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matysime.
Arkivyskupo “Komuniz- 
Piktas Balsas. [mas.’:
Dar Vienas Nonsensas. 
Atkasią ir Vėl Palaidosią.
Keturi Kariai

Mainierį.
Žodžio Laisvė,

Prieš Vieną

ar Krimina-

Rašo A. BIMBA

Rytoj Susitiksime ir pasi-
Tai jau čia ir metinis Lais

vės koncertas. Laukiame ir 
r tikimės svečiu iš visos plačios

# apylinkės. Mums, dirbantie
siems prie dienraščio, bus_be 
galo malonu dar kartą susi
tikti su draugais ir piete
liais iš kitu kolonij’ų.

Žinote: Visi esate lygiai 
kviečiami.

t Rytoj būkite Lietuviu 
tūriniame Centre!

Kul-

Anglijos arkivyskupas Gar- 
bett išgalvojo “naują” planą 
kovai su komunizmu. Jis sa
ko, kad mums reikia pasmerk
ti ir atmesti tik marksistinį 
komunizmą, bet senovinį ko
munizmą turime priimti ir pa
sisavinti — padaryti dalimi 
krikščionybės.

Šitaip, girdi, 
jų marksistinis

komunistai ir 
komunizmas 

O ką jie be
veiks, jeigu vyskupai ir kuni
gai pradės per pamokslus 
skelbti “komunizmą”?

Tačiau galima šiam geram 
arkivyskupui pakuždėti nors i 
ausį, jog iš šių pelų nebus jo
kių grūdų. Jo siūlomas “ko
munizmas” nieko bendra ne
turi su žmonijos gerove ir at
eitimi.

i-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00 , 
Brooklyne $8.00
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SUGRIUVO PREMJERO 
SOFULIO MINISTRU 
KARINĖTAS GRAIKIJOJ
Sofulio Vadovaujamas, Monarcho-Fašistų Kabinetas Buvo 
Kritikuojamas, Kad Nesumušė Demokratinių Partizanų

Athenai, Graikija.— Ne
va liberalas Graikijos prem
jeras Th. .Sofulis pasitrau
kė iš monarcho - fašistų 
valdžios; sugriuvo jo minis
trų kabinetas, susidėjęs iš 
monarchist!! ir Liberalu 
Partijos atstovų. s

Sofulis buvo kritikuoja
mas, kad nesumušė graikų

Marshallo Planas Pablogino 
Prancūzam Gyvenimų

Paryžius. — Marshallo 
planas duoda Francijai 
$800,000,000 per metus, bet 
reikalauja, kad ji beveik 
dvigubai tiek išleistų kari
niams tikslams ir visaip su
varžo Francijos pramonę, 
kaip nurodė komunistų va
das jVIaurice Thorez.

Pagal Marshallo planą, 
Francija turi skirti kari
niams dalykams 40 nuošim
čių visų valstybės gaunamų 
pajamų. Taigi Marshallo 

šalies iždą į

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Green viešai pa
smerkė Francūzijos streikuo- * • v •jancius mainierius. Jis sveiki-1
na Francūzijos valdžią, kuri planas varo :
armijos pagalba streiką laužo, frankrutą ir vis labiau bran- 

Francūzijos darbininkai
Jie
Jie

Francūzijos 
Greeno balsu pasipiktins, 
žino, už ką jie kovoja, 
žino, kad jie kovoja prieš 
kį ir prieš vergiją.

Klerikalų “švento Pranciš
kaus Varpelis” sakosi sužino- 
jęsfc 'kad Lietuvoje “bolševikai, 
norėdami su profanuoti bažny
čią, pradėjo steigti sovietines 
parapijas.”

Dar daugiau : bolševikai pa
virto kunigais! “Varpelis” 
teigia: “bolševikai paskiria 
niekam nepažįstamus kunigus, 
kurie yra niekas kitas, kaip 
bažnytines apeigas išmokę 
bolševikų agentai.”

Iš visų suvalkiotų melų ir 
išmislų, šis “Varpelio” “išra
dimas” bus prašmatniausias.

O Chicagos Naujienų vienas 
pamokyti 

jau 
bei

Nė-

partizanų. Del to jis ir ap 
leido valdžią.

Dar pirm Sofulio pasi
traukimo liberalai seime, 
vadovaujami Sofoklio Veni- 
zeloso, peikė premjero So
fulio politiką ir ketino at
saukt pirmesnį pasitikėjimą 
juom.

i M/TO/IOST

Kiny Komunistai 
Nušlavė Čiango 
Armijos Korpusą
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\Nusmerkti Pakart Tojo ir 6 Kiti|GENER AT JS FEDERAL
i 'T 7~ • • • IT 'W7~ • • > • _ • J[Kariniai Japonų Kriminalistai

Tokio, lapkr. 12. —Tarp
tautinis teismas, susidedąs 
iš 11 šalių atstovų, nusmer
kė pakart gen. Hidekį Tojo, 

i buvusį Japonijos premjerą, 
1 ir 6 'kitus karinius kpimina- 
i listus.

'16 kitų karinių piktada
rių tapo nuteisti iki gyvps 
galvos kalėti. Du gavo len
gvesnes kalėjimo bausmes.

Jie baudžiami už tokias

nedorybes,' kaip kriminališ- 
kas karinis užpuolimas, be
laisvių kankinimas ir žudy
mas ir t.t.

Teismas tęsėsi pustrečių 
metų.

Amerikonai pasistengė, 
kad nebūtų teisiamas Japo
nijos imperatorius Hirohi
to, kuris užgyrė savo mini
strų ir generolų karinius 
planus.

Amerikonai Nuskandino Atominį, 
Savo Šarvuotlaivį Pensacola

LAIVAKROVIŲ STREIKAS 
RYTINIUOSE UOSTUOSE
Streikuoja apie 70,000 Eilinių Laivakrovių prieš Savo 
Vadų Netikusią Sutartį su Laivų Kompanijomis

New York. — Išsivystė 
eilinių Darbo Federacijos 
laivakrovių streikas visuose 
rytiniuose uostuose nuo 
Portlando,. Maine, iki Ham
pton Roads, Virginia. Strei
kuoja 60,000 iki 70,000 lai
vakrovių, atmesdami savo 
unijos pirmininko Josepho 
Ryano ir kitų vadų susitari-

M

gina reikmenų kainas. To
kiu būdu nuo pernai pava
sario iki šiol pragyvenimas 
Franci jo j antra tiek 
brango.

Nanking, Kinija, lapkr. 
12. — Kinų komunistų radi
jas pranešė, jog mūšyje dėl 
Sučowo jie sunaikino Čiang 
Kai-šeko tautininkų armi
jos korpusą (apie 45,000 vy
rų), o dvi tautininkų divizi
jos perėjo į komunistų-liau- 
diečių pusę.

Diena pirmiau tautininkų 
komanda gyrėsi, kad jie už
mušę bei sužeidę ‘‘30,000” 
komunistu, o saviškiu nete
kę “tik 10,000.”

Kariniai Amerikos laivai 
ir lėktuvai nuskandino savo 
šarvuotlaivį Pensacola van
denyne netoli Washingtono 
valstijos krantų. Tas 9,100 
tonų šarvuotlaivis buvo ties 
Bikini sala, kur amerikonai 
apie pustrečių metų atgal 
išsprogdino dvi atomines 
bombas.’

Šarvuotlaivis iki paskuti
nės savo valandos buvo pri
tvinkęs pavojingų atominių 
nuodų, taip kad negalima 
būtų pavartot net jo plieno 
laužą jokiem darbam. Tai

jau kelintas atominiais nuo
dais garavęs Amerikos ka
ro laivas turėjo būti nus
kandintas.

Kariniai laivai ir bombi- 
niai lėktuvai per pusseptin
tos valandos bombardavo 
šarvuotlaivį Pensacola, da
rydami pratimus. Bet jis 
galėjo būti nuskandintas 
per vieną kitą minutę, sako 
laivyno oficieriai. Buvo ven
giama taip pataikyti, kad 
šarvuotlaivis tuojau nu- 
grimstų.

Francija Bijo, Kad 
Amerikonai Gaivina
Vokiečių Galybę •

pa-

Turkija Skiria Policijai 
Daugiausia Pinigų ,

Istanbul, Turkija. '—Tur
ku valdžia skiria žandarme
rijai - policijai daug dau
giau lėšų, negu sveikatai, 
viešiesiem darbam, preky
bai ir visiem kitiem civili
niam reikalam.

bendradarbis žada 
arba pataisyti didžiuosius, 
mirusius Lietuvos poetus 
rašytojus. Jis rašo:

< “Ir Cvirka, ir Salomėja
ris, ir Liūdas Gira palaidoti 
su komunistinėmis apeigomis/ 
o kuo mes juos ateityje palai
dosime ir kaip jų darbus įver
tinsime, kuo mes juos paminė
sime, tai parodys gal jau ne 
taip tolima ateitis.” (N., sp.
9 d.)

Aš nominuoju Grigaitė Te
gul jis toje “jau ne taip to
limoje ateityje” nuvyks Lietu
von, atkas Cvirką, Nėrį ir Gi
rą ir paskui vėl palaidos su 
“menševikiškomis apeigomis.”

Francūzijos anglies kasyklos 
apgultos armijos jėgomis. 
“Daily Worker” koresponden
tas Starobin rašo, kad jis ap
lankęs kasyklų sritis. Vienoje 
vietoje jis užėjęs keturis ka
reivius prieš vieną mainierį.

Bet, 
kasti 
būdtt 
tos.

girdi, , kariai anglies 
nemoka ir negali. Tuo 
kasyklos tebėra uždary- 

r

Daleiskime, kad susirenka 
tuzinas žmonių ir debatuoja 
klausimą: “Kada geriau už-

(Tąsa 5-me pusi.)
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“Svetimas Submarinas”-— 
Tik Naujas Muilo Burbulas

Perlų Uostas, Hawaii.— 
Karo laivai ir lėktuvai visu 
įkarščiu ilgai ieškojo taria
mo “svetimo submarino”, 
bet nieko tokio nerado. Pa
sirodė • tik tušti paskalai, 
būk “svetimas submarinas” 
pastebėtas jūroje už i9 my
lių nuo Perlų Uosto. •

ANGLIJA PANAIKINA 
VIZAS AMERIKONAM

Washington. — Anglija 
panaikino vizas atkeliaujan- 
tiem - į svečius amerikie
čiam. Amerika dar reika
lauja vizų svečiam iš Ang-

Graikų Partizanai Užklupo 
Amerikoną Inžinierių

Athenai,/Graikija.— Par
tizanai pietinėje Graikijoje 
sustabdė automobilį, ku- 
riuonr važiavo » amerikonas 
inžinierius Fr. L. McShane 
ir 4, valdiniai graikai. Par
tizanai iškrėtė juos ir palei
do.

- Maskva.—Italijos pasiun
tiniai čia jau kelios savaitės 
veda derybas dėl prekybos 
sutarties su Sovietų Sąjun
ga.

Tik Anglai Esą Kalti 
Už Karą Palestinoje

New York. — Atplaukęs 
laivu iš Palestinos, Hillel 
Kook pareiškė reporte
riams:

— Jeigu ne Anglija, tai 
nebūtų karo tarp Izraelio 
valstybės ir arabų. Bet An
glija remia įsiveržusius ara
bus, ginkluoja juos ir duoda 
arabam anglų oficierius. •

Hillel Kook pirmiau buvo 
Palestinos žydų Irgun Zvai 
Leumi kovūnų narys ir pir
mininkas Žydų Komiteto dėl 
Tautinio Išlaisvinimo.

Kiną Liaudis Laimės, 
Sako Višinskis

Paryžius. — Kinijos tau
tininkų delegatas Jungtinių 
Tautų seime taipgi kalbėjo 
prieš Sovietų siūlymą, kad 
penki didieji talkininkai per 
vienus metus sumažintų ka
rines savo jėgas visų treč
daliu. Kinijos delegatas sa
kė, kad ji negali mažinti 
ginkluotų jėgų, nes reikia 
kovoti prieš komunistus.

Sovietų atstovas Andrius 
Višinskis į tai atsiliepė: — 
Kinijos tautininkų valdžia 
kariauja prieš didžiąją 
žmonių daugumą visais iš 
svetur- gaunamais ginklais. 
Bet liaudis laimi pergales ir 
galutinai laimės visą tą ka
rą.

Oslo,į Norvegija. — Mas
kvon išvyko Norvegijos pa
siuntiniai derėtis su Sovie
tais dėl prekybos sutarties 
3 metams.

Jungi. Valstijos Atmetė Sovietų Siūlymą 
Kontroliuot Karinę Japonijos Pramonę

Paryžius.— Franci jos už
sienio reikalu ministras Ro
bertas Schumanas užprotes
tavo, kad Amerika ir Angli
ja nutarė sugrąžinti Ruhr 
srities kasyklas ir fabrikus 
vokiečiams, buvusiems tų 
pramonių savi ninkams. 
Franci jos valdžia sako, tuo- 
mi būtų iš naujo gaivinama 
karinė vokiečių galybė; to
dėl Frahcija ketina nepasi
duoti jankių - anglų nutari
mui.

mą su laivų kompanijomis.
Ryanas ir kiti aukštieji 

vadai sutiko, kad kompani
jos pakeltų laivakroviam al
gą tik 10 centų valandai, be 
sąlygų pagerinimo.

Laivakroviai gi reikalau
ja pakelti algą 50 centų va
landai, palaikyti sveikatos- 
gerovės fondą samdytojų 
lėšomis, pilnai apmokėti už 
viršlaikius po 40 valandų 
darbo savaitės, pagerinti 
darbo sąlygas ir apmoka
mas atostogas (vakacijas).

Pranešama, jog didžioji 
dauguma laivakrovių bal
suoja atmesti Ryano sutar
tį su kompanijomis. Teigia
ma, kad eilinių narių strei
kas apims ir pietinių valsti
jų uostus.

CIO Marininkų Unijos 
nariai pasižadėjo nedirbti,
jokių darbų, kur streikuo- , 
ja Darbo Federacijos Lai
vakrovių Unijos nariai.

“Tugboats”, trauklių-lai-' 
vukų, darbininkai taip pat 
rengiasi streikam

•A.a
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Anglija Jau Nestatysianti 
Sovietam Lėktuvų Motorų

Washington. — Sovietų 
Sąjungos ambasadorius A- 
leksandras Paniuškinas vėl 
siūlė, kad ir po taikos pa
sirašymo su Japonija talki
ninkai kontroliuotų karines 
japonų pramones. Paniuški
nas sakė, tokias Japonijos 
pramones turėtų kontro
liuot ypač tie kraštai, ku
riems galėtų gręsti karas iš

japonų pusės.
Amerikos generol. Frank 

McCoy, Tolimųjų Rytų Ko
misijos pirmininkas, atme
tė Sovietų pasiūlymą. Anot 
MacCoy, tai dabar esą ne
galima daryti nutarimų a- 
pie dalykus, kurie dėsis po 
taikos pasirašymo su Japo
nija... ‘ •

Attlee Priešingas 
Derybom su Stalinu

Paryžiaus Policija Šaudė Karo Veteranus
Paryžius. — 5,000 žanda

rų užpuolė karo veteranų ir 
priešnaciškų partizanų pa
radą, minint 30 metų sukak
tį nuo Pirmojo pasaulinio 
karo pabaigos. Žandarai ap
šaudė ir buožėmis daužė ve
teranus ir partizanus, mar- 
šavusius į Champs Elysee 
aikštę. Veteranai ant grei- ’ 
tųjų pasistatė barikadas ir 
gynėsi akmenimis ir paga
liais. Kuomet žandarai ata
kavo, tai parado vadai, pa
sistoję ant barikadų, sakė 
prakalbąs.

