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išrinktas į Jungtiniu Valstijų 
Senatą iš Minnesota. Jis sa
ko, kad naujasis Kongresas 
turės be delsimo priimti civi
linių teisių programą, žmonės 
už tai balsavo. žmonė^ rei
kalaus, kad Kongreso demo
kratai išpildytų savo pažadus.

Humphrey sako, kad mes su 
tokia programa jau esame pa
vėlavę visus 172 metu. Nuo 
pat 1776 metų revoliucijos 
reikėjo panaikinti diskrimina
ciją prieš negrus.

Tiek tik galima pridėti :*Lai 
ponas Humphrey kalbės taip 
kovingai Senate, kaip jis da
bar kalba laikraštyje!

★ ★ ★
Kasmet darbininkai praran

da šimtus milijonų darbo va
landų tik dėl Įvairių susirgi
mų. Nuostolis baisiausias. Pa
vyzdžiui, Įvairios nervų ligos 
suėda 132,000,000 darbo va
landų ; reumatizmas — 97, - 
200,000 valandų; širdies ligos 
— 95,200,000 vai., džiova — 
41,400,000 vai., vėžys ir tu- 
meriai — 36,200,000 vai.

Yra kuomi susirūpinti. Bet 
ar valdžia rimtai rūpinasi? 
Ne, nesirūpina. Ji militariz- 
mo reikalams išmeta bilijonus, 
o sveikatos reikalams neturi 
pinigų.

★ ★ ★
Korespondentas Middleton 

rašo iš Berlyno, kad vakarinė
je Vokietijoje (amerikiečių, 
anglų ir francūzų zonose) vi
sur laimi patys dešiniausi su
tvėrimai. O tai reiškia, kad 
atgimsta ir atgyja hitlerinin- 
JcaL 
‘ Prisikeliančiam hitlerizmui 
vadovauja Dr. Otto Strasser.

Be jokios baimės ir baus
mės Strasser šaukia vokiečius 
atsteigti hitlerini “socializ
mą.”

★ ★ ★
Kas Įdomiausia, kad šis 

naujas “furjeris” Strasser gy
vena Anglijoje ir iš ten veda 
Vokietijoje fašizmo atsteigimo 
kampaniją. Jis žada neužilgo 
sugrĮžti Vokietijon. Kalbos 
eina, kad anglai jį finansuoja.

★ ★ ★
Čiang Kai-šekas neturėjo 

lėktuvų. Amerika jam sutei
kė lėktuvus, čiang Kai-šekas 
neturėjo lakūnų. Amerika jam 
išlavino lakūnus, čiang Kai- 
šekas neturėjo amunicijos. A- 
merika aprūpino jj amunicija.

Dabar tie lakūnai iš tų lėk
tuvų su ta amunicija bombar- 
Muoja ir griauna Kinijos mies
tus.

Amerikiečiai, gyveną Kini
joje, prašo mūsų valdžios su
valdyti čiang Kai-šeką. Jie 
sako, kad tuojau nebebus to
kio kiniečio, kuris nekeiktų 
Amerikos.

★ ★ ★
Tai jau ir Elizabeth T. 

Bentley persikrikštino j kata
likus. * J katalikų bažnyčią ją 
priėmė pats prelatas’ Sheen. 
Tas pats prelatas “prie dva
sios šventos” atvedė ir Louis 
Budenz.

Budenz gavo darbą vienoj 
katalikų kolegijoje. Bentley 
švarinasi klioštoriuje.

Bentley ir Budenz yra be 
jokios sąžinės prasimelavę 
žmonės.

Amerikos žmonės balsavo 
už taiką. Bet prezidentas Tru- 
manas sako, kad nieko nebus 
daroma dėl tarptautinės padė
ties pataisymo.

Jungtinių Tautų sekretorius 
Lie ir Asamblėjos pirmininkas 
Evatt pasiūlė keturių didžių
jų valstybių ministrams susi
rinkti ir spręsti Berlyno klau
simą. Trumanas pasiūlymą 
vetavo (atmetė).

(Tąsa ft-me pusi.)

Truman Paskyrė Dullesą 
Amerikos Atstovų Vadu 
Jungtinėse Tautose
Dulles—-Trusty Advokatas, Dewey’o-Marshallo Patarėjas; 
Karo Metu Jis Ragino Ameriką Susitaikyti su Hitleriu

Key West, Florida.—Pre
zidentas Trumanas paskyrė 
republikoną m i 1 i o nierių 
Wall Stryto advokatą Johną 
F. Dullesą veikiančiuoju 
pirmininku Amerikos atsto
vų Jungtinių Tautų seime.

Dulles pavaduos Jungti
nėse Tautose valstybės sek
retorių Marshallą, kai Mar- 
shallas šiomis dienomis iš
lėks iš Paryžiaus į Wash- 
ingtoną. Marshallas pirma
dienį tarsis su prez. Truma- 
nu apie politiką Europoj ir 
Azijoj.

Prezidentinių rinkimų va
juje Dulles buvo vyriausias 
republikonų kandidato Tho- 
mo Dewey’o patarėjas už
sieniniais klausimais. Jis 
veikia ir kaip valstybės sek
retoriaus Marshall© patarė
jas Jungtinėse Tautose.

Dulles atstovauja milži
niškus Rockefellerių biznius 
Wall Stryte. Jis taipgi yra 
narys J..Henry Schroederio 
bankinės - fabrikinės kom
panijos, kuri yra tarptauti
nis! anglų-amerikonų trus- 
tas.

Naciai kartotinai naudo
jo Dullesą, kaip tarpininką 
tarp Vokietijos ir Jungtin. 
Valstijų.

Karo metu Dulles griež
tai priešinosi užsieninei 
prez. Roosevelto politikai ir 
šaukė Ameriką daryti dery
binę taiką su hitlerine Vo
kietija.

SUGRIUVO BELGŲ 
MINISTRŲ KABINETAS

Brussels, Belgija. — Sui
ro Belgijos ministrų kabi
netas, kurio premjeras buvo 
socialdemokratas Spaak. Jo 
valdžia buvo aštriai kriti
kuojama, kad pakeitė mir
ties bausmę belgams'išdavi
kams, kurie veikė išvien su 
naciais okupantais.

Greitai Sudyla Duoti 
Franci jai Bilionai Dolerių

Paryžius. — Buvęs Fran
ci jos premjeras Paul Rey- 
naud viešoje kalboje įspėjo, 
kad gręsia bankrutas Fran
ci jos valstybės iždui. Jisai 
priminė, jog francūzų val
džia jau išleido savo $2,- 
000,000,000 aukso atsargą ir 
sunaudojo $3,344,000,000 
aukso atsargą ir sunaudojo 
$3,344,000,000, kuriuos po 
karo gavo iš Amerikos.

Įkalinta 300 Franci  jos 
Angliakasių

Paryžius. — Franci jos 
teisingumo ministras Andre 
Marie pranešė valstybės 
seimui, jog valdžia areštavo 
ir teisė jaugiau kaip 1,000 
angliakasių už dalyvavimą 
visuotiname jų streike. Dau
giau kaip 300 tų streikierių 
nuteista kalėti.
4

Dabar Dulles tarnauja 
kaip vyriausias Marshall© 
patarėjas karui “prieš ko
munizmą” Kinijoj, Graiki
joj ir vakarinėj Europoj.

Teigiama, kad pagal Dul- 
leso patarimą-Amerika ir 
Anglija nusprendė sugrą
žint vokiečiams buvusiems 
savininkams (h i 11 erinin- 
kams) Ruhr srities anglia- 
kasyklas ir kitas pramones, 
vakarinėje Vokietijoje. \

“Vakar Hitler, Šiandien 
Truman,”—Pareiškė 
Francūzų Komunistas

Paryžius. — Francijos 
valdovai atmeta Generalės 
Darbo Federacijos reikala
vimą pakelti darbininkams 
algas, ypač todėl, kad tam 
priešinasi Marshallo-Tru- 
mano planas. Dabar jie pa
siuntė kariuomenę prieš 
streikuojančius Dunkirke 
laivakrovius, reikalaujan
čius daugiau algos.

Minėdamas tokius val
džios veiksmus, komunistas 
August Le Coue'r pareiškė 
seime:

“Vakar buvo Hitleris, 
šiandien yra Trumanas. O 
dabartinė Francijos valdžia 
tai tik Trumano lekajai.”

Valdininkai Ragina
Laivakrovius Darban

I

New York. -— Atvykę 
valdžios tarpininkai mėgina 
sutaikyti streikuojančius 
rytinių uostų laivakrovius 
su kompanijomis: ragina 
streikierius grįžti darban, 
kol bus derybos tęsiamos.

Laivakrovių Unijos deši
nysis pirmininkas Joe Ryan 
slaptai kuždėjosi su kom
panijų atstovais.

Ryanas taip pat sakė, kad 
jis per telefoną šaukęs Ka
nados laivakrovių vadus su
stabdyt ten iškrovimą laivų, 
kurie pradiniai plaukė į 
New Yorką, bet dėl streiko 
čia pasuko į Kanados uos
tus.

I

.Snieginės Audros Siautė 
Vakarinėse Valstijose

Chicago. — Keliose vidųr- 
vakarinėse ir pietinėse val
stijose storai pasnigo ir 
šalti žieminiai vėjai švilpė 
iki 68 mylių per valandą. 
Wisconsine, Minnesotoj ir 
lowoj ledai aptraukė vieš
kelius ir oras atšalo iki 10- 
20 laipsnių.

Nebraskoj, Coloradoj, So. 
Dakotoj ir Texase prisnigo 
iki 5 colių. Siautėjo viesulas 
Louisianoj; sužeidė 6 asme
nis.

ORAS. — Lietus, šalčiau.

Amerikiečių posakis, jog paskiausio juokas smagiau
sia, pasikartojo. Juokas atiteko prezidentui Trumanui. 
Jis čia linksmai parodo kopiją pulkininko McCormick’o 
išleisto Chicago Tribune, kuriame jis, norėdamas pra
lenkti kitus laikraščius, bet vaduodamasis spėjimais, 
paskelbė Dewey išrinktu.

P. ’3.—Po to visko, kalbėdamas katalikų politikie
rių susirinkime, Įvykusiame St. Peter’s bažnyčios patal
pose, (kunigų. kontroliuojamo) Fordham Universiteto 
profesorius David Marshall pareiškė, jog Amerikos 

spauda esanti teisingiausia pasaulyje.

Vadinamas Čiango ‘Laimėjimas’ 
— 38 Mylių Atgal nuo Sucowo

Nanking, Kinija.— Čiang 
Kai-šeko tautininkai kar
tojo, kad jie “pilnai laimė
ję” prieš, kinų liaudininkus- 
komunistus mūšyje dėl Su
cowo, 150 mylių nuo sosti
nės Nankingo. Tautininkų 
komanda sykiu pranešė, jog 
komunistai užėmė Suhsien 
miestą, 38 mylios į pietus 
nuo Sucowo, kelyje į Nan- 
king.ą.

Tautininkai taipgi pripa
žino, kad liaudininkai - ko
munistai perkirto geležin
kelį tarp Sucowo ir Nan
kingo. Antra vertus, tauti
ninkai negali nurodyt bent 
vieno miestelio, kurį būtų 
atkariavę nuo komunistų 
šiame fronte.

Associated Press prane
ša, kad komunistai apsupo

Franci j os Social - Ministrai 
Ragina Suvaržyt Streikus

Paryžius. — Francijos 
vidaus reikalų ministras 
Jules Moch ir prekybos- 
pramonės ministras Rober
tas Lacos.te, abudu “socia
listai”, ragino šalies seimą 
naujais įstatymais aprėžti 
streiko teisę. Tokių įstaty
mų reikalavo ir teisingumo 
ministras Andre Marie.

Jie pasakojo, kad tie įsta
tymai būtų vartojami, esą*

IZRAELIS IŠTRAUKS DAUGUMA AJIMUOS 
IŠ NEGEVO, BET LAIKYS Tį PLOTĄ SAU 

t . ‘

Paryžius. — Izraelio at-, 
stovai pranešė, kad pasi
trauks iš Negevo tie izrąe- 
liečių armijos junginiai, ku
rie buvo nusiųsti ofensyvui, 
prieš egiptėnus - arabus 
spalių mėnesį; bet tam tik
ras skaičius izraeliečių turi 
tep pasilaikyti tvarkai pri
žiūrėti.

Penktadienio žinia sakė, 
kad Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryba priėmė Izrae

Sucowa iš šiaurės, rytų ir 
pietų.

Manoma, kad tautininkai 
atrėmė' ' komunistus'' ‘ tiktai 
toliau į rytus nuo Sucowo. 
Komunistai, matyt, per
tvarko savo jėgas panaujin
tam ofensyvui, sako 'Ass. 
Press.

Tautininkai permetė ge
riausią savo kariuomenę su 
100 amerikinių bombane- 
šių, su jankių tankais ir šar
vuotais automobiliais kovon 
į rytus nuo, Sucowo. Anot 
amerikinių korespondentų, 
tautininkai ten tiek sulaikę 
liaudininkus - komunistus, 
kad Kinijos valdovas Čiang 
Kai-šekas dar galės vieną 
mėnesį atsilaikyti savo sos
tinėje Nankinge.

“tiktai prieš politinius 
streikus.” Taip jie vadino 
angliakasių streiką ir nau
jai skelbiamą laivakrovių 
streiką.

Marie sakė, jog turėtų 
būti areštuojami taip pat 
seimo nariai ir miestų ma
jorai, kurie padeda darbi
ninkam streikuoti, kuomet 
valdžia uždraudžia streiką.

lio pareiškimą, žadantį at
saukt izraeliečių ofensyvo 
jėgas iš Negevo.

Saugumo Taryba buvo 
įsakius Izraeliui visai pasi
traukt atgal iki pozicijų, 
kuriose izraeliečiai buvo 
spalių mėnesio pusėje, va
dinasi, užleist savo laimėji
mus egiptėnams Negeve. 
Izraelis nesutiko sugrąžint 
Negevą įsiveržėliams egip
tėnams. Izraeliečiai laiko

Kongresmanas O’Konski
Kaltinamas už Valdžios
Pinigų Sukimą Sau
Jis Išgavęs iš Valdžios Tūkstančius Dolerių Kaip Algas 
Nebuvėliams Neva Kongresiniams Savo Sekretoriams

Washington. — Darbo 
Federacijos Sąjunga Politi
niam Veikimui reikalauja, 
kad teisingumo departmen- 
tas ištirtų suktybes, kurio
mis yra kaltinamas republi- 
konas Wisconsino kongres
manas Alvinas E. O’Konski.

Grupė Wisconsino valsti
jos advokatų stato sekamus 
kaltinimus prieš O’Konskį, 
pirmininką Am er ikiečių 
Organizacijos Kovai prieš

Anglai-Amerikonai 
Atmetė Sovietų Planą 
Ginkluotei Mažinti

Paryžius. — Amerikos, 
Anglijos ir Francijos atsto
vai Jungtinėse Tautose at
metė Sovietų planą dėl apsi
ginklavimo sumažinimo. So
vietai siūlė:

Amerika, Anglija, Sovie
tų Sąjunga, Francija ir Ki
nija privalo per vienus me
tus sumažinti ginkluotas sa
vo jėgas visu trečdaliu ir 
turi būti padaryta sutartis, 
kuri uždraustų atominių 
ginklų vartojimą.

John F. Dulles, ameriki
nės delegacijos vadas, ap
šaukė Sovietų pasiūlymą 
“žiauria apgavyste.”

Naikinama Rendų 
Kontrolė 3-se Srityse

Washington. — Valdinis 
gyvenamųjų namų parūpi- 
nimo “greitintojas” Tighe 
Woods panaikino rendų 
kontrolę C r a w f ordville, 
Ind.; Centreville, Miss., ' ir- 
Logane, Utah. Sakė, bus nu
imta rendų kontrolė ir tū
lose kitose vietose. Bet New 
Yorke ir kituose didmies
čiuose dar reikėsią palauk
ti.

