šalnai net 17-ką 
metų !

— Netikęs tu! Sergi... 
Man reikia mano dalykus 
tvarkyti sveiko ir rimto žmo
gaus. . . — pasakė vieną die
ną Jonui šalna. Nuo tos die
nos Jono vietą užėrpė 
augalotas žmogus.

— Septyniolika metų 
los! Priedu sveikata,. . . 
dėtis ?

ką jis per dieną

kitas

sko-
Kur

LITUANICA SQUARE i

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko \

ŠAVININKAI / ' •}

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE j
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS j•* j

. ' s į
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių j

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE j

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

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS

660

Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Namus 
vertės, 
ir nuo

riaukus šukuoti 
usipirko.net va-

RONKONKOMA
8634

(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius

Šalna sugabus vyras. . . tau
pus ir ne joks valkata. Jam 
“lizdelį” susikrauti 
nors ant senatvės. . . 
statėsi apie 50.000 
Ūsus' gražiai pasikirpo
tos dienos, kada jam papiršo 
Magduką, tai nuolat vaikščio
jo su šventadieniais ir kakla- 
raikščiu, o 
gražiau, — 
zelinos.

Magduka, graži merga, kai 
radastas. Jos dvi juodos akys 
baltame veide spindėjo, kaip 
šachtų akmeninis anglis, o 
priedu jos grožio buvo tam
siai kaštaninės spalvos plau
kai su ilgomis, rūpestingai su
pintomis kasomis.

Petras šalna nesiskaitė nė 
su šimtinėmis iš savo “sutau- 
pų,” bežiūrėdamas į tokią 
grožio dievaitę, kaip Magdu
ka.

— Velniai mūs negriebs. . . 
Iš išnuomos gyventi galėsime. 
Aš dar esu tvirtas ir mano 
darbas gana pelningas... 
Daug suskių turiu, kurie man 
uždirba... — sakydavo šal
na Magdukai, kai ji glaudė 
savo galvutę prie jo žipono 
toj vietoj, kur plakė senber
nio širdis ir šnabždėjo stora 
banknotų pilna piniginė.

—■ Eik į mano pastatą — 
sakė šalna Jonui Dagiliui. —

Ten pasaugosi budinką iri 
gausi ant pragyvenimo. Negi 
aš galiu tave laikyt dovanai 
ir maitinti dovanai. Gal tau 
pinigų reikia? — užklausė. Iš
siėmė iš piniginės vieną pesą 
ir padavė Jonui.

Tropiku žemelė atsidavė 
budinke į Jono Dagiliaus svei
katą, taryt pamotė. . . Jis nak
timis saugojo budinke įran
kius ir šiaip medžiagą, o die
ną patarnavo mūrininkams. . . 
Bet jam užmokestis buvo vis 
tas pesas, kokį davė šalna 
siųsdamas jį savo pastatau. . .

— Paskolink man pesą, — 
sakydavo Dagilis mano san- 
darbininkui Antanui. — Aš 
kaip gausiu, tau atiduosiu, — 
teisinosi. Bet jis niekados ne
gavo.

Mano draugas “skolino” 
jam, kiek išgalėjo... Pietų 
laike, Dagilis sukurdavo ug
nį. Antanas ėjo pirkti mėsos. 
Aš ėjau pa j ieškoti vyno ir 
daržovių. Taip mes pragyve
nome arti dviejų mėnesiu, bet 
Dagilio sveikata blogėjo.

brėško aušra

Gražus pietamejrikinis žie
mos rytas, žemė, daigai ir žo
lė, taryt pražilo. Viską, kas 
buvo palei žemę, puošė šalna, 
taryt sidabru. . . Ten toli pa
žaruose vos tik
ir rytų berybės mėlynę keitė 
raudonai — violetinės spalvos. 
Aš skubinaus į darbą. Kai atė
jau į pastatą, tai buvau pir
mas iš ten dirbančiųjų darbi
ninkų.

Jonas Dagilius gulėjo ant 
smėlio krūvos, paberto šaly- 
gatvyje prie budinko, susirie
tęs labai keistoje pozoje. \

— Kelk, — pasakiau jam. 
— Peršalsi. . . Tavo sveikata 
ir taip jau sunykus. . .