Sužeista daugiau kaip

50 žmonių; areštuota 16, jų 
tarpe komunistai Francijos 
seimo atstovai Pierre Vil
lon ir Waldeck L’Hillier. 
Villon taip pat sunkiai su
žeistas.

Žandarus užkomandavo 
fašistuojąs Paryžiaus poli
cijos viršininkas M. Leon
ard, generolo de Gaulle’o 
sekėjas. Kiti policijos bū
riai, pagal socialisto vidaus 
reikalų ministro. Jules Mo- 
cho įsakymą, atakavo ma
žesnius veteranu susirinki
mus, įvairiose miesto daly
se. •

London. — Darbietis An
glijos seimo narys H. L. 
Austin patarė, kad premje
ras Attlee ragintų prezid. 
Trumaną ir Staliną sueiti į 
pasitarimą su A n g Ii jos 
premjeru, idant trys didieji 
talkininkai galėtų apsvars
tyti svarbiausius dienos 
klausimus.

Attlee atmetė paragini
mą; esą, tegu Jungtinės 
Tautos sprendžia ginčus 
tarp Sovietų ir vakarinių 
talkininkų.

London. — Anglija pri
statė Sovietų Sąjungai 55 
naujovinius lėktuvų moto
rus, pagal pirmesnę sutar-* 
tį, bet'žada daugiau neimti 
lėktuvinių užsakymų *iš So
vietų. (Tatai uždraudžia a-

■

vietų. \JL<xua4 U4ui duuAia a- 
merikinis Marshallo pla* į 
nas.)

—

Gresia Nužudymas 13-kai 
Ispanijos Respublikiečių

Ą.

Bulgarija Teisia Kelis 
Kaip Šalies Išdavikus

Wallace Sako, Truman Turė
tu Siųst Atstovą Maskvon

Čechoslovakija Vis 
Padės Izraeliui

New York. — Bendrasis 
Priešfašistinis Pabėgėlių 
Komitetas čia gavo žinią, 
kad Ispanijos fašistai nu
sprendė už 18 dienų pakarti 
13 suimtų respublikiečių. 
Šaukia protesto demonstra
cijas prieš tą šaltakrauję 
žmogžudystę.

’ O
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Sofija, Bulgarija. — Čia 
eina teismas prieš Socialde
mokratų Partijos sekreto
rių Kostą Luičevą, du bu
vusius seimo narius ir šešis 
kitus. Valdžios prokuroras' 
reikalavo tris pirmuosius 
nuteisti kalėjiman iki gyvos 
galvos, kaip tėvynės išdavi
kus ir kenkėjus (sabotaž- 
ninkūs).

Kiti šeši prisipažino kal
tais ir žadėjo būti padoriais 
piliečiais; todėl prokuroras 
siūlė jų pasigailėti.

Chicago. — Atvyko Hen
ry Wallace į Progresyvių 
Partijos nacionalio komite
to posėdžius. Jis buvo už
klaustas, ar .prez. Trumanas 
turėtų siųsti asmeninį savo 
atstovą - pas Staliną, kaip 
Wallace pirmiau siūlė. Wal
lace atsakė: —; Jeigu Tru
manas padarytų tą žingsnį, 
tai patarnautų taikos reika
lui.

New York. — D r. Vladi- 
miras Utrata, Jugoslavijos 
atstovas Jungtinėms Valsti
joms, pareiškė, kad jo šalis 
rėmė ir rems jaunutę Izra
elio valstybę. Utrata kalbė
jo dideliame bankiete, kurį 
žydų artistai ir rašytojai 
suruošė Biltmore viešbuty
je. Lenkijos ambasadorius 
Amerikai, dr. Juozapas Vi- 
nevičius taipgi užtikrino sa
vo krašto paramą Izraeliui.

(Arabų šalys ir Anglija 
piktinosi, kad Čechoslovaki- 
ja davė Izraeliui karinių 
lėktuvų.)

Daug Valdininkų Dalyvavo 
Sovietiniame Bankiete

ORAS.—šilta, lietus.

*KMr; u* *< .,ft> J.U iMfm! aW <*• >.

Amerikonai Pakars 
15 Žvėrišku Naciu

Landsberg, Vokietija. — 
Karinis amerikonų teismas 
nusmerkė pakart 15 nacių, 
kurie.žudė karinius belais
vius ir kitataučius koncent
racijos stovykloje.

Washington. — čionaiti- 
niai politikai mato svarbos 
tame, jog Sovietų ambasa
dos bankiete, minint 31-me- 
tinę sovietinės revoliucijos 
sukaktį, dalyvavo daug A- 
męrikos valdininkų.

k®

Nanking, Kinija.— Ryžių 
svaras čia pabrango iki 50 
amerikinių dolerių^ /

Brussels. — Belgija keti
na panaikint valgių racio- 
navimo korteles nuo naujų 
metų.

Senute Pažino Lincolną
New York. — Suėjo 100 

metų amžiaus Amelijai M. 
Propper. Minint gimtadienį, 
jinai papasakojo, kaip kal
bėjosi su prez. Abrahamu 
Lincolnu laike Civilinio ka
ro tarp šiaurinių ir pietinių 
valstijų.
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Mūsą Dienraščio Metinis Koncertas
Rytoj, lapkričio 14 dieną, Lietuvių Kultūros Centre 

(Liberty Auditorijoje) Brooklyno ir apylinkės visuomenė 
turės progos dar sykį atsilankyti į metinį dienraščio kon
certą, pasigrožėti menine programa, pasikalbėti, pasi
šokti ir tuo pačiu kartu paremti savo dienraštį.

Mūsų dienraščiui medžiaginė parama šiuo metu yra 
labiau reikalinga, negu kada nors bėgyje pastarųjų 20 
metų. Dalykas tame: visa,’zkas reikalinga spaustuvei, ne
paprastai kyla — kainos darosi astronomiškos, — gi mū
sų dienraščio kaina tebestovi vietoje.

Be didelių išvadžiojimų, mes prašome Brooklyno ir 
.apylinkinių lietuvių kolonijų žmones atsilankyti į šį mū
sų koncertą.

■W’iii

Prancūzas mainierys atbėgo įfelbe|i savo draugą strei- 
kierį, vieną iš desčtku tu, kuriuos sužeidė v policija. 
Ginkluotos armijos būriai ir tankai buvo pasiusti prieš 
^mainierius po to, kai policijai nepavyko sulaužyti 

streiką.

Dirvos Žinovas A. Lillema
v Rašo Z. černikova

Dėl T rumuno Susitikimo su Stalinu
Tūla spauda dar Vis tebeteigia, jog prezidentas Tru- 

manas ruošiasi susitikti su Tarybų Sąjungos tautų vadu, 
premjeru Stalinu, pasitarimui dėl kai kurių opių pasau- 

, linių reikalų.
Iš kitos pusės, “arčiau Trumano stovį” žmonės visa tai 

užginčija, sakydami, jog nėra nieko panašaus, jog prezi
dentas Trumanas nei nemano vykti kur nors Stalinui su
sitikti.

Atrodo, jog, nepaisant, ką kas sako, šiek tiek yra pa
grindo sakyti, kad Trumanas arba jo artimas ir ištiki- 
ms draugas-padėjėjas gali turėti konferenciją su T. Są
jungos vyriausybės galva. Paprastai, jei tik kada nors 
iškyla bent kokių gandų, tai, žiūrėk, jei ne tuojau, tai 
vėliau, ir pasirodo, jog tiems gandams plisti pagrindas 
buvo.

Svarbiausias klausimas šiuo metu stovi tai šis: ar ver
ta, ar yra reikalo prezidentui Trumanui susitikti su Sta
linu?

Mums rodosi, taip, yra didelio reikalo. Prezidentas Tru- 
' rtiainas jautė tai ir jis pats, rinkimų išvakarėse, net buvo 
manęs siųsti pas Tarybų Sąjungos premjerą savo geriau- 
sį draugą, aukščiausiojo teismo vyriausį teisėją Vinsoną. 

u^JTik tuomet, kai prieš Trumaną sukilo jo paties ministrai 
' (pav., sekretorius Marshallas), jis savo nusistatymą pa

keitė.
Jis jį pakeitė dėl to, kad tuomet prezidentas Trumanas 

• buvo “silpnas.” Jis nežinojo, ką mano apie jį Amerikos 
, žmonės. Jis gal manė, jog pasiuntimas pas Staliną teisė

jo Vinsono visą rinkiminį reikalą jam sugadytų: jis pra- 
Jaimėtų rinkimus.

Dabar prezidentui Trumanui to paisyti nereikia, nes 
.jis rinkimus laimėjo. Jis juos laimėjo pasaulinės taikos 
‘gynimo principais.

Mūsų vyriausybės vyraujančiųjų pareigūnų pasitari
mas su T. Sąjungos vyriausybės vadais, mes manome, 
padarytų daug gero pasaulinės taikos reikalui.

Ką Žadėjo Daryti ir Ką Darys 
Prezidentas Trumanas?

Kiniečiai “Pasikeitė”
Vienas niūjorkiškio republikonų organo “Tribune” ko

respondentas Nankinge praneša- savo laikraščiui, jog, 
girdi, Kinijos liaudis j pastarųjų vienerių metų bėgyje 

, f žymiai pasikeitė. Kuo gi ji pasikeitė? Ogi tuo, kad dabar 
dauguma Čiang Kai-šeko valdomoj teritorijoj gyvenan
čių žmonių jau ragina savo valdžią, kad ji eitų į kom- 
prdmisą su komunistais, kad komunistai, tų žmonių nuo
mone, nėra toki baisūs, kokiais Čiang Kai-šekas juos 

» piešia.
/ , Mes manome, jog čia pasikeitė ne Kinijos žmonės, o 

pats p. korespondentas. Jeigu seniau jis nematė, kad Ki
nijos Čiang Kai-šekas neturi įtakos* žmonėse, tai dabar 
jis tai aiškiai mato. Ištisos čiang kai-šekinės armijos per- 

| > eina į komunistų vadovaujamą liaudies armiją. Žmonės 
visokiais būdais remia liaudiečius - komunistus, nes ši
tie kovoja už jų interesus.

Dabar jau kiekvienam turėtų būti aišku, * kad Čiang 
‘Kai-šeko valdžia nėra Kinijos žmonių valdžia ir ne jiems 

K tarnauja. Ji tarnauja klikoms išnaudotojų, liaudies prie- 
Kr' šų.

Štai, kur slepiasi Kinijos liaudiečių tvirtybė, o čiang 
kai-šekinių silpnybė!

Mes tai rašėme taip anksti, kaip anksti prasidėjo ci- 
■K >vilinis karas Kinijoje!

I . Žiūrėsime
: Darbo sekretorius (ministras) Maurice Tobin pareiškė,

kad 81-masis USA Kongresas, norės ar nenorės, bet turės
• pripažinti “closed shop” įstatymą galiojančiu visoje 
| j -šalyje.

Aiškus dalykas, toks Mr. Tobino pareiškimas turi di
džiulės reikšmės, nes yra vilties, kad Amerikos darbinin- 

' kai atgMus tai, ką jie buvo praradę 80-tame Kongrese, 
■ , kuris priėmė Tafto-Hartley įstatymą.

Bet ir šį p. Tobino pareiškimą tenka imti su rezerva
cija. Turime atsiminti, jog ne visi įstatymai yra geri, ku
rie gražiai skamba.

Darbininkų judėjimas turės stovėti savo reikalų sar
gyboje, jei norės, kad 81-masis Kongresas atliktų tai, kas 
būtinai organizuotiems darbininkams reikia turėti.

Daugiausia dabar patari
mų prezidentui Trumanui 
teikia žmonės iš repųbliko- 
nų lagerio. t Laikraščiai, ku
rie taip įžūliai agitavo už . 
Thomas Dewey į preziden
tus, dabar statosi geriau
siais išrinktojo prezidento 
patarėjais. Jie jį karštai 
moko, ką jis turėtų daryti, 
o ko neturėtų daryti, kad 
niekas nebūtų pajudinta, 
kad niekas nenukentėtų, 
kad viskas pasiliktų po se
nai senovei.

Paimkime, stambiojo ka
pitalo organą “The New 
York Times”. Kadaise šis 
laikraštis skaitydavosi de- 
mpkratų ideologijos laik
raščiu. Bet paskutiniais rin
kimais dienraštis “apsvars
tė” ir padarė išvadą, kad 
dalykai nei Washingtone, 
nei Amerikoje, nei pasauly
je neina, kaip reikia, kad 
reikia statyti prie mūsų 
valstybės vairo naują kapi
toną. Todėl “Times” siūlė 
piliečiams savo “kapitonu” 
išrinkti Thomas Dewey.

Bet Dėwey prakišo, pilie
čiai “Times” ir kitų didla- 
pių galingo balso nepaklau
sė. Jie balsavo ne už De
wey, bet už Trumaną. 
“Times” dabar gieda naują 
giesmę. Dabar jis kasdien 
moko prezidentą Trumaną, 
kaip jis turi užsilaikyti, 
kaip jis turi nusispiauti ant 
savo pažadų ir eiti tuo pačiu 
senuoju keliu, kuriuo buvo 
jo eita iki rinkimų. Taip pat 
turi “rimtai užsilaikyti” ir 
visi demokratai, • laimėję 
rinkimus ir tapę Kongrese 
daugumą. Ypatingai jie turi 
būti atsargūs ir nepaten
kinti darbininkams padary
to pasižadėjimo mesti į 
šiukšlyną streiklaužiškąjį 
Taft-Hartley įstatymą.

Laprk. 10 dieną “Timese” 
skaitome tuo reikalu ilgą ir- 
graudų pamokslą Trumanui 
ir demokratams. Tiesa, sa
ko “Times”, demokratų 
platformą reikalavo tiesiai 
Taft-Hartley įstatymą at
šaukti; tiesa ir tas, kad 
Trumanas beveik kiekvieno
je rinkimų kampanijos pra
kalboje tą įstatymą puolė ir 
žadėjo jį nušluoti prie pir- 
inos progos po laimęjimo 
rinkimų. Betgi, “Times” sa
ko, net nė demokratų plat
forma neina taip toli, jeigu* 
reikalautų išmetimo Taft- 
Hartley įstatymo be jo vie
ton išleidimo kito darbo ir 
kapitalo santykiams tvar
kyti įstatymo. Todėl, girdi,

Trumanas ir demokratai 
Kongrese dabar turi galvoti 
tik arba apie pataisymą 
Taft-Hartley įstatymo, arba 
Išleidimo' jo vieton kito, 
kuris būtų beveik toks pat!

“Times” suranda tvirtą 
“argumentą” paties Truma
no žygiuose. Jis nurodo, 
kad ir 1945 metais ir 1946 
metais prezidentas reikala
vo įstatymo, kuris suvaldy
tų streikus. “Times” prime
na prezidentui, kad jis pats 
kelis sykius griebėsi griežtų 
priemonių streikų laužy
mui.

Antra, tas kapitalo orga
nas teigia, reikia nepamirš
ti, kad naujadalybiniai de
mokratai, išrinkti į Kongre
są, dar gal,neturės daugu
mos. Jie turį nepamiršti, 
kad Taft-Hartley įstatymas 
tebeturi daug šalininkų. Ar 
ne visi arba beveik visi re- 
publikonai kongresmanai 
balsavo už Taft-Hartley į- 
statymą? Ar he visi pieti
nių valstijų demokratai ir 
nemažai demokratų iš šiau
rės taip pat balsavo už tą 
įstatymą? Jie savo kailio 
nepakeitė. Jie tebesipriešins 
tiems, kurie bandys tą įsta
tymą padžiauti ant tvoros 
arba išmesti į šiukšlyną.