IŠBRAUKTAS Iš KOMU
NISTŲ PARTIJOS 
BEDACHTAS

New York. — Komunistų 
Partijos komitetas pašali
no iš partijos Max Bedach- 
tą, kaipo atskalūną partiji- 
nės vienybės ardytoją. >

Karinis Lėktuvas Skrenda 
600 Mylių per Valandą

Washington. —: Išbandy
tas naujas greitasis karinis 
laivyno lėktuvas, vadinamas 
“lekiantis sparnas.” Jis 
skrenda 600 mylių per va
landą ar daugiau. Šis lėktu
vas ne pats pakyla nuo že
mės; jis yra bombanešio 
nešamas ir oran paleidžia
mas. .

Negevą savo žeme.
Izraelis paskyrė atstovus 

deryboms su arabiškais 
kraštais dėl paliaubų įvyk
dymo Palestinoj, pagal 
Jungt. Tautų įsakymą.

Komunistus:' |
Kongresmanas O’Konski 

1940 m. pirko iš Martino 
Vickerso savaitinį laikraštį 
“Montreal River Miner”; 
pasamdė buvusį laikraščio 
savininką Vickersą neva 
kaip sekretorių, reikalingą 
kongresiniams darbams at
likti, ir ėmė iš valdžios če
kius, kaip valdinę Vickerso 
algą. Bet Vickers jokio kon
gresiniai - valdinio darbo 
neatliko. Jis dirbo tik O’- 
Konskio pirkto laikraščio 
spaustuvėje.

O’Konskis buvo sulygęst 
užmokėti Vickersui $6,500 
už tą laikVaštį. Apie tiek pi
nigų jis išgavo čekiais iš 
valdžios, kaip algą neva 
kongresiniam savo sekretd- 
rui Vickersui.

Vickers, buvęs laikraščio 
savininkas, prisipažino Wis
consino valstijos taksų tyri
nėtojams, kad jis iš O’Kon- 
skio gavo valdžios čekiais • i 
$2,938.86, kaipo dalį apmo
kėjimo už ląikraštį.
Vadfhami Sekretoriai Tik 
Jo Spaustuves. Darbininkai

Kongresmanas O’Konski 
taipgi padarė neva kongre
siniais sekretoriais du savo 
laikraščio d a r b ininkus, 
Francį Secorą ir Friedą 
Morichetti. Jiem taip pat 
buvo valdžios čekiais moka
ma alga kaip “sekreto
riams.” Bet tiedu darbinin
kai, pagal susiderėjimą su 
O’Konskiu, turėjo atiduoti 
jo laikraščiui žymią dalį sa
vo algų.

Suko Taksus
O’Konski suko taksus nuo 

valdžios už savo $28,285 į- 
plaukas nuo 1942 iki 1944 • 
metų. Galų gale, susekta ši 
suktybė ir jis buvo privers
tas sumokėti $1,732 taksų.

O’Konskis taksų blankoje- 
pažymėjo, kad jo pati 1943 
m. neturėjusi jokio uždar
bio. Bet pasirodė, kad per 
tris pirmuosius tų metų mė
nesius jo pati gavo $1,024 
čekiais iš valdžios, kaip kon
gresinė O’Konskio sekreto-^ 
rė.

Tokiu parodymus surinko 
“Capital Times” laikraštis, 
leidžiamas Madisone, Wis
consine, ir tos valstijos tak
sų valdininkai.

Smetonininkų Sėbras '
O’Konskis yra aršus dar

bo unijų priešas. Jis bend
radarbiauja ir su smetonine 
Amerikos Lietuvių Taryba.

Panašu į Thomasą
Kaltinimai prieš O’Kons

kį yra panašūs, kaip prieš 
J. Parnellį Thomasą, repub
likoną pirmininką Kongres- 
manų Neamerikinės Veik
los Komiteto. Federalė 
grand džiūrė įkaitino Tho
masą už “šiaudinių” kon
gresinių sekretorių neva 
samdymą, kurių algas val
diniais čekiais jis pasisavin
davęs. Thomasui teismas 
paskirtas po naujų metų.
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Teismo Diena — Sausio 17-toji
Pagaliau, federalinis teisėjas Harold R. Medina pasky

rė dieną, kurią turės būti teisiami tie 12-ka USA Komu
nistų Partijos vadų, kuriuos prieš keletą mėnesių federa
linis teismas įkaitino dėl siekimosi jėga nuversti Jungti
nių Valstijų vyriausybės.

Paskirdamas šią dieną — 1949 m. sausio 17 dieną — 
kaltinamiesiems teisti, teisėjas pastebėjo, jog, girdi, dau
giau atidėliojimų nebūsią: tą dieną teismas būtinai tu
rėsiąs prasidėti.

Šis teisėjas, kaip žinia, paskyrė dų. gydytoju, kad jie 
išegzaminuotų kompartijos pirmininko Wm. Z. Fosterio 
sveikatą ir praneštų jam, teisėjui, ar jis iš tikrųjų ser
gą. Gydytojai savo pareigą atliko ir pranešė teisėjui, jog 
Fosteris sergąs ir jo stojimas dabar teisman galėtų net 

' pakirsti jam gyvybę.
Dėl to teisėjas atidėjo teismą dviem mėnesiais. Tei

siamųjų gynėjai prašė trijų mėnesių, bet teisėjas Medi
na nesutiko jų prašymo išpildyti.

Aiškus dalykas, valdžia nepaiso, ar kaltinamasis serga 
ar ne, ji nori parodyti savo ir tiek! Jai nesvarbu, kad tei
siamasis gali sukniubti teismo suole, — ji to, matyt, net 
ir trokšta, kadangi kaltinamuosius ji šiandien traktuoja 
taip, tarytum jie būtų jau nubausti.

Mes sakėme pirmiau ir sakome dabar: ši visa byla rei- 
į kia išmesti, nes ji nieko gero niekam nežada. Kaltinamie- 
J ji bus teisiami, faktinai, už tai, kad populiarina, skleidžia 
I marksizmą-leninizmą. Jeigu valdžiai pavyktų surasti kal- 
I tinamuosius kaltais; nusidėjėliais, tai, galime suprasti, 
[ kur link tuomet mūsų visa santvarka būtų nustumta!

Marksizmas šiais metais minėjo šimtą metų gyvavimo 
ir jis Amerikoje buvo skelbiamas per tą šimtmetį, kol 
kas, laisvai. Tai kas gi dabar čia pasidarė, kad šiandien 
jis jau skaitomas “kriminalistiniu”?

Pasidarė tai, kad valdančioji klasė ryžtasi šalin'įvesti 
fašizmą, o kad sufašistinti šalį, reikia pirmiausiai smog
ti smūgį komunistams, paskui progresyviams žmonėms, 
kitaip mąstantiems, negu valdančioji klasė nori; pankui 
darbo unijoms ir t.t.

Į; Tuo būdu ir šis ruošiamasis teismas yra labai pavojin- 
1 gas. Tai teismas prieš, progresą, teismas prieš tuos, ku- 
I rie mano, jog kapitalistinė sistema nėra ir negali būti 

amžina, pastovi, kaip nebuvo nei jokia sistema amžina, 
pastovi.

Geriausiai būtų, jei ši visa byla būtų “padžiauta”, kaip 
beprasmė, kaip žalinga mūsų kraštui.

Nuo dabar, aišku, teisiamieji ir jų draugai turės smar
kiai ruoštis bylai. Jeigu reikės jon stoti, jie turi stoti ge
rai pasiruošę ir puikiai žinodami, kad už jų nugaros sto
vi milijonai amerikiečių.

’ Bet geraiusiai tie milijonai padarys, jei jie dabar griež- 
0 tai reikalaus krašto prezidento ir teisingumo ministro 

Clarko, kad jie šią bylą, kaip žalingą visam mūsų kraštui 
žingsnį, panaikintų.

I v Reikalai! ja ČiangąVyti Laukan
I Savaitraštis “The Nation”, padaręs dabartinės padė- 
( ties Kinijoje apžvalgą, pareiškia, jog nuo dabar Amerika 
’ .neprivalo nieku remti čiang-kai-šeko valdžios, kuri yra 

sugedusi nuo ausų iki padų./
“The Nation” pataria šelpti nuo karo nukentėjusius, 

badaujančius Kinijos žmones ten, kur jie galima leng
viau pasiekti. Bet jie turi būti šelpiami be jokių politinių 
išlygų.

O kai dęl Kinijos ateities, tai savaitraštis siūlo tokią 
programą: reikalauti, kad Čiang Kai-šekas tuojau būtų 
išvytas iš valdžios; jo vieton, t. y., Kinijos prezidento vie
ton, statyti tokį žmogų, kaip generolas Li Či-Sen, kuris 
šiuo 'metu yra tremtyje Hong-Konge. Naujoji valdžia 
tuojau pasiūlytų liaudinįnkams-koihunistams paskelbti 
karo paliaubas ir sudaryti naują valdžią,, demokratinę, 
progresyvę valdžią.

Pranašauja Naujus Algų Pakėlimus
Henry Fordas 2-rasis aną dieną pareiškė spaudos at

stovams Philadelphijoje, kad, jo nuomone, 4-tasis darbi
ninkams algų pakėlimas yra neišvengiamas.

Gražiai toks automobilių magnato pareiškimas skam
ba, ar ne? Pakėlimas darbininkams algų visuomet yra 
mielas dalykas. , '

Bet Fordas ten pat pridėjo: kai bus pakeltos algos, 
tuojau teks pakelti naudojamųjų daiktų kainos!

Štai, koks Fordas yra geraširdis!
Ponas Fordas nepasakė, bet tai nėra paslaptis, kaip 

visa tai atrodys: algos bus pakeltos tiek, kąd darbinin
kai visvien vos galės iš jų pragyventi, o kainos bus pakel
tos tiek, kad fabrikantai galėtų gauti daugiau pelnų, ne
gu gavo ligi šiol. ■

Geriausiai būtų,- kad ne algos būtų pakeltos, bet. kai
nos dabar sumažintos; kainos reikia kontroliuoti, kaip 
buvo prieš pustrečių metų.

Kokia darbininkams nauda, kai jiems algos pakeliamos 
ir tuo pačiu sykiu pakyla gyvenimo produktų kainos*

Jokios!
Jiems, faktiniai, yra nuostolis. Atsiminkime, ką.d nuo 

1946-metų, kai kainų kontrolė buvo panaikinta, algos pa-

| Tarptautinė Apžvalga
I Rašo D. M.
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Generolas George Mar
shall, Valstybės Depart- 
mento Sekretorius, kuris 
rinkimų dienoje, Paryžiuje, 
pareiškė, kad pasitrauks iš 
tos vietos, dabar jau sako 
laikysis ten, kur yra.

Kodėl Marshall tokį pa
reiškimą padarė 2 d. lap
kričio? Matyti, kad New 
Yorko valstijos laimėjimas 
per Dewey, kuri j turi 47 
elektorius, Marshallą išgąs
dino ; jis manė, kad Truma- 
nas jau pralaimėjo ir De
wey pavarys, jį iš Valstybės 
Departmento Sekretoriaus 
vietos, todėl patsai “dėl ne
sveikatos” pareiškė rezig
naciją.

Generolas Marshall yra 
ištikimas Wall Stryto tur
čių žmogus ir jam nevertė
jo nuogąstauti dėl Dewey 
laimėjimo. Generolo Mar
shallo politika yra karo po
litika, kaip Dewey ir. kitų 
taikos priešų.

Henry Wallace pareiškė, 
kad “mes išrinkome Truma- 
ną.” Jis sakė, kad jo kandi
datavimas ir buvimas Pro
gresyvių Partijos privertė 
Trumaną išstoti prieš repu- 
blikonus ir Wall. Stryto tur
čius, kalbėti už taiką ir ci
vilines liaudies laisves, to
dėl jis ir buvo išrinktas.

Dėl Marshallo plano, jau 
dejuoja Europoje žmonės. 
Italijoj tas planas jau davė 
2,500,000 bedarbių, nes 
daugybė, fabrikų uždaryta, 
nes tokius dirbinius prista
to iš Amerikos. Danijoj so
cialistai užšaldė darbininkų 
algas dviem metam laiko ir 
varo didį apsiginklavimą, 
kuris praryja 10 kartų dau
giau pinigų, negu prieš ka
rą Danija apsiginklavimo 
reikalams išleisdavo.

Karinių jėgų galva Ja
mes Forrestal lankosi Eu
ropoj ir laiko konferencijas 
su kapitalistinių valstybių 
generaliniais štabais. Į An
gliją vėl atskrido iš Ameri
kos 30 didelių “B-29” bom- 
bininkų.

Rhode Island valstijoj 
pašauktų jaunuolių į kari
nę tarnybą reikalauja pa
sirašyti dokumentą, kad jie 
nėra komunistai. Kurie to
kio dokumento nepasirašo, 
tų neleidžia į orlaivyną ir 
kitus svarbesnius karinius 
skyrius.

Raudonbaubių isterija, 
kuri kiek aprimo tuojau po 
rinkimų, atrodo, vėl smar
kiai akstinama.

Anglijoj karaliaus duktė 
Elzbieta pagimdė sūnų. Ne 
vien ten monarchistai 
džiaugėsi ir iš kanuolių sa
liutavo, bet ir pas mus, 
Jungtinėse Valstijose reak
cinė spauda sveikino,, kaip 
kokį išganytoją. “New York 
Times” redakcinį užvardi
no : “IT’S A BOYir pradė
jo.: “šaltą naktį užgimė . .. 
ta viltis.”

Jungtinių Valstijų Ne
priklausomybės Deklaraci
joj buvo pasmerktas Angli
jos karalių viešpatavimas, 
jų dinastija, kaipo tironija. 
Dabar gi kapitalistinės 
tvarkos gelbėtojai sveikina 
berniuką, * kurį mano su
laukti būsimu karalium, ne 
vien Anglijai, bet visiems, 
kuriems perteklingą gyve
nimą teikia karalių viešpa
tavimai. Mums atrodo, kad 
kol tas berniukas užaugs ir

LAISVES VAJUS

sieks užsidėti karaliaus ka
rūną, tai ir Anglijoj žmo
nės ras kelią savo laimei be 
karalių ir kapitalistų.

Anglija jau panaikino vi
zas Jungtinių Valstijų pi
liečiams, kitais žodžiais, 
Jungtinių “ Valstijų pilie
čiams nereikalingi įleidimo 
dokumentai į Angliją.

Anglijos valdonai patrau
kė mažytę Albaniją, tarp
tautiniu teisman ir kaltina, 
būk Albaniją pastatė savo 
pakraštyje minas, ant ku
rių du brįtų karo laivai su
sidaužė 1946: metais..

Albanijos atstovas išjuo
kė tą. Britanijos kaltinimą. 
Albanija neturi nei karo 
laivų,, nei minų statytojų. 
JM sakė,, kad ta nelaimė 
įvykinta pačių britų,, kad 
gauti priekabę prie Albani
jos ir ją pavergti, bet tas 
anglams, nepavyko.
. Austrijoj; kiek laiko, atgal 
atrastas nužudytas ameri
kietis Irving Ross, kuris ten 
buvo neva Marshallo plano 
reikalais. Jau tada buvo 
spaudoj nurodyta, kad ,Mr. 
Ross užsiiminėjo šnipavi- 
mu, o-valstybinių šnipų tar
pe eina nuolatinė kova.

Dabar Socialistų Partijos 
organas “Arbeiterzeitung” 
rašo, kad Ross’ą galėjo nu
žudyti patys tos rūšies amė- 

nužiūrėjo

žmonių didęlį pasipiktini
mą prieš amerikiečius. Jie 
rašo, kad visi kinai žino, 
kad karo orlaiviai ir bom
bos yra iš Amerikos atga
benta, o generolo * Čiang 
Kai-šeko' lakūnai amerikie
čiu išlavinti. Tie lakūnai 
bombarduoja miestus ir so
džius, šaudo į civilių žmo
nių grupeles, kur tik pama
to.