Nesikėlė... Dar paalasavo- 
jau ir pakrutinau... šiurpas 
nukratė mane. Jis buvo su
stingęs!... Užsidegiau degtu
ką pasižiūrėti jo veido ir pa
mačiau, kad srovutė kraujo 
buvo užšalusi tarp lūpų ir pa
smakrio, o sukrekėjęs klanas 
po jo žandu puošė auksu žė
rinčią smėlio krūvą. Taip, 
kaip puošia žmonių prakaitas 
ir vargas auksą, kuriuo naudo
jasi ne prakaitavę ir nevar- 
gę--

Policija ir daktaras apžiū
rėjo Joną ir nusivežė. . .

Pagerbkime mirusį draugą, 
— sakė mano sandarbinin- 
kams mano sandarbininkas 
Antanas. . . Nedirbkime šian
dien... — darbininkai stovė
jo galvas nuleidę ir nei vienas 
netarė nė žodžio.

A t ė j o konstruktorius. . . 
Kietas, kaip žiema.'...

— Kokių velnių stovite?!
— Jonas mirė. . . — pasakė 

kai kas.
— Tai didelio čia daikto?! 

Vienu mažiau!
Darbininkai ėmėsi už dar

bo... Aš ir Antanas tą die
ną pagerbėme mūsų drau
gą. . . O pastatas vis tiek tą 
dieną atsidavė prakaitu. . .

Kruviną smėlį sumaišė su 
kalkėmis ir 'sumūrijo sie
non... Einant pro . dviejų 
aukštų namą, jis dar ir šian
dien atsiduoda Jono gyveni
mu ir jo badu. Taip, kaip at
siduoda Pietų Amerikos lai
mės jieškotojų užbaiga! Taip 
užbaigė savo dienas ir Petras 
Šalna, kurio niekas nepager
bė. Tik skaudūs atsiminimai 
tų žmonių, kurie jį pažinojo!

Spalis 24 d., 1947 m.
(Iš Argentinos “Vienybės”)

Teheran, Iran. — Irano 
armijos galva gen. Ali Ra- 
žmara pranešė, jog Sovietai 
labai sumažino savo kariuo
menės skaičių Irano pasie- 
nyje. - ___

I J. 1 Kaškiaučins, M. D J
S 530 Summer Avenue, 
g Newark 4, N. J.
S HŪmboldt 2-7964

Susirinkę pasiūlyti pavesti industrialistams ir prekybi
ninkams visą kontrolę trūkstamų medžiagų, kad tuomi 
nustelbti reikalavimus valdinės kainų kontrolės, repu- 
blikonų kongresinės galvos (iš kairės): sen. Milton 
R. Young iš North Dakota, Eugene D. Millikin iš Co
lorado, Robert A. Taft iš Ohio. Jų pasiūlyta progra

ma visai atitinka Amerikos fabrikantų norams.

PHILADE1 I ’111 \. PA
PADARĖ BROLIUI IR 
SESUTEI SKRIAUDĄ

Philadelphijos Inquirer 30 
1947 m., paskelbė 

žinią” ir
Uncle Joe Stalinui.” 
mirusio Kazimiero

gruodžio, 
“labai \ įspūdingą 
“smūgį” 
Tai yrį
Skirvainio paliktas testamen
tas. “Prieteliai,” kurie įkalbė
jo Kazimierui Skirvainiui taip 
“prakilnų” testamentą surašy
ti, manė atlikę labai garbingą 
darbą tautai ir mirusiojo šei
mynai. Bet dabar daug kas 
mato, kokia čia kvailyste ir 
skriauda.

K. Skirvainio palikimą, su
moje $10,000, o gal ir dau
giau, tas dokumentas nusakė 
padalinti į tris dalis: broliui 
Stasiui, seserei Julei, kurie gy
vena Philadelphijoj, o seserei 
Anai, kuri gyvena Lietuvoje, 
neduoti nieko, kol ten 
“Uncle Joe Stalinas.”