Pagaliau, “publika”, “vi
suomenė”! Jos nereikią pa
miršti. “Times” ją vėl išvel
ka už ausų ir pastato prieš 
demokratus. Ta publika rei
kalaujanti, kad nebūtų 
streikų, kad viešpatautų e- 
konominė ramybė, kad uni
jos negalėtų “savivaliauti.” 

' Jeigu jau prezidentas ir de
mokratai nori suraminti 
darbo unijas, kurios taip 
kietai reikalauja Taft-Hart
ley Aktą ihesti laukan, tai 
lai jį atšaukia, bet jo vie
ton turi būti duotas kitas, 
kuris pirmon vieton statys, 
kaip ir Taft-Hartley Aktas, 
to “Timeso’’ publikos inte
resus. ' . '

Ką pats Trumanas pagie
dos, dar nežinia. Naujasis 
Kongresas , susirinks tik 
sausio 3 diepą. Dar yra lai
ko geram “apsigalvojimui”. 
Komercinė spauda/ be abe
jonės, pagelbės prezidentui 
“teisingai” apsigalvoti. O 
organizuotų darbininkų ne
laimė bus tame,/jeigų jie vi
sas viltis sudės ant Truma
no ir demokratų iškilmingai 
sudėtų pažadėjimų, (ir iki 

’Kongreso susirinkifntr sal
džiai sau miegos. Busimo
sios Amerikos Darbo Eede- 
racijos ir CIO konvencijos

Dideliame sūdraus popie- < 
rio lape ryškiai išsiskiria 
Estijos kontūrai.. Bet tai ne 
visai įprastas gedgrafijos 
žemėlapis su adihinistraty- 
vinėmis ribomis, su tankiu 
geležinkeliu bei plentų tin
klu, su juodais raįukais, ku
riais žymima miestų ir ap- 1 
skričių centrus.

Šiame žemėlapy viskas y- 
ra kitaip: jis margsta ryš
kiu žydrumu upių bei eže
rų, tankiai sukarpiusių' Es
tijos žemę, tamsiai žaliai
siais miškų masyvais, dvy
lomis morenomis. Kiekvie
nas klodas Jarvamaa žemės, 
šiaurinės Tartumaa bei Vil- 
jandimaa dalies, Valgamaa, 
Vyrumaa dirvos ir senojo 
Deipsi pakrantė rado savo 
spalvas. Lyg plonutė mozai
ka čia surinkti spalvų ant- 
spalviai, kurie apibūdina 
mažiausią dirvos pakitimą 
respublikoje 45 tūkstančių 
kvadratinių kilometrų plo
te.

Tai apžvalginis Estijos 
TSR žemėlapis, kurį suda
rė Estijos TSR Mokslų A- 
kademijos žemės ūkio ins
tituto dirvožemio laborato
rijos mokslinis bendradar
bis — Alfredas Lillema. 
Šiais metais Lillema žemė
lapis įeina į bendros TSRS 
teritorijos šiaurės-vakarų 
europinės dirvos žemėlapio 
leidinį.

Estijos dirvų žemėlapis 
— autoriaus daugelio metų 
mokslinių stebėjimų, įdė- 

Imaus Viljamso ir Dokučaje- 
vo veikalų studijavimo re
zultatas. Į jį įdėtas atkaklu
mas, neišsenkama kūrybinė 
aistra, didelė meilė gimta
jai žemei. Kiekvieną šios 
žemės gabalėlį, gavusį savo 
spalvą žemėlapyje,.: pioksli- 
ninkas išvaikščiojo, išilgai ir 
skersai. Jo moksliniams ty
rinėjimams niekas netruk
dė — Lillema visada buvo 
pasirengęs vykdyti savo 
bandymus bet kuriame Es
tijos kampelyje, kur jam 
tekdavo dirbti.

...Prieš dvidešimt metų 
Alfredas Lillema, paprastas 
dirvos taksatorius - įkai
notojas, iš Žemdirbystės 
Ministerijos ėmė važinėti po 
Estiją su paprastais įran
kiais — kastuvu ir dirvos 
grąžtu. Šis darbas buvo ne
sudėtingas: jis iškasdavo 
negilią duobę ir nustatyda
vo viršutinio horizonto dir
vą. žinios apie dirvas Mi
nisterijai buvo reikalingos 
mokesčiams nūo valstiečių 
sklypų nustatyti. Ir kaip 
šykšti bebūtų valstiečio že
mė, valstybė vis viena išieš
kodavo iš jo didelius mokes
čius. Taip, tai buvo labai 
nemaloni pareiga... Ir ligi 
šiol Lillema pamena prie
kaištingas akis vargingųjų 
valstiečių, sutikdavusių jį 
savo skurdžiose sodybose.

Jaunasis taksatorius la
bai gerai žinojo, ką reiškė 
jo atsilankymas valstiečių 
sodybose. Jam ir pačiam 
buvo nėmaloni tokios rūšies 
veikla, tačiau jį traukė prie 
tikrų mokslinių stebėjimų. 
Avinurmės neliestų girių 
giriasargio sūnūs, Alfredas 
nuo tėvo pūvėldėjb karštą 
gamtos meilę. Jojo tėvas 
saugojo mišką, sūnus—sie
kė padėti žemei tapti dos
nia. Buržuazinėje Estijoje 
dirvų vaisingumą, įvertin-

davo vien pagal dirvožemio 
horizonto savybes ir niekas 
nekreipdavo dėmesio į dir
vą sudarančias veisles, kaip 
į vaisingumo šaltinį.

Labai greitai Lillema ke
lionės po Estiją pavirto tik
romis mokslinėmis koman
diruotėmis. Dirvos žinovas 
— savamokslis pasistatė 
tikslą išstudijuoti žemuti
nius dirvos horizontus, kad 
vėliau padidintų josios vai
singumą. Pagaliau apie pa
starąjį jis tegalėjo svajoti. 
Ministerijoje su dideliu ne
pasitikėjimu žiūrėjo į žmo
gų, kuris, jų nuomone, atsi
davė nesąmoningai idėjai, 
užuot apsiribojęs savo pa
prasto dirvos kaino to j o pa
reiga. ■'

Bet jaunasis Lillema ne
paliko pradėtojo dalyko. 
Klodą po klodo; kilometrą 
po kilometro studijavo jis 
Estijos dirvas. Kaip taupus 
šeimininkas saugoja aruode 
brangius grūdus pasėliams, 
taip Lillema saugojo savo 
užrašus ir braižinius, ku
riuos jis padarė savo kelio
nių metu. Apibendrinti ir 
padaryti išvadas iš sukaup
tų medžiagų padėjo jam ru
sų dirvos žinovų Dokučaje- 
vo ir Viljamso veikalai. 
Juose Lillema pamatė, kad 
tas išvadas, į kurias jis atei
davo kartais intuicija, Do- 
kučajevas ir Viljamsas pa
teikė platų mokslišką pag
rindą.

Piktanoriai puolė Lille- 
mą, prikaišiojo jam atsida
vimą didiesiems rusų mok
slininkams. Jam siūlė sekti 
vokiškojo kartografo Štre- 
mmės darbų pavyzdžiu. Li
llema buvo susipažinęs su 
Štęemmės sudarytu Estijos 
dirvų žemėlapiu, Iš jo kraš
to žemės ūkiui jokios nau
dos nebuvo. Tai buvo šnipš
tas, nieko nesakąs nei dir
vos žinovui, nei agronomui, 
nei žemdirbiui.

Kuomet Estijoj buvo nu
statyta tarybų valdžia, Li-

Hemą gavo, pagaliau, gahJMy 
mumą dirbti kaip reikiant.

—Mūsų uždavinys,—sako 
jis, — paspartinti natūra
laus vaisingumo augimo 
procesą, taikant visus ta
rybinės agrotechnikos pa
siekimus: gilų aparimą, mi
neralines organines trąšas 
ir tp. ‘ Štai, pažiūrėkite į 
ruožą nuo Aegvijdu ligi Ki- 
aru. Po to, kai toji teritori
ja bus nusausinta, ji bus 
pagrindinė respublikos ba
zė žolių sėjimui.

Ateis melioratoriai į Es
tijos šiaurės-vakarų žemu
mas bei pelkes ir įkvėps gy-z 
venimą šiem žemės sklypam? 
Per šį penkmetį Estijoje 
bus nusausintas didžiulis 
pelkių plotas.

Toks yra Lillema žemėla
pis — didelis veikalas, ku
riuo atkaklus nepailstamas 
dirvos žinovas yra aukštai 
patenkintas. “Bet, — tvirti
na A. Lillema, — visi didie
ji ir . grandioziški darbai 
dar yra priešaky. Atėjo lai
kas, kai mano patirtis bei 
žinios tapo valstybei nau
dingi. Ir aš esu laimingas, 
kad gąliu visas savo jėgas 
atiduoti šaliai ir liaudžiai.”

Ir Lillema suranda dabar 
kur pritaikyti savo nenu
rimstančią energiją. Jis da
bar atlieka įdomų darbą — 
sudaro dirvų žemėlapius > 
respublikos tarybiniams ir 
kolektyviniams ūkiams. Tik 
dabar jis savo tyrinėjimuo
se nebe vienišas, kaip kad 
anksčiau buvo, — jis turi 
daug padėjėjų bei draugų, 
tokių *pats savo reikalo en
tuziastų, koks jis pats. Su 
savo jaunaisiais draugais 
Tartu universiteto studen
tais — Lillema važinėja po 
gimtąją, Estiją, ir tos kelio
nės jam suteikia dabar di- 
dęlį džiaugsmą: tiek per 
šiuos metus pasikeitė jojo 
tėvynės išvaizda, , ką(jl jos 
nebepažinti.

Praslinks metai ir niekas 
daugiau nebesakys, kad Es
tijos dirva yra šykšti. Ta
rybiniai žmonės — gamtos 
kūrėjai padarys ją derlingą 
ir vaięingą. <

KAS YRA IŠSIGIMĖLIAI?
SAO PAULO, Brazilija. —i tiek jos rėmėjai yra išgamos,

turėtų taip rimtai, prabilti į 
Trumaną ir demokratus, 
jog jie iki sausio 3 dienos 
nepamirštų galvdti rimtai 
ir teisingai, — gaivėti taip, 
jog nė nepagalvotų apie pa
miršimą padarytų darbinin
kams pažadėjimų. ' A. B.

žodis “išsigimėliai” šiandieną 
pas mus labai madoje. Tą žo
dį vartoja vienokių ir kitokių 
pažiūrų žmonės. Dažniausia 
tenka girdėti iš buvusių Sme- Lietuvos liaudis pasipurtė ir 
tonos Valdininkų, “išvietintų- Smetonos švogerių valdžią nu- 
jų” ir kai kurių praturtėjusių metė nuo savo sprando, kur 
lietuvių lūpų; jie vadina visus atsidūrė tie patrijotai? Pas 
išsigimėliais, kurie tik remia Hitlerį! Kodėl jie apleido sa- 
Lietuvos liaudies išrinktąją Vo gimtąjį kraštą, ar dėl to, 
valdžią. Pažangus žmogaus mylėjo? Ne. Jų pa- 
protas turi sutikti su* aiškia, trijotizmas buvo tik privilegi- 
įrodančia teisybe, bet privalo juotam lėbavimui iš darbo 
atmesti melus ir nesąmones, .žmonių prakaito, o to netekę 
čia ir kyla reikalas panagri
nėti tą žodį “išsigimėliai.”

Beveik kiekvienam lietuviui 
praktiškai yra tekę pastebėti 
išsigimimus Nė vienam ūki
ninkui pasėjus grynus rugius 
tam tikrose vietose, išauga 
diršėą arba smilgos. Kas tai 
įvyko? Rugiai išsigimė — 
virsdami dirsėmis ar smilgo
mis? Panašių išsigimėlių yra 
pastebima ir daugiau bejauš- 
minėje gyvūnijoje. Bet tokių 
išsigimimu daug mažiau pa
sireiškia jausminėje, nors dar 
ir iiėprbtaūjfeinčioje, gyvūnijo
je, kas reiškia, kad kuo to
bulesnis, aukštesnio evoliuci
jos laipsnio ganitos padaras, 
yra atsparesnis bent' kokiam 
išsigimimui. Protaujanti gy
vūnija - - žmogus gan atspa
rus išsigimimams, jfeigv. jo 
'protas jau yra išsivystęs ir 
pajėgia suvaldyti instinktyvi- 
nius polinkius.

-Dabar pažvelkime į fašis
tinės .psichologijos lietuvius 
(kūrie dabar slepiasi po de
mokratine kauke). Jie sako, 
kad tiek ’Lietuvos valdžia,

o smetoniniai “demokratai”— 
tikri* lietuviai, patrijotai. Pa
nagrinėkime.

Kuomet 1940-tais metais

Lietuvoje, ieškojo kitur. Tuo 
pat laiku /buvo sudaryta Pa
leckio vyriausybė, kuri grie
bėsi darbo; griebėsi todėl, kad 
mylėjo savo tėvynę ir darbą, 
o ne privilegijuotą lėbavimą. 
Okupacijos laike, sunkiausia
me Lietuvos istorijos momen
te, kuomet žiaurus priešas 
mindžiojo mūsų žemę, kuris 
išžudė 20% jos gyventojų, kas 
tuo laiku kovojo už Lietuvos 
laisvę ? Ar ne Paleckio vy
riausybės sudaryta Lietuvių 
Divizija ir partizanai? Kuo
met smetoniniai “patri jotai” 
padėjo okupantams žudyti sa
vo brolius.

Pagalvok, brangus tautieti, 
kas yra išsigimėliai, ar tie, 
kurie myli savo žemę ir ko
voja už savo liaudies laisvę, 
ar tie. kurie atsižada visko, 
kad tik apginti savo privilegi
jas?

Dar keletas žodžių kas link 
praturtėjusių lietuvių. Klai
dinga būtų kaltinti arba Va
dinti įžeidžiamais Vardais pra
turtėjusius. Jeigu jie liebūtų 
praturtėję, tai jų vietoje bū-

(Tąsa 5-me pust)
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Ką Veikia Tarybines 
Latvijos Dailininkai
Ką jūs veikiate ir kokie yra jūsų kū

rybiniai planai? Su tokiu klausimu krei- 
, pėmės į stambiausius Tarybinės Latvi- 

* jos dailininkus: Teodorą Zalkalnsį, Leo 
zSvemprą, Oto Skulmę, Karlį Mesnieksą, 
Prancišką Varslavansą ir Eduardą Kal- 
ninšą.

Štai ką jie atsakė:
Teodoras Zalkalns

Latvijos TSR Liaudies Dailinin
kas, TSR Sąjungos Meno Akademi
jos tikrasis narys, Latvijos TSR Me
no Akademijos profesorius.

Man jau eina aštunta dešimtis, bet 
mano kūrybiniai sumanymai ir noras 
dirbti milžiniški. Aš dirbu skulptūrinius 
portretus Latvijos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirmininko, Augus
to Kirchenšteino, garbingojo akademiko 
Fricio Bliumbachso ir lipdau liaudies 
kompozitoriaus Alfredo Kalninšo biustą.

Ateinančiais metais manau baigti Me- 
T no Reikalų Valdybos man užsakytą Lat

vijos 19-tojo šimtmečio stambiausio mok
slininko, latvių folkloro rinkėjo ir žino
mo visuomenės veikėjo — Krišjano Ba
rono skulptūrą.

Turiu dar vieną sumanymą. Tai dar
bininkų portretų serija. Kasdieną, va
žiuodamas į Meno Akademiją ir į savo 
dirbtuvę, aš sutinku mūsų darbininkus. 
Jų ryžtingi veidai daro man džiugų 
įspūdį, ir aš noriu padaryti jų eskizus 
akmeny.