Francijoj žiauriai puola 
streikierius mainierius ir 
kitus darbininkus. Atrodo, 
kad dabartiniai x valdonai 
nieko neišmoko, nieko .nepa
miršo. Jie eina tuo pat re- 
akcijos keliu, kaip ir pirm 
karo.

Paryžiuje, minint 30-ties 
metų sukaktį nuo pabaigos 
Pirmo Pasaulinio Karo, po
licija užpuolė darbininkus, 
šaudė ir 50 sužeidė. Buvo 
aštrių susirėmimų. Pary
žiaus darbininkai,, protes
tuodami prieš tą terorą, bu
vo paskelbę generalį strei-

Nuo L. Prūseikos gavome 5 naujas prenumeratas ir 
atnaujinimų. Taipgi vienas geras dienraščio rėmėjas pri
siuntė 8 naujas prenumeratas ir įsakė, kad punktai būtų 
priskaitytį prie Prūseikos, nes jam patinka Leono darba- 
vimas vajuje. Taip ir padarėme — bet deja, Žukauskai 
visvien laikosi pirmoj vietoj.

J. šapranauskienė, viena iš pagelbininkių vajuje Phi- 
ladelphijoj taipgi prisiuntė naują prenumeratą ir atnau
jinimų. ' /

Jurgis Kudirka, iš EŲzabeth, N. J., prisiuntė atnauji
nimų. Punktus liepė priskaityt prie Liet. Darb. Klubo.

D. G. Jusius, Worcester, Mass., kuris gražiai darbuo
jasi savo mieste, prisiuntė atnaujinimų.

S. Penkauskas, Lawrence, Mass., prisiuntė atnaujini
mų ir sakė, kad jam pagelbėjo važinėti J. Šupetris.

L. Bekešienė, .Rochester, N. Y., rašo, kad ne taip len
gva darbuotis vajuje, bet visvien ji darbuosis kiek ji ga
lės. Prisiuntė atnaujinimų.

S. J. Kirslis, Bridgewater, Mass., įstodamas prisiuntė 
naują prenumeratą ir atnaujinimų. Laukiame daugiau iš 
tos kolonijos.

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:
Punktai

4136 
4046 
2879 
2635 
2291
1742 
1158 

. 973 
. 660 
. 592

R. & K. Žukauskai, Newark, N.J.........
L. Prūseika, Chicago, III. ....................
Wm. Pattern, Philadelphia, Pa................
Brooklyno Vajininkai.............................
EDP Klubas, Elizabeth, N. J...................
D. G. Jusius, Worcester, Mass. .............
Hartfordo Vajininkai ...........................
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn.........
P. Beeis - F. Klaston, Great Neck, N. Y,
S. Penkauskas, Lawrence, Mass..............

s p auda 
tarpe Is- 

diktato-

rikiečiai, nes jį 
neištikimumu,

Čechoslovakijos 
plačiai rašė, kad 
panijos fašistinio
riaus Franco ir Jungtinių 
Valstijų politinių ir karo 
vadų yra padarytas susita
rimas karo reikale. Sakoma, 
kad visa eilė žymių Wall 
Stryto politikos veikėjų lan
kėsi Ispanijoj, ir laikė kon
ferencijas. Kaip žinome, 
rinkimų išvakarėse republi- 
konų vadai viešai reikalavo 
įtraukti Ispaniją į “Vakarų 
Karinį Bloką.”

Kinijos Liaudies Išlaisvi
nimo Armija veda didžius 
mūšius Suchowo srityje, ke
lyje linkui Nankingo ir 
Shanghajaus. Kitose armi
jos, kurios apvalė Mapdžu- 
riją nuo reakcinihkų/ marr 
šuo j a linkui Peipingo ir 
Tiensino.

Visi rimtesni 'karo, ap
žvalgininkai pripažįsta, kad 
generolo. Čiapg Kai-šeko re
žimo galas jau netoli. Jung
tinių Valstijų konsulai reL 
kalauja,' *kad amerikiečiai 
išvažiuotų iš Kinijos, kol 
dar ne vėlu.

Bet tuo pat kartu iš mū
sų šalies skubina, vežti dau
giau ginklų ir amunicijos 
nacionalistams. Kada prie
plaukų darbininkai strei
kuoja, tai Jungtinių Vals-. 
tijų karo laivyno transpor
tai tą atlieka..

Washingtone pripažino,, 
kad generolas- Čiang Kai- 
šek.as į du pastaruosius me
tus iš Jungtinių Valstijų, 
gavo virš $4,000,000,000 
vertės ginklų, amunicijos i$ 
•kitokios pagalbos. Kiekvie
nam mūsų piliečiui ta pa
galba jau atsiėjo nemažiau 
$60. ' ' ' ■

Iš, Peipingo, Kinijos, ra
šo du amerikiečiai, Mr. Lu> 
cius C. Porter ir Mr. Ran
dolph C. Sailer, kurie nu
sistatę prieš Kinijos liaudį, 
kad Amerikos pagalba ge
nerolui Čiang Kai-šėkui ir 
jo režimui iššaukė Kinijoj

. . i........       m................. ..  .. ............ ........................... „.iųiim ............ .........................  

l^ilo, tiesa, bet pragyvenimo produktų kainos pakilo pro
porcingai kur kas aukščiau, ir šiandien vidutinio, dar
bininko buitis ^yra kur kaš sunkesnė, negu ji buvo 1946 
metais.................................. ■.............................. ,

Graikijoj pakriko Sophou- 
liso m.onarchistinis kabine
tas. Bet generolo Marshallo 
atstovai suorganizavo “nau
ją” valdžią vėl su tuo pat 
Sophouliu priešakyje. .

Partizanai kirto kelis 
smūgius monarehistams Vi- 
tsi kalno srityje.

Italijoj, kaip rašo Helen 
H. Smith, yra jau net 2,- 
500,000 bedarbių ir jų skai
čius auga. Rašo, kad Komu
nistų Partija jau turi virš 
2,000,000 narių. Žmonės 
nusvylę pereitais reakcinin
kų rinkimų laimėjimais, 
nes; krikščionių pažadai ir 
pasiliko tik pažadais? '

Japonijoj atstovai Tary
bų Sąjungos smarkiai kri
tikavo generolo MacArthu- 
ro elgesį, kuris leidžia ja
ponų militaristams atsteig- 
ti karinę industriją, o re
akcininkams masiniai per
sekioti darbininkus, farme- 
rius ir žvejus.

Sovietų generolas Kuzma 
Derevianko sakė, kad gene
rolas MacArthur ruošia ki
tiems (suprask Sovietams) 
Perlų Užlają, bet jis gali 
patsai to pirma susilaukti 
nuo japonų.

Pietų Korėjoj (Amerikos 
okupacijoj) veik visoj šalyj 
paskelbtas karo stovis. Ma
tyti, kad pasigyrimai apie 
‘nuslopinimą sukilimo” bu
vo, per' anksti padaryti.

Turkijoj darbinmkai ir 
ypatingai fąrmeriai vis lai
biau pyksta ant dabartinės 
valdžios, kuri ginkluojasi, 
užlaiko milijono vyrų armi
ją ir neišpasakytai apiplė
šia piliečius. Reakcija siun
ta visoj šalyj. Iš. mokslo 
įstaigų šalįnamr* progresy
viai mokytojai.

Trizonijoj virš 8,000,000 
vokiečių buvo paskelbę ge
neralį streiką,, protestuoda
mi prieš pragyvenimo reik
menų brangumą. x Laike 
streiko buvo iškelta ir poli
tiniai. obąlsiai — protestas 
prieš, laikymą nacių valdiš
kose įstaigose ir reikalavi
mas^ ap vieny tos Vokietijos,.

Triz.oniją. sudaro tos Vo
kietijos dalys^ kurios yra 
anglų, amerikiečių ir> fran-^ 
cūzų okupacijoj.

Vokietijoj (Sovietų, zo
noj). Tarybinė Armija grį
žo iš lagerių į miestus. Per 
vasarą buvo lageriuose ap
sistojusi. ir darė pratintus, 
o žiemai persikėlė į karei? 
vines.

Pulkininkas A 1 e k sėjus
' (Tąsa 5-me pusi.)

Bridgeporto Vajininkai ...........
A. Lipčius, Chester ......................
P. Šlekaitis, Scranton ................
P. J. Anderson—

L. Bekis, Rochester ...........
V. Ramanauskas, Minersville .. 
S. Kuzmickas, Shenandoah.........
LLD 2 k£>., So. Boston ..............
Geo. Shimaitis, Brockton .........
S. Penkauskas, Lawrence .......
LLD Moterų Sk., Binghamtorr

P. Lekavičius, Pittsburgh ....
K. Urban, Hutfsop ................
Grybas, Norwood ..................
Balsys, Baltimore ..................
Blažonis, Lowell ......................
Kirslis, Bridgewater ...........

A. Valinčius, Pittston ................
M. Paulauskas, Pittsburgh .....
S. Sharkey, Easton ....................

559
532
511

D.
C.
J.
J.
J.
S.

489 
482 
468
444 
436 
432
364
360
308
304
280
260
252
244 
208 
200

Šie vajininkai prisiuntė 
atnaujinimų, pakilo ’ punk
tais: ' '

C. K. Urban, Hudson, 
Mass.; J. Balsys, Baltimore, 
Md..; P. Šlekaitis, Scranton, 
Pa. ir P. Paserskis, . Balti
more, Md. Tai gražu, kad 
jie darbuojasi, Jbet manome, 
kad iš jų kolonijų galima 
tikėtis daugiau. Pavieniai 
skaitytojai, stokite jiems į 
pagalbą!

Aukų gavome sekamai:
Po $10: S. J. Antanaitis, 

Lewiston, Me. ir G. Pra- 
kup, Chicago,. Ill.

Po $3: Alex Pikūnas, Con
nerton, Pa.; K. Norbutas, 
Chicago, Ill.; Z. Dulinskas, 
Cape May, N. J.; S. Šimkus, 
Hightstown, N. J.; P. Bal
čiūnas ir S. Kirslis, Bridge
water, Mass.

Po $2: K. Danyla, Chica- 
go, Ilk; T. Repšys, B’klyn,

Po $1: Paul Kamaraus
kas, So. Barre, Mass.; A. 
Kondranskąs, S c r anton, 
Pa.; P. Mikulėnas, Chicago, 
Ill., ir Geo. Liepa, Scranton, 
Pa. » . ' *
' Iš Detroito gauta per M. 
M’asį: — Po $2: Fr. Jočio- 
nis, Ed. Sheputis. Po $1: P. 
Smalsty s j J. Valiukas, Fr. 
Beržinis, Z. Ramanauskas, 
A. Kąčergisj.ę. Nausėda, P. 
■Stąsjkaįtis, J. Musteikis, D. 
Grina, Chas. Nausėda, V. 
Žabui, Alex Ęrazevičius, M. 
Batulevičius, Adelė Klima
vičienė, A. Dapsis, John 
Rudzevich. Po. 50c: A. An
drulis ir St. Pangonis.

Aukomis biudžeto užtik
rinimui sukelta sekamai: 
Detroit, Mich........ $140.00
Chicago. Ill..............88.00
Brooklyn, N. Y. 
Worcester, Mass 
Philadelphia, Pa......... ..., 
Hartford,, Conn. .... 39.00 
Rochester, N. Y..........38.50

76.00
60.50
43.7.5

LLD 75 kp., Miami ...................... 196
Anna Bemat, Los Angeles ...... 196
S. Puidokas, Rumford ................ 186
J. Didjun, New Haven .............. 168
H. Žukienė, Binghamton .............. 144
S. Tvarijonas, Detroit ................ 140
P. Paserskis, Baltimore .............. 127
A. Gudzin, Scotia .............   112
V. J. Valley, New Britain ........ 112
Geo. Stasiukaitis, Cliffside ........ 112

Padgalskas, Mexico ................ 104 ’
Bimba, Paterson ........................ 84
Matačiūnas, Paterson .............. 84
Simutis, Nashua ........................ 80

V. Wall, Wilkes-Barre ................ 58
LLD 198 kp., Oakland ................ 56
Alex Shatro, Aliquippa ................ 56
A. P. Dambrauskas, Haverhill .... 54
J. Daujotas, E. St. Louis ............ 28
I. Klevinskas, Scranton ................ 27

v.

Oakland, Cal.............
Baltimore, Md...........
Scranton, Pa..............
Lawrence, Mass.........
Binghamton, N. Y. .. 
Elizabeth, N. J............
Newark, N. J............
Norwood, Mass..........
New Britain, Conn. .. 
Pittsburgh, Pa. .......
Stamford, Conn..........
Seattle, Wash .........
Miami, Fla................
Cleveland, Ohio.........

Lewiston, Me..............
Los Angeles, Cal. .. 
Great Neck, N. Y. .. 
B ridge water, Mass. . 
Paterson, N. J.........
Waterbury, Conn. ... 
Bridgeport, Conn. ... 
So. Boston, Muss. ... 
Saginaw, Mich............
Eddystone, Pa...........
Wilkes-Barre, Pa. ... 
New Kensington, Pa. 
Bayonne, N. J. ... 
Mexico, Me...........
New Haven, Conn 
Paterson, N. J. . 
Easton, Pa......... .
Coal Center, Pa. . 
Washington, Pa. . 
Easton, Pa...........
Haverhill, Mass. .. 
Hudson, Mass, ... 
Williamsport, Pa. 
Scotia, N. Y. .. 
B bock ton, Mass. 
Aliquippa, Pa. . 
Brockton, Mass. 
Cliffside, N. J. 
Ęumford, Me. .

25.00
24.50
24.00
21.00
21.00
21.00
18.50
16.00
16.00
16.00
13.00
12.00
11.00
10.00
10.00
10.00
9.00
9.00
9.00
8.00
8.00

6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.50 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

*3.00 
3.00 
2.50 
2.00 

•1.50
1. 1.00 
... 50c

Laiškai puikia^ plaukia, 
nespėjame visus čia sumi
nėti, tad prie progos, su
tvarkę pažymėsime rezul
tatus.

Dėkojame visiems už gra
žų pasidarbavimą ir už au
kas. Aukos labai svarbios, 
nes reikia stiprinti mūsų 
dienraščio biudžetą, tad 
nepasigailėkite pagelbėti 
savo dienraščiui, už ką ta
riame ačiū iš anksto.

Laisves Administraciją
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šeąt>, Upkr. 20, 1948
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MŪSŲ DIDIEJI MENO FESTIVALIAI

IR DAINŲ DIENOS
’ Pirmajame Lietuvių Meno Sąjungos 

suruoštame Festivalyje, įvykusiame 
1946 metų spalių mėnesį, Chicagoje, ta- 

** po iškeltas mūsų meninės kultūros žibin- 
‘ tuvas, kurio skaidri šviesa pasiekė visas 

Amerikos lietuvių kolonijas. Pirmasis 
nacionalis septynių dienų festivalis, iš- 
demonstruodamas menines jėgas muzi
koje, vaidyboje, tapyboje, literatūroje ir 
abelnos dailės srityje, pravedė koncen
truotą veikimą pažangiųjų lietuvių tar
pe. Išjudino didesnių kolonijų meninin
kus ir pastūmėjo juos linkui spartesnio 
veikimo...

Trylikai mėnesių praėjus, Rytinių 
Valstijų Meno Festivalis įvyksta lapkri
čio 27-30 dd., Brooklyne, N. Y. Tai an
trasis stambus festivalis,.turintis turtin- 

. gą programą, kurioje telpa didelis skai
čius meninių jėgų. Tame festivalyje tam
pa atžymėta mūsų veteranų ir jaunosios 

y kartos talentai dainavime, muzikoje ir 
vaidyboje. Tuo pačiu laiku įvyksta meni
ninkų pasitarimo posėdis, kuriame lieka
si priimtos rezoliucijos platesniam atei
ties veikimui.