Tas steitmentas padarytas 
pas K. Chelediną lapkričio 11, 
1940 m. K. Skirvainis mirė 
lapkričio 18, 4 947 m.. Kaip 
ilgai Lietuvoje bus “Uncle Joe 
Stalinas,” niekas nenusakė 
“mandrame” dokumente, ir 
dabar tos trečios dalies turtą 
negali gauti nei brolis Stasys, 
nei sesuo Julia, neigi sesuo 
Ana.

bus

Administratorium paliktas 
advokatas K. Cheledinas, to, 
“dokumento” autorius. Toks 
dalykas, be abejo, turės eiti 
į teismą. Ir kuomet tas užsi
baigs, tai ne tik “Uncle Joe” 
nieko negaus, bet gaus špygą 
ir brolis Stasiukas ir sesutės...

Kazimieras Skirvainis buvo 
lengvo būdo vyrukas, priklau
sė veik prie visų pašelpinių 
draugijų, dalyvaudavo visų 
draugijų parengimuose, nieko 
nespręsdavo nuodugniai irpim-

f Egzaminuojant Akis,į 
| Rašome Receptus 
iDarome ir Pritaikome'Akinius 1

45

Drs. Stenger & Stenger I
Optometrists |

394-398 Broadway |
Brooklyn, N. Y. |

Tel. ST. 2-8342 |

§ Matthew |
ž BUYAUSKAS
p Laidotuvių Direktoriūs g

Liūdnoje valandoje simpatiškai <2 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PATYRĘ 
ARMATURE WINDERS 

prie vidutinių ir dideliu sizų motorų 
ELECTRO 

DYNAMIC WORKS 
Avc. A ir North Street 

BAYONNE, N. J. 
z (»)

OIL BURNER APTARNAVIMUI
VYRAI

Geras darbas patyrusiems aptarnavimo 
vyrams prie “Gun Type Oil Burners” 

ir aliejum šildymn sistemos.
Kreipkitės tuojau

ENGINEERING SERVICE CO.
222 Clements Bridge Road 

Barrington. N. J.
aba telefonuokite HADDON HEIGHTS 2-6049

(11)

šiaurinėje Chinijoje už
muštas vienas Amerikos 
marinas.

PRANEŠIMAS •
WORCESTER, MASS. »

ALDLD 155 kp. susirinkimas 
j vyks sausio 12 d., 7:30 v. v. Liet. . 
salėje, 29 Endicott St. Ateikite vi
sos ir atsiveskite naujų narių. Tu- _ 
rime daug svarbių reikalų i 
sirinkimo turėsime skanių
džių ir arbatos. — A. W. (7-8)

po su-
užkan-

šu- 
pa-

tai. Užėjus smetoniniu k ų 
mui,. verksmui, jis lengvai 
sidavė laiko avantiūros ūpui, 
ir visai nenuostabu, kad pasi
rašė po tokiu “dokumentu.” 
Bet šis atsitikimas turėtų būti 
išgirstas daugelio tokių Ka
ziuku, kuriuos smetonininkai

C- 7

vis dar mulkina. ' Tai matome, 
kiek jis pakenkė “Uncle Joe.”

Mur. Sū—us.

5 JAUNUOLIAI SUDAU
ŽĖ 25 AUTOMOBILIUS

Atlanta, Ga. — Areštuoti 
5 jaunuoliai, 16 iki 19 metų 
amžiaus, už tai, kad jie su
ardė 25 automobilius. Jie 
paleidinėjo stovinčių auto
mobilių motorus, taip kad 
automobiliai pleškėjo be 
vairuotojų, iki sudužo arba 
apvirto.