Otto Skulmė
Profesorius, Latvijos TSR Meno 

Akademijos rektorius, Stalininės 
premijos laureatas, nusipelnęs Me
no veikėjas.

Dabartiniu metu mano darbas susijęs 
su didelio tematinio paveikslo “Pašte” 
piešiniais bei eskizais. Šitame paveiksle 
aš noriu atvaizduoti sceną, vykstančią 
apylinkės kaimo pašte mūsų dienomis, 
pravedant žemės ūkio kolektyvizaciją. 
Paveikslo siužetas įkvėptas latvių kaimo, 
pertvarkančio savo gyvenimą naujais so
cialistiniais pagrindais, pereinančio nuo 
individualinio darbo į bendrą, kolekty
vinį darbą.

• Jau virš metų aš dirbu, kurdamas ei
lę latvių mokslo bei meno veikėjų por
tretų. Nūnai aš bebaigiąs Latvijos TSR 
liaudies rašytojo, Stalininės premijos 
laureato, Andriejaus Upičio portretą.

Lygia greta aš ruošiu medžiagą pa
veikslui tema “1948 m. Tarybinės Lat
vijos Dainų šventė,” kuriam esu gavęs 
valstybinį užsakymą iš Meno Reikalų 
Komiteto prie TSRS Ministrų Tarybos.

Leo Svemps
Latvijos Tarybinių Dailininkų 

Sąjungos Pirmininkas, Latvijos TSR 
nusipelnęs meno veikėjas, Latvijos 
TSR Meno Akademijos profesorius.

Naujos Tarybinės Rygos peizažų te
mą aš pasirinkau, kaip labiausiai arti
mą ir jaudinančią mane. Tai aš dabar, 
kuriu ir, matyti, daugelį mėnesių dirb
siu, kad sukurčiau paveikslus, kurie- pa
tenkintų mano, kaip dailininko, norus.

Be to, aš dėstau Latvijos TSR Meno 
Akademijoj, čia turiu daug įdomaus 
darbo su jaunais tarybiniais dailininkais, 
tarp kurių nemaža gabių ir tikrai talen
tingų žmonių.

Karlis Mesnieks
Latvijos TSR nusipelnęs meno 

veikėjas. <
Beveik keturiasdešimt metų dirbu pe

dagoginį darbą. Jaunų dailininkų moky-# 
tojo ir auklėtojo darbas reikalauja daug 
jėgų, pastangų ir energijos. Tai mano 
mėgstamiausias darbas, ir aš visados jį 
dirbu su didžiausiu pasitenkinimu.

Šalia to, aš intensingai užsiėmęs ta
pyba, paskirai, dirbu kaimo temomis: 
“Turtingas derlius,” ir “Valstiečiai miš
ke.” Paveikslą “Turtingas derlius,” vaiz
duojantį įkvepiantį latvių kolektyvinin- 
kų darbą, manau baigti 1949 m. vasarą.

Šią vasarą aš gyvenau Kuržemy, Sal- 
duse, stambiausio latvių tapytojo Rozen-

ir Alenas
talio gimtinėje, ir Jaunpiebalgoj, kur 
piešiau javų laukus. Dirbau su didžiu 
pakilimu.

Būtent Salduso apylinkėse, stebėda
mas latvių valstiečių darbą, man ding
telėjo idėja nupiešti paveikslą “Turtin
gas derlius.” Mane įkvėpė nepaprasta 
mūsų valstiečių energija, jų siekimas 
naujo gyvenimo, kurį sukūrė latvių kai
mui kolektyvinis darbas, kolektyviniai 
ūkiai.

Be to, aš ruošiuos nupiešti savo bičiu
lio Latvijos TSR Liaudies dailininko Te
odoro Zalkalnio portretą.

Franciskas Varslavans
Latvijos TSR nusipelnęs meno 

veikėjas.
Šią vasarą dirbau Latgalijoj, Rezek- 

nės ir vieno iš gražiausių Roznos ežero 
apylinkėse.

Per tris mėnesius nupiešiau apie 30 
paveikslų, kuriuos dabar baigiu Rygoj. 
Kai kuriuos iš jų ruošiuos eksponuoti 
mano darbų parodoj, paskirtoj šių metų 
gruodžio mėnesiui ryšium su mano pen
kiasdešimtmečiu.

Aš sumaniau nupiešti didžiojo latvių 
poeto Janio Rainio portretą Latgali jos > 
gamtos, kur praėjo poeto vaikystė ir 
jaunystė, fone. Aš norėčiau parodyti ge
nialųjį Rainį jo kūrybinio kelio pradžio
je, parodyti jį ieškotoju ir kovotoju. Aš 
noriu parodyti Rainį, kopiantį į kalną, 
nuo kurio viršūnės atsiveria begalinės 
platybės: audringas dangus žada vėtrą, 
vėjas lenkia medžius, bet jaunas poetas, 
aukštai pakėlęs galvą, atlapu švarku, 
prispaudęs prie krūtinės knygą, links
mai kopia į kalno viršūnę.

Poeto vaizdą aš menu pilną tikėjimo 
savo tautos ateitimi, jos laisve ir laime. 
Šituo tikėjimu, kurio vykdymo mūsų 
dienomis, deja, nebesulaukė Rainis, per
sunkta visa poeto kūryba.

Eduardas Kalnins
Latvijos TSR Meno Akademijos 

docentas.
Kaip senas pamario gyventojas, aš 

. kaip ir pirma, piešiu jūrą ir jos žūklius. 
Tai mano mėgstamiausios temos, joms ir 
atiduodu 
mus.

Savo 
rengiuos 
žmones, kovojančius su sunkumais, at
vaizduoti jų kovą su jūra ir jūros sti
chija. Pastarąją vasarą aš ištisai pralei
dau prie jūros, tarp žūklių ir Latvijos 
pamario gyventojų, darydamas eskizus 
naujoms kompozicijoms. '

Yra dar viena jūrinė tema, kuri ma
ne seniai vilioja. Tai jūros sportsmenai. 
Savo sumanytame dideliame paveiksle: 
“Jūros sportas” aš ruošiuos parodyti ta
rybinį sportininką, įkūnijusį savyje jė
gą, jaunystę, grožį ir latvių tautos pasi
didžiavimą.

visas savo jėgas ir sugebėji-

sumanytuose paveiksluose aš 
parodyti paprastus tarybinius

J. LACMANAS
Mes Statom
Mes grūdinam plieną, 
Ir kalam vinis, 
Ir aidi iš vieno 
Darbštumo vilnis.

. Įstiprinam plytas 
Cementu tvirtai, 
Ir sveikinam rytą, 
Mes darbo vaikai!

Pasikelia sienos, 
Griuvėsiu nebus. 
Mūs darbas ir plienas 
Dabar nuostabus!

Ir mūrai čia žvilga, 
Ir žemė * visa, 
Ir sodus suvilgo 
Skaidresnė rasa.

Ir sveikinam saulę 
Laimingi vaikai — 
Bus šviesūs pasaulyj 
Jaunimo keliai!

Verte V. Valsiūnienė

STEFAN KOZAKEVICH, 
Baritonas

Jis dainuos dienraščio Laisvės 
didžiuliame koncerte, įvyk
siančiame lapkričio 14 d., Li
berty Auditorijoj, Richmond 

Hill, N. Y.

LMS 2nd District 
Festival

Well wishes to all music 'lovers, and 
here is some great news: The LMS 2nd 
District Song-Music Festival will be held 
at Boston Nov. 27 and 28, 1948, with 
following choral groups and choruses 
taking part: Brooklyn, Waterbury, Hart
ford, New Jersey, Norwood, Montello, 
So. Boston and Worcester.

According to the information — Nov. 
27, 7:00 P.M. to 9:30 P.M., Brooklyn, 
Hartford, Waterbury, and, time permit
ting, local groups will take part in the 
program. After 9:30 P.M.-dancing will 
follow to Al Stevens Radio Orchestra.

Nov. 28, 2:00 P. M., the second and 
final day. of the program will z follow: 
New Jersey Chorus has a very special 
treat in store to all of you folks; be pre
pared not to miss it, for if you do “you’ll 
be sorry.” r There will be soloes, duets, 
choral groups and choruses, also novelty 
numbers each day, so you folks be pre
pared to see the programs on both days 
and you won’t be sorry. The first day, 
Nov. 27, at the Municipal Auditorium, 
Concert of the Festival, dancig follows. 
Nov. 28, concert at Patrick Gavin Audi
torium, So. Boston. Nov. 27 program 
starts at 7:00 P.M. Nov. 28, program 
starts at 2:00 P. M. Watch for further 
details.

J. A. K. LMS 2nd Distr.

Dailės Teatro Gyvenimo 
Pusšimtmetis

Levas Nikulinas 
tarybinis rašytojas',

Šių metų spalio mėn. 25 dieną sukan
ka penkiasdešimt metų teatrui, kuris tei
sėtai gali būti pavadintas mūsų laikų 
geriausiu ir įstabiausiu — tai Maskvos 
Dailės teatras.

Dar savo gyvavimo rytmety Maskvos 
Dailės teatras nebuvo panašus į kurį ki
tą. Tai pajusdavo žmonės, kai tik per
žengdavo teatro slenkstį — niekas ne
atitraukdavo, neblaškydavo dėmesio 1 — 
nei paauksinimas, nei krištolas, nei žal
varis bei raudonas aksomas. Žiūrovų sa
lę apšvietė dūminieji žibintai, kurie 
skleidė švelnią šviesą. Ir kuklų uždanga
lo'audinį tepuošė šviesi apybraiža skren
dančios žuvėdros — jo kūrėjų kūrybi
nių ieškojimų bei polėkio simbolis.

Lėtai gęso salėj šviesa, prasiskleisdavo 
uždanga. Pirmiausia žiūrovą nustebin
davo tai, kad vyšnios scenoj žydėjo taip, 
kaip jos žydi pavasarį bet kur Ukrainoj, 

> kad lietus barškino stogą ir vėjas ūžė 
kaip* rudenį, pačiu niūriausiu metu. Tą 
pirmąjį savo jausmą žiūrovas paprastai 
išreikšdavo žodžiais: “Viskas, kaip gyve
nime.” •

Tai buvo nematytas iki tol menas, tik
ros gyvenimiškos tiesos menas.

“Mes paskelbėm karą bet kuriam są- 
lygingumui teatre, kame jis besireikštų: 
vaidyboje, pastatyme, dekoracijose, kos
tiumuose, pjesės traktavime,” kalbėjo 
vienas iš Maskvos Dailės teatro įkūrėjų, 
genialus aktorius ir režisieriuš Konstan
tinas Stanislavskis.

Tačiau* “gyvenimo tiesą,” kurią nešė 
‘Dailės teatras, ir tame jo meno tikras 
novatoriškumas, sudarė ne tik buities 
detalių tikrumas, aktorių vaidybos natū
ralumas, Maskvos Dailės teatras išgarsė
jo kaip teatras didžios gyvenimo tiesos, 
nes savo spektakliuose jis kėlė opiausius

šių laikų klausimus, tvirtino aukštai idė
jinį, giliai humanišką meną.

Maskvos Dailės teatro gyvenimo pra
džia visada siejama su didžiųjų rusų ra
šytojų realistų Čechovo ir Gorkio var
dais. Ir, Dailės teatrui tenka jų pirmųjų 
pjesių pastatymo garbė. Bedirbant dėl 
Čechovo ir Gorkio pjesių pastatymo, iš
ryškėjo savotiškas, nepakartojamas kū
rybinis teatro veidas.

Kad ir nepaprastai dideli buvo Dailės 
teatro atsiekimai pirmaisiais gyvavimo 
metais, tačiau pilnutinai, visu savo ūgiu 
pasirodė jo kilnus ir demokratiškas me
nas tik po Spalio Socialistinės revoliuci
jos, atskleidusios naują puslapį žmonijos 
istorijoj, pasaulinio meno istorijoj.

Nuo pat pirmųjų revoliucijos dienų 
Dailės teatras pravėrė* duris žmonėms iš 
liaudies, paprastiems ir ryžtingiems nau
joj0 gyvenimo kūrėjams. Jie, šitie žmo
nės, Japo ir spektaklių herojais. Juos 
vaizdavo scenoj puikiausieji Mchat’o ak
toriai.

1927 m. Dailės teatro scenoje buvo pa
statytas “Šarvuotas traukinys” tarybi
nio rašytojo • Vsevolodo Ivanovo pjesė. 
Liaudies kova už tėvynės laisvę ir ne
priklausomybę, už Tarybų valdžią buvo 
parodyta scenoje gyvenimiškai, didžiai 
įtikinamai. Teatras parodė teigiamus sa
vo laiko herojus visu ūgiu, nupiešė vaiz
dus naujų žmonių, žmonių iš liaudies, pa
siaukojančiai kovojančių už Lenino - 
Stalino idėjas, už revoliuciją.

Spektaklis “Šarvuotas traukinys” pra
dėjo naują epochą Dailės teatro mene, 
jis padėjo tarybinėj scenoj socialistinio 
realizmo meno pamatus.

Prasidėjo taikos metų statyba, Stali
ninių penkmečių laikas. Gimė nauja tik
rovė, formavosi nauji žmonės, tarybinės 
epochos žmonės. Dailės teatras sugebėjo 
parodyti naujų tarybinių žmonių viduji
nį pasaulį. Žymiu įvykiu šalies teatrinia
me gyvenime buvo Dailės teatro pasta
tymas ukrainiečio dramaturgo Aleksan- ‘ 
dro Korneičuko pjesės “Platonas Kreče- 
tas.”

Teatras spektakly parodė tarybinį 
žmogų su jo karšta meile žmonėms, tik
ru humanizmu, trokštantį kūrybiškai 
dirbti.

Tėvynės karo metais Dailės teatras su
kūrė eilę puikių patriotiškų spektaklių, 
vaizduojančių tarybinės liaudies kovą su 
vokiečių grobikais, kovą, kurią su įtemp
tu dėmesiu stebėjo visas pasaulis. Jų 
pirmasis buvo ‘‘Frontas” Aleksandro 
Korneičiuko. Spektakly ‘Frontas’ vyriau
sią generolo Govorovo vaidmenį vaidino 
seniausias Dailės teatro aktorius, vienas 
jo įkūrėjų — Moskvinas.

Simonovo apysakos “Dienos ir nak
tys” įscenizavimu Dailės teatras parodė 
didžiąją Stalingrado mūšio epopėją.

Savo rūšies Dailės teatro “karinių 
spektaklių” santrauka tapo jau po karo 
pastatyta Boriso Čirskovo pjesė “Nuga- 

z lėto jai.” Aktorius- Bogoliubovas, Armi
jos vado vaidmeny, Čebanas, štabo vir
šininko vaidmeny, Tarasova karo gydy
tojo vaidmeny, Dorochina šoferio Minut- 
kos vaidmeny sukūrė neužmirštamų 

. vaizdų galeriją tarybinių žmonių — nu
galėtojų nematytame istorijoj kare dėl 
socialistinės Tėvynės laisvės, garbės ir 
nepriklausomybės.

Pokarinei taikos meto statybai pašvęsta 
paskutinė Dailėj teatro premjera — Vir
tos pjesės pastatymas — “Duona mūsų 
kasdieninė.”

Šalia tarybinės tematikos svarbią^ vie
tą Dailės teatro repertuare užima klasi
kinė dramaturgija. Žinoma, jog Dailės 
teatras išgarsėjo, kaip geriausias pasau
ly klasikinio palikimo interpretatorius. 
Levo Tolstojaus romanų “Prisikėlimas,” 

. “Ana Karenina” įscenizavimai, Ostrovs- 
kio dramaturgija, nauji Čechovo ir Gor
kio pjesių pastatymai, Šekspyras, Di- 
kensas, šeridanaš, Bomaršė; kiek puikių 
spektaklių gimė Dailės teatro scenoje po 

' Didžiojo Spalio.
1928 m. Dailės teatro trisdešimtmečio 

dieną didis rašytojas M. Gorkis rašė jo 
vadovams Stanislavskiui ir Nemirovi- 
Čiui-Dančenko.