Pasekmėje R. V. Meno Festivalio tam
pa įkurta Vasarinė Meno Mokykla, pa
gal direktyvą LMS 3-čios Apskrities ko
miteto. Ši dviejų savaičių vakacijų mo
kykla, kuri įvyksta rugpjūčio mėnesį, 
Worcester, Mass., Olympijos Parke, su
traukia nemažą skaičių jaunų talentų iš 
visos Amerikos, norinčių padaryti pa
žangą lietuviško meno srityje. Įkūrimas 
šios mokyklos padeda stiprų pamatą pa
kėlimui lietuvių meniškos kultūros į 
aukštesnį laipsnį.

Apart minėtos mokyklos, ten pat, 
^ Olympijos Parke, įvyksta taip vadina

ma Dainy Diena. Jos programoje daly
vauja keletas įžymesnių dainavimo gru
pių ir daug solistų, suvažiavusių jaunų 
žmonių iš daugelio, miestų. Ši dainų die
na liekasi atžymėta su didele energija 
ir ryžtu pasišventimu.

Vėliau Dainų Diena įvyksta Water
bury, Conn., taip pat su geromis pasek
mėmis. Panašios Dainų Dienos yra pla
nuojamos ir kituose lietuvių centruose, 
kadangi tokios rūšies parengimai prade- 

. da eiti į madą. Mat, tokios dainų dienos 
daug lengviau suruošti. Jos nepadaro 
tiek išlaidų, kiek padaro didieji festiva
liai'ir jos galima atlaikyti mieste svetai
nėje arba vasaros laiku tyrame ore par
ke. Suvažiavę iš apylinkės keli chorai, 
kelios mažesnės dainininkų grupės ir kę- 
letas solistų, sudaro gerą dienos progra
mą.

Šiuomi tarpu yra ruošiamas Antrasis 
Rytinių Valstijų Meno Festivalis lapkri
čio 27 ir 28 dd., Municipal salėje ir Pat
rie F. Gavin School Auditorijoje. So. 
Bostone. Tai bus tretysis iš eilės ant di-

• desnės skalės rengiamas festivalis. Į šio 
festivalio .iškilmes yra pakviesti žymiau
si lietuvių talentai ir meninės grupės iš 
kelių valstijų. Tai’ susidarys plati dviejų 
dienų programa, kurios išpildymui da
lyvaus Brooklyno liet. Aido Choro dai
nininkų grupė, Newarko Sietyno Choras, 
vad. Walter Žuko. Šis choras nelabai se
niai savo gražiais dainavimais ir scenos 
vaizdais nustebino Chicagos lietuvius; 
Hartfordo Laisvės Choras, vad. Wilma 
Hollis, Waterburio Vilijos Choras, vad. 
G. Ulinskaitės, Worcesterio Aido Choras, 
vad. N. Čeponaitės, Montellos Liuosybės 
Choras, vad. Ed. Sugar, Bostono Har
monijos Choras ir Norwoodo Vyrų Gru
pė, vad. S. Pauros.

Solo dainavimus pildys pasižymėjusios 
muzikos'žvaigždės iš New Yorko, New 
Jersey, Connecticut ir . Massachusetts 
valstijų. Solo dainuot pasižadėjo šios as
menybės: Gertruda Ulinskaitė, Norma 
Čeponaitė, Zuzana Kazokytė, Amilija 
Jeskevičiūtė, Helen Kižytė, Ona ,Minei- 
kiūtė, Rose Merkeliūtė, V. Motiejaitis, 
Richard Ėarri ir V. Koleshiutė.

Pasirodo iš visų dalyvių, jog parengi- 
k mas bus linksmas ir žavėjantis savo tu

riniu. Tai dar pirmas tokis didelis lietu-

viškų meno jėgų išdemonstravimas 
įvyksta Bostone. Šio Festivalio proga 
Naujosios Anglijos lietuviai turės sau 
garbę linksmai praleisti meno švenčių iš
kilmes.

Dabar kiekvienam turėtų būt aišku, 
jog pažangiųjų Amerikos lietuvių tarpe 
meniškas judėjimas neiria mažyn, bet au
ga ir bujoja. Metai po metais lietuvių 
kultūrinis išsitobulinimas vis pasiekia 
aukštesnes lygumas. Tatai liudija mūsų 
didieji pasekmingi Meno Festivaliai ir 
Dainų Dienos. Mūsų chorų daugėjimas 
ir choristų išsilavinimas. Mūsų vaidybos 
pakilimas į aukštesnį laipsnį ir mūsų ' 
dailės parengimų gausėjimas.

S. Baronas.

LMS NEWS & VIEWS
By MILDRED STENSLER

It was gratifying to find writer An
thony Bimba devote his column “Krislai” 
last Wednesday to the LMS, (Lietuvių 
Meno Sąjunga). Mr. Bimba states that 
he didn’t realize that there was so much 
young Lith-American musical talent in 
these parts, and that he came home from 
that LMS Concert Nov. 7th full of re
assuring sentiments. 

t—

Yes, Mr. Bimba, we felt it too; how
ever, we believe that we have but 
scratched the surface. Every young per
son is a potential artist. Once he is en
couraged to join a cultural organization, 
he will find out for himself that this is 
true. Many graduates of qur Lithuanian 
Fine Arts League have gone on to win 
praise in the American theater. To name 
a few: Constance Menkei started as a 
member of the Brooklyn Aido Chorus, • 
Biruta Ramoška sang in and later taught 
the Laisves Chorus of Hartford, Violet 
Čypas sang in a chorus in Cleveland, 
came on to N. Y. to teach the Pirmyn 
Chorus. These girls happen to be from 
the East. Other parts 
show the same score.

Mr. Bimba continued 
observations: very poor 
part of some of the singers and too loud 
accompaniment on the part of the pian
ists. Writing much along'the same lines 
another correspondent in another issue 
made the same observation. Unhappily 
your columnist is forced to agree. I hope 
our performing artists will take this cri
ticism in the spirit it is given and work 
a little harder on the words and show a 
little interest in their meanings.

It isn’t enough just to voice the music
al notes. Ari artist must create a mood 
with each song, and this mood must 
then be subjected to the listener. Since 
most of our music is program music, 
that is, it tells a story, the listener needs 
to know the story. Isn’t it always more 
satisfactory to listen to a performer who 
has developed this art of articulation? 
As I write,* the names of 3 young ladies 
come to mind, Suzanna Kazokytė, Dolo
res Petronis and Biruta Ramoška. I have 
watched audience faces when the' 3 girls 
sanfe, and have seen the various nioods K 
created reflect therein. \ ,

Now the problem of the accompanist 
shouldn’t be so hard to remedy. The pro
blem, as Mr. Bimba so quaintly puts it, 
is that the pianist tries to race with the 
singer to see which one will outdo the 
other. Invariably the singer loses, and 
gets lost in among ‘ the strong Chords. 1 
The remedy then is for the accompanist 
to match his volume with ^that of the * 
performer. I take this opportunity to 
thank Mr. Bimba for his observations. 
and interest.

LMS FESTIVAL IN BOSTON
Exactly 2 years ago the LMS Center 

Comm, sponsored the first nation-wide 
festival of Lithuanian artists. The fol
lowing year the LMS 3rd District (New

of the country

with 2 critical 
diction on the

Prezidentą Trumaną ir vice-prezidentą Al ben Barkley pasitinka sugrįžtant j Baltąjį 
Namą. Policijos apskaičiavimu, apie pusė milijono žmonių buvo apstoję šaligatvius.

York and New Jersey) sponsored an 
Eastern Festival. This year the LMS 
2nd District (Mass.) takes the initiative 
and Boston will be the site of the next 
Festival Nov. 27 and 28.

After reading the announcement in 
the Laisve, I wrote Mary Sukaskas one 
of the Comm, members asking for more 
information. Mary wrote back, “We 
knotted such, strong ties with the students 
and personnell at the Summer School 
last August that all I can think of is 
renewing and strengthening the friend
ships and anticipating new ones. We 
can’t wait to have you all up again.”

So it looks like we’ll have to wait for 
the Festival to get that material on the 
participating artists. But in case you 
haven’t seen the program yet, this is 
a partial line-up:

Worcester Aido Chorus, So. Boston 
Chorus, Montello Chorus, Norwood Men’s 
Chorus, the Hartford, Waterbury and 
Newark choruses. The Newark Sietyno 
Chorus will present the same revue that 
they gave in Chicago. Among the soloists 
are listed Suzhnna Kazokytė, Amelia 
Young, Gertrude Ulinskas, Norma Cha- 
ponis, Helen Rizys, Ona Mineikiūtė, ■ R.‘ 
Stripinienė, Vito Motiejaitis, accordion
ist R. Barris, and violinist V. Misko-Ko- 
lesh.

We who were at the Summer School 
know how Well the people of Mass, took 
us in and how hard they worked to make 
the school rewarding financially as well 
as educationally. We are all coming back 
for the Festival and bringing our chor
uses and soloists with us. To show our 
appreciation we will stage a spectacular 
parade of obr Lith-American artists for 
your enjoyment. We invite all our friends 
to come into Boston for the week-end of 
Nov. 27-28 for a real Lithuanian holi
day.

Liaudis Nemirtinga
Fragmentai

* I
Klaiki mirties audra praėjo.
Saliutai aidi šalyje visoj 
Už pergalę, kurią laimėjom 

^Sunkioj ir atkaklioj kovoj.
Mes daug kovos draugų netekom, 
Supylėm jiems kuklius kapus, 
Bet jų širdis mūs žemėj plaka — 
Jinai gyva per amžius bus.

/ ‘ f

Klaiki mirties audra praėjo.
Saliutai aidi šalyje visoj.
Mes duotą žodį ištesėjom

■/ Sunkioj ir atkaklioj kovoj.

Jaučiam darbo užmojo didybę — 
. Mūsų kelias aiškus ir tiesus. *
Penkmečio įvykdysim statybą — s 
Ne vėliau — per ketverius metus.
Mus užgrūdino kančia, pavojai, 
Ir todėl mes esame tvirti:
Mes šiandien statome rytojų, ' 
Kad geriau, šviesiau būt ateity.
Ir kur vakar buvo dar griuvėsiai, 
Pilkavo išblėsę pelenai,
Šiandien auga miestų rūmai šviesūs, 
Kolektyvų kaimai, fabrikai...
Jaučiam darbo užmojo didybę — 
Mūs kelias aiškus ir tiesus.
Penkmečio įvykdysim statybą — 
Ne vėliau — per ketverius metus.

EUG. MATUZEVIČIUS

Hartford, Conn

Giesme 
Triumfuojančios 

Kiaulės
(Satyra) Iš A. Barykovos

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

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

Kriu-kriu!
Saulutės spindulius, mėnulį, pievų gėles

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

Bet—kiaulė aš—kriu-kriu!
Man neskauda galvos!...

Lai zaunija, būk yr koksai ten “erdvių
kvapas,”

Ar “girių šlamesys,” “gražna gimtų 
laukų,”

“Darželio žolynai,” “rudens raudonas
lapas,”

“Šalis laisva” ... kriu-kriu! Man ir 
gurbe jauku.

Ir kam čia ta “aušra”? Kam “rožių 
aromatas”?

Ar negali tamsoj sau sočiai prižlerpsot, 
Kur kvepiančių trąšų pilnutis gurbas 

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

pilvo sau'drybsot?

“Bakužė” .. .—kas iš jos? Lovys tai, 
bra, kas kita !

Ten ėdalo skanaus pripilta lig kraštų: 
Paršiukai sau gardžiai kad šveičia, kad 

jau rita!
Kriu-kriu,—tai tėviškė,—tai ne anų 

raštų!

Ag sako, kiaulių yr—išalkusių, 
biedniČkių .. .

Labai tai man galvoj,—bent soti aš

Kas man vargai žmonių, tų valkatų ten 
kokių?

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

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

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

- migdalus,— i ,
Kriu-kriu! Tai išmislas išdykusių

■ žmonių!

• Skilandžius ir dešras lai mėsiai piausto,
maukia,—

Tai brolių juk mėsa, — ne mano 
lašiniai.

Kas man? ... Aš juk gyva. Aš pamazgas 
/■' / sau traukiu,—
Kai žviegia, spurda kas, aš ėdu sau 

skaniai!...
* / Aš kiaulė, taip,

Šneku savaip,— 
Visa garbė 
Manam gurbe: \

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

Kriu-kriu!
1923 Jonas 'Kaškaitis.

Velionis Andrius Ramoška

Sekmadienį, rugsėjo 19 d., po 
ilgos ligos Hartfordo ligoninėj 
mirė drg. Andrius Ramoška. 
Buvo pašarvotas Laraia and 
Sagarino šermenų 
Laidotuvės įvyko 
nį, po jpiedtų, 
Memorial Parke, 
Hill, Conn. Velionis buvo pa
šarvotas ir palaidotas laisvai. 
Jo karstą puošė daugelis gražių 
gėlių vainikų. Į šermenis par
vyko ir velionio mylima duktė, 
operos dainininkė, Biruta Ra
moškaitė iš New Yorko. Velio
nio karstą aplankė keli šimtai 
žmonių. Buvo atėję išreikšti 
užuojautą velionio šeimai ir ke
li žymūs profesijonalai Ameri
kos menininkai. Labai daug lie
tuvių aplankė velionio šermenis, 
kaip laisvųjų, taip ir tikinčių, 
nes velionis Andrius Ramoška 
buvo plačiai žinomas tarpe lie
tuvių ir 'kitataučių, kaipo mu
zikantas (smuikininkas) 
kaipo geras kriaučius.

Išlydint velionį į kapus pasa
kė trumpą prakalbą šių žodžių 
rašėjas. Ant kapų kalbėjo Vik
toras Valley, iš New Britain. 
Jis sakė, kad velionis Ramoška 
visuomet buvo ištikimas darbi
ninkų klasės reikalų rėmėjas. 
Skaitė progresyvišką spaudą, 
knygas ir laikraščius, ir tai bu
vo pilnai susipratęs liaudies 
klasės sūnus. Pats buvo sma
gaus būdo, visuomet pilnas įvai
rių papasakojimų iš žmonių 
gyvenimo. Turėjo daug pažįsta
mų ir draugų. Per daugelį me
tų dainavo prie Laisvės Choro. 
Taipgi prigulėjo ir prie Liet. 
Sūnų ir Dukterų Draugijos, ir 
prie Liet. Amerikos Piliečių 
Klubo.

Po laidotuvių visi palydovai 
buvo pakviesti į Laisvės Choro 
šalę ir čionai draugė M. Ramoš- 
kienė visus pavaišino maistu ir 
gėrimu. .

Velionis Andrius Ramoška 
gimė ir augo Lietuvoje, Gustai
čių.^aime, Marijampolės Aps^----
krityje. Lietuvoje išsimokino ir 
kriaučiaus amato. Į Jungtines 
Valstijas atvyko 1910 metais ir 
pirmiausiai apsigyveno Balti
more, Maryland, čia išgyveno 
tik vienus metus ir atvyko į šF 
miestą, kur ir praleido visą■ ■ ■ ■ n®

Ramošk;

koplyčioje.
trečiadie-

Rose Hill

■

miestą, kur ir praleido visą 
gyvenimą. Velionis, rodos, buvo 
virš 63 metų amžiaus.

Apart giminių Lietuvoje, ve
lionis Andrius čionais paliko 
savo žmoną Marijoną, sūnų Ed
vardą ir dvi dukteris (jau ve
dusias)’, Adelę ir Birutą. Biru
ta yra gerai žinoma operos dai-
nininkė.

Lai tau, Andriau, būna 
minkšta gulėti Dėdės Šamo že
mėje. Draugai ir giminės tavęs 
ilgai nepamirš.

Jaunas Draugas.

Cleveland, Ohio

O’ aim

žaislų vakarėlis jau čia pat. 
Jis įvyks sekmadienį, lapkričio* 
(November) 28 d., Lietuvių 
salėje, 6835 Superior Ave.