?BAR & GRILL!
l LIETUVIŠKA ALUDĖ « 
s DEGTINĖ, VYNAS 

ALUS

Kanados

ir

Ž

K

411 Grand St. |
Brooklyn, N. Y. |

y y 
y 
y - '

SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimas Įvyks 

sausio 11 d., pas E. Geležauskienę, 
1210 Blair Ave., 2 vai. dieną. Visi 
draugai dalyvaukite ir pasimokyki
te duokles už 1948 m., taip kad mū
sų kuopa vėl būtų garbės kuopų 
skyriuje. Apart to, norime sureng
ti kokį nors parengimą, prie kurio 
turime gerai prisiruošti. — P. Šle
kaitis, sekr. (7-8)

g F oto grafas
gTraukiu paveikslus familijų, 
fttuvių, kitokių

ves-j 
grupių ir pavienių.} i 

Iš senų padarau! 
naujus paveiks-} 
lūs ir krajavusi 

a sudarau su ame-1 
rikoniškais. Rei-1 

gjkalui' esant iri 
ra p a d i d i n u tokio® 
® dydžio, kokio pa- 
* geidaujama. Tai-g 

pogi atmaliavojuj 
įvairiom spalvom. J

JONAS STOKES j
512 Marion St., Brooklyn Ž

SfKaftipas Broadway ir Stone Ave., priel 
1 Chauncey St., Broadway Line. j| 

Tel. GLenmore 5-6191

i!
P

Į Joseoh Garszva
| Undertaker & EmbalmerI
I Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Averiūe
Brooklyn 11,

i Tel. EVergreen 8-9770

August Gustas i
BELTAIRE FLORIST !• j

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

(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. i

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

‘Užsakymui taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS ! 
FUNERAL HOME, lųc., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. i r «

| Paul Gustas Funeral Home
t ' INC.
| 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N.
§ , Skersai gatvės nuo Armory
| LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

| Telefonuokite dieną ar naktį
f v EVergreen 7-4774
g

< Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos
| giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, į
| prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. į

I
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas * 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. į
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- į 

kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. £

pato-

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — šeštad., Saus. 10, 1048
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Su Menkeliūnaite 
Pasimatymas 
Jau Šį Sekmadienį

Vieni Traukiasi Nuo Wallace, 
Kiti Pas Jį-Ateina

Paskutiniu kartu primena
me, jog su Konstancija Mon- 
keliūnaite susitikimo vakaras 
jvyks jau šį sekmadienį, sau
sio 11-tą, Laisves salėje, d 19 
Lorimer St., Brooklyne. Pra
džia 6:30. Brooklyniečiai ir 
iš apylinkių kviečiami ir lau
kiami.

Dolores Petronvte, žaviai 
‘dainuojanti jaunuolė, dainuos 
dainininkės iš svetur susitiki
mo vakare. Jai akompanuos 
Bronė Sukackiene.

Po apie 10-ties metu nebu
vimo čionai, Menkeliūnaitė at
vyko apsilankyti i-ibotam lai
kui. Kadangi ją pažino, jos 
dainas girdėjo daug žmonių, o 
jinai pažino juos, tad tikima
si, jog šiuo, visuomenišku bū
du; bus pasitarnauta abie- 
jiems: publikai teikiant progą 
susitikti dainininke, daininin
kei susitikti publiką — drau
gus ir pažįstamus. Tad— •

Iki pasimatymo!
Rengėjai.

Kalbės Žymus 
Svečias Advokatas

Robert kenny, Progressive 
Citizens of/America nacionalis 
pirmininkas, buvęs Kaliforni
jos generaliu prokuroru, kal
bės šio sekmadienio vakarą 
Greenwich Village skyriaus ir 
kitų tos susiedijos organizaci
jų suruoštame masiniame mi
tinge, New School patalpose, 
66 W. 12th St., New Yorke. 
Bus nr kiti kalbėtojai.

Kenny taip pat yra Naciona- 
lės Advokatų Gildijos prezi
dentu ir patarėju 19-kai i l ol
ly woodo aktorių - rašytojų-di- 
rektorių.

Gal būt iki rytmečio po rin
kimų sunku bus pilnai spręsti, 
kokios mūsų pilietijos spėkos 
stoja su Wallace’u, o kokios 
prieš jį. Vienas aišku, kad 
mažai kas liksis nedalyvavęs 
šiuose rinkimuose.

Viršininkai sako vienaip, na
riai gal sprendžia ir balduos 
kitaip. Pareiškimai kol .kas 
nekontroliuoja minties ir bal
so, atiduoda kas už ką nori.