“Aš neužmirštu, negaliu užmiršti, 
koks'didis ir puikus yra jūsų darbas, 
kiek talentingų žmonių jūsų išauklėta, 
Jkaip dosniai jūs praturtinot savo'šalį 
puikiais aktoriais. Štai istoriškas nuoT 
pelnas, kuriuo jūs turite nenuneigiamą, 
neatimamą teisę didžiuotis.”

Šiais žodžiais reikia baigti didžiausio 
mūsų laikų teatro — Maskvos Dailės te
atro jaunystės ir subrendimo, suklestė
jimo liudininko ir bėndralaikio prisimi
nimus.

*

Worcester, Mass.
I

Artėjančio Festivalio * 
Keliamas Ūpas

Nors LMS Antros Apskri
ties rengiamas festivalis 27 ir 
28-tą dienomis lapkričio įvyks 
Bostone, tačiau ši Massachu
setts menininkų rengiama me
nine iškilmė jau sukėlė wor- 
cesteriečiuose gražaus ūpo ir 
jis auga su festivalio artėji
mu.

Gražiai, rūpestingai rengiasi 
Aido Choras festivalio progra
mai. Kiek teko sužinoti, Aido 
Choras sudarė ir praktikuoja 
įdomią, įvairią programą, ku
rion įeis dainų, poezijos, šo-

Skaitlingi meno rėmėjai ' 
pateikė sveikinimų festiva
lio programos knygai. Įdo
maujama, kalbama festiva
lio reikalais. Rengiama-* 
s i skaitlingai važiuoti į 
Bostoną abįemis dienomis. 
Kiek matosi jau dabar, wor- 
cesteriečiai gražiai atsireko- 
menduos, skaitlingai dalyvaus 
festivalyje, kaip jaunimas, taip 
ir augusieji. ’ • . • -

Kartu noriu priminti norin
tiems bendrai važiuoti su 
choristais, užsiregistruokit 
Lietuvių Salėje,, pas draugus 
Navikus. Ten taipgi gausit 
kitas tam reikalingas infor
macijas. Taipgi galite regis
truotis pas Aido Choro narius.
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Naujos Fabriko Patalpos
ROKIŠKIS. — Vilnonių 

dinių fabriko “Nemunas” 
ęįovybė (direktorius J. Kak-
liauskas) ėmėsi iniciatyvos 
pastatyti naujas fabriko patal
pas, kurios bus daug erdves
nės, moderniškesnės už dabar
tines. J jas numatoma perkel
ta audyklos ir verpyklos ce
chai ir naujai įrengti apara
tūros cechą, kuriame bus or
ganizuota pilnai apdirbtos 
produkcijos gaminimas vie
toj pusfabrikačių. . ■. .

Gamyklps statybos darbai, 
talkininkaujant fabriko darbi- " 
ninkams ir tarnautojams, ku
rie įsipareigojo prie šios staty
bos atidirbti po 50 valandų, 
sėkmingai vykdomi, 
dienos kyla naujai 
dažyklos korpas. 
metais numatoma
trijų aukštų patalpas apara
tūros cechui.

Diena iš 
statomos 

Dar šiais 
pastatyti

Nauja Klasė Vilniaus 
Konservatorijoje

Nuo ateinančių mokslo me
tų Vilniaus Valstybinėje Kon
servatorijoje atidaroma arfos 
klasė. Ji veiks prie orkestri
nio fakulteto.

MOKYTOJŲ EKSKURSIJOS
VILNIUS, rugp. 4-ta d.— 

Daugiau kaip trys šimtai mū
sų respublikos mokytojų šią 
vasarą ekskursijomis aplankė 
Maskvą ir Leningradą.

Šiomis dienomis iš Maskvos 
grįžo antroji mokytojų eks
kursantų grupė — 70 žmonių. 
Ekskursantai aplankė Lenino 
mauzoliejų, garsiuosius Mask
vos teatrus, stereokino, metro 
bei kitas tarybų šalies sostinės 
žymiąsias vietas, kultūros ir 
meno paminklus.

Ekskursijas organizavo Res
publikiniai Mokytojų Namai 
kartu su švietimo ir meno 
darbuotojų profsąjunga. Pa
sižymėjusieji mokymo ir visuo
meniniame* darbe mokytojai 
vyko nemokamai. Ekskursa- 
vusių mokytojų tarpe — nusi
pešęs liaudies mokytojas V. 
Bacevičius, i Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatas V. Bielinienė, Marijam
polės mokytojų seminarijos 
dėstytoja-pirmūnė A. Senkytė 
ir kiti.

Dar dvi mokytojų grupės, 
apie 50 žmonių, neseniai išvy
ko į Krimą ir Kaukazą. Kri- 
me jie pabuvos garsiuosiuose 
kurortuose, Kaukaze^—aplan
kys Gruzinų karo kelią ir kt.
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DIENOS ir NAKTYS
APYSAKA -37—

(Tąsa)
kus, visados kyšo galva, o Ania, tur būt, 
nesilenkia. Jis apskaičiavo pagal laikro
dį, kada maždaug ji bus ant kranto, ka
da plauks valtis, kiek ji plauks, kiek lai
ko truks iškrovimas, kiek laiko reikės 
nusikapstyti iki ba tali jono, kiek minu
čių reikia padėti ant neštuvų sužeistie
siems, kiek truks kelias atgal. Bet tie 
tušti išskaičiavimai (tušti, nes jis ge
riau už bet ką kitą žinojo, kaip negali
ma kare atspėti,. kas turės kiek laiko) 
jo neramino.

Nuo čia iki Stalingrado buvo apie aš
tuoniolika kilometrų. Visą naktį jis gir
dėjo tai tolstančią, tai artėjančią kano
nadą. Ji buvo kaip nuolatinis laikrodžio 
takšėjimas, pagal ją buvo skaičiuojamas 
laikas. Ir nors jis.žinojo, kad kanonada 
tai garsesnė^ tai duslesnė nuo vėjo, jam 
darėsi baugiau, kai kanonada garsėjo.

Vakare Anios motina kitoje trobos pu
sėje ilgai tikseno siuvamąja mašina. Pas
kui ji įėjo su žvakigaliu, pastatė jį ant 
stalo ir žvilgtelėjo į Saburovą.

— Nemiegate? — paklausė ji.
— Ne, nemiegu.
— Aš irgi anksčiau, kai ji išeidavo, 

nemiegodavau, o dabar miegu. Juk ma
niškiai trys fronte ir, jei dėl visų nemie
gotum, tai per savaitę nusivarytum. O 
jūs turite giminių, a?

— Turiu. Motiną.
— Kur?
— Ten.
Saburovas mostelėjo ranka, kaip tai 

darė daugelis, ir iš ko visi iškart supras
davo, kad ten — reiškia pas vokiečius.

— O Čia ką?
— Nieko. Ji viena .. . Ęą jūs siuvote?
— Ar aš? Tai, mat, svainė kartūnėlio 

davė, aš ir siuvu Ankai. Mergiotė juk 
vis dėlto. Suknutę nori apsivilkti bent 
kartą į mėnesį, štai ir siuvu. Bet basai 
.teks, nieko ji neturi. Nebent štai tuos 
jai duoti? *

> Ji atsisėdo ant kėdės, sukeitė koją ant 
kojos ir susimąsčiusi pažiūrėjo į savo se
nus, išmintus, žemomis kulnimis batu
kus. Paskui pakėlė galvą į Saburovą ir, 
tur būt, prisiminusi jų susitikimą, pa
sakė:

— Taip pat ne savi. Geri žmonės da
vė. Anksčiau mano koja buvo mažesnė, 
negu jos, o paskui, kai nudegiau, mano 
kojos patino, tur būt, jai batukai tiks. 
Kaip manote?

Ji paklausė taip, tarsi Saburovas apie 
jos dukterį žinojo daugiau, kaip ji, mo
tina, ir šitame menkučiame, juokingame, 
gal būt, klausime buvo pripažinimas vis
ko, ką jis dabar galvojo.

Neatsakydamas tiesiai, Saburovas ta
rė: '

— Aš /atsikelsiu, ir mes iškelsime ves
tuves, — ir pats nusišypsojo dėl to žo
džio. — Jūs nepyksite, kad mes vestuves 
ten iškelsime.

— Anoje pusėje? Paklausė ji papras
tai;

— Taip.
— Kur gyvensite, ten ir kelkite, — 

nesipriešindama pasakė ji. žodžiai “ano
je pusėje” jos nenustebino, nes jai ana 
pusė buvo Stalingradas, miestas, kuria
me ji gyveno ir apie kurį, kokie beatei
tų gandai iš ten, tikros teisybės ji vis 
dėlto negalėjo įsivaizduoti.

— Svarbiausia, kad nebūtų šito kil
nojimosi po tris kartus į dieną, — pa
sakė ji.----Geriau tegu jau/ten, su ju
mis.------------- , *

Ji ilgai sėdėjo pas Saburovą ir pasa
kojo, ką mėgsta pasakotis motinos savų 
dukrų vyrams fkaip Ania augo; kaip sir
go skarlatina ir tymais,*kaip nusikirpo 
kasas ir paskui vėl užsiaugino, kaip ji, 
motina, visą gyvenimą ja rūpinosi, nes 
juk vienintelė duktė, ir daugelį kitų 

• smulkmenų, kurias pasakoti jai buvo 
malonu.

Saburovas klausėsi jos, ir jam buvo 
malonu ir liūdna, — malonu, nes jis su
žinojo šias mielas smulkmenas, ir liūd
na, nes viso šito pats nematė, o jis, kaip 
ir visi stipriai mylį žmonės, be galo norė
jo būti amžinu liudininku visų jos poel
gių, viso, kas buvo jos gyvenime prieš jį.

Motina šnekučiavosi su juo, ir jis jau
tė/ jog laukti jis buvo ne stipresnis, o 
silpnesnis už šią seną moteriškę, sėdėju

sią priešais jį. Ji geriau sugebėjo laukti 
ir būti ramesnė, negu jis. Ir net, gal, ji 
tyčia guodė jį šituo pašnekėsiu.

Pagaliau ji išėjo. Saburovas nemie
gojo visą naktį ir tik apie vienuoliktą 
valandą ryto, kai saulė pažvelgė j lan
gus ir geltona juosta nusidriekė, ant* lo
vos, jis netikėtai užsnūdo. Jis pabudo, 
kaip kadaise blindaže, nuo įsmeigto 
Anios žvilgsnio, sėdėjusios prie jo kojų 
ant lovos. Atmerkęs akis, jis pamatė ją 
ir pasikėlęs ištiesė į ją rankas. Ji apka
bino jį ir jėga vėl paguldė.

— Gulėk, mielasis, gulėk. Kaip tu 
miegojai?

Jam buvo gėda, kad jis, jos nesulau
kęs, vis dėlto užsnūdo, bet pasakyti, kad 
jis nemiegojo visą naktį, nenorėjo, — 
tas, tur būt, nuliūdintų ją.

— Nieko, miegojau,— pasakė jis. — 
Na, kaip ten?

— Gerai, — pasakė Ania. — Labai ge
rai.

Ji kalbėjo linksmai, bet jos pagyvėju
si ame. veide jis vis dėlto pastebėjo bai
saus nuovargio žymes. Jos vokai buvo 
bent kiek nuleisti, kaip žmogaus, kuris 
ilgai nemiegojo ir nors visai negalvoja 
apie miegą, bet gali bet kurią sekundę 
užmigti. Jis pažiūrėjo į laikrodį: buvo 
netoli dvylikta, o ketvirtą jai reikėjo vėl 
išeiti.

— Tuoj pat. gulkis miegoti, — pasa
kė jis. — Tučtuojau.

— O pasikalbėti? — nusišypsojo ji.
— Man taip norisi pasikalbėti. Aš va
žiavau keltu ir vis prisimindavau, ko aš 
tau dar nepąįsakiau. Aš tau dar tiek daug 
nepasakiau.

Ji paskubomis išgėrė puoduką arbatos, 
susirietusi prigulė šalia jo, ir tą pat mi
nutę, nebaigusi žodžio, iškart užmigo. 
Jis gulėjo aukštielninkas, sulenktą alkū
nę padėjęs po jos galva ir mąstė. Retkar
čiais jis žvairomis pažvelgdavo į ją, ir 
jam atrodė, kad įvyko neįmanomas daly
kas — laikas sustojo.

Šitas sustojusio laiko jausmas nepali
ko jo visą dešimtį dienų, kurias jis gy- 
veno čia, iki sugrįžimo į Stalingradą. Jis 
nesistengė atrodyti ligotesnis arba silp
nesnis, negu iš tikrųjų buvo, kad ilgiau 
pasiliktų toj laimėj, bet kartu 'ir neban
dė pirma laiko keltis.

Kaip žmogus, pratęs slopinti prigim
tąjį veržlumą, jis bandė prisiversti ne
galvoti, kas vyko dabar ten, jo batalijo- 
ne: vis tiek jis dabar negalėjo ten būti, 
ir kokia nauda kiekvieną minutę apie tai 
mąstyti? Liko tik vis auganti pasąmo
nėj nuovoka apie mieste vykstančių kau
tynių milžiniškumą. Ir juo ilgiau jo ten 
nebuvo, juo ryškesnė darėsi ta nuovoka. 
Jis staiga suprato, kokį nerimą žmonių 
širdyse iš tolo sukeldavo žodis “Stalin
gradas.”

Žinios jį pasiekdavo per Anią, per šei
mininkę, per kartais iš ligoninės užei
nančius sužeistuosius, ir šitos žinios bu
vo nelinksmos. 'Beveik kasdien jis suži
nodavo apie naujas vokiečių paimtas 
gatves. Kiekvieną dieną nuotolis iki Vol
gos buvo matuojamas Vis mažesniu šimt- 
mėtrių skaičiumi. Vis dažniau jis susi
laikydavo klausinėti Anią smulkmenų. 
Jis nenorėjo, būdamas čia, toli, sužinoti 
visų šių smulkmenų, o atidėliojo iki tos 
dienos, kada pats ten nuvažiuos. Bet kai 
pasirodydavo Ania, jis iš jos akių, iš ei
senos, iš nuovargio, tylėdamas darydavo 
savas ir, jo įsitikinifnu, \teisingas išva
das apie tai, kas ten dėjosrtą dieną.

Vieną sykį — tai buvo šeštą ar septin
tą parą, po kokių trijų Valandų Aniai iš
ėjus, — jis išgirdo,, kaip priebuty kaž
kas taria .jo pavardę, paskui pasigirdo 
skubūs žingsniai .ir į kambarį įėjo Mas- 
lenikovas. , , *z

— Aleksiejau Ivanovičiau, brangusis!
— paskubomis sušuko Maslenikęyas dar 
tarpdury. Paskui, pribėgo prie jo, stab
telėjo minutę, ryžtingai apkabino jį, pa
bučiavo, nusivilko milinę, prisitraukė 
suolelį, atsisėdo priešais jį, jaudindama
sis ištraukė papirosą, pasiūlė jam, brūk
štelėjo degtuką, užsirūkė, -r— visa tai 
greit, per j pusę minutės, — ir, pagaliau, 
įbedė į jį savo meilias juodas akis. ,

— Tu ką gi, batalijoną metei, a? — 
nusišypsojo Saburovas.