• Cotletto LDS 138 kp. ir LLD | | 
57-ta kuopa bendrai rengia, ' 
žaislų ir šokių draugišką vaka- * 
rėlį. x

Turėsime visokių žaislų, taip
gi gerą muziką mėgstantiems 
šokti.

Turėsime nemažai dovanų 
prie įžangos tikieto. įžanga tik 
35c y patai.

Užkviečiame visus dalyvauti, 
kaip LDS, taip ir LLD. Visų 
trijų kuopų, Corletto, Clevelan- 
do ir Collinwoodo, draugus ir 
drauges prašome įsitėmyti, kad 
lapkričio 28 d. yra paskutinis 
sekmadienis prieš adventus.

LLD 57 kp.
Korespondentas.

Berlin. — Anglai-ameri- 
konai lėktuvais praeitą sa
vaitę išnešė 3,500 vokiečių 
vaikų iš savo užimtos Ber
lyno dalies.

Lithuanian Daily)
3 pust.—-Laisyfi (Liberty, J 

Seat., Lapkr. 20, 1948
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DIENOS ir NAKTYS
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(Tąsa)

Saburovas gerai matė, kaip jie pasie
kė namą, kaip perlipo per nuolaužas ir, 
perduodami iš rankų į rankas kulko
svaidį, ėmė kabintis laiptų likučiais. Tuo 
metu keletas minų sprogo greta apkaso, 
kur buvo Saburovas, ir jam teko prigul
ti.

Kai jis atsikėlė, pamatė, kad Masleni- 
kovas ir kovotojai jau įsitaisė lange ir iš 
ten leidžia ugnį. Po kelių minučių prie 
sienos nuolaužos ėmė sproginėti vokie
čių sviediniai. Maslenikovas tebešaudė. 
Paskui siena paskendo dūmuose ir dul
kėse. Kai dūmai išsisklaidė, Saburovas 
pamatė, kad visi trys dar tebešaudo, bet 
žemiau jų vokiečių sviedinys sienoje iš
mušė didelę kiaurynę. Kitas sviedinys 
pramušė sieną dar žemiau. Masleniko- 
vas vis dar tebešaudė. Paskui sviedinys 
sprogo aukščiau, ir Saburovas pamatė, 
kaip vienas kulkosvaidininkas, skėstelė
jęs rankas, tarsi nerdamas, nuo trečio 
aukšto iškyšulio nukrito žemyn ant ak
menų. Jei net jis buvo tik sužeistas, tai 
vis vien dabar, tur būt, užsimušė.

Saburovas matė, katp Maslenikovas, 
atsigulęs ant iškyšulio, prisiplojo ir, pri
dėjęs rankas prie lūpų, kažką riktelėjo 
žemyn, paskui atsisuko į kulkosvaidį ir 
vėl ėmė šaudyti. Nors vokiečiai, paste
bėję Maslenikovą, pylė į jį iš arti, jiems 
tuo tarpu nesisekė pataikyti į lango an
gą-

Dar vienas sviedinys pramušė sieną 
žemiau Maslenikovo, tarp antro ir trečio 
aukšto. Paskui, po dešimt minučių, ne
žinia ko kliudytas, ar skeveldros, ar kul
kos, antrasis numeris atitrūko nuo kul
kosvaidžio, pasvyravo, vos nenukrito že
myn ir, išlaikęs pusiausvyrą, liko besėdįs 
ant iškyšulio krašto. Maslenikovas, me
tęs kulkosvaidį, prišliaužė prie sužeisto
jo ir paguldė jį išilgai sienos taip, kad 
jis nenukristų. Po kelių sekundžių Mas
lenikovas vėl grįžo prie • kulkosvaidžio. 
Dabar jis šaudė pats vienas.

Tuo tarpu iš Potapėvo atitempė tris 
minosvaidžius, — ketvirtąjį pakely su
daužė. Saburovas kartu su minosvaidi
ninkais išlindo į priekį ir išdėstė juOs už 
mūrinės tvoros nuolaužų. Jie tučtuojau 
atidengė ugnį į vokiečių bateriją, kuri 
apšaudė Maslenikovą. Vos tik minosvai
džiai spėjo atidengti ugnį, kai vokiečiai 

I užčiuopė jų buveinę, ir dešimtys svie
dinių užgriuvo aplinkui visą plotą. Vie
na skeveldra sužeidė baterijos vadą. Sa
burovas ėmėsi vadovauti vietoj jo. Da
bar jis jau nebesekė Maslenikovo ir tik 
tarp komandų kartais pažvelgdavo į tą 
pusę. Vokiečiai nukreipė ugnį į mino
svaidžius, ir Maslenikovui palengvėjo. 
Jis vis dar gulėjo ir šaudė. Kai Saburo
vas vėliau ten pažvelgė, jis pamatė tik 
kulkosvaidį.—Maslenikovo nebuvo. “Ne
jau užmušė?” pagalvojo jis. Bet po kelių 
minučių Maslenikovas vėl .pasirodė ant 
sienos: jam, tur būt, tiesiog- išsibaigė 
diskai, ir jis buvo nulindęs naujų.

Jau pavakary Sąburovą smarkiai už- 
*bėrė žemėmis. Jis sunkiai pasikėlė, aky
se žybčioję daugybė kibirkštėlių. Jis at
sisėdo, rankomis susiėmęs galvą. Kibirk
štėlės ėmė retėti, ir jis, tarsi pro rūką, 
pamatė aplinkumą.

< Prišliaužė Petia ir kažko jį paklausė.
— Ką? — klausimu atsakė Saburovas.
Petia vėl kažką negirdimai sušnibždė

jo. '
Saburovas pasuko į jį kitą ausį.
— Nekliudė? — paklausė Petia, ir jo 

balsas buvo nelauktai garsus. Saburo
vas suprato, kad tuo tarpu viena ausim 
jis visiškai apkurto.

— Nekliudė, — pasakė jis ir, nuleidęs 
galvą, pamatė, kad jo milinė ties visa 
krūtine'perkirsta, o po ja perkirsta ir 
palaidinė. Skeveldra pralėkė pro šalį vos 
jį-palietusi; greta stovėjęs minosvaidis 
buvo sulamdytas.

Vokiečiai tebešaudė,* bet jau rečiau. 
Sprendžiant pagal jį ugnį, jie vis dėlto 
atkirto Remizovo pulką, nes dabar, šaudė 
gerokai dešiniau ir žemiau Saburovo, ar
čiau -Volgos. Jis .pabandė telefonu susi
siekti su Vaninu, bet tai pasirodė bevil
tiška, — visi telefono laidai buvo nu
traukti.

Mūšis, atrodo, ėmė rimti.
— Kur Maslenikovas? — paklausė Sa

burovas.
— Čia. > \
Saburovas pamatė Maslenikovą dar 

labiau suprakaitavusį, įsikarščiavusį ir 
nuvargusį, negu prieš dvi valandas.
' — Aš jų ten prišienavau, — pasakė 
jis. Tik dabar Saburovas pastebėjo, kad 
per Maslenikovo kaktą ir visą žandą 
driekėsi didžiulis mėlynas poodinis krau
joplūdis. ..

— Kontūzijo? — paklausė jis.
— Ne, numetė. Tai šit kaip: kulko

svaidį sudaužė, o man nieko.
“Pristatysiu, — pagalvojo Saburovas.

— Būtinai pristatysiu. Geriausiai Did
vyriu. O ten tegu sprendžia. Jis iš tikrų
jų didvyris.” O garsiai jis tepasakė:

— O kovotojai?
— Vienas užsimušė, o antrąjį ištem

piau.
— Gerai, — pasakė Saburovas. — Ap

rimsta, a?
— Aprimsta, — pritarė Maslenikovas.

— Tik jie, berods, vis dėlto Volgą pasie
kė.

— Taip, berods.
Jie patylėjo.
Prie jų prišliaužė stora riestanosė se

sutė ir paklausė, ar nėra daugiau sužeis
tų.

— Tik ten,-priekyje, -/• pasakė Sabu
rovas. — Sutems, tada ištempsite.

Jis pagalvojo, kad, tur būt, Ania štai 
taip pat dabar šliaužia prie ko nors ten, 
Remizovo pulke, nuo kurio jie dabar at
skirti.

— Aš dabar ištempsiu, — pasakė se
sutė.

— Nelįskite, — burbtelėjo Saburovas 
šiurkščiai. — Nelįskite. — Ir jis panoro, 
kad dabar kuris nors kitas vadas taip 
pat sulaikytų Anią. — Po dešimties mi
nučių -sutems, tada eisite.

Sesutė ir dvejetas sanitarų prigulė už 
akmenų. Jei Saburovas nebūtų pasakęs 
“nelįskite,” jie nedelsdami būtų nušliau
žę pirmyn, bet kai jiems šitą uždraudė, 
jie buvo patenkinti, kad galima dar de
šimt minučių pagulėti čia.

Užpakaly viena po kitos, beveik kar
tu, sprogo apie pusantros dešimties mi
nų.

— Paskutinės ugnies sutelkimas prieš 
na}<tį. Tiesa, Aleksiejau Ivanovičiau? — 
paklausė Maslenikovas.

— Taip.
— Kalba, Volga eina tirštas ižas.
— Kalba. — SaburoVas atsilošė į ak

menis, pakėlė į viršų veidą ir tik dabar 
pastebėjo, kad vis dar tebesninga. Drėg
nos sniegulės maloniai vėsino sukaitusį 
veidą.

— Pasisuk taip, — pasakė jis Masle
nikovui.

— Kaip?
— Kaip aš. Gerai!
Maslenikovas pakluso.
— Malonu?
— Labai, — pasakė Maslenikovas. 

Kaip manote, ar ilgai ižas eis?
— Nežinau. Ryšys su Vaninu dar ne

atnaujintas?
— Ne, vis dar nutrauktas.
—'Na, pasilik.^tuo tarpu čia, aš eisiu.
— Palaukite, — pasakė Maslenikovas.

— Tuoj sutems.
— Tylėk. Aš tau ne medicinos sesuo. Jas< 
geriau pasek, kad nelįstų, kol sutems.

Saburovas išlindo iš apkaso, peršoko 
nuolaužas ir, prisidengdamas, nuėjo pa- 
liai namo sieną į batalijono vadovietę.

XVII
— Su pulku ryšį atnaujino, — Vani

nas, užuot pasveikinęs, pasakė įėjęs į 
blindažą Saburovui. '

— Na?
— Bako, kad nuo Remizovo atkirto.
— Panašu į tai, — sutiko Saburovas.

— O ką mano daryti?
— Nesakė. Tur būt, laukia Procenko 

įsakymų. . • x
Jie patylėjo.
— Gal išgersi arbatos? — paklausė 

Vaninas.
— Argi yra?
Saburovui po visų ką tik buvusių per

gyvenimų atrodė, kad nieko paprasto ir 
įprasto pasauly nebėra.

— Yra, žinoma. Tik, tur būt, jab at
aušo. <

(Bus daugiau)

ATSKALŪNAS
Rašo JACK LONDON

(Pabaiga)

—Aš tau paaiškinsiu,—tarė 
jis.—Aš esu visiškai išvargęs. 
O kas mane nukamavo? Ju
dėjimas! Aš judėjau visą Rti- 
ką, nuo pat savo gimimo die
nos. ' Judėjimas mane nuka
mavo, todėl aš daugiau ne
bejudėsiu. Atmeni, kaip aš 
dirbau stiklo fabrike! Aš pa
darydavau per dieną tris šim
tus tuzinų. Aš apskaičiavau, 
kad prie kiekvieno buteliuko 
man reikėdavo padaryti apie 
dešimt skirtingų judesių. 'To
kiu būdu per dieną susidaro 
trisdešimt šeši tūkstančiai 
judesių. O per mėnesį jau 
vienas milijonas aštuoniasde
šimt tūkstančių judesių. Jei 
nubrauksiu tą aštuoniasde- 
šimts tūkstančių, — kalbėjo 
jis su filantropiškų nuoširdu
mu ir švelnumu, —.tai lieka 
milijonas judesių per mėnesį, 

.o per metus dvylika milijonų.
— Prie staklių aš padarau 

dvigubai daugiau judesių. To
dėl per metus susidaro apie dvi
dešimt penki milijonai judesių, 
ir todėl man atrodo, kad aš 
judėjau milijoną metų.

— O šią savaitę aš visiškai 
nejudėjau. Aš ištisomis valan
domis nepadariau jokio judesio. 
Aš‘ sakau tau, kad man buvo 
labai malonu sėdėti ištisas va
landas ir nieko nedirbti. Aš 
niekuomet prieš tai nebuvąu 
laimingas. Aš niekuomet netu
rėdavau laiko. Aš visą laiką ju
dėjau. Taip gyvenant negalima 
būti laimingu. Todėl aš dau
giau jau taip nebedarysiu. Da
bar aš tik sėdėsiu ir sėdėsiu, 
ilsėsiuos ir ilsėsiuos, o paskui 
vėl iš naujo ilsėsiuos.

— Bet kas bus su Viliu ir 
kitais vaikais? — nusiminusi 
paklausė ji.

— Taip, Vilis ir vaikai, — 
pakartojo jis.

Bet jo balse* nebuvo nė kiek 
aitrumo. Jis seniai žinojo, ko
kias viltis motina dėjo į jaunes
nįjį sūnų, bet tai jo nebejaudi- 
no. Jam daugiau niekas nebe
rūpėjo. Net ir tai.

— Aš žinau, mamyte, ką tu 
galvojai apie Vilio ateitį, — 
tu norėjai išmokyti jį buhalte
riu. Bet dabar iš to nieko ne
išeis, nes su manim baigta. Jis 
turės eiti dirbti.

— Ir visa tai po to, kai aš 
šitaip tave išauklėjau, — rau
dojo ji, užsimetusi priejuostę 
ant galvos ir pakęitųsi taktiką.

— Tu visiškai manęs neauk- 
lėjai, — atsakė jis su švęlniu 
liūdesiu. — Aš pats save iš
auklėjau, mama, o taip pat ir 
Vilį. Jis yra stambesnis, sun
kesnis ir aukštesnis už mane. 
Man atrodo, kad, būdamas vai
kas, aš blogai maitinausi. Kai 
jis gimė ir buvo dar kūdikis, aš 
jau uždirbdavau* jam duoną. 
Bet dabar jau baigta. Vilis ga
li eiti dirlbti, taip kaip ir aš, o 
jei nenori, tegul eina nors ir į 
pragarą, man vistiek. Aš nu
vargau. Na, o dabar aš einu.

Festivalio Reikale, {vyksiančio Bostone
į

Festivalio Reikale

Argi tu neatsisveikinsi šu ma
nim?

Ji nieko neatsakė. Priejuostė 
vėl buvo užmesta ant jos gal
vos, ir ji verkė. Džonis valandė
lę pastovėjo ant slenksčio.

— Aš esu Jsitikinus, kad da
riau visa, ką galėjau, — tarė ji 
kukčiodama.

Jis išėjo iš namų ir nužings
niavo gatve. Jo veidas nežy
miai nušvito džiaugsmu, kai jis 
pamatė vienišą medį.

— Taip, aš daugiau nieko ne
bedirbsiu, — tarė jis pats sau 
pusbalsiu, dainuojančiu balsu. 
Jis susimąstęs pažvelgė aukštyn 
į dangų, tačiau skaisti saulė sa
vo šviesa jį apakino.

Tai buvo tolimas pasivaikš
čiojimas, ir jis ėjo neskubėda
mas. Jis praėjo pro džuto fa
briką. Kurtus ūžimas iš audi- 
-mo skyriaus pasiekė jo ausis, 
ir jis nusišypsojo. Tai buvo 
švelnus ir malonus šypsnys. Jis 
niekam nejautė neapykantos, 
net ir bildančioms mašinoms. 
Jo širdy nebuvo kartėlio, jis tik 
neapsakomai troško ilsėtis.