Tačiau darbo unijų ir kitų 
organizacijų net viršininkai 
nėra “hopeless.” Vieni bėga 
nuo pasisakiusio kandidatuoti 
Wallace’o, bet kiti ateina už 
jį dirbti. Štai, kad ir mums 
gerai žinomuose amalgam ei
tuose — būrys viršininkų iš
ėjo iš American Labor Party 
valstijinio komiteto, kam šis 

I pasisakė už Wallace’a. Bet 
| buvęs amalgameitų specialus 
1 patarėjas, dirbęs tai unijai per 
' 10 metų, gabus advokatas 
John J. Abt, pasitraukė iš tų 
pareigų-, kad pašvęsti savo lai- 

i ką Wallace’o kampanijai.
Abt taipgi rezignavo iš CIO 

Politinės Veiklos Komiteto 
(PCA), kadangi tas komite
tas sakėsi; priešingas steigimui 
bile kokios trečiosios partijos.

Praeis kiek laiko, daugelis 
viršininkų pasiklausys “žemes 
balso,” ką kalbasi ir taria el

diniai, pakeis savo mintį. Re- 
publikonų Taft-Hartley įstaty
mas, Trumano ausine valdi- 

! niams darbininkams pamokė 
j eilinius. Trečia partija ir nie-‘ 
į k u nesusitepęs kandidatas 
i Wallace prilimpa, kaip rasa 
perdžiūvusion žemėn. Wall
ace nėra darbininkų specia
liu atstovu, bet nėra nei 
priešdarbininkišku, tad y r a 
tinkamu visiems.

žinoma, galutinos pasekmės 
priklausys nuo to, kiek Wall
ace’o rėmėjai įdės darbo ir 
kaip sugebės visą tai išaiš
kinti, E.

Sveikatos Klausimu 
Prelekcijos

Dr. J. J. Kaškiaučius
Iš Newark, N. J.

Violette Čypas Irgi 
Dainuoja Veikale 
“On Your Way”

Violette čypas, jaunutė 
Cleveland.o dovana New Yor- 
kui, jau plačiai pažįstama iš 
gražaus pasirodymo LMS Fes
tivalyje ir eilėje koncertų, 
vaidina-dainuoja veikale “On 
Your Way,” kuris bus suvai
dintas Paterson, N. J., šį an

tradienį, 13-tą. I

Veikalas, dabar vaidinamas 
apylinkėje, tikimasi, pasiek
siąs ir Broadway kada nors 
ateityje. Violette jame dai
nuoja kelis solo ir duetus.

Užaugusi CIevelande, kur 
gyvena jos motina, dienraš
čio Laisvės skaitytoja, Violette 
apie metai laiko gyvena Great 
Neck, o muzikos-dainų aukš
tesniojo laipsnio siekiasi New 
Yorke.

Geros kloties, Violette!

Dr. Kaškiaučius kalbės 
Brooklyne sausio 18-tą dieną, 
2 vai, po pietų, Laisvės salė
jo, 419 Lorimer St.

Dr, J. J. Kaškiaučius yra 
daugeliui lietuvių gerai žino
mas. jie yra girdėję jo pre- 
lekcijas apie sveikatą ir pra
kalbas visuomeniškais klausi
mais. Bet medicinos mokslas, 
tyrinėjimai atidengia daug 
naujų gamtos paslapčių ir pa
rodo žmogui, kuriuo keliu ei
damas gali būti liuosesnis nuo 
įvairių ligų. Labai svarbią ro
lę lošia natūralus maistas, tin
kamas p as i Įsi s.

Visais tais klausimais kal
būs Dr. Kaškiaučius.

Daug kas kenkia mūsų svei
katai, bet mums vis dar trūks
ta supratimo ar pajėgumo nuo 
tų kenkėjų pasitraukti. Da
bar turėsime progą išgirsti 
apie tai. Darbo žmonėms rei
kia daugiau susidomėti ir pa
laikymu savo sveikatos gera
me stovyje, nes niekas kitas 
apie tave nesirūpina.

šias prakalbas rengia Svei
katos Kultūros Klubas.

Komisija.