(Bus daugiau)

Naujoji Lenkų Literatūra ir 
Didieji Liaudies Laimėjimai 

šių dienų Lenkija tikrai gali didžiuotis savo naująja 
demokratija. Reta kuri šalis daro tokį didelį progresą 
pokarinio atstatymo darbuose ir progrese linkui socia
lizmo. Su nepaprastu užsidegimu lenkų rašytojai tarnau
ja išsilaisvinusios liaudies reikalams.

Rašo ZIGMAS PANARŠKIS

Prieš karą Lenkijoje bu
vo žymus, kairiųjų literatų 
būrys. Šių pažangiųjų rašy
tojų tarpe buvo Vasilevska, 
Kručkovskis, Gurska, Bro- 
nievskis, Pasternakas, Bo- 
reiša, Važik ir daugelis ki
tų. Tačiau buržuazinė kriti
ka nutylėdavo apie jų vei
kalus, knygos būdavo išima
mos iš apyvartos, o jų auto
riai uždaromi kalėjimuose 
arba garsiojoje Kartuzų- 
Berezos koncentracijos sto
vykloje. Žymi dalis'rašytojų 
buvo lyg ir centre. Jie buvo 
perdaug sąžiningi ir negalė
jo girti fašistinio Pilsudskio 
ir Rydz - Smigly režimo, ta
čiau ir ne tokie nuoseklūs, 
kad viešai, garsiai pasisaky
tų prieš reakcinį senosios 
Lenkijos režimą. Vengdami 

liesti reakcinį savo gyve
namą laikotarpį, tie rašyto
jai stengėsi tylėti, arba sa
vo tematiką sėmėsi iš toli
mosios praeities ar iš kitų 
šalių.
Rašytojai senojoje Lenkijoj

Vladimiras Majakovskis, 
kuris 1927-tais metais lan
kėsi Lenkijoje, teisingai į- 
vertino ano meto lenkų li
teratūros bei jo» rašytojų 
būklę. Kalbėdamas apie re
voliucinio poeto Bronievs- 
kio eilėraščius, jis rašė:\ 
“Jis parašė eilėrašti “Pro
vokatorius” apie dabartinės 
Lenkijos gyvenimą. Tą eilė
raštį jis skaitė darbininkų 
susirinkime. Kai jis ištarė 
žodžius “Provokato r i a i 
vaikščioja^tarp mūsų” kaž
kokie tipai išsigandę pakilo 
ir ėmė nešdintis iš salės, 
aiškindami, kad, girdi, ne 
dėl jų kaltės.” Majakovskis 
rašė, kad ano įlieto Lenki
joje viską gali'rašyti tik la
bai drąsūs žmonės, kurie, 
pasak jų, pasiryžę “sėsti ci
tadelėje 4-riems, 6-riems, 8- 
riems metams”... Majakov
skis buvo tos nuomonės, kad 
lenkų poetams reikalinga 
audra, tam tikras pagyvėji
mas. Toji Majakovskio pro
gnozė visiškai pasiteisino. 
Lenkų tautai tekusi istorinė 
audra pakeitė lenkų litera
tūrą. Reakciniai rašytojai 
liko Londone ir ten, tar
naudami savo svetimšaliam 
šeimininkam, baigia eikvęti 
savo talento likučius, kiti 
stojo į demokratinės Lenki: 
jos statytojų gretas. Atvy
kęs į Lenkiją 20 metų vė
liau už Mlajakovski kitas ta
rybinis rašytojas Uja Eren- 
burgas taip rašė:

“Pačioje Lenkijoje dabar 
juntama kūrybinė karštligė. 
Gal būt, dar per anksti kaL 
bėti apie suklestėjimą. Bet 
aišku, kad kultūros srityje 
Lenkija nuėjo savo* keliu.”

Baisioji griovimo praeitis 
ir literatūra

Ilgi vokiškosios okupaci
jos metai paliko šalyje griu
vėsių krūvas, sudegintus 
miestus ir kaimus. Didvyri
škoji nepasidavusi Varšuva' 
labai skaudžiai nukentėjo' 
karo metu. Todėl visai ne
nuostabu, kad šiuolaikinė 
lėnkų literatūra pirmiausia 
kalba apie tą laikotarpį. Ra
šytojas Kazimieras Brandis 
pradėjo rašyti karo metu. 
Pirmasis jo išleistas veika
las yra “Nenugalėtas mies
tas”. Anuo metu tai buvo 
pirmasis bandymas lenkų

literatūroje duoti bendrą 
Varšuvos gyVenimb' vaizdą 
vokiečių okupacijos metais. 
Autorius iškeli^ lenkų inte
ligentijos ir jos vietos isto
rijoje problemą. Tas roma
nas parašytas atsimihimų 
forma, įvykius atpasakoja 
pasyvus inteligentas, paša
linis stebėtojas. Romano 
centre įžymūs pogrindžio 
veikėjas Michalas, šalia jo 
kitas, Londono klikos ap
gautas patriotas. Sukaupęs 
savo dėmesį šio apgauto in
teligento tipui, autorius 
betgi jo nepasmerkė, jis to 
nesugebėjo padaryti tik to
dėl, kad jis pats nesugebėjo 
pilnutinai atsipalaidoti nuo 
senosios, atitrukusios nuo 
liaudies masių inteligentijos 
pasaulėžiūros, nuo jos me
lagingos filosofijos.

i
Kitoje savo knygoje “Me

dinis žirgas” Brandis taip 
pat neįveikė savo ideologi
nės priklausomybės senajai 
inteligentijai. *

Severin.^Šmaglevskos apy
saka “Dūmai ties Birkenau” 
yra taip pat pirmasis rašy
tojos kūrinys. Šmaglevska 
apie trejus metus išbuvo 0- 
svencimo kone entracijos 
stovykloje. Tos stovyklos fi
lialas buvo Birkenau.. Jos 
“Dūmai ties Birkenau” pa
rašyti hitlerinėje nelaisvėje 
iškamuotos širdies krauju. 
Šmaglevska rašo stovyklos 
įvykių dienyną. Skaitytojas 
pamato visą gyvenimą šio
je stovykloje, visą to gyve
nimo siaubą. Tuos prisimi
nimus autorė rašo, didžiai 
mylėdama žmonės, kiekvie
name skyriuje aprašomas 
kitas įvykis, ir mes pama
tome visą virtinę žmonių, 
kuriems fašizmas • atnešė 
kančias ir mirtį. Ypatingai 
stiprus jos knygoje yra pa
sakojimas “Alegri iš saulė
tosios Graikijos.” Šis apsa
kymas išverstas į rusų kal
bą ir įeina į Maskvoje lei
džiamą rinkinį, skietą šiuo
laikinei Lenkijos novelei.

Tikras realistinis kūrinys 
yra Michalo Rusineko kny
ga “Barikados bado slėny
je.” Rusineko vardas buvo 
gerai žinomas ir prieškarim 
Lenkijoj. Ir seniau šio auto
riaus knygos turėjo didelį 
pasisekimą. Dabar jis nuėjo 
nauju kūrybiniu keliu. Jis 
taip pat buvo hitlerinėje 
koncėritraęijos stovykloj ir, 
iš ten grįžęs, parašė šią 
knygą. Knygą sudaro trys 
dalys. Pirmoji dalis pasako
ja apie sukilhhų viėnartie 
Varšuvos kvartale, sena
miestyje, antroje dūlyje ap
rašomas gyvenimas kon
centracijos stovyklose, tre
čiojoje, pavadintoje. “Tarp 
Amerikos ir Lenkijos” jis 
pasakoja, kaip iš hitlerinės 
vergijos išvaduoti lehkų ka
liniai pateko į amerikiečių 
ir anglų nelaisVę ir kaip 
jie ten susipažino* su bur
žuazine dėhiok^ątija, kuri 
labai greit parodė savo nuo
stabų panašumą į hitleriz- 
mą.
\ Tris knygas po karo išlei
do Jurijus Pytlakovskis. Jos 
škirtos karo tematikai. Jo 
knyga “MokOtovo sukili
mas” kaltina lenkų reakcio
nierius, kurie dėl savo 
savanaudiškų, siaurų egois
tinių interesų , įšprovokavo 
Varšuvos sukilimą, kaina-

vusį lenkų tautai dešimtis 
tūkstančių gyvybių.

Ksaveras Prušinskis po 
karo taip pat parašė kelias 
knygas. Viena knyga pava
dinta “Kelias į Narviką.” 
Jose pasakojama apie len
kų kareivių, jūrininkų ir 
lakūnų didvyriškumą kovo
se už šavo tėvynės ribų. Jis 
kovojo su hitlerine Vokieti
ja visur, kur tik galėjo. Šio
je knygoje Prušinskis vaiz
duoja kovą su vokiečiais 
Norvegijoje, Knygos auto
rius parašė dar novelių rin
kinį “13 pasakojimų”, ku
ris Lenkijoje labai šiltai 
primtas. Ispanijos pilietinio 
karo metais Prušinskis bu- 
vos Ispanijoje ir parašė tei
singą knygą “Raudonojoje 
Ispanijoje”. Prie šios tema
tikos jis grįžta ir savo kny
goje “13 pasakojimų.”

Realizmas lenkų 
literatūroje

Kalbant apie didelius len
kų realistinio meno pasise
kimus, reikia prisiminti Ju
rijaus Putramento romaną 
“Tikrovė.” Tas romanas 
yra ryškiai realistinio pobū
džio ir skirtas nesenai Len
kijos praeičiai. Rašytojas 
pasakoja apie gyvenimą fa
šistinėje Lenkijoje, duoda 
tikrą socialinį buvusios Len
kijos tikro veš** vaizdą. Put
ramento romano • pagrinde 
yra tikri gyvenimo faktai 
bei įvykiai. Nedidelė jaunų 
lenkų inteligentų grupė į- 
steigė Vilniuj laikraštį “Ti
krovė”, kuris pasisakydavo 
prieš anuo metu siautėjusią 
reakciją. Romano tema yra 
prieškarinė Lenkija, jos 
darbo žmonių engimo, tauti
nių mažumų persekiojimo 
režimas, kiekvienos laisvos 
minties bei lai s-

vo žodžio persekio
jimo režimas. Putramentūs 
ne tik aprašė antifašistinės 
Dembinskio - Jendrichovs-. 
kio grupės veiklą. Įvykiai 
jam tik sudarė foną pla
čiam socialiniam paveikslui. 
Skaitytojas ryškiai pamato 
gyvenimą p r i eškarinėje 
Lenkijoje. % /

Naujoji lenkų poezija
Lenkų poezija išėjo į 

platų kūrybinį kėlią. Iš 
Amerikos grįžo į Lenkiją 
didysis lenkų _ rašytojas Ju- 
lijanas Tuvimas, .Tuvimo 
parašytoji poema “Lenkijos 
žiedai” labai paplito Lenki- • 
joje. Su nauja jėga skamba > 
revoliucinio poeto Broniev-’ 
skio balsas. Jo vardą lenkų / 
proletariatas ir seniau ži
nojo. Julijanas Pšibosis, Ta
deušas Holu j, Adamas Va- 
žikas, Čėslavas Milošas, Se
verinas Poliakaš — štai ne
didelis sąrašas lenkų poetų, 
rašančių eilėraščius bei po
emas apie naują lenkų gy
venimą.

Jaunoji demokratinė Len
kijos valstybė visapusiškai 
remia* lenkų demokratinius 
literatus. Lenkų vyriausy
bė, palaikydama1 tampriau
sius ir draugiškiausius ry
šius su savo didžiąja kai- 
myne — Tarybų Sąjunga,4 
ima pavyzdį iš socializmo 
šalies, kaip reikia rūpintis 
literatūra bei .rašytojais. 
Lenkų rašytojai dažnai nu
vyksta į Maskvą, pasikei
čiama literatūra bei nuo
monėmis su Tarybų Sąjun
ga ir tai padeda šiuolaiki
nei lenkų literatūrai kūry
biškai kilti. ' ,

SKELBKITėS LAISVĖJE

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
K Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės ::

ROBERT LIPTON
«

701 Grand Street Brooklyn, N.* Y.

Telefonas STagg 2-2173 * ’
i :

CHARLES J. ROMAN
j. (RAMANATSKA8)

Laidotuvių

Litldesib valandoj kreip
kitės prie manęs* dieną ar 

* naktį, greit sūteiksinie 
modernišką pataYnavimą 
Patogiai ir gražiai nfoder- 

f niškai įruošta mūsų šer
meninė: 'Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsime pa
tenkinti.

H®* 
kw»«K ■

1113 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną* Poplar 4110 
___ _

__________  ____ _ .... x ......... .... ................. ..v
4 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Seat., Lapkr. 13,
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Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Jau Laikas Įsigyti Bilietus

ĮVYKS SEKMADIENĮ

Lapkričio 14
NOVEMBER

Bus Lietuvių Kultūriniame Centre užvardytu:

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic A^e., Richmond Hill, L. L, N. Y.

Įžanga Koncertui $1.50

Po Koncerto šokiai. Vien tik šokiam įžanga* 75c

PROGRAMA
STEFAN KOZAKEVICH, baritonas

Tai pagarsėjęs operų dainininkas ir artistas, 
kuris amerikoniškoje spaudoje yra plačiai gar
binamas.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, sopranas
Taipgi pasižymėjusi operų dainininkė ir artis

tė, kuri yra įsigijusi gražios karjieros tarp lietu
viu ir amerikonų. \

MERGINŲ SEKSTETAS, iš Detroit, Mich.
Tai grupė kuri publikoje sukelia daug entu

ziazmo savo gražiu dainavimu ir veiksmu.
ALBERTAS VASILIAUSKAS, tenoras

Puikaus talento ir gerai išsilavinęs daininin
kas. Tarp amerikonų jis yra žinomas kaipo ra
dio dainininkas.

BROOKLYNO AIDO CHORAS
Aido Choras, vad. Geo. Kazakevičiaus, gražiai 

dainuoja, dabar jis specialiai mokinasi Ląlsvės 
koncertui.

GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Po Koncerto bus šokiai, gros Geo. Kazakevi

čiaus 6 kavalkų orkestrą.
Prašome tuojau įsigyti bilietus ir dalyvauti 

šiame nepaprastai gražiame parengime.
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Dienraščio Laives Koncertas Įvyks 
Šį Sekmadienį-Ar Turite Tikietą?

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

-------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- K

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A, Petrikai
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 

Tel., EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

^IWIIIlUUUlllllOUIlllllUIIUlllAIHtllltMi

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

854 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatves nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTĄS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

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

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas i 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN M N. t.

'(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 reikalatisite. i

Specialistai Pritaikymui \
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietahis

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

is Suklestėjimo Požymiai 
Lietuvos Kaime

Kolektyviniai ūkiai suteikia auksinę progą Lietuvos 
valstiečių kultūrinio lygio i pakėlimui. Vyriausybė teikia 
nuoširdžią paramą kaimo kultūrininkams. Keletas gra
žių pavyzdžių didelių laimėjimų. Lietuvos inteligentijai 
atsidaro nauji veiklos horizontai. Pasiskaitykite sekamą 
straipsnį iš Vilniaus “Tiesos.”

-------- čiuje. Įvykusioje šios apy-
Audringi socialistinės sta- linkės darbo žmonių depu- 

tybos tempai ; mūsų šalyje, 
nauja, sparčiai tobulėjanti 
technika reikalauja, kad 
kiekvienas tarybinės valsty
bės pilietis būtų išsimoksli
nęs/ sąmoningas naujos 
santvarkos kūrėjas, sugebąs 
teisingai suprasti mūsų 
partijos politiką ir prakti
niame darbe ją vykdyti.
Smėtoninėje gadynėje kai

mas buvo apleistas ir 
pamirštas

Smetoninei gaujai viešpa
taujant, Lietuvos kaimas 
skendėjo tamsume. Sunki 
kova dėl būvio, skurdas, 
prietarai, girtybė ir degtin- 
darystė, tamsi kunigo suta
na nulėmė tuometinį kultū
rinį gyvenimą, kiek/iš viso 
galima kalbėti apie kultūri
nį gyvenimą anuo metu. To
kio gyvenimo dešimtmečiai 
negalėjo praeiti veltui. Kai 
dabar prie tarybinės san
tvarkos tenka tą palikimą 
likviduoti, ypač išryškėja 
šiurpi padėtis, į kurią buo
žių ir kapitalistų buvo į- 
stumta mūsų liaudis. Milži
niškos mūsų partijos ir vy
riausybės pastangos, nu
kreiptos į kuo spartesnį 
darbo žmonių švietimo-kul
tūros lygio pakėlimą. Kas
met labai žymi biudžeto da
lis skiriama šiam reikalui, 
mobilizuojami valstybės re
sursai ir stambios jėgos. 
Respublikos miestuose, mie
steliuose, stambesnėse gy
venvietėse kuriasi naujos 
kultūrinės įstaigos, plečia
mas švietimo tinklas, vis 
daugiau eilinį skaitytoją pa
siekia spauda, kinas, scenos 
menas. Tačiau su dideliais 
sunkumais susiduriama kai
me, kur darbo valstiečiai 
gyvena padrikai, vienkie
miais, ir daugelis priemo
nių netenka savo efektin
gumo. Neatsitiktina todėl, 
kad ten, kur vos tik susiku: 
ria kolektyviniai ūkiai,, ir 
valstiečiai pradeda artimiau 
tarpusavyje bendradarbiau
ti, tuoj išauga kultūros- 
švietimo įstaigos, pastebi
mai kyla švietimas.

Pastangos ir rezultatai
Priemonės, kurias vykdo 

mūsų vyriausybė darbo 
žmonių švietimui pakelti, 
jau dabar duoda pastebimų 
rezultatų. Apylinkėse, ku
riose anksčiau nebuvo jo-' 
kios kultūrinės įstaigos, ati
daromos mokyklos, steigia
mi klubai - skaityklos, bib
liotekos, organizuojami vie
tos valstiečių meno savi
veiklos rateliai, kai kur iš
leidžiami sieniniai laikraš
čiai ir t.t. Tarybiniai orga
nai privalo visokeriopai glo
boti šias kultūrines - Švieti
mo įstaigas, surasti joms 
tinkamus kūdrus, padėti 
darbe.

Štai Jurbarko apskrities 
ir valsčiaus Žiobrihinkų a- 
pylinkė, kurioje pradėtas 
labai reikšmingąs darbas.

Apylinkės , darbo žmonių 
deputatų taryboš iniciaty
va pradedami statyti nauji 
Kultūros namai. Apylinkė
je dabar jau veikia pradžios 
mokykla, klubas - skaitykla 
ir biblioteka, meno saviveik
los -ratelis, kuriame daly
vauja 22 apylinkės jaunuo
liai ir jaunuolės, ir kuris 
tapo vienu iš geresnių vals- darbo valstiečius su Įsaku

tatų tarybos sesijoje buvo 
•apsvarstyti kultūros - švie
timo reikalai. Deputatai iš
kėlė visą eilę naujų pasiū
lymų, kurių įgyvendinimas 
neabejotinai padės dar la
biau pakelti darbo žmonių 
švietimo lygį apylinkėje. 
Numatyta įsteigti klubo- 
skaityklos tarybą iš darbo 
valstiečių tarpo, suorgani
zuoti iki spalio 1 d. vakari
nę suaugusiųjų mokyklą, 
pastoviai kviesti, pas save 
•lektorius paskaitoms ir kt. 
Apylinkės taryba parėmė 
sveiką iniciatyvą sukurti 
kultūros židinį apylinkėje ir 
iš savo pusės imasi materia
liai paremt numatytas prie
mones.

Lietuvos inteligentijos 
garbingas vaidmuo

Šiame darbe kaimo inteli
gentijai tenka dideli uždavi
niai. Mokytojų, klubų-skai- 
tyklų, bibliotekų vedėjų ir 
kt. patriotinė pareiga va
dovauti kultūrinei statybai 
kaime. Ten, kur jie aktyvįai 
įsijungia į darbą,- kur jie 
sugeba pritraukti darbo 
valstiečius, kur apylinkių 
tarybos rūpestingai tvarko 
kultūros - švietimo reika
lus, teikia konkrečią para
mą kultūros - švietimo įstai
goms, ten jau pradeda kur
tis tikri kultūros židiniai. 
Tai ypač liečia tarybinių or
ganų paramą klubams-skai- 
tykloms, 'nes kaip tik nuo 
šių įstaigų reikia pradėti 
kultūros židinio -sukūrimą 
apylinkėje. Štai, Šakių aps
krityje, Sintautų valsčiuje, 
Veršių apylinkės klubas, 
skaitykla gražiai sutvarky
tas, gauna periodinę spau
dą, skaitykloje kas mėnesį 
išeina sienlaikraštis “Tary
biniu keliu”, veikia politinio 
švietimo ratelis, kuriam va
dovauja Veršių pradžios 
mokyklos mokytojas Stel
mokas. Meno saviveiklos ra
teliui, kuris jau suruošė še
šis vakarus, vadovauja pati 
skaityklos vedėja Muraus
kienė. Gerai veikia Biržų 
apskrities, Saločių valsr 
čiaus, Dagių apylinkės klu- 
bas-skaitykta, prie kurios 
taip pat veikia meninės sa
viveiklos ratelis, leidžiamas 
sienlaikraštis, rengiamos 
paskaitos valstiečiams.
Sunkumų ir trukumų dar 
yra, bet jie bus nugalėti
Reikia pažymėti, kad dar 

ne visų apylinkių tarybos 
yra supratusios kultūros- 
švietimo 'darbo reikšmę, 
k^ime ir neteikia savo mo
kykloms, * klubams-skaityk- 
loms reikiamos paramos. 
Kai kur klubams - skaityk
loms, bibliotekom^ dar ne
parūpintos tinkamos patal
pos, jos neatlieka savo pa
skirčių svarbiausiose ūkinė
se kampanijose. Pasitaiko 
darbuotojų, kurie galvoja, 1 
jog derliaus nuėmimo metu 
visai normalus reiškinys — 
uždaryti kluabi - skaityklos, 
kad esą, 'dabar darbymetis 
ir kultūros-švietimo darbas 
gali palaukti iki rudens-žie
mos sezono. Tai giliai klai
dinga pažiūra, prieš kurią 
reik griežtai kovoti. Kaip tik 
dabar šios įstaigos turi su
stiprinti savo propagandinį 
darbą, panaudoti tam reika
lui spaudą, supažindinti

dėl Socialistinio Darbo Did
vyrio vardo suteikimo ir ap
dovanojimo ordinais už 
aukšto derliaus išauginimą, 
pagelbėti išpopuliarinti so
cialistinių lenktynių .už 
greitą paruošų įvykdymą 
rezultatus, įtraukti į šį dar
bą atvykstančiuosius iš val
sčių ir apskričių.

Darbo valstiečių didį sie
kimą šviestis rodo didelis 
susidomėjimas spauda, ak
tualiausiais gyvenimo įvy
kiais, aktyvus dalyvavimas 
įvairiuose vietos saviveiklos 
kolektyvuose. Tarybinių or
ganų, kaimo inteligentų pa
reiga dėti visas pa
stangas sukurti kultūros ži
dinius kaime. Kiekvienas 
darbas, kiekviena kampa
nija turi būti glaudžiai su
rišti su kultūros-švietimo 
darbu su darbo valstiečių 
politinio sąmoningumo kėli
mu.

Kuriant kultūros centrus 
apylinkėse labai didelis yra 
šefuojančių organizac i j ų 
vaidmuo. Miestų įmonės ir 
įstaigos privalo padėti į- 
rengti klubus kaime, padėti 
įsigyti knygų, padėti sa- 
viveiklai. Tai kilnus uždavi
nys šefams, kurie įgauna 
plačius galimumus parodyti 
iniciatyvą.

Žiobrininkiečiai
gražią iniciatyvą. Tą incia- 
tyvą paremti, sukurti apy
linkėse kultūros centrus — 
neatidėtinas visų mūsų ta
rybinių organizacijų užda
vinys.

parodė

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) • 

pulti kaimyną, jį užmušti ir jo 
namus, apiplėšti-: šiandien ar 
rytoj?”

Ką apie tai pagalvotu val
džia ir žmonės? Ar leistų to
kį ruošimąsi prie kriminališko 
žygio garsinti? Ar leistų to
kius debatus?

Aišku, kad neleistų. " Aiš
ku, kad tokie “debatoriai” 
būtų suimti ir nubausti.

Bet štai Kanadoje vienos 
kolegijos studentai (fašistai, 
aišku) nusitarė suruošti vie
šus debatus klausimu : “Kada 
geriau paskelbti karą Tarybų 
Sąjungai: dabar, tuojau, ar 
dar palaukus?”

Ir tai daroma vardu z“žo-/ 
džio laisvės!”

Bet tai nieko bendra neturi 
su žodžio laisve. Tai ne žo
džio laisvė, bet kriminalystė.

Berlin.— Pranešama, kad 
amerikonų - anglų markės, 
brukamos į sovietinę Berly
no dalį, pigina sovietinių 
markiu vertę juodojoj rin- 
koj. . *

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LLD 68 kp. specialis susirinkimas 
įvyks lapkr. 15 d., 7:30 v. v., Lais- 
vės Choro salėje. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti,' nes turime svarbių 
reikalų aptarti. Būtinai reikia iš
rinkti delegatus j LLD 3-čios Aps
krities konferenciją, kuri įvyks 
gruod. 5 d. Hartforde. Manoma, kad 
atsildnkę nariai į šį susirinkimą ga
lės gauti naują knygą. Taipgi ma
lonėkite užsimokėti duokles už atei
nančius metus. Valdyba kviečia na
rius pasidarbuoti kuopos naudai, 
prirašykite naujų narių. Naujas na
rys užsimokėjęs $1.55 duoklių į me
tus, už tai gauna žurnalą “šviesą” 
(kvartalinis) ir naujai išleistą kny
gą kasmet. — Valdyba (267-268)

HARTFORD, CONN.
LLD 3LčiOs Apskrities konferenci

ja įvyks gruodžio 5 d., Laisvės Cho
ro salėje, 155 Hungerford St., 10 v. 
ryto. Visos kuopos išrinkite delega
tus ir laiku pribūkite konferencijoj. 
— F. Repšys, sekr. (267-268)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 16 d., 7:30 v. v., 143 Pierce 
St. Visi nariai prašomi dalyvauti, 
turime labai svarbių reikalų, taipgi 
gausime naują knygą. J— J. Mesko. 

(268-269)

KAS YRA IŠSIGIMĖLIS?
' (Tąsa nuo 2-ro pusi.)

tų praturtėję *kiti. Tai yra 
kapitalizmo sistemos pasek
mės.

Bet kas neleistina, tai at
sukimas nugaros savo klasei ir 
dar per siauraprotybę vadinti 
išgamomis tuos, kurie remia 
darbo žmonių valdžią — savo 
klasės valdžią. Kaip įvairios 
žmogaus dalys sudaro indivi
dual} organizmą ir gyvybę, 
taip vienos klasės individai su
daro klasinį organizmą.

Atsižadėjimas savė klasės 
yrą aiškus išsigimimas 
rugių virtimas dirse ar smilga, 
ko niekuomet, negalėtų dasi- 
leisti aukštesnio išsivystymo 
protas. Tos rūšies žmonės 
yra silpnapročiai, dėl ko ir 
pasiduoda išsigimimo įtakai. 
Bet reikią pažymėti, kad ne 
visi praturtėję Brazilijos lietu
viai išsigimė. Yra ir tokių, 
kurie remia demokratišką, 
darbo klasės judėjimą ir yra 
ištikimi savo tėvynei ir klasei. 
Tai yra tie, kurie turėjo aukš
tesnį protinį išsivystymą ir ne
pasidavė iššigimimui; jie su
pranta istorijos raidą ir eina 
pažangos keliu.

Tautiečiai,- neįžeiskite as
menų išsigimėliais, kurie to
kiais nėra ,nes meluodami pa
tys sau ir kitiems, pasirodote 
savo niekšiškumą ir neišma- 
numą. Sakalas.

Essex County, N. Y. — 
Nuo .kūdikių paralyžiaus 
mirė Ed. McČarthy’enė, 37 
metų amžiaus.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10990 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 43(2 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
WILLIAM WOLFSON & LEON WOLFSON

; J. J. Kaškiaučius, M. D.
630 Summer Avcntie, -x

• Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios 1

426 LAFAYETTE ŠT., 
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5172
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i Egzaminuojant Akis, į 
j Rašome Receptas i 
l’Darome ir Pritaikome Akiniusi

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

RONKONKOMA
8684

įz^

9

HELP WANTED—FE 
REIKALINGOS MO1

OPERATORES
IR FINIŠERKOS

PATYRUSIOS

Prie Moteriškų Koatų ir Siūtų 
* . ■ •Nuolatinis Darbas

JUNIOR DEB 
COAT AND SUIT CO.

411-413 ANDERSON AVENUE
Fairview, N. J.

wanted—male 
LAL1NGI VYRAI

HELP 
REIKALINGI

STALIORIAI
Darba’s prie stalo. Gera Alga. 

Darbas.
SPECIALTY WOODCRAFT,

11 E. 167th St., Bronx, N.

Nuo'

INC.

SKEIJBKITES LAISVĖJE 
-------------------------------- —i.

Fotografas '
Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokių grupių ir 
®Iš senų . 

naujus paveiks* 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame 
rikoniškais. Rel 
kalu! esant i 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-’ 
^ogi atmaliavojų 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 
Canjpm Broadway ir Stone Ave., prie 

Chauncey St., Broadway Line.
Tel. GLenmore 5-6191

Joseph Garszva •
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų,/ 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

•Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių ( 
gražus pasirinkimas.

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Ęorest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y 
Suteikiam garbingas laidotuves

$150"
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

rH TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdesio VAlaiidoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną. 
’Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. — Šešt., Lapkr.
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Koncerte Sekmadienį
Aidės gražutėmis dainomis 

Liberty Auditorija šį sekma
dienį, lapkričio 14-tą, nes ten

\ 'n

■ ‘ T.; *•" M

NeHY)rkk>zWž'/a7lnl<rt
igiasDvasiš- Pasimatykime Laisves

kis Sakys Pamokslą 
Brooklyno Bažnyčioje

Alaus Išvežioto jų Bylą 
Perduoda Arbitratoriui 
Išspręsti

Pasauliniai paskilbęs anglų 
dvasiškis Canterbury’© deka
nas ‘daktaras Hewlett John
son atvyksta į Brooklyną šį 
sekmadienį, lapkričio 14-tą. 
Jisai dalyvaus pamaldose ir 
sakys pamokslą 11-tą valandą 
ryto Holy Trinity episkopai© 
bažnyčioje prie Montague ir 
Clinton Sts., Brooklyne, kaip 
praneša tos bažnyčios klebo
nas dr. John Howard Melish.

Dvasiškis Johnson atvyko į 
New Yorką lapkričio 12-tą. 
Po apsilankymo čionai, jisai 
apkeliaus 13 valstijų.

Iš karto J. V. Valstybės De- 
partmentas buvo uždraudęs 
Johnsonui atvykti, nes jį kvie
tė Nacionalė Amerikos-Sovie- 
tų Draugingumo Taryba. Tuo
met antrąjį kvietimą pasirašė 
šimtai dvasiškių ir svietiškių 
švietėjų, mokslininkų ir kitų 
visuomenininkų. Jų prašymo 
leisti Johnsonui atvykti vals
tybės departmentas nebedrįso 
Atmesti.

Koncertas bus šį sekmadie
nį, lapkričio (Nov.) 14tą, Li
berty Auditorium, kampas

i

Albertas VasiliauskasBiruta Ramoškaitė

Streikuojantieji alaus išve- 
žiotojai ir jų pagelbininkai 
(audringame mitinge praėju
sio ketvirtadienio vakarą, St. 
Nicholas Arenoje, New Yor
ke) būk sutiko savo bylą 
pervesti miestavajam arbitra- 
toritii - tarpininkui Theodore 
W. Kheel. Greta jo sprendi
me bylos dalyvaus firmų ir 
unijos atstovai.

Šiuos žodžius 
nebuvo aišku, kas 
siūle pasidavimo 
sąlygas — ar jas
vęs eilinių narių komitetas, ar 
unijos viršenybė. Viršininkai 
iš karto nerėmė streiko, ne
vadovavo jam, 
antradienį unijos 
susitaikė su

Mitingai Aiškinimui 
Vėžio Ligos

Brooklyniškis Cancer Com
mittee paskelbė rengiąs 12-ką 
didelių susiedijose mitingų 
aiškinimui apie vėžio ligą. 
Taipgi praneša, jog komitetas 
yra pasiruošęs patarnauti vie-' 
tinėms draugijoms ir organi
zacijų kuopoms, teikti prele
gentus ir filmas nemokamai, 
jeigu jos suruoš vakarus ir 
sukvies pakankamą . skaičių 
publikos.

■
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Tallulah Bank- 
“Forsaking Ali 
Hope Williams 
Good Americ-Mary Kreivėnienė dovanojo 

3 rankšluosčius
bowling alėms. Centras 
kingas jai už dovaną.

auditorijos
d ė-

Apdovanojo 
Kultūrinį Centrą

rašant dar 
ir kaip pa- 
arbitracijai 
pasiūlė bu-

Federaliame Teismabutyje, 
New Yorke, įvyko apeigos pa
minėti velionį Aukščiausiojo 
Teismo teisėją Charles Evans 
linges.

Aktorius Susižeidė 
Iš Nusivylimo

Fred Keating, 45 metų, akto
rius ir magikas, įsipjovęs rie- 
šelius su britva praėjusį pir
madienį viešbutyje Ashley, 
New Yorke. . Po to jis pats 
pašaukęs policiją ir pasisakęs 
įsipjovusiu.

Menama, kad jis gal bandęs 
nusižudyti, bet pabijojęs, o 
gal tik norėjęs dramatiškai 
atkreipti doinę į savo liūdną, 
nesaugią dabartį ir ateitį. Bu-

vęs kadaise vienu iš žymiau 
šiųjų vodevilio aktorių, taipgi 
vaidinęs su 
head veikale 
Others,” ir sū 
veikale “Ali
ans,” dabar negaunąs darbo.

MažėjimasMarbų industrijo
je ir menkėjimas liaudies pa
jamų dėl pakilusių kainų iš 
vienos, pusės, ir teatrų savi
ninkų pelrtikavimasis iš kitos 
pusės atima iŠ aktorių progas 
išlaikyti jau išsidirbtą karje
rą ir juo labiau apsunkina, pa
stoja kęlią naujiems talen
tams pasireikšti, pasiekti me
no aukštumas.

Darbininkas Apiplėšė 
Unijos Ofisą, Bet 
Sugrąžino Grobį

įvyks dienraščio Laisvės me
tinis koncertas. Jo programo
je dalyvaus grupė iš pačių žy
miausių mūsų lietuviškos dai
nos talentų :

Biruta Ramoškaitė, sopra
nas ,taipgi pasižymėjusi operų 
dainininkė ir artistė, kuri yra 
įsigijusi gražios karjeros tarp 
lietuvių ir amerikonų.

Detroito Merginų Sekstetas, 
kurio pasirodymas pernai LMS 
festivalyje vos neeksplodavo 
salę ovacijomis, i

Stefan Kozakevich, barito
nas, tai pagarsėjęs operų dai
nininkas ir artistas, kuris 
amerikoniškoje spaudoje yra 
plačiai garbinamas.

Albertas Vasiliauskas, 
ras, puikaus talento ir 
išsilavinęs dainininkas.
amerikonų jis yra žinomas 
kaipo radijo dainininkas.

, Brooklyno Aido Choras, va
dovybėj Geo. Kazakevičiaus, 
gražiai dainuoja, dabar jis 
specialiai mokinasi Laisvės 
koncertui.

George Kazakevičiaus Or
kestrą, 6 muzikantų, gros šo
kiams.

teno- 
gerai 
Tarp

I Kt

t »

, Brooklynietis Seymour Haus- i 
man, veteranas, atėjęs į CIO 
Wholesale & W are h ouse Į 
Workers Unijos Lokalo 65-to 
raštinę, 13 Astor Place, ir pa- I 
sisakęs laukiančiu agento. Pa
siėmęs laikraštį skaityti. Ta
čiau paskiau- pamatęs sekre- . 
torę perkeliant pinigus iš vie- j 
tos vieton, pareikalavęs juosi 
atiduoti, grąsindamas šauti.

Pinigus jam atidavė. Ten
būta $427. Niekas raštinėje 
jo nepažino ir jis prasišalino 
nepagautas. Tačiau vėliau jis 
sugrįžo į raštinę, pasisako esąs 
tuo plėšiku ir numetė pinigus 
ant stalo. Jis sakėsi, kad są
žinė neleidusi jam nurimti. 
Apsigalvojęs, kad vogti pini
gai" jam gero neatneš, nors 
pinigai esą jam desperatiškai 
reikalingi.

Sužinojus, kad jis yra tos- 
unijos nariu, viršininkai jam 
paliepė atsižadėti narystės ir 
vis viena pašaukė policiją, ta
čiau atsisakė prieš jį pasira
šyti kaltinimą. Kaip su juo 
pasielgs teisėjas, teks palauk
ti ir pamatyti.

llOth St.' ir Atlantic Avenue, 
Richmond Hill, L. L, N. Y. 
Pradžia 3:30 vai. po pietų.

Įėjimas į auditoriją bus tik
tai iš 110th St.

Traukiniais: Arčiausia pri
veža BMT Jamaica Line. Išlip- 
kit tilth St. stotyje, išeikit iš 
stoties tame pačiame šone, už
pakaliniame gale stoties, ei
kite tuo pačiu 111-tos gatvės 
šaligatviu iki Atlantic Avė., o 
ten skersai gatvę, po dešinei, 
matysite salę.

Automobiliais iš Jersey: Iš
važiavus iš Holland Tunnel 
važiuokite Canal Strytu į 
Brooklyn Bridge (ne tą, ku
riuo'' važiuodavo! į Laisvę), 
važiuokite Flatbush Ave. iki 
Atlantic Avė. ir ilgokai At
lantic Avė. iki 110th St.

Visus kviečiame valgyti pie
tūs Kultūrinio Centro restora- 
cijoje, nes
dalyviams bus 
riaušių valgių, 
kainų, būsite 
nomis.

Pietūs bus 
dieną.

Laisvės koncerto
prigaminta gc-

Nesibaidykite
patenkinti kai-

r

gatavi 12 val,

.’p-
&

RANDA VOJIMAI
Pasirandavoja vienas kambarys 

su virtuvėle, arti Sunset Park. Visi 
įtaisymai, galima daryti valgį. Nau. 
jas šaldytuvas. Viskas puikiai ištai
syta. Patogu vedusiai porai ar pa
vieniui asmeniui. $10.50 į savaitę. 
Galite kreiptis bile dieną po 4 va
landos po pietų. Važiuokite 4th Avė. 
local iki 45th St. stoties. (Bayridge) 
660 — 44th St. Klauskite • savinin- 

■/ ko.

Oilll’as Nesiskaitė 
Su Unijos Komitetu

Iš Lietuvių Sveikatos 
Kultūros Klubo

bet praėjusį 
Viršininkai 

streiko komitetu, 
žinome tiek, kad 
buvo triukšmin- 
kad pasidavimo 
klausimas buvo 

nepilnai pastaty- 
buvo be didelės 

Bet po
sukilo, nes

Charles P. Gautier, 81 m. 
amžiaus, gyvenęs 227 Maujer 
St., Brooklyne, mirė lapkričio 
10 d., namuose. Kūnas pa
šarvotas graboriaus Matthew 
P. Ballas (Bieliausko) koply
čioje, 660 Grand St., Brookly
ne. Bus palaidotas lapkričio 
13 d., Lutheran kapinėse. Lai
dotuvių apeigas prižiūri gra- 
borius Bieliauskas.

Paliko nuliūdusius moterį 
Dorą ir du sūnus Frank , ir 
Hilliard, taipgi tolimesnius gi
mines.

Flatbush sekcijos, Brookly
ne, gyventojai masiniai susita
rė eiti teisme reikalauti, kad 
Plastic Glass Corp, šapa, 
esanti 860 E. 52nd St., imtų
si priemonių prašalinti smar
vę.

kJ $
X

1

ROMANii
Pagaliaus

ORO PAŠTU
DABAR Apdrausti Dovaną Pundeliai nusiunčiami j kelias dienas. 

ORO PAŠTAS SIUNČIA IR VAISTUS 
“NEMOKAMAI” REIKALAUKITE APRAŠANČIO KATALOGO.

CIO Transport Workers li
nijos visasai iškosios tarybos 
paskirtas komitetas susirinko 
praėjusį ketvirtadienį Hotel 
Lincoln, New Yorke, išklausy
ti skundus unijistų prieš vir
šininką Michael J. Quill. Ir 
bendrai išklausyti nesušipra- 
mus. įneštus unijon Taft-Hart- 
ley akto proga reakcininkams 
pasimojus sužaloti neseniai 
buvusią vieningą ir galingą 
transportininkų uniją.

Quill pasistatė begaliniai 
didžiu “patrijotu,” didesniu 
už desėtkus tūkstančių narių, 
kurie per visą dieną prakai
tavo vairuodami traukinius, 
autobusus ir kitas transporta- 
cijos priemones. Jis tik pa
šaukė dalyvius atsistoti atsi
minimui ano karo mirusių, 
paskui gerokai išpravardžiavo 
pažangiuosius “raudonaisiais” 
(tam nebuvo šventės), ir išėjo 
“švęsti” karo paliaubų dieną.

Komi- 
nors pa- 
kultūros

Petronės

Paskiausis susirinkimas buvo 
vidutinis. Prakalbų ir prelek- 
cijų komisija raportavo ir su
sirinkimas užgyrė jos veikimą, 
paliko darbuotis ir ateityj, 
rengti tokias ar kitokias pro
gramas klubo naudai, 
sija mano ateityje ką 
ruošti sveikatos ir 
klausimais.

Nauja iždininke
Vižlianskienės vietoje išrink
ta K. Žemaitienė.

Paaukota Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlei $15 ir Lietuvių 
Wallace for President. Klubui 
$10. Į LKM delegatu, išrink
tas S.^Griškus. Tas parodo, 
kad Lietuvių Sveikatos Kultū
ros Klubas darbuojasi sveika
tos ir apšvietos- srityje.

Klubo Korespondentas.

šiuo tarpu 
susirinkimas 
gas dėl to, 
arbitracijai 
neaiškiai ar 
tas, nes jis
opozicijos priimtas. j 
priėmimo, nariai 
apsižiūrėjo, kad priėmimu ar
bitram jos jie netenka teisės 
reikalauti ir gauti seniau ne- 
damokėto algos priedo (back 
pay), už kurį unija bylihėjosi 
per du metus.

Tų pinigų jie reikalavo ir 
tikėjosi gauti einant Naciona- 
lės Darbo Santykių Tarybos 
sprendimu, kad darbininkams 
turi būti mokama lYuo atėjimo 
į darbavietę — nuo įžengimo 
firmos patalposna (portal-to- 
portal), o ne nuo tada, kada 
jiems paduodama darbas. 
Kuomet už ta laika nemoka
ma, kompanijos spaudžia dar
bininkus pribūti laiku, nors 
jiems darbo ir neturėtų per 
porą ar daugiati valandų.

Iš naujo perbalsuoti tą klau
simą, žinoma, viršininkai ne
leido, įsakė visiems grįžti dar
ban penktadienio rytą. Ne
pasitenkinusieji tarimu darbi
ninkai šaukė, kad jie negrįš.

WORLD TOURISTS nc
1845 BROADWAY (60th ST ). NEW YORK 23. N. Y. 
Telephone; Luxemburg 2-0590

*

“THE RED SHOES”
J. Arthur Rank’o veikalas

Technicolor Spalvom 
RH0H 45th street> 
D1UUU nuo Brodway

PRAŠOME TALKOS 
Laisvės koncerto di^ną, 14- 
lapkričio, Liberty Audito- 

abi di-
ten ves vi- 
reikia dar- 
prie alaus, 
praneškite

ta 
rijoje, Laisvė turės 
tižiąsias sales ir 
są bizni sau. Tad 
bininku virtuvei ir 
Sutikimą dirbti
Laisvės administracijai.

Pietūs bus duodami nuo 12 
valandos,, darbininkų reikės 
anksti, ir per visą dieną.

Rex Harrison. * Linda Darnell | 
Rudy Vallee ♦ Barbara Lawrence J 

20th Century’s į
“Unfaithfully Yours” I

Scenoj—Asmenižkai ■
PETER LIND ifAYES

MARY HEALY • JACK COLE ■
Ant I.*do “FIESTA”

Arndld Shoda • Joan Hyldoft ’
ROY V 7th Avenue I
iff**7-'1' X ir 50th St. J

-—■A

Lapkričio 23-čią įvyks apei
gos, pradėti statybą Flatbush 
susiedijai vidurinės mokyklos 
prie Veronica Place ir Snyder 
Ave. Ten jau esančioji liau
dies mokykla 2-16 taipgi taps 
dalimi būsimos “junior high.”

žvaigždziuoja
OLIVIA DE HAVILAND

N. Y. STAR sako: “Olivia de Haviland’s yra vienas visų puikiausių 
bet kada vaidinimų.” Taip pat žvaigždziuoja:

LEO GENN - MARK STEVENS 
CELESTE HOLM

Rivoli THEATRE — BROADWAY ir 49th ST

BROOKLYN.

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 

Puikus steičius su naujausiais 
Įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-8842

BRONX AGENCY

UP

Swirl Cut

Valandos:

LWUVHM
Hairdressers

6 pust—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Sėst., Lapkr. 13,

EMRA MFG. & TRADING CO.
2770 Third Ave. (cor. 146 St.) MO 9-6761

Telefonas 
EVergreen 4-7729

Jūs esate ' kviečia
mos ... užeiti ne
mokamai 
kai pasitarti
jūsų plaukų 
symą.

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

asmeniš- 
apie 

sutai-

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už grieštai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6238

Fashion
Center

For Appointment Call EVergreen 4-2525
Mon. Tues.. Wed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

□to

LITUANICA SQUARE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

1

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per

Albiną
Stripinį
Permanent Waves

50

for difficult, resis- , 
tant, for bleached 
for dyed ... or ba
by fine .:. hard-to- 

wave hair ...
AND OF COURSE
FOR NORMAL 
HAIR!

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pr<£ 
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu.

Ne tik, kad tai 
švelnią, naturalę 
malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

GERIAUSIA-DUONA
ĄSCHOLES BAKING
z532 Grand Street, Brooklyn

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 duoną valgydami sutaupysite 

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

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

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

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir‘Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

orf JDD’C O A O 411 GRAND STREET lLH 0 . O AK BROOKLYN, N. Y

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS .

TELEVISION