Juo jis toliau ėjo į miesto pa
kraštį, juo mažiau matė fabri
kų ir namų, ir juo gausėjo 
tuščių plotų. Pagaliau miestas 
paliko užpakalyje, ir jis ėjo la
puočiais apsodintu keleliu, pa- 
liai geležinkelio liniją. Jis ėjo 
ne taip, kaip vyras. Jis ir neat
rodė panašus į vyrą, s Jis buvo 
žmogaus parodija. Tai buvo su
sirietusi, neūžauga bevardė bū
tybė, kuri ėjo, sunkiai vilkda
ma kojas, lyg nesveika beždžio
nė, mataruodama rankomis, su
sikūprinusi, siaura krūtine, 
keista ir baisi.

Jis praėjo pro mažą geležin
kelio stotį ir atsigulė žolėje po 
medžiu. Ten jis išgulėjo visą 
popietę. Retkarčiąis jis užsnūs
davo, ir jo raumenys. miegant 
trūkčiodavo. Pabudęs jis gulė
davo nejudėdamas, stebėdavo 
paukščius ar žiūrėdavo pro me
džio šakas į dangų. Vieną ar 
du kartus jis garsiai nusijuo
kė, bet tai neturėjo nieko ben- 
dl’o su tuo, ką jis matė ar juto.

Vos tik pirmoji nakties tam
sa pakeitė prieblandą, į stotį 
atidundėjo prekinis traukinys. 
Kai garvežys stūmė vagonus į 
atsarginį kelią, Džonis nušliau
žė šalia traukinio. Jis atidarė 
vieno tuščio prekinio vagono 
duris ir nemikliai, su dideliu 
vargu įsirangę vidun. Jis už
darė duris. Garvežys sušvilpė. 
Džonis. gulė j o ant grindų ir šyp
sojosi tamsoje.

Vertė R. Stropus.

Lietuvių Meno Sąjungos 
Antros Apskrities festivalis 
jau visai netoli, kuris įvyks 
27-28-dd. lapkričio, So. Bos
tone.

Meniškos jėgos pasiruošę ne 
vien iš Massachusetts valsti
jos, bet iš Connecticut, New 
Yorko, New Jersey ir kitur. 
Rengėjai užtikrina visus ir vi
sas, kad bus gražių dainų.

Turtingą programa bus per 
abi dienas. Programa bus pra
dėta garsinamu laiku.

šeštadieni, 27 d., programa 
prasidės 7 vai. vakare, Muni
cipal Auditorijoj, 535 Broad
way, So. Boston. Gi sekma
dienį, 28 d. lapkr., programa 
prasidės lygiai 2 vai. po pie
tų, Patrick Gavin Auditorijoj, 
Dorchester ir 7th Sts., So. Bos
tone. Tą prašome gerai įsitė- 
myti.

šeštadienį programą pildys 
Laisvės Choras iš Hartfordo, 
vadovystėje W. Hollis; Vilijos 
Choras iš Waterbury, vado
vystėje Gert. Ulinskaitės; Bos
tono Harmonijos Choras, va
dovystėje Stasio Pauros.

Solistės bus Emilija Jeskevi- 
čiūtė-Young ir Suzana Kazo- 
kytė iš New Yorko. Joms 
akompanuos atvykusi kartu 
su jomis Bronė Šalinaitė-Su
kackienė. Bus ir armonistas 
Richard. Barry iš Dedhąm.

Sekmadienį dainuos Sietyno 
Choras iš Newarko, kuris turi 
ir speciales dainininkų grupes 
ir gerų solistų; taipgi dalyvaus 
Worcesterio, Montello/ Nor- 
woodo, Bostono chorai ir jų 
grupės. Dainuos G. Ulinskaitė 
iš Waterbury, Norma Čepėnai
tė iš Worcesterio, Ona Minei- 
kaitė iš Montello ir du jaunuo-

tis.
Dar kartą primename visiem 

choram, kad buvo prašyti, kad 
visi susilavintų ir bendrai pa
dainuotų šias dailias: “Kur Bė
ga Šešupė,” “Mergyte Jaunoji” 
ir Jungtinių Valstijų ir Lietu
vos himnus. Prašome tam pa
siruošti.

M. S.

liai, jų tarpe Vincas Motėjai-

New Eagle, Pa.
Mirė Juozas Bugaila, 67 me

tų. Seniau gyveno Courtney, o 
dabar New Eagle. Buvo nariu 
LDS ir SLA. Kuopoj eidavo 
valdybos narių pareigas. Jo 
moteris mirė apie 11 menesių 
atgal.

Taip jautėsi neblogai, tik 
kartą pajuto, kad krūtinėj kas 
negero. Pašauktas gydytojas ir 
buvo išvežtas į ligoninę, kur po 
penkių dienų mirė.

Paliko nuliūdime keturis sū
nus, visi jau vedę. Palaidotas 
15 d. lapkričio. Laidotuvėmis 
rūpinosi sūnūs. Velionis buvo 
laisvamanis, bet vaikai palaido
jo religiniai. Gyveno gražiai, 
turėjo savo namą ir turtą

Iš Lietuvos paėjo Kauno rė- 
dybos, Šiaulių apskrities, Kur
šėnų parapijos.

Lai jam būna lengva žemelė. 
D. P. Lekavičius.

Kinijon Plaukia Trys 
Karinio Transporto Laivai

Washington. — Kinijon 
plaukia trys karinio jankių 
transporto laivai; sakoma, 
jie kraustys iš ten ameriko
nus namo. Suprantama, tie 
laivai gabena ginklus ir a- 
municiją Čiang Kai-šeko 
tautininkams prieš kinų
komunistus.

£

NUPIGINTAS PARDAVIMAS i

• •

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 Moterišky ir Vyrišky 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

SUTARTIS DĖL SRIUBŲ 
SUVIENODINIMO

Washington.— Amerikos, 
Anglijos ir Kanados atsto
vai padarė sutartį, pagal 
kurią bus suvienodinti nau
jai gaminami sriubai. Sriu
bų vienodumas svarbus ap
sikeitimui mašinų ir jų da 
lių tarp įvairių šalių.

Philadelphiečiai laivakroviai studijuoja bosų galutiną 
pasiūlymą pridėti po 10 centų mokesties valandai. 
Rytinio pajūrio uostų darbininkai tą pasiūlymą atmetė 

12,436 balsais prieš £32.

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Ųžiūlerių 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
<» ? .«

CHARLES J. KOM A N
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

tūdesio valandoj kreip 
<itės prie manę? dieną a» 
naktį,, greit suteiksim* 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder 
niškai įruošta 
meninė. Mūsų 
mu ir kainomis 
tenkinti.

<•1

mūsų ėer 
patarnavi 
būsite - pa

\ 1113 Mt. Vernon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusk—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Lapkr. 20, 1941
Oi jrrn nr 111 jį~_~lT nmiiiiii. .iTMil i. I——iiartT fll



Kelionės į Washington^
(Feljetonas)

Kadangi ALT pildančio ko
miteto kelionės į Washingtoną 
pasidarė papročiu, kaip da
vatkų ėjimas prie išpažinties 
kiekvieną mėnesį, ir vis su di
deliais pasigyrimais kelionių 
pasekmėmis, tai daugumui 
tautiečių atrodo, kad kelionės 
atliekamos tikslu pasilinksmi
nimo, pasižmonėjimo, pakėli
mui dvasinio ūpo, sustiprini
mui sveikatos ir pasirodymui 
didžiausiais pasiryžėliais Lie
tuvos išvadavimui. Vyraujant 
tokiam įsitikinimui, dauguma 
eilinių pro-nacių visai pama
tuotai pavydi dr. Grigaičiui ir 
Šimučiui tekusios privilegijos 
svečiuotis sostinėje, kada tik 
pajunta dvasios silpnėjimą. 
Jei šita nuomonė būtų teisin
ga, tai veikiausiai ir jūsų Pau
lius 
do. 
sose 
gali 
tos gaivinimo šaltiniu, juo la
biau, kuomet laimėjimo per
spektyvos pridengtos neper
matomomis miglomis, tai, vie
toj pavydo, Paulius linki dr. 
Grigaičiui ir šimučiui ištver
mės, kad nesukluptų vidurke
lyje nedavedę 
mėjimo.

Kad kelionės 
nepavydėtinos, 
liūs prirodys faktiškai, 
nansuotojam 
daugiau 
sveikinant su penkinėmis, ne
gu tarybininkam stūguriuoti 
prie diplomatų durų, pakol 
kas nors išėjęs pasako: “Ame
rika Lietuvos pavergimo ne
pripažįsta.” Su kiekviena mi
sija klausytis to paties ir to 
paties nepripažinimo, dr. Gri
gaičio atsparumą nepasiseki
mams gerte išgeria ir ten pat, 
diplomatų akyse, jis pasirodo 
apgailėtinu silpnuoliu.

Kadangi dabartinę mūsų ga
dynę visai pamatuotai žmonės

nebūtų liuosas nuo pavy- 
Bet žinant, kad vaina vi
jos formose nėra ir ne
būti linksmybių ir sveika-

vainos iki lai

i Washingtoną 
tai jūsų Pau- 

Fi- 
tokių kelionių

pasitenkinimo atsi-

No.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby issued that License
RL 101)37 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Control Law at 130 Evergreen Ave. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, 
sunned on the premises.

ALL-INN RESTAURANT

NOTICE is hereby issued that 
GB 14954 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 1Q7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
51 & 53 Buffalo Ave.. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

JOSEPH DRAGONETTI 
ROCCO DRAGONETTI

NOTICE is hereby issued that License 
C-815 hat been issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Sec
tion 157 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 468 Thatford Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed <ff the premises

BERNARD II. G1TTELSON 
dba Kingsbori. Beer Distributors

to be con-

CORP.

License No.

at

off

No.

vadina melų gadyne, tai dau
gumui gali pasirodyti, kad ir 
Paulius savo pasaką iš plunks
nakočio išgraužė. Faktus im
sime iš ALT pirmininko pono 
Leonardo šimučio kalbos, api
būdinusios keliones į Wash- 
ingtoną teisingoje šviesoje. 
Nelabai tolimoje praeityje, jū
sų Pauliui teko laimė dalyvau
ti pono L. šimučio ir dr. Pa- 
dolskio sakytose prakalbose, 
kuriose jiedu labai dideliu pa
siryžimu suko sprandą vyriau
siam slibinui. Tarp kitų sun
kenybių sukant sprandą vy
riausiam slibinui, p. šimutis 
žymėjo ir kelionių į Wash- 
ingtoną sunkumus, kuriuos 
tenka iškentėti vaduojant Lie
tuvą.

Ponas L. šimutis labai vy-. 
kusiai nupiešė paveikslą, pa
skutinės misijos Washingtone, 
įvykusios prieš minimas pra
kalbas. Jis pasakė:'“žinoda
mi, kad Washingtone išgirsi
me tą patį nepripažinimo kar
tojimą, kuris jau mum dasi- 
ėdė iki kaulų smegenų, dr. 
Grigaitis visu ryžtumu buvo 
pasikaustęs išrėžti labai aš
traus turinio prakalbą, kurios 
cieliumi buvo pakeisti Wash- 
ingtono nusistatymą bovyti 
mūsų delegaciją kartojant nu
dėvėtą nepripažinimą. Dr. 
Grigaičio prakalba turėjo 
baigtis griežtu uiltimatumu 
Washingtonui, kad pasakytų 
be išsisukinėjimo, ar sutinka 
Lietuvą atiduoti* lietuviškiem 
pro-naciam, ar ne ?

Bet žinote, kad žmogus na
mie būdamas būna nepalygi
namai drąsesnis, negu sve
čiuose. Kada pasijunti po 
svetimu stogu, tai kokia nesu
prantama galybė pakerta jė
gas ir pasiryžimą, ir žmogus 
net tokio pasiryžimo, kaip dr. 
Grigaitis, pasijunta labai ma
žyte varliuke milžiniškoje ba
loje. Po atlikimui pasisveiki
nimo ceremonijų ir priėjus 
Lietuvos vadavimo klausimą, 
Washingtond atstovas ir pra
deda giedoti nepripažinimo 
giesmę. Čia dr. Grigaitis iš
sitiesė, kiek didelis, ir, pradė
damas nenormaliai aukštu to
nu, nutraukė pareigūno pradė
tą giesmę^sakydamas: “Kas 
iš to, kad jūs nepripažįstate, 
o bolševikai Lietuvą vis dides
niu pasismaginimu valdo!” 
Bet vietoj pradėtą kalbą re
zus iki galo, visų didžiausiai 
nustabai dr. Grigaičio balsas 
nutrūko, pradėjo visas nesvie
tiškai drebėti ir pasileido į 
dūdas visus stebinančiu žliuan- 
bimu.

Aš, kaipot stiprus žemaitis, 
sakė, ponas šimutis,' griebiau 

' dr. Grigaitį už pečių ir lai
kiau, kad nesudribtų ant grin
dų, pakol isterija tiek suma
žėjo, kad- dr. Grigaitis galėjo 
laikytis ant kojų savo pajėga.”

Kadangi p. L. šimutis sa
kydamas kalbą dr. Grigaičio 
drebėjimą ir verkimą imitavo 
galva, rankomis ir visu kūnu, 
tai reikėjo ne tik klausyti, a.le 
ir žiūrėti, nes tas sudarė la
bai Įspūdingą ir jaudinančią 
sceną. Kas stebėti,niausią, tai 
kad p. šimučio lošiamoje dra
moje nebuvo tendencijos kle
rikalinio vanago pajuokti so
cialdemokratinio gaiduko silp
nybę. Kaip tik priešingai, d r. 
Grigaitis buvo atvaizduotas 
didvyriu, sugniuždytu po sun
kenybe ‘ Lietuvos vadavimo 
svorio.

Kas link dr. Grigaičio, tai 
nėra reikalo nc(i aiškinti, kad 
jam kelionės į Washingtoną ir 
tenai pergyvenami priepuoliai 
žaloja veido išvaizdą, naikina 
sveikatą ir trumpina gyveni
mą. Bet nesvietiškas užsispy
rimas nepasiduoti silpnybei ir 
atkeršyti bolševizmui nustel
bia sveiko' protavimo išvadas 
ir verčia dr. Grigaitį patenkin
tai keliauti į Washingtona ir 
vėl ir vėl kartoti verksmus, 
drebėjimus ir dantų griežimus.

Dar laimė, kad Washingtone 
gyvena Smetonos ambasado
rius žadeikis. Po tokių prie
puolių, kūkčiojimui apmažėjus, 
Šimutis su Vaidyla nutempia 
dr. Grigaitį pas Žadeikius, kur 
ponas tuojau stalą nustato ke
liolikos rūšių, stiprylais, o po
nia parūpina ką nors artimo 
lietuviškai dešrai užkan- 
džiams ir tokiomis priemonė
mis atvarę dr. Grigaitį 
malį stovį, trys broliai 
į stok j ardų karaliją.

Darant išvadą iš to,
šimutis papasakojo iš savo pa
tyrimų ir pergyvenimų atsidū
rus Washjngtone, eiliniai pro- 
naciai, vietoj pavydėti savo 
vadam, privalo būti dėkingi 
savo žioplumui, dėl kurio ne
gali būti vadais, ir laikyti už 
didelį unarą, kad savo penki
nėmis išgali nupirkti savo va-v 
dam isteriškų trūkčiojimų, 
drebėjimų, verksmų ir dantų 
griežimų.

į nor- 
grįžta

ką p.

PAULIUS.

Tarptautine Apžvalga

CHICAGOS ŽINIOS
Koncerto metu jaunimo^ buvo 

gražaus, o per šokius žymiai 
daugiau padaugėjo.

“Club Metro” nariai daug iš
pardavė vilniečiams savo pa- 
renginfo tikietų, kuris atsibus 
lapkr. 28 d. Sokolų svetainėje. 
Dar buvo norinčių pirkti, bet 
pritrūko.