CIO Telegrafistai 
Neskebaus

Organizuoti į skirtingas uni- 
jčles, Western Union užsienin 
siunčiamų telegramų darbinin
kai sustreikavo. Keturios už- 
streikuotos kompanijos pradė
jo gudravote, užsienines tele
gramas krauti naminių tele
gramų siuntėjams, šie darbi
ninkai, visi organizuoti Į CIO 
American Communications As
sociation (ACA), atsisakė tas 
“karštas” telegramas liesti.

Streikuoja 2,500 darbininkų. 
Reikalauja 30 nuošimčių dau
giau algos.

Amalgameitų Viršinin
kai Išėjo iš Al.P, Kara 
Ji Užgiria Wallace’ą

Amerikos Darbo Partijos 
šios valstijos komitetui nuta
rus užgirti Wallace’a kandi
datu į prezidentus, tuojau iš
sitraukė iš komiteto 17 Amal
gameitų Rūbsiuvių Unijos vir
šininkų, tame skaičiuje ir 
Blumberg’is, ALP, (American 
Labor Party) pirmininkas.

ALP užgyrė Wallace’a, už
tikrindama jam vietą ant ba
loto svarbiausioje valstijoje. 
Darb iečiai pasm erk ė abi e j ų se
nųjų partijų, republikonų ir 
demokratų, viršiniūkūs kaipo 
vedėjus politikos, stumiančios 
šalį link karo ir, depresijos.

Menama, tačiau, kad rezig
navusiųjų didžiuma nei neko
vos prieš Wallace’o kandida
tūrą. O jei iš apačių bus ge^ 
fas spaudimas, daugelis jų ir 
parems Wallacea, nežiūrint 
dabartinio išsitraukimo.

Rezignavusieji sake, kad jie 
mano, būk Wallace’o kandida
tūra atidaro duris republikonų 
kandidatui į Baltąjį Namą. 
Wallace’o rėmėjai gi, antraip, 
yrą įsitikinę, kad prezidento 
Trumano pataikavimas repu- 
blikonams, atmetimas velio- 
nies Roosevelto programos jau 
seniai atidarė republikonams 
duris. O Wallace’o kandida
tūra tas (Juris republikonams 
ties, p at nosimi uždaro.

Atrodo, kad Wallace’o šali
ninkai bus teisingi šiuo atveju. 
Juk jeigu jo kandidatūra tar
nautų republikonams, argi re
akcija būtų taip prabliuvusi 
prieš jį ir jo rėmėjus. Nie
kas nerėkia prieš save.

Bučeriai Atidėjo Streiką

Prašome Talkos
Talkos vėl prašome 

šios savaitės:
gale
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BANKIETAS
Sausio-Jan 

25
Tuojau įsigykite Laisvės bankieto 

bilietus ir dalyvaukite bankiete.
VAKARIENĖ SU ALUM $3.00

Ir šiemet Laisvės bankietas bus toje 
pačioje vietoje kur pernai buvo 

Grand Paradise Salėse
318 Grand St., Brooklyn^ N. Y,

VAKARIENĖ BUS DUODAMA 
6-TĄ VAL. VAKARO.

šokiai prasidės 7-tą vai. vakare

A. Pavidis Orkestrą Gros Šokiams
Dienraštis Laisvė prašo ko-operacijos 

visų skaitytojų ir visų rėmėjų. Patys su
prantate kaip sunku yra dienraščiui ver
stis šiais, brangenybės laikais. Parengi
mai mūsų dienraščiui dabar yra svar
biau, negu jie buvo bent kada. Rūpinki
mės, visi, kad šis bankietas pavyktų. .

įc
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Puikūs Reginiai Šaunios Dramos, ugningas Pedro ir Catana romansas, įdomūs 
vaizdai, kerštas, didvyrybė ir jautuliai. Pagal plačiausiai perkama npysksytų! I

DARRYL F. ZANUCK perstato • >
’’CAPTAIN from CASTILE”

- Technicolor Spalvomis!
ŽvaigŽdžiuoja TYRONE POWER su 

Jean Cesar John Lee J.
PETERS • ROMERO • SUTTON • COBB

'*T*> TTTAT T būrys atdaros ssio šiandieniXvX V vJXjX Broadway ir 49th St.

Šeštadienį, 10-tą, ir
Sekmadienį, 11-tą.
Dar yra taisyti grindų, kė

džių. Reikia valytojų ir viso
kių darbininkų.

Namo Komisija.

I M —— — W—-O —mi—— «D—— »M —UM —WH —KU——

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! I
Ekstra!! Judžiai teismo prieš Japonijos karo kriminalistus Tekio pasiekia čiukuro,* ? 
kai Perlų Uosto užpuolimo vadas Tojo atsistoja liudyti!! Matyk bylų prieš nacius Į 
kriminalistus tautiniame teisme Bratislavoj, Čechoslovakijoj! Vokiečių SS vadui, i 
generolui Hotflei geęsia mirties bausmė! Indija: Vaizdai rytų puošnumo ir iškil- į
mių matomai pasakiškai turtingo Japur kunigaikščio sidabriniame jubilėjuje “Din-- į

• . bi r.” Ekstra patrauklus priedas . . . Princesės Elizabethos karališkos vedybos! į
30 minučių vaizdai, nufilmuoti nepaprastai gražiomis technicolor spalvomis!! i

Nepraleiskite . . . ’ROYAL WEDDING” ■EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St. Į

Didis įvykis Judamųjų Paveikslų Istorijoj! Filmą, kuri 
dinamiškai iškelia aikštėn Anti-Semitizmą! Nepraleiskite...

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

tW , LAURA Z. HOBSON
žvaigždžiuoja

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

i •. N ■ *.............. .i ............................................... ."x

e RADIO CITY MUSIC HALL •
'* • 'TEATRINĖ TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER •

Puikiausias dramatiškas veikalas ...
hįjb a Gregory Ann Charles (’ha-les Ethel •

PECK • TODD • LAUGHTON • COBURN • BARRYMORE
eSW LOUIS JORDAN ir VALLI . *

• DAVID O. SELZrtlCK’S

ALFRED HITCHCOCK’S KŪRINYJE •

• “THE PARADINE CASE” •
® DIDŽIOJOJ SCENOJ: “Curtain Call” . . . smagus melodingas vaidinimas, paruoštas
• LEONIDOFF’O. scenerijos BRUNO MAINE, dalyvauja CHOR de BALLET. ROCK- •

ETTES, GLEE CLUB MuMr Hall SIMFONIJOS OAR., vadovybėje a
w ALEXANDER SMALLENS. _

Viktorija Balkus 
Parvyko iš Ligonines

• /

Draugė Balkus sugrįžo iš 
ligoninės praėjusį ketvirtadie
nį. Randasi namie, 428 So. 
5th St. Jos sveikata taisosi, 
tačiau dar tebėra ligonės pa
dėtyje, neatgavusi visų spėkų.

Linkime greit sustiprėti-!

Mokytojo Teismą 
Atidėjo

Švietimo Taryba praėjusį 
antradienį atidėjo dviem sa
vaitėm savo departmentinį 
teismą suspenduoto mokyto
jaus Isadore Rubin’o, kaltina
mo pasekmėje bankų darbi
ninkų streiko, įvykusio praė
jusią vasarą. Rubinas, kaipo 
CIO Office & Professional 
Unijos narys, pagelbėjo ban
kų darbininkams pikiete, buvo 
areštuotas. Sekė suspendavi
mas. Rubinas apeliavo.

Majoro O’Dwyer prašomi, 
New Yorko bučeriai atidėjo 
savo streiką. Jį buvo paskel
bę prasidėsiant 9-tą. Majoras 
šau-kė į pasitarimą pastangose 
sutaikyti, išvengti streiko. Ne
susitaikius, majoras prašė duo
ti daugiau laiko deryboms.

Bučeriai darbininkai iš bu- 
černių savininkų reikalauja 
pakelti algas po $5 savaitei, 

45 valandų, 5 dienų savaitės, 
vietoje dabar dirbamų 48 va
landų ir 5 ir pusės dienų, pa
kelti minimum iki $70, dvie
jų savaičių atostogų su alga, 
samdytojų mokamo gerovės 
fondo ir palaikyti 7 ištisus 
šventadienius ir 4 švenčiamus 
pusdienius, kaip dabar turi.

Majorui vos tik pavyko uni- 
jistus numaldyti. Bučeriai 
pyksta, kad savininkai nesi
stengė susitarti, nors dūry bos 
vedamos jau nuo lapkričio 16- 
tos. Unijos atstovas William 
Casale sako: “Mūsų nariai 
taip pat kai kada nori mė
sos.”

Jeigu streikas kiltų, užstrei- 
kuotų 2,000 krautuvių, su 3,- 
000 bučerių. Tiems išėjus, tu
rėtų sustoti/ ir 7,000 pagelbi- 
nių darbininkų. Paliestų Bo- 
hack, Emmet, Merkei, Trunz, 
Gobei firmas.

pajieškojimaT
Pajieškau puseserės Aleksandros 

Pranckevičiūtės. Po vyru pavardės 
nežinau. J Ameriką išvažiavo* 1924 
metais. Taipgi pajieškAi mamytės 
brolio Felikso Vaitkaus, kuris iš
važiavo j Ameriką prieš 40 metų. 
Abudu Akmenės vaisė., Mažeikių 
apskr. Jeigu kas žinote apie juos, 
malonėkite man pranešti, būsiu la
bai dėkinga. Aš taipgi paeinu iš 
Akmenės vaisė., Mažeikių apskr. 
Rašykite: Kazė (Dargytė) Arlaus
kienė, Glen Edith Hotel, Webster, 
N. Y. (8-9)
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GREEN STAR BAR & GRILL s
Kas nori gražiaai 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

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

3

K

GRAND STREET459
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

I o DANTŲ GYDYTOJAS | 

$Dr. A. Petrikai 
| 221 South 4th Street |
§ BROOKLYN, N. Y. ' $ 
» ' 1 
g Tel. EVergreen 7-6868 g 
g Valandos: !?-1j?ry!e |
g . /l— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
F>3i3i3»3i3aa>aa3»>^aa3h3}S}a}5»3}5t3»5iaa>}9t3iX

| TONY’S AJ
| UP-TO-DATE

| BARBER SHOP I 

g ANTANAS LEIMONAS « 
w i Savininkas g
| 306 UNION AVENUE | 
t GERAI PATYRĘ BARBERIAI §
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WORLD TOURISTS 
f 

Siunčia Standardinius
Valgių ir Drabužių

Pundelius 
j visas dalis 

SOVIETŲ SĄJUNGOS

Čia Apmokėtais Muitais.

Pavyzdinis Maisto Pundelis:

1'222 SVERIA 22 SVARUS
J sv. Miežien.ės, 1 kv. Augalinio Alie
jaus, 1 sv. Ryžit), 1 s-v. Kavos, 1 sv. 
Sviesto, 1 sv. Ivory arba Swan Muilo, 
1 dėžė Razinkų, 5 sv. Cukraus, 1 sv. 
Džiovintų Slyvų, 2 sv. Miltų, 1 dėže 

Pieno Milteliu, I dėžė Salmonų.
KAINA VISO (įskaitant 

užtikrinimo mokesnį) $21.50
KAINA i SOVIETU AZIJĄ $22.89

Reikalaukite Dovanai Mūši) Katalogo, 
Parodančio Daug Gatavų Siuntimui 

Pundelių ir Pilnas Žinias.

WORLD TOURISTS
incorporated

18 W. 23rd St 
NEW YORK 10, N. Y. 
III. OlcbaH

į GYDYTOJAS |

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

BROOKLYN, N. Y. S

1—2 dienom g
6—8 vakarais . x 

f « 3M Ir Pagaly Pasitarimais. g
g Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

i Adam V. Walmus, D.D.S.I
U žg DAKTARAS-DENTISTAS s& j

įg

K

w650—5th Avė., kamp. 19 St.ž
* R

M

9 A. M.
VALANDOS:
— 12 N; 1 — 8 P.

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

M.

BROOKLYN, N. Y
Tel. SOuth 8-5569

I

Peter ĮCa/piskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174St?
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Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able. £52.50

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbimo, 
Longines,

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

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

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

Lady's BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . .
K^eweh. *33.73

Now is the time lo 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 Ave., Brooklyn