Be to visą vakarą “Club. Me
tro” nariai praleido kartu su 
vilniečiais. 'Mūsų jaunimas tu
rėjo progos arčiau susipažinti 
su rusų, ukrainų čia gimusiu 
jaunimu, kuris taip puikiai ke
lia savo tėvų senovę ir savo gi
minaičių tarybinėje šalyje nau- 
jovinę dainą, muziką ir šokius.

Tai taip praėjo puikiai nusi
sekęs dienraščio Vilnies rudeni
nis koncertas. Rep.

ir užsilaiky-

cicerietės A. 
Stanevičiene,

pertrauką 
Prūseika, Vil- 

redaktorius, apie praėju-

m„ 
kai

Užsinuodijusią Gazu— 
Atgaivino

Mrs. Merle Graham, 29 
ugniagesiai atgaivino po to,
jos sūnus rado be žado virtu
vėje, pilnoje gazo. Mrs. Gra
ham sakė, ji Ibuvo užkūrus pe
čių apšildymui kambario. Bet 
iš priežasties žemo spaudimo 
liepsnos užgęso ir ji nepaste
bėjo, kad gazas ėjo kamba
rin. ,

-žiemos metu pavojus užsi
nuodyti gazu padidėja, nes ga
zo spaudimas sumažėja iš prie
žasties didesnio jo naudojimo 
ir tankiai gali panašiai atsitik
ti. Todėl reikia būti labai atsar
giems su padegimu gazo žemo 
spaudimo metu. V.

Motina 3-jų Užmušta; Kitos 
Nelaimės

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS 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 įruoštai 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

*9' HRfmWrrHT»wyw-» iW

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

. ir tt., telefonuokite
SHorer oąd, 8-93.30

Ir Gustas juips tuojau pristatys gSlj.ų. bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS:
FUNERAL HOME, Inę., 35.4 Maręy Ave.> Brooklyn, N. Y..

(Tąsa nuo 2 puslapio)

Jalisarovas atstatė iš Ber
lyno transporto pareigų Er
nestą Reuterį, reakcininką, 
kuris planingai trukdė va- 
žiuotę. (

Sovietai uždarė du punk
tus susisiekimui ąu Jungti
nių Valstijų okupuota Vo
kietijos dalimi, tai *yra Hor- 
leshousene ir Eisenache. 
Tuose punktuose per du 
kartus iš amerikinės pusės 
apšaudė tarybinius pasienio 
sargus, kad jie tikrinu pe
reinančiųjų d o k u mentus. 
Vieną pasienio, sargą nušo
vė, o kitą sužeidė.

Tarybų Sąjungoj spauda 
rašo, kad Jungtinęs,e: Vals
tijose nedarbo krfeę yra ne
išvengiama, nes jau dabar 
yra apie 6,0.00,000 nedir
bančių ir dalinai dirbančių.

Jungtinių Tautų Seimo 
ipirmininkas H. V. Evatt ir 
sekretorius Trygve Lie siū
lė, kad Berlyno reikale tar- 
tųsi Anglija, Franci ja,. Jun
gtinės -Valstijos ir Tarybų 
Sąjunga.

Sovietų Sąjungą atsakė-, 
kad ji seniai tos politikos 

i laikosi ir sutinka tartis, bet 
;kitos trys atmetė Evatt ir 
Lie pasiūlymą.

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Klubo susirinki
mas įvyks 23 d. lapkričio, 7:30 v. v. 
155 Hungerford St. Draugės visos 
kviečiamos dalyvautu yra svarbių 
reikalų atlikti. — V. K.,,, sek r.

(274-275)

Puikiai, Geroj Nuotaikoj 
Praėjo Vilnies Koncertas 
Pereitą sekmadienį Sokolų- 

svetainėje įvykęs dienraščio 
koncertas buvo gražus ir publto 
ka skaitlingas. Atsilankiusieji 
nesigailėjo aplodismentų pro
gramos pildytojams ir pagei
davo iš jų daugiau dainų, mu
zikos ir šokių. Neatlaidžiai plo
jant ir reikalaujant, buvo pa
tenkinti publikos norai.

Programą atidarė Roselando 
Aido Choras, vadovybėje Doro
thy Yuden, sudainuodamas Lie
tuva Tėvynė Mūsų ir kitas dai
nas. Publika išprašė iš aidiečių 
dar ekstra.

Bernice Smilga pirmu sykiu 
prieš, vilniečius pasirodė. Ji 
skambino Marimba. Klausovai 
jos nepaleido, kol ji nepridėjo 
jiems priedo.

Helen Mazil, roselandietė, su
dainavo puikiai. Ji gražiai pro
gresuoja dainuo j e 
me ant scenos.

Mūsų mylimos 
Dočkienė ir C.
kaip ir visados, savo dainelėm 
žavėjo publiką, taipgi ir iš jų 
klausovai išsiprašė daugiau.,

Sekė Ciceros Moterų Choras, 
vadovybėje D. Yuden. šį kartą 
choras sutąrtiniau ir meįodin- 
giau pasirodė. Jų balti gulbių 
kostiumai labai tiko ir gražino 
patį1 chorą.

“Club Metro” mišrus cho
ras, pritariant orchestrai, vado
vybėje prof. Sergei Sokoloff, 
patiekė iš rusų liaudies lobyno 
metodiškų dainų ir šokių. Klau
sovai ir klausovės norėjo dau
giau ir daugiau. Jų dainos bu
vo naujovinės, dainos pergalės, 
dainos atsibudavojimo po bai
saus karo, dainos kolektyvinių 
ūkių darbininkų. Kartu ir šo
kiai vaizdavo ne tik rusų, bet 
azerbaidžanų, 'ukrainų ir kitų 
tautų liaudies šokius.

Prieš programos 
kalbėjo Leonas 
nies
sius rinkimus ir dienraščio Vil
nies rolę šiandieniniame mūsų 
gyvenime, kur eina grumtynės 
progreso prieš reakciją.

LKM Choras, vadovybėje J. 
Kenstavičiaus, patiekė puikių 
metodingų dainų, kaip ir visa
dos, bet šiuom. kartu Juozas 
buvo prirengęs stropiau.

Solistė Estella. Bogdan šį kar
tą tikrai žavėjo publiką ir pa
staroji nenorėjo jos paleisti.

Bernice Smilga davė dar ke
lis kavalkus skambia marimba 
muzikos melodijų.

Po jos atėjo eilė mūsų myli
mom duetistėm K. Abekienei ir 
A. Kenstavičienei. Juodvi šiuo 
kartu nešykštėjo ir publika pil
nai pasitenkino jų lietuvių liau
dies dainelėmis.

Ir vėl “Club Metro” Choras 
su orchestra, Merginų Ensem
ble, Vyrų Choras, vadovybėje 
prof. Sergei Sokoloff, davė 
mūsų ’publikai, negirdėtų rusų 
liaudies,, tarybų liaudies, lais
vos liaudies, kuriančios socia
lizmą liaudies dainų. Publika 
norėjo jų daugiau, svetainė ūžė 
nuo delnų plojimo, 'dėkojo ir 
norėjo daugiau.

Po dainų sekė šokiai, vaiz
duojanti rusų, ir ukrainų įai- 
mo linksmų jaunimą šokant ir 
lenktyųiuojant abi lytis — vai
kinus Jn merginas,. Publika ne
galėjo. atsigėrėti. Mat, dauge
liui priminė jaunas dienas ir 
Lietuvos kaimo jaunimo šokius 
ir jaunystę gimtinėje Lietuvo
je.

“Club Metro” mišrus choras 
užbaigė Vilnies koncerto pro
gramą, sudainuodamas • šostako- 
vičio Jungtinių Tautų Himną.

Taip pabaigta deramai puiki 
dienraščio Vilnies koncerto ge
rai prirengta programa, kurią 
ilgam prisimins atsilankiusieji. 
Ji buvo, mūsų pačią progresy
vių meno jėgų ir rusų liaudies 
jėgų programa.

Iš priežasties negalėjimo at
vykti Paul Kriaučiūnui, rose- 
lapdiečių šokjkų grupė negalėjo 
dalyvauti.,

Po programos viešnios ir sve
čiai skaitlingos vilniečių šeimy
nos ilgai vaišinosi apačioje. Dvi 
orchestroj griežę'šokikams vir
šuj ir apačioj. r

Mrs. Yh’ginia Dunlap, 28 m., 
užmušta ir jos vyras E r viii pa
vojingai sužeistas, kai jų auto 
užgavo greitasis Rock Island 
keleivinis traukinys ant kryž
kelės, 7 mylios nuo Joliet.

Jiedu, palikę 3 vaikus pas 
draugus, važiavo su kitais ko
legomis 
Lenox.

medžioti, netoli New

Kitoj nelaimėj trys vyrai su
degė, kai du transportiniai tre
kai susidūrė ant mažo tilto, ne
toli Marshall, Ill. Vairuotojai 
Joseph Sisson iš Alexandria, 
Va., ir Tom Newkirk iš, Effin
gham, Ill. Trečias, Ronald Lo
wery iš Benton, Ark., važiavęs 
su Sisson.

Mrs. Sally Artrderry, 35 m., 
užmušta Hammonde automobi
lio, kurį vairavo Woodrow Cur
tis iš ten pat.

James Martin Cox mirtinai 
sužeistas, kai jis įžengė į prie
kį važiuojančio auto, netoli sa
vo namų, Auroroje.

Washington. — Skaičiuo
jama, kad vakarihių ir ry
tinių laivakroyių streikai 
padarą $50,000,000 nuosto
lių per dieną.

Fotografas
i Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

IŠ senų padarau 
/naujus paveiks

lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kumpas.. Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Lina.

Tel. GLernnore. 5-6191

V

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford, Avenue 
Brooklyn. 11, N. V.

Tęl, ĘVergreen 8-9770

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Buvo kalbėta, kad gen. 
Marshall pasitrauks iš sekre
toriaus vietos.' Trumanas pa
reiškė, kad jis Marshallu pil
nai pasitiki ir neprašys jo re
zignuoti.

Taigi, Trumano pažadai, 
sudėti rinkimų metu, jau braš
ka.

Trumanas ir demokratai pa
žadų nepamirš tik tokiam at
sitikime, jeigu darbo unijos, 
Progresyvių Partija ir kitos 
pažangios žmonių grupės ne
tylės. Gerai Wallace pasakė, 
kad po rinkimų naujosios par
tijos vaidmuo bus dar svarbes
nis.

Naujoji partija privertė Tru- 
maną ir demokratus rinkimų 
metu duoti žmonėms gerus pa
žadus, dabar ji turi priversti 
juos tuos pažadus vykdyti gy
venimam

New Haven, Conn
PADĖKOS ŽODIS

Širdingai dėkui visoms drau
gėms ir draugams, kurie ma
ne laike ligos lankė ligoninė
je ir namie. Aš nei nemaniau, 
kad turiu tiek daug gerų 
draugų.

Labai ačiū už gėles, dova
nas ir užuojautos laiškučius, 
kurių tiek daug gavau su lin
kėjimais greitai pasveikti. 
Ačiū drg. šukaičiams už par
vežimą iš ligoninės ir nuveži
mą pas gydytoją, kada tik 
reikėjo. Dar kartą ačiū vi
siems ir visoms už ‘taip nuo
širdų man užjautimą.

/ A. Shaliunienė.

DULLES GRASINA 
FRANCIJAI

Paryžius.— Amerikos de
legatas Jungtinėm Tautom, 
John Foster Dulles netiesio
giniai grūmojo Francijai 
sustabdyt Marshallo plano 
paramą, jeigu Franci j a’ ne-,( 
sutiks grąžinti Ruhr srities 
pramonių vokiečiams.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valaridoje'simpatiška! 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

ModerniSkai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS /
Patyrusios prie puikių moteriškų suknelių 

Gera Alga. Nuolatinis Darbas 
Kreipkitės

SAMUEL HIRSH
SS WEST SSTH STREET. N. V. C. 

1 -mos Lubos 
CIRCLE 5-7066

(275)

REIKAL1NGI VYRAI 
HELP WANTED—MALE

KRIAUČIUS
PATYRĘS

Mokantis visus darbus prie moteriškų Ir 
vyriokų drabužių.

Nuolatinis Darbas. Gera Mokestis
BROADWAY TAILORS

83-16 BROADWAY, 
ELMHURST, L. I. 
HAVEMEYER 4-6414

BANKE PORTERIAI
IKI 50 METŲ AMŽIAUS

MANHATTAN IR BROOKLYN

PRADINĖ SAVAITINĖ ALGA $38
Dienom ir Naktim.

5 Dienų Savaitė. x 
Nuolatinis Darbas.

Apmokamos Vakacijbs. Nemokama 
Ligoninėj Priežiūra ir Chirurgijos 
Aptarnavimas. Nemokama Grupinė 
Apdrauda.

Kreipkitės 9 A. M. iki 3 P. M.
3-čios lubos. 41 BROAD ST., N.Y.C.

(272)į 
STRIPERIAI

PATYRĘ PRIE VILNONIŲ AUDEKLŲ 
IR VERPTŲ VILNŲ

N. Y. TEXTILE 
PRODUCTS CO.

451 WEST 18TH STREET
N. Y. C.

t , . jJĮ
JAUNI VYRAI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Lengvam Fabrike Darbui

T. & P. OPTICAL
784 LEXINGTON AVE.

. Brooklyn.
-■  , riSM

Albany, N. Y. — Vaiste 
jos apeliacijų teismas pat
virtino mirties bausmę Har- 
riui Gray, 18 metų'jaunuo
liui, kuris nušovė policinin-

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.

į Egzaminuoj am Akis, 
t Rašome Receptus

■w 6

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN> N. X 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai, 

. visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

5 pusl.-*-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Lapkr. 20, 1048



$1 Valandos:

*•

difficult resis

sutai-

Hairdrešsers

6 pust—Laisvo (Liberty, Lith. Daily)—Sėst., Lapkr. 20,

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

Telefonas 
EVergreon 4-7729

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST., 
1 Cor. Mewes St. 

BrooklyA, N. Y.

J. Jasiūnas $1.
. Ona Balčiūnienė aukojo 

Laisvės popieros fondui pra
ėjusį sekmadienį įvykusiame 
koncerte.

Fashion
Center

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

SVEČIAI

vidutinis Valandos:

t
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LITUANICA SQUARE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių>•

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ

L

naują valdybą 1949 
bus ir kitų svarbių 
Mūsų metinis susi- 

sausio 7 d., 1949, 8

ižde dar 
paskirta 

reikalams

u z per 
per il-

Moterų 
paremti

Pirku-

Tad ir 
kitos or- 
byla, o

praeju- 
dovanų 
ir mui-

pra- 
kuo-

balsavimo 
veik ištisai 
naujadaly-

savininkas teisinosi, 
šuo esąs tik “šunytis,” 
mėnesių amžiaus, sve-

darbams, 
mobilizavo 
gaminimui 

gėri-

vakarienės 
atidėtas

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Atletų Klubo reguliaris 
susirinkimas Įvyks gruodžio 3 d., 8' 
v. v. Rinksime 
metams, taipgi 
reikalų aptarti, 
rinkimas įvyks
v. v. Visi nariai būtinai turi *daly-' 
vauti šiuose dviejuose susirinkimuo
se. Taipgi nepamirškite užsimokėti 
duokles.. Beje, turėkite mintyje ir 
mūsų Naujų Metų Parę, dalyvaukite 
patys ir kvieskite savo pažįstamus, 
visiems užtikrintas smagus laiko 
praleidimas. — Chas Mitchell, fin. 
sekr. (274-275)

Tačiau, anot tos pa- 
“savi marškiniai ar- 
Mums, brooklynietėms,

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamo**.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-8842

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-62138

GERIAUSIA DUONA 
\SCHOLES BAKING 
z 532 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 apylinkes, 
j krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

‘The Snake Pit”
žvaigždžiuoja

OLIVIA DE HAVILAND
Taip pat žvaigždžiuoja: 

LEO GENN - MARK STEVENS 
CELESTE HOLM

RlVOli THEATRE 
BROADWAY ir 49th ST.

BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9812

GYDYTOJAS

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

I BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

RESTAURANT
Števen Augustine & F^anjt Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per 

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves

50

Paikšas Šaudo žmones PAL Kumštynės

Apdovanojo •
Kultūrinį Centrą

T k

Ona Walmusiene atvyk da
ma į Laisvės koncertą 
sį sekmadienį atvežė 
namui stalavų įrankių 
to.

Juozas ir Antanina
tai atvežė indų ir “trays.”

Rožė Laukaitienė — dėžę 
indų. )
x Vera šibeikienė—daug 
lavų įrankįų.

Namo vedėjai dėkoja 
siems už dovanas.

Pasidairius po virtuvę ir šė
pas atrodo visko labai daug, 
tačiau užėjus tokiam potvy
niui publikos, koks buvo dien
raščio Laisvės koncerto dieną, 
lapkričio 14-tą, buvo pradėję 
pritrūkti pyragui ir kavai ma
žųjų lėkščiukių ir sriubai bliū- 
delių. Išėjo į darbą ir ver
damieji puodai iki paskutinio.

Visa tai rodo, jog dar ne
turime perdaug jokių įrankių, 
o jei kurių ir užtenka, tai su 
laiku neužteks, nes vienas ki
tas įrankis suduš, susidėvės.

Dar vis neturinie duonai 
pintinaičių, kokiose paduoda
ma valgantiems grupėse. Ga
lėtume panaudoti daugiau ge
rų pjaunamųjų peilių, puodų, 
cukrinyčių, gerą “toasterį,” 
mechanišką kenams peilį.

Ir niekad tokiame name ne
būna perdaug audeklinių do
vanų, naujų ir padėvėtų, 
marškonių ir vilnonių, reika
lingų virtuvėje ir kitur ran
koms. puodų, rakandų ir me
talinių rankenų ir durų valy
mo darbams. Ar.

• Lankėsi Laisvės įstaigoje 
drg,. .Vaičekauskas ir sūnus 
Brian iš Binghamton, N. Y.

Taipgi lankėsi Ona Mažui- 
kienė iš Dorchester, Mass. 
Viešnia užsimokėjo Laisvės 
prenumeratą ir aukojo, prašė 
perduoti Lietuvių Kultūrinio 
Centro bylos vedimui $2.

Abieji svečiai buvo atvykę 
tikslu dalyvauti dienraščio 
Laisvės koncerte, įvykusiame 
14-tą lapkričio.

Koncerte buvo svečių iš 
daugelio miestų. Tačiau patys 
laisviečiai, įstaigos darbinin
kai ir tūli kiti, būdami įknibę 
į visokius darbus, su svečiais 
mažai matėmės arba ir visai 
nesimatėme, šiemet buvo pir
mas toks koncertas, kuriame 
ir patys turėjome dirbti prie 
pavaišinimo svečių. Seniau, 
rengiant pramogas kitataučių 
salėse, negaudavome tam tei
sių, tad neturėdavome * nei 
darbo. Išskyrus mažą grupę 
dirbdavusių prie tikietų ir iš
vedžioti į kėdės, visi kiti bū
davome liuosi linksmauti 
svečiais.

ŽYDAI RŪPINASI SAVO 
VAIKŲ PRIEŽIŪRA
x Williamsburge, 221 Division 
Aye., žydai užlaiko prižiūrč- 
tuvę dirbančių motinų vai
kams. Ten dabar prižiūri, 

: moko 80 vaikų. Taipgi palai
ko žaismavietę vasaros metu. 
Ir buvo pasiuntę 60 vaikų į 
vasarvietę praėjusią vasarą.

•Sakoma, jų buvo pirmoji to
kia įstaiga visame Brooklyne.

Dėkui Virėjams ir Visiems 
Dirbusiems

Kultūriniam Centrui vis dar 
neįsigyvenus į turtą ir išteklių 
pasisamdyti darbininkų visiems 
ten reikalingiems 
dienraštis Laisvė 
savanorių talką
valgių ir aptarnavimui 
mais savo koncerto svečių. 1

Ar mums pavyko visus pa
tenkinti? Tą žino tik patys 
svečiai. Gal būt ne, nes šis 
buvo pirmas tokia didele ska
le įvykęs lietuvių sąskridis. Ir 
Įvykęs po panašaus antplūdžio 
kitataučių publikos jų pramo
goje vakarą pirm mūsų kon
certo.

Tačiau valgių turėjome ge
rų ir didį pasirinkimą. Už
teks priminti, jog surašė buvo 
ir veik iki pabaigos baliaus 
užteko kalakutienos, keptos 
jautienos, hamės, dešrų, kiau
šinių, kopūstų ar vištienos sriu
bos, pyragų, jello arba vaisių, 
kavos ir kitų pridėčkų.

Už visą tai priklauso padė
ka grupei gerų virėjų — ne
didelei grupei, bet daug ir sis- 
tematiškai dirbusiai. Valgius 
gamino ir jų padavime iš vir
tuvės dirbo:

Anelė Kanopa ir Mary Zea- 
kas per abi dienas.

Alekas Velička, Josephine 
Augutienė, Marcelė Jakštienė 
—po dieną.

Įvairiuose darbuose virtuvė
je — I. Levanienė, K. Leva- 
nas, V. Baltrušaitis, Sasna.

Kad valgiai galėjo be sve
čių prakaitavimo eilėse pa
dėti ant stalų, padėka priklau
so draugėms veiterkoms. Pa
davėjomis ant stalų dirbo:

Amelia Burba, Anė Jakštie
ne, Elena Juškevičiūtė, Sylvia 
Pužauskaitė, Beatrice Schnei
der, Helen Zablackas. Kitos 
valgykloje dirbo: Ona Globi- 
čienė, Mary Dobinis, Mary 
Krunglis, Jonas Gasiūnas.

šiuos žodžius rašant, dar 
neturiu po ranka sąrašo (ir 
nežinau, ar gausiui) dirbusių 
prie aptarnavimo svečių gėri
mais, taipgi daug dirbusių pa
ruošime' gimnastų salės svečių 
pobūviui ir bendrai paruošime 
salių. O tai vis buvo dideli, 
sunkūs darbai. Jiems visiems 
priklauso administracijos ir vi
sų laisviečių nuoširdi padėka.

R.

Moterys Padrąsino 
Streikierius

Moterys Apšvietos Klubo 
narės savo šusirinkime lapkri
čio 18-tos vakarą atsiminė 
streikuojančius laivakrovius ir 
sudėjo $4.50 apdovanojimui 
jų pirm Padėkų Dienos. Kitos 
atneš kenuoto maisto. Atsi
šaukime buvo prašyta kenuo
to maisto. Bet kad ne visos 
moterys tikėjosi gauti aukoto, 
o pirkti po keną ir iš toliau 
atgabenti reikėtų dar pridėti 
po 20 centų fėro ir sugaišuoti 
laiko, tad jos ant vietos paau
kojo pinigais, 'kad komisija 
maistą nupirktų ■< ant vietos. 
Aukojo po $1 : Zęakas, šibei- 
ka, Sasna. Po 50 c.: Laukai
tienė, Janulavičienė, Jakštie
nė.

Dovanas streikieriamš pra
šome atnešti ne vėliau 24-tos.

P.irmesniame susirinkime mo
terys klubietės buvo suauko
jusios $6.50 . rinkimų reika
lams. Ir kelios narės pasi
darbavo Amerikos 
Kongreso darbams 
parduodamos tikietų.
šieji tikietus prašomi juos dar 
pasilaikyti, nes bazaras tapo 
atidėtas į sausio mėnesį.

Puodų Balius
Gavome laišką nuo Lietuvių 

Kultūrinio Centro su prašymu 
prisidėti bylos vedimui. Bet 
kad mums, vietinėms, labiau
sia rūpi puodai, tai nutarta 
(jeigu galėsime gauti patogią 
dieną) surengti tame centre 
balių, kurio pelną skirti au
ditorijos restoranto puodams 
nupirkti.

Prašome nesuprasti mūsų 
klaidingai. Taip tarėme ne 
dėl to, kad neįvertintume svar
bumo bylos, būtinumo ją lai
mėti, 
taries, 
čiau.”
dažnai tenka talkininkauti vir
tuvėje. Visai nef baikos, kuo
met reikia penkių ar daugiau 
puodų, o teturi vieną, 
pasakėme: lai visos 
ganizacijos rūpinasi 
mes—puodais.

Susirinkimas buvo
skaičiumi. Kelios draugės da
bar negali su mumis dalyvau
ti dėl nesveikatos, bet yra vil
ties, kad jos sustiprės.

John J. Delaney
Lapkričio 18-tą, po ilgos li

gos, mirė brooklynietis kon- 
gresmanas John J. Delaney, 
70 metų amžiaus, gyvenęs 11 
Schermerhorn St. Laidos lap
kričio 22-rą.

Delaney buvo buvęs kon
gresui an u 1918-19 metų sesi
joje ir paskiau nuo 1931 me
tų iki mirties, visuomet atsto
vavo įšsirangiusį paupiu cen
trai inio Brooklyno 7-tą kon
gresinį distriktą iki Williams- 
burgo. Paskiausiuose perrin
kimuose. lapkričio 2-rą, Dela
ney demokratų ir darbiečiij ti- 
kietu buvo iš naujo išrinktas 
su 21,000 balsų didžiuma 
prieš republikonų ir liberalų 
kandi data Dorn.

Darbiečiai rėme Delaney, 
nes jis buvo sukalbamesnis už1 
daugelį kitų. \Jo 
kongrese rekordas 
buvo pažangesnis, 
binis. t

Delaney jaunystėje■ prekiavo 
deimantais, vėliau tapo advo
katu. dar vėliau politikierium 
ir valdiniu tarnautoju. Yrą 
buvęs New Yorko turgaviečių 
komisionieriumi, taipgi kon
gresiniuose House Rules ir Na
vai Affairs komitetuose.

Liko našlė Lotti, duktė Jo
anne Cornelia ir sūnus John 
Steven.

Be jokios priežasties, New 
Yorko mieste pastarosiomis 
keliomis dienomis pašauti 4 
žmonės. Viena iš paskiausia 
pašautų moterų sakė mačiusi 
į .ją taikant cielių iš prava
žiuojančio taksiko.

Daug Žmonių,--Nega 
Įėjo Susitikti

Lapkričio 17-tą sugrįžo dar
ban auditorijos restorante Gi
na Globičienė, nuolatinė gas- 
padinė, buvusi pasitraukusi 
nedidelei operacijai ir pasil
siu! iki visai pasveiko. Jinai 
jaui dirbo ir koncerto dieną, 
bet tiktai kaipo viena iš dau
gelio savanorių talkininkų.

Gaspadinės sugrįžimas, ži
noma, dar nereiškia, kad ne
bereikės savanorių gaspadinių 
ralkos. Jos reikės visuomet, 
kada tiktai turėsime audito
rijoje didžiąsias pramogas lie
tuvių ar kitataučių. Reikės 
talkos dieną pirm pramogos 
priruošimui maisto, reikės ir 
pramogos dieną.

Auditorijos direktoriai 
šo, kad neatsisakytumėt, 
met būsite pakviestos.

Du Flatbush srities gyven
tojai atsidūrų teismabutyje už 

Gyvenanti 707 Beverly 
Brooklyne, peiktame 
Mrs. Rief skundė 6- 

gyvenantį Mr. 
šuo naktimis

po butą, neleidžia mie-

Sugrįžusi iš dienraščio Lais
vės koncerno, įvykusio Liberty 
Auditorijoje, praėjusį sekma
dienį, binghamtonietė (John
son City) Bronė Zmitraitė nu
siskundžia iaisviečiams:

Gaila, kad koncerte daugiau 
nebegalėjome susieiti. Tiek 
daug žmonių buvo? kad aš ne
galėjau j daug pažįstamų nei* 
sueiti, 1 •’ ■ •’s • .

Mudvi su d, Kireiliene buvo
me dar- sustojusios Newarke, 
pas jos gimines Lupševičjus...

Policijos Atletiška Lyga-po 
visą miestą šį sezoną surengs 
jaunukams 16-ką kumštynių, 
kurių laimėtojai dalyvaus vi
so miesto parinktųjų kumš
tynėse gale sezono.

PAL centruose susiedijose 
gali dalyvauti jaunukai nuo 
10 iki 20 metų.

šeštasis kumštynių vakaras 
šį sezoną suruoštas brookly
niečių su newyorkiečiais PAL 
centre, 12 W. 108th St., New 
Yorke, 19-tos vakarą. O se
kamas bus 29-tos vakarą, 
Lost Battalion Hall, Elmhurst.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Laisvės Koncerte 
Aukojo:

Iš LLD 185 Kuopos 
Susirinkimo

šunį. 
Road, 
aukšte 
rne aukšte
Block, kad jo 
siaučia 
goti.

šuns 
kad jo 
tik 20
riąs tik 120 svarų ir esąs “la
bai mokytas,” “inteligentas.” 
Block moteriškei išsitaręs, kad 
jeigu ji nemyli jo šunies, esą 
reikalinga tirti jos protą. To 
jai buvę perdaug — tvojusi 
šunies savininkui 'per “kavi
nę.” Pasekmė:

Abu turės dar kartą stoti 
i teismą, tačiau šį kartą jau 
ne už šunį, bet: vienas 
ilgą liežuvį, o kitas už 
gą ranką.

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

wavehair...
AND OF COURSE
FOR NORMAL 
HAIR!

Swirl Cut<- >

Lapkričio 17 d. buvo šauk
tas kuopos narių susirinkimas 
ir pranešta, kad nariai gaus 
knygą “žmogus ir Mašina.” 
Kuopoj randasi 82 nariai. Į 
susirinkimą atėjo valdyba ir 3 
nariai, tai Viso buvo, septyni. 
Buvusieji pasiėmė po kelias 
knygas, kad išdalinus tiems, 
kurie į susirinkimus nesilanko.

Mūsų metinės
rengimo klausimas 
tolimesniam laikui.

Kad'angi kuopos 
randasi pinigų, tai 
Namo Bendrovės

Į $10; už mitingų laikymą — 
$15, “Laisvės” popieros fon- 

Vilniai—$5, “Liau-dui—$5,
dies Balsui”—$3.

Kalbėta apie “Laisvės” vajų. 
Pasirodė, kad geriausiai dar
buojasi drg. St. Brusokas, nes 
jis, apart atnaujinimo senų 
skaitytojų mokesčių, jau yra 
gavęs tris naujus skaitytojus.

Kuopos narių mokesčiai bai
giami išrinkti ir tikimasi, kad 
tuojaus bus visi užsimokėję.

Pasiruošia March of 
Dimes Kampanijai

Brooklyno prezidentas John 
Cashmore, tretiems metatns 
apsiėmęs garbės pirmininku 
toje kampanijoje, skelbia, jog 
fondas reikalingas ne vien tik 
patarnavimui kitiems, bet ir 
mums patiems.

Bėgiu metų, sako jis, tūks
tantis brooklyniečių buvo rei
kalingi pagalbos, kurios ben
dra suma siekė apie $250,000. 
Didžiuma tų ištiktųjų vaikų 
paralyžiaus (polio) nebūtų tu
rėję ištekliaus privatiškai gel
bėtis.

Kampanijai reikia ne vien 
tik aukų, bet ir darbo. Kam
panijos raštinė, 311 Washing
ton Ave., Brooklyne, kviečia 
nusimanančias raštinės darbe 
merginas-moteris ateiti talkon.

4.

r-

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

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro
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.

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

Westchester Apskrities Ta
ryba nutarė neįsileisti bronx- 
iečių į Tibetts Brook Parką ir 
prūdą šeštadieniais ir šventa
dieniais. Bronx viršininkai 
atsikirto užkvietimu westches- 
teriečių į “kultūringą Bronx... 
geriaus susipažinti su demo
kratiškais žmonėmis.”

Peter Kapiskas

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

r/r TDD'C D 4 D 411 GRAND STREET ZiUJrr o DAK Brooklyn, n. y

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION




