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Čia atsilank

Sviesto ir arbatos- racio- 
navimas Australijoj bus pa
laikytas iki 1950 metų.
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Rūsti Žiema Užklupo Vakarines Valstijas
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Didžiausia Tarybų Respu
blika...

Ką Gerbia Izraelis?
Atsišaukimas, Kurio Mo- 

narchistai Nepakęs.
Graikijoje ir Kinijoje.

Rašo R. MIZARA

Kareiviai, esą monarchistų- 
fašistų valdžios tarnyboje, ra
ginami sudaryti būrius ir per
eiti į demokratinės armijos ei
les, j partizanų eiles.

“Jūs būsite pas mus pri
imti visur, kaip broliai,” sako 
atsišaukimas. "Mes spausime 
vieni kitiems rankas ir liausi- 
mės šaudę vieni kitus. Jeigu 
jūsų fašistiniai karininkai įsa
kys jums stoti i mūši prieš 
demokratinę armiją,—atsukite 

x savo šautuvus prieš juos ir su- 
šaudykite juos!...”

Kiekvienam svarbu žinoti

so $3,358,179. Pasinaudojo 
Laivas 1942' m. nuskendo, laivų kompanija.

Newarko laidotuvių direk
torius Bujauskas šeštadienio 
rytą telefonu Laisvei pranešė, 
kad penktadienį, lapkričio 19, 
mite Antanas Mitkus, gyve
nęs 651 S. 17th St., Newark, 
N. J. Mirė namuose. Paliko 
žmoną 'Marcelę, sūnų Harry, 
brolį Thomas Mitkus Newar- 
ke ir dvi seseris Lietuvoj. Pa
šarvotas Bujausko koplyčioj, 
126 Lafayette St., Newarke. 
Bus palaidotas antradienį, lap
kričio 23, 1:30 popiet, 
pinės dar nenurodytos,

žmonės, iš- 
tamstą, aiškiai į- 
tamstą ir 81-tąjį 
vykdyt tikrąją 
laisvių progra-

«—i . . —j*
Roma. — Atšauktas val

dinių Italijos darbininkų 
streikas.

Tolydžio demokratinė grai
kų armija (partizanai) šiomis 
dienomis pasiekė naujų laimė
jimų, užimdama naujas teri
torijas ir sunaikindama kai 
kuriuos monarcho - fašistų 
armijos dalinius.

“Artinasi žiema,” toliau sa
ko pareiškimas. “Kiekvienam 
aišku, jog karas Nebesitęs. Ru
sai dėjo pastangų Nutaikyti 
mus. Evatt’as siūlė, kad mūsų 
vidujiniai reikalai turėtų būti 
išspręsti kompromiso keliu.

Rašydama apie nūdieninę 
padėtį Kinijoje, B rook lyno 

* Vienybė spėja, kad toji šalis 
gali būti “didžiausia pasauly
je tarybų respublika-..”

Sunku pasakyti, ar Kinija 
greit bus tarybų respublika.

tai: tiek Graikijos monarchis- 
tai, tiek Kinijos čiang-kai-še- 
kistai daug kartų skelbė pa
sauliui, būk jie sumušią liau
dies armijas.

Pasirodė, jog kiekvfeną kar
tą jie skelbė ne tai, kas buvo 
teisinga, bet tai, kas jiems pa
tiko.

Jie pasauliui melavo, kaip 
meluodavo Goebbelsas.

Graikijos Komunistų
jos vadas, Nicholas. Zacharia- 
des, išleido 50,000 egzemplio
rių atsišaukimo, platinamo 
tarp rojalistinių graikų karei-

nys, profesoriai ir generolai, 
pareiškė, jog Evatt’o siūlymą 
remia graikų dauguma.

“Bet Athenų išdavikai su
bliovė, kaip veršiai: ‘Nereikia 
taikos — mes norime karo!...’ 
Jie nenori taikos, kadangi 
jiems jų amerikiniai viešpa
čiai įsakė kariauti...”

Ossipee, N. H.— Areštuo
tas Preston B. Smart, kal
tinamas už slaugės Ruthos 
Ėisenberg išžaginimą ir nu
žudymą.

ti didžiausia pasaulyje demo- 
, kratine respublika, — Lenkijos 

bei čechoslovakijos tipo,—tai 
yra galimas daiktas.

Atsiminkime, kad pasaulis 
nestovi vietoje!

Devyni Atheny žymūs asme
nys. profesoriai ir generolai,

bet kad ii neužilgo gali tap-
■

Iš Palestinos pranešama, jog 
Izraelyje, naujoje žydų valsty
bėje, didžiausios įtakos ir pa
garbos tebeturi Tarybų Sąjun
ga.

Izraeliečiai, mat, žino, jei 
ne Tarybų Sąjunga, tai šian
dien Izraelio nebūtų.

T. Sąjunga Izraelį gynė 
Jungtinėse Tautose, Tarybų 
Sąjungos įtakos dėka Izraelis 
gavo ginklų (sakoma, vyriau
siai iš čechoslovakijos), ku
riais šiandien gina savo ne
priklausomybę.

j^eje, geografiškai Izraelis 
yra bene pati mažiausia 
šaulyje valstybė.

Ji maža, bet gaji.

Pareiškimas - atsišaukimas, 
kaip matome, parašytas pa
prasta, kiekvienam supranta
ma kalba ir, svarbiausia, jis 
—teisingas!

Todėl, sekdami šj atsišauki
mą, tūkstančiai graikų sumo
bilizuotų monarchistų armi- 
jon, pereis į demokratinės ar- 
rnijos gretas.

Graikijos padėtis yra visai 
i panaši į padėtį Kinijoje. Ži

noma, Graikija mažesnė, — 
taškelis, palyginti su kalnu.

Jei Amerika nebūtų kišusi 
Graikijon dolerių, jei britai 
imperialistai nebūtų ten siun
tę savo armijos, tai toji gar
bingai garsi savo senove šalis 
šiandien jau būtų laisva ir 
atstatytų sugriautus miestus, 
gydytų karo paliktas baisias 
žaizdas.
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MOKSLININKAI PRAŠO 
TRUMANĄ PANAIKINT 

POLITINES BYLAS
Profesionalai, Artistai Ragina Prezidentą ir Kongresą 
Panaikint Atžagareivišką Neamerikinės Veiklos Komitetą

New York. — Nacionalė 
Mokslininkų, Artistų ir 
Profesionalų Taryba krei
pėsi į prezidentą Trumaną 
ir busimąjį 81-jį Kongresą, 
kad panaikintų kongresma
nu Neamerikinės Veiklos 
Komitetą. Tas komitetas ar
šiai persekiojo komunistus 
ir progresyvius unijistus.

Mokslininkų - Profesiona
lų Taryba taipgi prašo pa
naikint kaltinimus prieš 
12 Komunistų Partijos, va
dų, prieš pažangius Holly- 
woodo aktorius ir kt.

Minimoji taryba dėl to 
pasiuntė prez. Trumaniii to
kį laišką:

“Amerikos 
rinkdami 
pareigoj o 
Kongresą

ma. /
“Mes todėl atsišaukiame į 

tamstą ir į 81-jį Kongresą, 
kad pasistengtumėte kuo 
greičiausiai panaikint Ne
amerikinės Veiklos Komite
tą, kuris visuomet darkė 
kongresinius tyrinėjimus, 
paversdamas juos atakomis 
prieš pamatines mūsų kon
stitucines teises.

“Mes šaukiame federalę 
valdžią panaikinti įkaltini- 
mus, prieš to komiteto au
kas, tai yra, prieš 10 Holly
wood© artistų - rašytojų, 
prieš Bendrojo Priešfašisti- 
nių Pabėgėlių Komiteto na
rius ir prieš tokias politinio 
persekiojimo aukas, kaip 
dvylika Komunistų Partijos 
vadų.”

(Hollywoodo ir Priešfa- 
šistinio Komiteto žmonės j- 
kaltinti bei nuteisti, kad ne
davė Neamerikiniam Komi
tetui pageidaujamų atsaky
mų į jo klausimus.)

• Šį laišką pasirašė Har
vardo Universiteto astrono
mijos observatorijos profe

sorius Harlow Shapley; 
garsusis artistas skulpto
rius Jo Davidson; Calif orni- 
jos Technologijos Instituto 
profesorius Linus Pauling; 
Illinojaus Universiteto pro
fesorius John J. DeBoer ir 
eilė kitų žymių amerikiečių.

Kinijos Tautininkai 
Garsinasi Laimėjimais

Nanking, Kinija. —Čiang 
Kai-šeko tautininkų koman
da giriasi, kad jų armija 
“laimėjus, pergales” prieš 
komunistus - liaudininkus 
už 70 mylių j rytus nuo Su- 
čowo ir už 30 mylių į šiau
rę nuo to miesto. Bet liaudi
ninkai vis dar apsupa Sučo- 
wą. To neužginčija tauti
ninkai.

Čiango komanda garbina 
ypač amerikinius lėktuvus, 
kurie, girdi, labai padėję 
“laimėti” prieš komunistus.

Daroma Karinė Vakarų 
Sutartis 50-čiai Metų

London. — Anglija, Fran
cija, .Belgija, Holandija ir 
Luksemburgas galutinai iš
dirbo planą karinei vakarų 
valstybių sutarčiai per 50 
metų. Pelnas bus pasiųstas 
Jungtinėms Valstijoms ir 
Kanadai, kurios ruošiasi 
prisidėti prie tos sutarties, 
atkreiptos prieš Sovietų Są- 
jungą.'

Motina Užtroškino Tris 
Kūdikius ir Pati Save

Dixon, Ill. — Margareta 
Warfel’iene, 31 metų, suva
rė tris savo kūdikius į dra
bužių spintą (klozetą), pati 
ten įėjo, užsidarė duris, pa
degė drabužius, ir taip už
troškino savo vaikus, užsi- 
troškindama ir pati, kaip 
atrado sveikatiniai miesto 
valdininkai.

BUS PALEISTA 11,650 
AUTO. DARBININKŲ

Detroit.
Chrysler automobilių fabri
kantai, pranešė, jog šią sa
vaitę jie paleis 11,650 darbi
ninkų; sako, kad trūkstą 
darbam plieno.

- New York. — Federaci
nės Laivakrovių Unijos va
dai pusiau numušė streikie- 
rių reikalaujamą algos pa
kėlimą.

65,000 laivakrovių visuo
se rytiniuose Amerikos, uo
stuose sustreikavo, / reika-

Vėl Įkalinti 3 Progresyviai., kad 
Atsisakė Išduoti Komunistus

Los Angeles, Calif.—Trys 
komunistai bei progresyviai 
tapo antru kartu areštuoti 
už tai, kad jie vėl atsisakė 
federalei grand džiūrei iš
duoti vardus ir adresus kai 
kurių Komunistų Partijos 
narių. Federąlis apskrities 
teisėjas Pierson Hall dėl to 
kaltina juos kaip “krimina
lius teismo paniekintojus.”

Pirmiau tie trys buvo į- 
kaltinti sykiu su kitais de
vyniais už “civilį teismo pa
niekinimą”, kuomet jie atsi
sakė gran džiūrei patarnau
ti kaip šnipai-išdavikai 
prieš Komunistų Partijos 
narius. Tada visi 12 buvo 
pasiųsti kalėjiman neribo

KAIP VALDŽIA “TEPA” 
LAIVŲ KOMPANIJAS

San Francisco. — Strei
kuojantieji laivakroviai sa
vo išleistame lapelyje paro
do, kaip valdžia pila žmo
nių pinigus į laivų kompa
nijų delmonus, pavyzdžiui 
imant laivą Effingham:

Valdžia 1919 m. pastatė šį 
laivą už $1,966,849; paskui 
pardavė jį Lykes laivų-kom
panijai už $48,020. Tada 
valdžia apdraudė laiva 
$727,050.

.Mobile, Alabama. — Ne
seniai čia atsilankė prez. 
Trumanas; kalbėjosi su “de
mokratu” k o n g resmanu 
Franku W. Boykinu apie 
pilietinių (civilinių) teisių 
programą ir štai ką jis pa
sakė Boykinui:

“Klausyk, Frank. Aš ne
tikiu tai pilietinių teisių 
programai, lygiai kaip ir tu 
netiki. Bet mes turėjome 
skelbti tą programą, kad

Chicago.— Žieminės snie
gų - šalčių pūgos “švilpia” 
per vidurvakarines" valsti
jas link New, Yorko ir kitų 
rytinių valstijų, sako Un
ited Press.

Sniegai - ledai užblokavo 
išvažiavimą bei išėjimą iš 
100 miestų ir miestelių pla
čiame ruožte nuo Minneso- 
tos iki Louisianos valstijos. 
Žuvo bent 8 žmonės.

1 Ankstyvoji žiemą užklam- 
pino ir sustabdė šimtus au
tomobilių vieškeliuose; už
strigo ir traukiniai su šim
tais keleivių.

Vėjai pleškėjo 60 iki 70 
mylių per valandą net vaka
riniame šalies pakraštyje.

laudąmi pakelt algą 50 cen
tų valandai. Dabar jų vadai 
prašo laivų kompanijas pri
dėti tik 25 centus valandai 
ir palengvinti tūlas darbo 
sąlygas. Kompanijos pir
miau siūlė tik 10 iki 15 cen
tų valandinio priędo. 

tam laikui, iki atsakys 
grand džiūrei į klausimus 
apie komunistus. Paskui 
visi buvo paleisti už $1,000 
užstato kiekvienas iki ape
liacijos teismo.

Dabar gi trys laikomi ka
lėjime be užstato, nors buvo 
siūlyta uždėt už juos po ki
tą $1,000 kaucijos.

Neseniai 5 asmenys Den- 
veryj, Coloradoj, buvo nu
teisti kalėjiman už tai, kad 
atsisakė federalei grand 
džiūrei išduoti Komunistų 
Partijos narių vardus ir ad
resus. Paskui jie už užsta
tus paliuosuoti iki apeliaci
jos teismo.

ir valdžia išmokėjo kompa
nijai $727,050 apdraudos, 
laisvos nuo bet kokių tak
sų. Be to, valdžia primokėjo 
kompanijai $139,000 para
mos per 3 metus už pašto 
siuntinių gabenimą tuo lai
vu (virš tikro patarnavimo 
vertės) ir davė dar $326,300 
už to laivo keliones Raudo
nojoj Jūroj.

Tokiu bųdu šis laivas.- lė- 
šavo taksų mokėtojams vi- 

laimetumem rinkimus.”
Reporteriai Key Weste, 

Floridoj, atėję j pręz. Tru- 
mano atostogų vietą, norėjo 
pastatyti prezidentui klau
simų apie tą jo pasikalbėji
mą su kongresmanu Boyki- 
nu. Trumanas nesirodė re
porteriams, ir tik jo sekre
torius Charles G. Ross pra
nešė jiems: — Prezidentas 
nedarys jokių komentarų 
dėl to.

Viesulas suardė daug namų 
ir sužeidė 19 žmonių Missi
ssippi valstijoj.

Kai kur sutruko telefonų 
ir telegrafo vielos, 
apledyjusios.
FRANCIJOS ARMIJA UŽ
PUOLĖ LAIVAKROVIUS 
DUNKIRKE

Paryžius. — 3,000 atsiųs
tos armijos užpuolė strei
kuojančius 1 a i v akrovius 
Francijos uoste Dunkirke 
ir užėmė tą uostą. Valdžia 
įsake kareiviams iškraUt 
atgabentus Marshallo plano 
siuntinius iš 16 laivų.

Francūzų laivakrovių u- 
nija paskelbė visuotiną 
streiką šį pirmadienį.

Deryboms tarp unijos ir 
kompanijų pirmininkauja 
atvykęs iš. Washingtono 
valdinis streikų taikytojas 
Wm. N. Margolis.

Marshallo plano adminis
tratorius atsišaukė į strei- 
kierius, kad į laivus krautų

Metai XXXVIIL Dienraščio XXX.

FRANCIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ RUHR PRAMONIŲ 
GRĄŽINIMĄ VOKIEČIAM
Anglai-Amerikonai, Grąžindami Vokiečiams Didžiąsias 
Pramones, Gaivina Karinę Ją Galybę,---Sako Francija ,

Paryžius. — Franci jos 
užsienio reikalų ministras 
Robertas Schumanas atėjo 
pas Amerikos valstybės sek
retorių Marshallą ir Angli
jos valstybės .ministrą Hec- 
torą McNeilą ir protestavo, 
kad anglai - amerikonai nu-

Egiptas Užgrobė Ame
rikos Laivo Krovinius

Washington. -— Amerika 
rengiasi užprotestuoti E- 
gipto valdžiai, kad egiptė- 
nai užgrobė amerikinio lai
vo “Flying Trader” krovi
nius — 38 traktorius ir 4,- 
000 maišų ryžių.
- Traktoriai buvo grąžina
mi iš Vidurinių Rytų į 
Jungtines Valstijas, o ryžiai 
gabenami iš Siamo į Itali
ją. Egipto valdžia įtarė, būk 
tie kroviniai buvę taikomi 
Palestinos žydams, nors, aiš
ku, jog laivas plaukė tolyn 
į vakarus nuo Palestinos.

Lenkija Nuteisė 6 
Valstybės Priešus

Varšava. — Karinis teis
mas atrado kaltais Kazi
mierą Puzaką ir 5 kitus de
šiniuosius socialistus. Jie 
per slaptą organizaciją 
WRN mojosi teroristiniais 
žygiais nuversti demokrati
nę Lenkijos respubliką.

Puzakas už tai nuteistas 
10 metų kalėti, kiti mažiau. 
Prie bausmės priskaitomas 
ir laikas, kurį jie išbuvo ka
lėjime iki teismo.

Čilė Atėmė Balsavimų 
Teisę Komunistams

Santiago, Čilė. — Šio kra
što vidaus reikalų ministras 
Immanuel Holger paskelbė 
praeitą savaitę, jog valdžia 
atėmė balsavimo teisę • 25 
tūkstančiams veiklių komu
nistų. Kiek pirmiau buvo 
išleistas įstatymas uždaryti 
Komunistų Partiją ir baus
tinai užginti organizuotą 
komunistų veikimą.

New York. — Laivakro- 
vių darbe per paskutinius 
20 metų buvo sunkiai sužei
sta bei užmušta 500,000 
žmonių visuose šios šalies 
uostuose.

siuntinius vakarinės Euro
pos kraštams, pagal Mar
shallo politiką.

Uostuose riogso suversta 
daugiau' kaip 200,000 tonų 
dovanų vakarinei Europai 
prieš komunizmą.

tarė sugrąžinti vokiečiams 
.angliakasyklas, plieno fab- _• t 

rikus ir kitas didžiąsias 
pramones Ruhr srityje, va
karinėje Vokietijoje.

Kariniai anglų-amerikonų 
gubernatoriai padarė tą ta
rimą be Francijos žinios.

Francijos ministras Schu
manas pareiškė:

— Jei bus tos pramonės 
sugrąžintos vokiečiams 
naciškiems militaristams, r > 
tatai atkurs karinę Vokieti
jos galybę, ir kils naujas 
užpuolimo .pavojus Franci- 
jai.

Schumanas reikalavo pa 
naikinti tą tarimą. Jisai siu- | 
lė sudaryti tarptautinę val
dybą ir pavesti jai kontro
liuoti Ruhr srities fabrikus 
ir kasyklas bent iki to lai
ko, kai bus daroma taikos ‘ 
sutartis su Vokietija.

Žymėtina, kad Ruhr ka
syklos ir fabrikai jau dabar 
pagamina daugiau plieno, * 
negu Francija.

Amerikos ir Anglijos val
stybių ministrai, Marsh 
ir McNeil žadėjo tiktai ap
svarstyti Francijos pr 
mus - siūlymus. Bet jie lai
kysis savo nutarimo — su
grąžint vokiečiams buvu
siems savininkams tas 
Ruhr pramones, kaip tvirti
na visi politiniai žinovą 
Paryžiuje.

Pats Marshallo planaslai- 
ko vakarinės Vokietijos su
stiprinimą pamatiniu savo 
tikslu. O ir Francijos vai- 1 
džia užgyrė tą planą. Ji no- 
rėjo Marshallo dolerių, bet 
tikėjosi kaip nors pastoti 
kelią kariniam Vokietijos 
gaivinimui.

Anglai Darbiečiai Reikalau
ja Negrąžint Vokiečiams 

Ruhr Pramonių i 
London. — 9 darbiečiai 

Anglijos seimo nariai už
protestavo, kad anglų-ame- 
rikonų valdžios nusprendę • 
sugrąžint vokiečiams Ruhr 
krašto kasyklas ir plieno- 
geležies pramonę. Reikalau
ja panaikinti tokį nutarimą, 
kaip karo pavojų.

Tie darbiečiai siūlė su
šaukti Amerikos, Sovietų, 
Anglijos ir Francijos konfe
renciją, kad apsvarstytų, 
kas privalo kontroliuoti 
Ruhr pramones ir kaip pa- 
skirstyt tų pramonių dirbi-

Reikalauja Daugiau 
Jankių Vokietijai

Berlin. —Čia atsilankęs i| 
republikonas Jungtinių Val
stijų kongresmanas ragino 
Ameriką daugiau armijos 
atsiųsti Vokietijon pasiruošt 
karui prieš Sovietus.
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‘Galvosūkis”
New Yorko Herald Tribune dienraščio koresponden

tas Kinijoje, A. T. Steele, rašo savo laikraščiui'(lapkri
čio 19 d.) ilgoką raštą apie padėtį Čiang Kai-šeko pasto
gėje Nankinge.

Mr. Steele pripažįsta, jog padėtis yra kritiška; Čiango 
viešpatavimas laikosi, kaip ant vištos kojos. Bet kokia iš 
to išeitis?

Paties Čiango pastogėje yra žmonių, kurie juo didžiai 
nepasitenkinę. Faktinai, nemažai yra aukštesniųjų val
dininkų ir kitokių, kurie sako Čiangui: traukis šalin iš 
prezidento vietos. Deja, tasai reikalavimas kol kas tėra 
jam duodamas tik pavienių asmenų, neorganizuotai. Ka
dangi taip, tai Čiangas jų patarimo neklauso. Jei orga
nizuotai būtų reikalaujama, tuomet jis veikiausiai pa
klausytų, pasišalintų iš valdžios, pabėgtų kur nors į New 
Yorką ar San Francisco ir ten ramiai gyventų, o Kini
joje tuo pačiu sykiu gyvenimas pakryptų geresnėjėn pu- 
sėn.

Bet kas tuomet?
Tuomet reikėtų siūlyti komunistams-liaudininkams 

taikos pasiūlymai. Tuomet, vadinasi, reikėtų baigti ka
ras, tiek daug pražudęs Kinijos žmonių.

Kuriomis sąlygomis būtų galima su komunistais-liau- 
dininkais taikytis?

Korespondentas Steele rašo, jog tarp čiang kai-šekistų 
tuo reikalu yra dvi nuomonės. Štai jos:

1. Vieni mano, kad su komunistais-liaudininkais rei
kėtų susitarti koaliciniais pagrindais. Tačiau, šiai nuo
monei yra ir priešingų, kurie teigia, jog tokis susitari
mas, toks valdžios sudarymas reikštų atidavimą komu
nistams-liaudininkams visos Kinijos.

2. Kiti mano, jog reikėtų su komunistais taip susitar
ti, kad būtų daug maž Kinija padalinta į sritis: vieną 
sritį tevaldo komunistai-liaudininkai, o kitą — ne ko
munistai. Šitokiu būdu, manoma, būtų išgelbėta dalis Ki
nijos bene nuo sutarybinimo.

Matome, Nankinge, už kulisų, eina pokalbiai ir dery
bos, — derybos kol kas tarp tam tikrų elementų, esančių 
'Čiang Kai-šeko pastogėje.* •

Bet viešai apie tai kol kas nieko nekalbama, nes Čian
gas to neleistų daryti. Pirmiausiai reikia Čiangą išpra
šyti laukan, o tuomet jau bus galima aiškiau kalbėti apie 
derybas su komunistais.

Kitas svarbus dalykas: korespondentas nepaduoda jo
kių apytikrių pranešimų apie tai, ką tuo klausimu mano 
patys komunistai. Jie juk šiandien jaučiasi atstovaują 
Kinijos liaudį, jie turi svaresnį balsą, negu tie, kurie yra 
Čiang Kai-šeko pastogėje. Todėl Kinijos ateitis priklau
sys vyriausiai nuo to, ką jie pasakys, nepaisant Čiang 
Kai-šeko likimo.

LENKIŠKOS PONST- 
VOS NELAIMĖ

L. Prūšeika rašo: • o
Amerikos lenkų pravady- 

riai, visi Rozmarekai, Swiet- 
likai, Guntheriai, Glowackiai 
visokiais balsais klegėjo ir 
agitavo už Dewey ir Warre- 
ną.

Rozmarekas pažadėjo repu- 
blikonams visus savo tautinio 
Susivienijimo (Zwionsko) bal
sus, o tų. balsų yra keli šimtai 
tūkstančių.

Lenkų zdraicos pravadyriai 
čiauškė, kad jie atstovauja še
šis milionus savo tautiečių.

Chicagos “Tribune” džiū
gavo, kad lenkų balsai nusvers 
rinkimus, o jau Illinoise tai 
tikrai nusvers.

Dabar visi mato, kad tai 
buvo didžiausias blofas. Ponai 
pasirodė generolais be armi
jos. Verkia dabar.' McCormic- 
kai, Brooksai ir Busbey šune
lį apsikabinę.

Lenkų ponstva, sykiu su 
panašiais gaivalais serbų, kro
atų, vengrų, karpatorusų ir 
ukrainų tautybių, yra sudarę 
Rytų ir Vidaus Europos tau
tybių federaciją. Prie tų sa- 
mozvancų yra prisidėjus ir 
šimutiškai - grigaitinė, taryba. 
Ta federacija reklamavosi at
stovaujanti dvylika milionų 
narių. Samozvancai sudarė de
legaciją ir nuzujo pas Dewey. 
Jam, žinoma, buvo pažadėta 
tie “dvylika milionų” balsų.

Ir vėl viską šuva nunešė ant 
savo uodegos. (Vilnis).

Cincinnatyj ir Portlande
Praėjusią savaitę Cincinnati mieste (Ohio valstijoje) 

prasidėjo Amerikos Darbo Federacijos 67-tasis suvažia
vimas.

Šiuos žodžius rašant (penktadienio popietį) šis suva
žiavimas nenutarė nieko teigiamo nei savo nariams nei 
bendrai darbo žmonių naudai.

Negero suvažiavime tai buvo pasėta. Tik pagalvokime, 
suvažiaviman kalbėti buvo pakviestas Russell Long, gar
siojo negarbingais darbais senatoriaus Huey Long sūnus. 
Russellis taipgi išrinktas senatorium iš Louisiana valsti
jos. Na, šis vyras, aišku, vyriausius savo šūvius taikė ko- 
munistinin taikiklin.
♦ Be Russell Long’o, buvo pakviestas kalbėti buvęs troc- 
kistas Max Eastman. Pastarasis, atsimename, kadaise 
buvo kairus socialistas, vėliau komunistas, paskui troc- 
kistas. Suvažiavime Eastmanas maldavo “federeišių,” 
kad tik jie nekovotų kapitalizmo, kad neužmuštų vienin
telės “žąsies, kuri deda aukso kiaušinius!”

Eastmanas taipgi kartojo savo maldą/ kuria yra: ka
ras komunizmui ir Tarybų Sąjungai!

Taigi, tikėtis ko nors daug gero iš šito ADF suvažia
vimo, būtų tik savęs apsigaudinėjimas, daugiau niekas. 

. Šiuos žodžius rašant, Portlandan (Oregon valstijoje) 
renkasi CIO unijų atstovai į savo metinį suvažiavimą.

Negalima pasakyti, koks bus jojo turinys,-bet, turint 
kiek tiek medžiagos, galima daryti spėjimai.

’ ■ Prieš suvažiavimą, įvyko CIO veikiančiosios tarybos 
posėdis, kuriame sakė kalbą prezidentas Murray. Jis be 
kitko pareiškė, jog suvažiavime bus svarstytas “discipli
nos” klausimas. Murray mano, kad kiekviena CIO unija 
bus priversta skaitytis (visokiuose reikaluose) su jo pa- 
diktavimu. Kiekviena unija turės pasisakyti griežtai ir 
to laikytis, su kuo ji stovi: “su CIO ar Rusija!”

Ligi šiol CIO unijos turėjo autonomiją politiniuose rei
kaluose. Sakysime,- praėjusiuose rinkimuose kai kurios 
unijos rėmė Progresyvių Partiją, o kitos — demokrątų 
partiją. Jei Murray pagrąsinimas suvažiavime bus pri
imtas, tai to daugiau nebebus: kiekviena unija turės eiti 
tuo politiniu keliu, kuriuo eina CIO vadovybė, nepaisant, 
ar tas kelias yra klaidingas ar teisingas.

Tenka manyti, jog visa-tai sukels suvažiavime didelių

“BAISIAUSIOS
DIENOS”

Lietuvos liaudies išsilais
vinimo iš smetonizmo die
nas menševikų Naujienos 
skaito “baisiausiomis dieno
mis”. Ypatingai buvusi bai
si 1940 metų birželio 19 die
na. Kodėl? Pasiklausykite:

“Uždaroma Lietuvių Tau
tininkų Sąjunga, buvusi pa
skutiniais metais Lietuvoje 
vienintelė legali ir viešai 
veikianti politinė partija. 
Kitos visos demokratinės 
partijos A. Smetonos vy
riausybės įsakymais buvo 
prieš keletą metų uždary
tos” (N., lapkr. 15 d.).

Sunkiai, labai sunkiai nu
sidėjo Paleckis ir kiti Lie
tuvos žmonių vadai, Naujie
nų supratimu, kai jie užda
rė Smetonos fašistinę parti
ja.

KODĖL FRANCŪZIJOS 
MAINIERIAI EINA 
IŠVIEN SU 
KOMUNISTAIS?

“The New York Times” 
korespondentas Raymond 
Daniell buvo nuvykęs į 
Francūzijos mainų sritį ir 
kalbėjosi su mainieriais, ku
rie jau kelinta savaitė strei
kuoja. Jis pateikia įdomių 
davinių apie Francūzijos 
mainierių gyvenimo padėtį 
ir politines nuotaikas. Da
niell rašo:

“Visa Pas-de-Calais sritis 
yra karo stovyje. Du šipitai- 
tūkstančių komunistų va
dovaujamų mainierių nieko 
neveikia ir sėdi namuose. 
Apie 30,000 kareivių atsiųs
ta į šią apylinkę atimti ka
syklas iš streikierių ir ap
saugoti saujelę vyrų, kurie 
nori dirbti. Apie 11,000 
mainierių vaikų išsiųsta į 
miestus pas simpatizato- 
rius...

“Padėtis labai panaši pa
dėčiai prieš ketverius me
tus, kuomet amerikiečių ir

ginčų ir, galimas daiktas, net gali privesti CIO prie skk 
limo. Atrodo, jog tūlos unijos nepasiduos diktuojamos, 
kaip jos turi nusistatyti tos ar kitos politinės partijas 
atžvilgiu. ' '

Neužilgo pamatysime, kaip viskas vyks CIO suvažiavi
me., Mūsų pageidavimas visuomet buvo ir tebėra: kad 
tik CIO būtų nesuskaldyta, kad ji veiktų vienybėje ir kad 
eitų progresyviu keliu. C •

anglų armijos grūdo vokie-' 
čius laukan iš Francūzijos. 
Šarvuoti sunkvežimiai, pus- 
sunkvežimiai su kanuolė- 
mis ir paruošti mūšiui, slan
kioja po mažų miestelių 
gatves; džypai laksto į vi
sas puses, didžiulės armijos 
sunkvežimiu eilės užkimšu- 
sios visus kelius. Visus tuos 
pabūklus francuzatns buvo 
lengva pažinti, nes jie visi 
yra Amerikos; apart kepu
rių, kareiviai taip pat apsi
rengę amerikoniškomis ka
reivių uniformomis.”

Tai Amerikos “dovana” 
francūzams pagal Marshall 
Planą. Ar reikia stebėtis, 
kad Francūzijos mainieriai 
su giliu pasipiktinimu atsi
neša linkui Amerikos?

Korespondentas Daniell 
sako turėjęs pasikalbėjimą 
su trimis mainieriais — su 
komunistu, su socialistu ir 
su bepartyviu. Jis užėjęs 
pas unijos organizatorių 50 
metų amžiaus Nestor Bigot, 
komunistą. Ten taipgi buvo 
mainierys Amedee Catouil- 
lart, socialistas, ir mainie
rys Ocatave Leplat, 26 me
tų amžiaus, “kuris dar tik 
bando nusistatyti politiniai 
pirma, negu silicosis nusi
neš jį į kapus.”

Kai Bigot pasakė, kad jis 
pirmoje vietoje yra francū- 
zas, jo draugai jam pritarė. 
Jie pirmoje vietoje yra 
francūzai ir todėl Francūzi
jos gerovė turi stovėti pir
moje vietoje, o tarptautiniai 
reikalai — antroje. Su tuo 
taip pat visi trys mainieriai 
pilnai sutiko.

Ir kitais dviem klausimais 
visi trys buvo vienos ir tos 
pačios nuomonės, atseit, 
kad valdžia • turi mainie- 
riams pakelti algas; ir kad 
visi jie giliai pasipiktinę da
bartine savo valdžia ir Jun
gtinėmis Valstijomis, kurios 
parūpina ginklus, kuriais 
valdžia bando sutriuškinti 
streiką.

Svarbiausias mainierių 
skundas yra socialisto mi
nistro Lacoste išleistas de
kretas, kuris panaikino mi
nimum algas. Dekretas bu
vo išleistas rugsėjo 13 die
ną. Daniell sako, kad mai
nierių padėtis prieš streiką 
buvo nepakenčiama, kad jie 
galėjo dieną uždirbti tik 
apie 400 frankų, arba apie 
$1.87 per dieną. Betgi svies
to kilogramas valdžios kai
na kaštuoja 585 frankai. 
Bet jo gauti negalima. Juo
dajame turguje sviesto kilo
gramas kaštuoja nuč 800 iki 
1,000 frankų! Reiškia, mai
nierys turi dvi dienas dirb
ti, kad užsidirbti dėl kilo
gramo sviesto.

Daniell sako:
“Turėdami mintyje tokias 

skaitlines/ Nestor Bigot ir 
' jo du draugai galvoja ir 
kalba aiškiai apie kasdieni
nio gyvenimo reikalus. Jie 
mato, kad kainos ir algos 
iškrypę iš linijos ir jie ma
no,, kad komunistai gali jas 
sugrąžinti į tą liniją, ko vi
si kiti nepajėgė x padaryti.' 
Bent jau jie patenkinti, kad 
komunistai stengiasi tatai 
padaryti.”

, Ką gi galvoja socialistas 
Catouillart, kuris yra 1,300 
mainierių išrinktas delega
tu juos atstovauti derybose 
su valdžia? Jo tėvas buvo 
socialistas ir jis buvo 
Socialistas. Bet šiemet jis 

nebeužsimokėjo partijai na
rinių duoklių. Kodėl? Jis 
pareiškė:
, “Jūs turite suprasti, ko
kį . pasipiktinimą ir kokią 
gėdą aš jaučiu, kaipo senas 
socialistas, linkui veiklos to
kių socialistų ministrų, kaip 
Lacoste, kurio dekretas iš
plėšė iš mūsų valdžios už
tikrintą mums minimum al
gą, arba Mock, kuris nūnai 
naudoja francūzus karei
vius prieš francūzus. Mūsų 
socialistai duoda darbinin
kams pažadus ir juos sulau
žo. Tokie žmonės, kaip La
coste ir Mock, nėra tikri so
cialistai — jie yra partijos 
išdavikai.”

Toliau Daniell rašo: Ca
touillart “tiki socializmu, ir 
jis yra įsitikinęs, kad Ko
munistų Partija yra vienin
telė politinė partija, kuri 
yra atsidavusi darbininkų 
interesams.”

Daniell rado, kad visi trys 
šitie mainieriai ištikimai 
skaito Kom. Part, dienraštį 
“La Liberte.” Taip pat da
ro ir beveik visi kiti mai
nieriai, “išskyrus mažytę 
mažumą, kuri skaito socia
listų dienraštį ‘Le Nord Ma
tin.’ Bet mainieriai jį vadi
na ‘Le Nord Menteur,’ tai 
yra, ‘Šiauriniu Melagium’.”

Kaip mainieriai žiūri į 
Marshall Planą? Puikiai at
sakė socialistas Catouillart. 
Jis sušuko: “Marshallo Pla
nas — viskas, ką mes mato
me iš Marshalld Plano, tai 
kanuoles ir tankus, kuriuos 
valdžia vartoja prieš mu
mis. ..”

Bepartyvis mainierys Le
plat puikiai pavaizdavo “Ti- 
meso” korespondentui mai
nierių padėtį. Jis pasakė: ’

“Aš apsivedžiau prieš še
šeilis metus, bet tebesidali
nu su savo žmona ta pačia 
lova, kurią man mano tėvai 
nupirko, kai aš tebebuvau 
berniuku. Per ištisus šešis 
metus aš bandžiau nusipirk
ti miegamajam kambariui 
rakandus. Iš pradžios tam 
reikėjo 12,000 frankų. Aš 
vergavau, savo sveikatos 
kaštais, kad sutaupyti tą 
sumą. Bet kuomet mudu pa
galiau tiek pinigų susitau
pėme, tų rakandų kaina jau 
pakilus iki 20,000 frankų. 
Vėl dirbau, 6 žmona taupė. 
Kai jau turėjome tą sumą 
pinigų, nuėjome rakandų 
nusipirkti. Bet surądome, 
kad tie rakandai jau kaš
tuoja 35,000 frankų! šian
dieną gi tie patys rakandai 
jau kaštuoja 40,000 fran
kų!”

DAR ESĄ “NEPERVĖLU”
So. Bostono Darbininkui 

nepatinka Amerikos teikia- 
,ma pagalba Čiang Kai-še- 
kui. Jis reikalauja tos pa
galbos daugiau. Darbinin
kas rašo:

“Jau dabar net maži vai
kai žino; kad su komunis
tais negalima biznio dary
ti. O vis dėl to Kinijai tei
kiama pagalba — visai mo- 
čekiško pobūdžio. Pernelyg 
vėlai -Washingtone susipra
sta, kad politika su Kinija 
buvo pragaištinga. Bet dar 
ne pervėlu. Čiang Kakšekas 
mėgina atsigriebti. Jis pasi
ryžęs kovot iki galo. Gausi 
pagalba dar gali Kiniją iš
gelbėti” (Darbą lapkr. 16

Tai reiškia, kad prelatas 
Urbonavičius į poterių ga
lybę nebetiki. Vietoj kalbėti 
^poterius už £iang Kai-šeko 
sveikatą, jis reikalauja jam 
militarinės ginkluotos para
mos.
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Paskutiniais laikais išsiuntinėjome Lietuvių Namo 

Bendrovės ^ėrininkams laiškus, išaiškindami namo pa
dėtį ir pra^dami paramos ieškojimui teisybės teisme. 
Kaip žinote, esame nutarę per teismą išreikalauti iš 
New Yorko Licįuor Boardo leidimo name*gėrimams par
davinėti. šėrininkų atsiliepimas labai džiuginantis. 
Brooklyniečiai buvo pirmutiniai. Dabar gausiai plaukia 
aukos ir iš kitų kolonijų. Visiems aukotojams širdin
giausia padėka.

Aukojo sekami:
Po $10:
ALDLD 2 kp. Mot. Sky

rius, S. Boston, Mass.; A.
J. Pranaitis, Camden, N. J.; 
Antanas ir Marijona Ra- 
žanskai, Union, N. J.; F. 
Roman, 143 Allen PI;, Hart
ford, Conn.; Bevardis; Wm. 
Malin, Brooklyn, N. Y.; M. 
Urba, Easton, Pa.; W. Sko- 
dis, Brooklyn, N. Y. ir LDS 
34-ta kuopa, Shenandoah, 
Pa.’

Po $5:
A. M. Metelionis, Detroit, 

Mich.; K. Narav&s, She
nandoah, Pa.; Frank Kud- 
ro, Lockport, N. Y.; Jos. 
Benaitis, 40-06 155 St., Flu
shing, N. Y.; ALDLD 39 
kp., Scranton, Pa.; J. Weiss, 
Brooklyn, N. Y.; Ant. Ma
linauskas, Brooklyn, N. Y.; 
LDS 46-ta kuopa, Brooklyn, 
N. Y.; Ona Malinauskienė, 
Brooklyn, N. Y.; J. Jurgai
tis, Union City, N. J.; P. 
Jucius, Union City, N. J.;
K. Depsas; F. P. Makaus
kas ; Antanas Bartaščiūnas; 
Povilas Šlajus.

Po $3:
H. Williamson, Hunting

ton, N. Y.; Julia Werner, 
25062 Highland Rd., Rich
mond Hights, O.; Jonas Mi- 
linaitis Baltimore, Md.

Po $2:
Ona Mažuikienė, 33 Thet-/ 

ford Ave., Dorchester, Mas
sachusetts; J. Žemaitis; P. 
Semen. - '

Po $1: ...
J. Gasparaitis, Hillside, 

N. J.; J. Bartašius; J. Stag- 
niunas, Shenandoah, Pa.; 
M. Obraitis, Shenandoah, 
PaG J. Pacauckas, Shenan
doah, Pa.; M. Slekienė, She
nandoah, Pa.; Joseph Gar- 
ven, 27 New Jersey Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Pirmiau Aukoję:
Daug pirmiau Kultūrinio^ 

Centro reikalams aukoję 
buvo spaudoje neatžymėti. 
Atsiprašome už užvilkini-

prašė karo, dabar 
LIEPIA MELSTIS 
Už TAIKĄ

Niekas taip karštai nea
gituoja už karą, kaip kleri
kalų spauda. Bet Chicagos 
Draugo kolumnistas Bitikas 
sako, kad reikia melstis už. 
taiką. Ir jis nori, kad kiek-\ 
vieną dieną kiekvienas,žmo
gus po -vieną minutę mels
tųsi už taiką. Jis rašo:

“Ne vien dvasininkai, bet 
ir pasauliečiai jaučia mal
dos reikalą. Kasdien artė
jant baisiam karui, kuris į- 
vels visą pasaulį, jo prieža
stis gali pašalinti vien tas, 
kuris savo apvaizda viską 
valdo” (D., lapkr. 15 d.). .

DVI “ŽINIOS”
Chicagos kunigų Drauge 

ant pirmo puslapio per dvi 
špaltas laprikčio 15 d. skai
tome iš Nankingo: “Komu
nistai jau apsupo Suchow, 
valdžia ištrauks savo šta
bą.”

Bet Chicagos Naujienose 
taip pat ant pirmo puslapio 
per dvi špaltas lapkričio 15 
dieną iš to paties Nankingo 
skaitome: “Komunistai ne
teko 50,000 vyrų Suchow 
srities mūšių metu”.

Toliau' Naujienos rašo: 
“Kiniečių kariuomenė tebe- 
stumia komunistus atgal 
Suchow fronto ruože...”
2 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm., Ląpkr. 22, 1948

mą. Aukojo sekami:
M. F. Trakimas, Almones- 

son, N. J. $25.
J. Kuodis, Brooklyn, N. 

Y., pridavė nuo Kaulinis ir 
Cedronas $12.

Jonas Ragauskas, Shel
ton, Conn., $10.

Po $5:
Jonas Petruškaitiš, Fair- 

field, Conn.; Sophie Karsok, 
Pittsburgh, Pa.; J.'S. Rai
nis, Philadelphia, Pa.; Pr. 
ir Mary Krankliai, Brook
lyn, N. Y.; Victoria Balkus, 
Brooklyn, N. Y.; Nellie 
Grybienė, Norwood, Mass.

Tessie Juškevičienė $2.
Visais reikalais rašykite: 

Lithuanian Building Corpo
ration, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. -

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Konkursas Pergalės
Paminklo Projektui . •

Architektūros Reikalų Val
dyba prie Lietuvos TSR Minis
trų Tarybos ir Lietuvos TSR 
Tarybinių Architektų Sąjunga 
paskelbė konkursą pergalės 
paminklo projektui. Pamin
klas bus pastatytas Vilniuje, 
Tauro kalne, kur ateityje iš
augs pergalės parkas. 40 me
trų aukščio paminklas vaiz
duos didžiąją tarybinės liau
dies pergalę prieš vokiškuo- 
sius-fašistinius grobikus, • pa
skirų Didžiojo Tėvynės karo 
etapų pergales ir lietuvių tau
tos kovą dėl tarybinės Tėvy
nės. ' '' ..

gyvavimo 
veikalų: 

juokiasi,” 
tamsoje,”

Marijampolės Dramos Tea
tras per trejis savo 
metus pastatė 10 
Kronino “Jupiteris 
Knorre “Susitikimas
UteVskio “Atmintini susitiki
mai,” B. Dauguviečio “Užda
vinys” ir “Laimė,” Moljero 
“Ponas de Pursonjak,” J. Bal
tušio “Gieda Gaideliai,” V. 
Bernotėno “Už pergalę,” Ar- 
buzovo “Susitikimas su jau
nyste” ir A. N. Ostrovskio 
“Šviečia, bet nešildo.”

Zarasų Kultūros Namai sta
to A. Glebovo vienaveikslmę 
komediją “Įvykis su Koržiku” 
ir A. Čechovo “Piršlybos.”

Šiaulių Mėsos kombinato 
meno saviveiklos ratelis su 
menine programa aplankė 
miesto įmones, padarė išvykas 
į Meškučius, Žagarę, Kelmę, 
Joniškį ir kolektyvinį ūkį “Pir
myn.” • •

Šiaulių dramos teatras su 
gastrolėmis aplankė 17 vieto
vių ir davė 40 spektaklių bei 
keletą vodevilių vakarų. Ato
stogų metu jaunieji teatro ak
toriai dar žada duoti 30 gast- 
rolinių spektaklių.

Kauno universiteto studentų 
choras cfhvė koncertą Šiauliuo
se. • ‘

Šilutės Kultūros Namij me
ninės saviveiklos kolektyvas 
neseniai pastatė J. Marcinke
vičiaus pjesę “Naujas žmo
gus.” Su šia pjese savivei
kloj kolektyvas artimiausiu 
metu žada aplankyti apskri
ties kolektyvinius ir tarybi
nius ūkius.

Kultūros Namai su 250 vie
tų žiūrovų sale, tinkama sce
na ir erdviom patalpom bibli* 
otekai-skaityklai, pšstatyti Ke
turvalakiuose. Darbuose akty
viai dalyvavo valsčiaus kom
jaunuoliai.



NAUJI MILŽINIŠKI SOVIETU DARBAI KOVOJ PRIEŠ SAUSRĄ
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Kaip Naikinami Amerikos Miškai, Dirvožemis ir Kiti Gamtos Turtai
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Sovietų valstybė leidžiasi nuo vėjų, pučiančių iš Azi- 
naują didingą darbą — 

apsaugot derlingumą milži
niškų žemės plotų ir sugrą
žint vaisingumą platiesiems 
Stepams — pusiau - dyku
moms.

Tuo tikslu sovietinė vy
riausybė spalių mėnesį šie
met paskelbė penkiolikos 
metų planą, kuris jau ir 
pradėtas vykdyti. Pamatinis 
šio plano uždavinys yra nu
galėti sausras pietiniai - 
rytinėje šalies dalyje.

Kolektyviniai ūkiai ir jų 
mechanizavimas žymiai pa
kėlė derlius. Tačiau pasi
kartojančios sausros vis da- 

<rė didelių nuostolių.
Sovietų Sąjungos plotai 

paliai Volgos upę, Uralu 
kalnyno srityje ir Ukraino
je savaime yra labai derlin
gi. Bet beveik kas treji - 
ketveri metai sausra ištin
ka tas vaisingiausias žemes, 
ir karšti sausi -vėjai iš ste- 
pų ir Azijos dykumų naiki
na derlius nuo Kaspijos Jū
ros iki Saratovo, nuo Uralu 
iki Karpatų kalnų. Tokiais 
metais sausra nuteriodavo 
didelę derlių dalį 120 milio
nų hektarų plotuose.

Jau pirm pastarojo karo 
Sovietų valstybė įvairiose 
apskrityse vedė įovą prieš 
sausrą ir turėjo gerų pasek
mių. Bet tik dabar, užgy- 
'džius sunkiąsias karo žaiz
das, pasidarė galima pradė
ti visuotiną ofensyvą prieš 
sausrą, kad’ ta gamtinė ne
laimė būtų galutinai paša- 

.. linta.
P* Šis 15-kos »metų planas 

pagamintas pagal nurody
mus tokių sovietinių žemės 
ūkio mokslininkų, kaip Vil- 
jams ir Dokučajev. Kartu 
jis pagrįstas patyrimais, 
gautais kovoje prieš saus
rą Dono upės lygumose, 
Kubanėje, pavolgėje, kolek
tyviniuose ir sovietiniuose 
ūkiuose.

Kaip Bus Vykdomas tas 
Planas

Pamatiniai šio plano dar
bai bus toki:

Kolektyviniai ir sovieti
niai ūkiai su vyriausybės 
parama sodins miškus. Bus 
prisodinti 8 platūs miškų 
ruožtai — 300 tūkstančių 
akrų — paliai Volgą, Ura- 
lą ii* Kubanę. Šie miškai 
saugos derlingąsias sritis

jos stepų-dykumų.
Tuo pačiu laiku per visą 

milžinišką plotą bus sker
sai išilgai prisodinta miškų 
Šiauresniais ruožtais. Vien 
šiauresnieji miškų ruožtai 
užims daugiau kaip 14 
lionų akrų.

Drėkinimas
Antras plano darbas

užtikrinti gana vandens - 
drėgmės tiem plotam. Tai
gi bus įrengti didžiuliai 
vandens tvenkiniai - rezer
vuarai, tam tikrais būdais 
saugomas sniegas nuo grei
to ištirpimo; tirpstančio 
sniego vanduo taupomas 
dirbtiniuose tvenkiniuose, 
pravedama kanalai laukam 
drėkinti ir t.t.

Bus daroma ir pamatinė 
atmaina žemdirbystėje.

knygoje
(Kelias

galvijų 
biznie-

— Amerikonai eikvoja 
savo gamtinius turtus pa
našiai, kaip girtas jūreivis 
prašvilpia gautą algą, —sa
ko mokslinis rašytojas Wil
liam Vogt savo 
“Road to Survival” 
Gyviems Išlikti).

Didieji bizniai, 
augintojai, miško
riai, farmeriai ir kiti žiūri 
tiktai greito dolerio! nepai
so, kaip jie engia žemę, 
naikina jos derlingumą, 
nuogais palieka plotus, kur 
buvo miškai, ir urmu šin- 
kuoja požemių turtus. Ša
lies gi Kongresas ir valsti
jų valdžios duoda • valią 
“laisvajam verslui”,

r

X-Spinduliai Trumpina 
Žmogui Amžių
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Jeigu X-spinduliai kelis 
ar daugiau sykių vartojami 
žmogui gydyti arba jo ligą 
tirti, tatai dikčiai patrum
pina amžių, kaip rodo gy
dytojų surinkti faktai.

' X-spinduliai gali sudar- 
kyt moteries ar vyro veis
lę, jeigu tais spinduliais ti
riama liga pilve arba papil
vėje, kaip įspėjo Chicagos 
Universiteto medicinos pro
fesorius H. J. Muller. O jis 
yra žymus daktaras, pa
gerbtas tarptautine Nobelio 
dovana (apie $40,000) už 
atradimus,, kas liečia X- 
spindulius.

Nuo tų spindulių gali net 
per kelias kartas atsigimti 
raiši, kreivi, akli arba ne
gyvi kūdikiai, įspėja dr. 
Muller, ypač pasiremdamas 
bandymais, kuriuos jis X- 
spinduliais darė vaisinėms 
musėms.

kuris 
taip beprotiškai . grobia 
gamtines dovanas ir api
plėšia busimąsias amerikie
čių kartas.

Jau pirmi baltieji ameri
kiečiai buvo dideli gamtos 
turtų naikintojai, tęsia tas 
rašytojas: — Čia jie rado 
turtingiausią gamtinį loby
ną, ir per kelias dešimtis 
metų pavertė milionus akrų 
žemės bergždžiais šiukšli
niais plotais. Jie, nuengę 
rytus, grūmėsi į vakaru^ 
kirsdami ir degindami miš
kus ir ardami žemę, kol ji 
buvo gana derlinga, o pas
kui, palikdami ir traukdami 
tolyn į dar nejudintas že
mes.

Miškų Naikinimas ir 
Potvyniai

Kiek 1909 metais buvo 
miškų, tai amerikonai per 
36 metus sunaikino 44 nuo
šimčius tų miškų, kaip rodė 
valdinis a p s k aičiavimas 
1945 metais. Sekamais 1946 
metais buvo 50 nuošimčių 
daugiau miško iškirsta ir 
sunaudota, negu atauginta.

Ir milionai gyventojų jau 
pradeda kentėti dėl medžio 
stokos. Nepristatoma gyve
namųjų namų žymia dalim 
todėl, kad trūksta medžio.

Seniau miškais buvo ap
augę upių ir upelių kloniai. 
Miškuose ilgai užsilaikyda
vo sniegas, lėtai tirpdamas. 
Miškai sugerdavo ir sulai
kydavo didelius kiekius lie
taus vandens. Dabar ten gy
vulių nugraužtos, nutremp
tos, plikos ganyklos bei 
skurdžios dirvos. Ūmai 
tirpsta sniegas pavasarį, 
daro didžius pragaištingus 
upių potvynius. Smarkesni 
lietūs plačiai išvaro upes iš 
krantų, panardina tuos pa
čius laukus, daržus ir na- 
mus- , jbitf

Pašarinių žolių Sėjimas Itijoms, ir kur kas daugiau 
Dabar Sovietų Sąjungoje —i—♦

vyrauja daugialaukis žemės 
ūkis, metai po metų kei
čiant javus dirvose. Pagal 
naująjį planą, daugialaukio 
ūkio sklypai pakaitomis bus 
gana dažnai apsėjami dobi
lais ir kitomis pašarinėmis 
žolėmis. Tos žolės ne tiktai 
taupo drėgmę žemėje. Jos 
taip pat tręšia dirvą ir sau
go, kad 
derlingojo paviršinio žemės 
sluoksnio.

< Planas numato, kad, atli
kus tuos ir kitus pasibrėž- 
tus darbus, derliai pakils 
75 iki 100 nuošimčių aukš
čiau dabartinių. Kylant 
derliams, sparčiau gerės 
žmonių gyvenimas. TBe to, 
Sovietai galės patiekti dau
giau maisto savo kaimy
nams, naujosioms demokra-

grūdų parduoti vakarinei 
Europai.
Smulkmeningi Nurodymai

Tas planas smulkmenin- 
gai pagamintas. Nurodoma, 
kur ir kokio ilgio - pločio 
miškai bus sodinami; išdės
toma, kaip auginti bei gau
ti miško “rasoda” — jau
nučiai medžiai sodinimui. 
Surašyta, koki medžiai tin- 

vėjai nenupūstų’ ka įvairioms sritims; nusta
toma, kiek visokiem darbam 
reikės darbininkų, inžinie
rių, mokytojų, koki įran
kiai bus vūrtojami ir t.t.

Šis didžiausias istorijoje 
planas dėl žemės derlingu
mo palaikymo bei atgaivini
mo pakeis klimatą - orą pla
čiosiose srityse. Volgos, 
Uralo ir Dono kloniai vėl 
taps pastoviai vaisingais, 
kaip buvo senovėje.

»

Buvusieji Derlingi Istori
niai Plotai Virtę 

Dykumomis
Žmonijos istorijai nuo bi- 

bliškų laikų yra žinomi plo
tai, kurie kadaise buvo der
lingi laukai, bet ilgainiui 
per tūkstančius metų viVto 
smėlinėmis dykumomis. Ta
tai padarė drėgmės mažėji
mas, saulės kaitra ir karšti 
vėjai. Pavyzdžiui, šiaurinė 
Afrika pirm poros tūkstan
čių • metų buvo Romos im
perijos grūdų aruodas, o 
dabar ten daugiausiai dy
kuma arba pusiau dykuma. 
Tais laikais ir Negevas, 
pietinėje Palestinoje, buvo 
vaisinga sritis, o dabar be
veik ištisinė dykuma. Pačio
se Jungtinėse Valstijose kai 
kurie buvę derlingi plotai 
jau tapo bergždžiomis dy
kumomis.

Bandymai Sumažint Sovie
tinio Plano Reikšmę

Amerikiniai žemdirbys
tės žinovai (agronomai) ir 
farmeriai, išgirdę apie So
vietų planą, gyvai tuomi su
sidomėjo. Kilo reikalavimai, 
kad Amerikos valdžia taip
gi plačiu mastu padėtų sau
goti žemės derlingumą ir 
atgauti laukus, kuriuos 
gamta pavertė dykumomis.

Bet priešsovietiniai ame
rikonų laikraščiai ir žurna
lai tuojau ‘ kitaip prabilo. 
Jie ėmė neigti Sovietų pla
ną. Girdi: Tame nieko nau
ja nėra. Jungtinėse Valsti
jose jau nuo seniai (kai 
kur) laukai apsodinami 
miškais. Sovietai, .esą, pri
versti griebtis panašaus 
plano būk dėl to, kad men
kas ir šiemetinis derlius

Yra pastatyta tvenkinių, 
kad sulaikytų dalį potvynių 
vandenų. Bet vanduo pri
nešė žemių ir dumblu užpil
dė daugelį tokių tvenkinių.

Ką Daro Valdžia
Valdžia turi Nacionalę 

Miškų įstaigą. Vyriausias 
tos įstaigos tikslas yra pa
laikyti miškus prie upių- 
upelių, kad pažabotų pra
gaištingus potvynius.

Bet vadinamieji “miškų” 
plotai upynuose buvo per
vesti valdžiai tik po to, kai 
privačiai pęlnagaudžiai iš
kirto medžius, arba valdžia 
perėmė į savo rankas to
kius paupių plotus, kurių 
privačiai savininkai nenorė
jo-

Taigi valdžia šiandien tu
ri tik apie vieną dešimtada
lį tinkamos miškams ' au
ginti žemės, o privačiai sa
vininkai — devynis dešim
tadalius.

Iš to aišku, jog, valdžia 
nepajėgs gana miškų pri
auginti nei potvynių su
valdyti, • kol bus duodama 
valia “laisvajam verslui” 
miškus naikinti, ant greitų
jų pelninkauti.

Ganyklos
Ganyklinių pievų vakari

nėse valstijose yra beveik 
bilionas akrų, ir 65 nuošim
čiai tų ganyklų priklauso 
privačiams savininkams.

Iš pradžios ten galėjo ga
nytis apie 25 milionai gyvu
lių. Gyvuliniai . biznieriai 
grūdo į ganyklas vis dau
giau ir daugiau gyvulių. Il
gainiui tos ganyklos liko 
nugraužtos, nutremptos, 
nuspardytos: vanduo ir vė
jai nunešė žolės trąšą, taip 
kad 1935 metais tos ganyk
los tegalėjo išmaitinti jau 
tik apie pustrylikto miliono 
gyvulių. Tik paskui sekusie
ji netingesnieji metai dali
nai atgaivino ganyklas. Bet 
kad mėsinių gyvulių kainos 
kilo, tai savininkai vėl be 
saiko privarė į jas gyvulių, 
ir vėl naikina ganyklų nau
dingumą ateičiai.

Dirvožemio Naikinimas
Miškų naikinimas, neti

kusi žemdirbystė, per dide
lis pievų nuganymas-nu- 
trempimas daro žemės pa
viršių palaidą ir leidžia 
vandeniui ir vėjams bergž
džiai nunešti derlingąjį že
mės sluoksnį.

Kada pirmi baltieji atsi
kraustė šion šalin, tai der
lingasis sluoksnis buvo vi-

dutiniai devynių colių sto
rio.
Trečdalis derlingojo sluok

snio jau sunaikinta ir telie
ka tiktai šeši jo coliai, vidu
tiniai imant, kaip tvirtino, 
dr. Hugh H. Bennett, liu
dydamas Kongreso komite
tui 1939 metais. Jisai sakė:

— Trumpu laikotarpiu 
nuo mūsų šalies įsikūrimo 
mes beveik sunaikinome 282 
milionus akrų derlingos že
mės. Apie 100 milionų akrų 
buvusių laukų taip sunai
kinta, kad jau negalima jų 
derlingumo atgaivinti. Da
bar gamta per žmonių kaltę 
naikina dar 775 milionus 
akrų dirvožemio. Šiuo laiku 
erozija (amtiniš ardymas) 
kasdien pražudo po 240 ak
rų derlingumo.
Vien Tvenkiniais Negalima 

žalos Atitaisyti
Vanduo nuneša ų upes 

daugybę palaidos viršutinės 
žemės nuo pievų ir dirvų, 
kurios blogai prižiūrimos ar 
perdaug išnaudojamos. U- 
pės tomis žemėmis, palygin
ti trumpu laiku, užkemša 
tvenkinius, įrengtus potvy
nių vandeniui šalin nu
traukti. Taip antai, pieti
niai - rytinėse valstijose bu
vo pastatyta 13 tokių di
džiulių, brangių tvenkinių: 
ir upės juos-pusiau užnešė 
dumblinomis žemėmis' per 
porą-trejetą desėtkų metų.
Sweetwater tvenkinys Ka

lifornijoj per 7 metus buvo 
pusiau privarytas dumblo.

Stillwater tvenkinys, Ok- 
lahomoj, pastatytas potvy
nių vandeniui nutraukti, 
1937 pi. užėmė 1,000 akrų 
plotą. Upė- per 7 metus tiek 
prinešė žemių į tvenkinį, 
kad 1944 metais tvenkinio 
vanduo, išplito jau iki 3,000 
akrų, nes suneštas dumblas 
tvenkinyje užėmė „daug 
skirtos vandeniui vietos.

Per paskutinius 100 pietų 
Potomac upė nunešė^ dau
giau kaip pusę biliono tonų 
žemių pro Washington© 
miestą, tai yra po 75 topus 

vžemės nuo kiekvieno iš 7,- 
400,000 akrų, pro kuriuos 
ta upė plaukia iki Washing
ton©. Ten kadaise buvo gr
ius uostas, į kurį atplaukda
vo jūriniai laivai. Potomac 
upė nuo to laiko tiek pri
nešė žemių, jog dabar toje 
vietoje stovi Liiicolno pa
minklas.

Per didžiuosius Missouri 
upės potvynius 1947 metą 
vasarą buvo apskaičiuota,

tre- 
iždo 
apie

kad vanduo nunešė 115 mi
lionų tonų derlingojo dirvo
žemio vien iš lowos valsti
jos.

Silpnos Pastangos žemei 
Apsaugoti

Valdžios Įstaiga Dirvože
miui Taupyti gyvuoja jau' 
13 metų, bet atliko tiktai 
vieną dešimtadalį to darbo. 
O pastarasis 80-sis Kongre
sas dar numušė lėšas šiam 
reikalui!

Armijos inžinieriai li947 
m. vasarą pasiūlė statyti vi
są eilę didelių tvenkinių, 
kurie galętų sugerti dauge
lį tvaniškų upės vandenų. 
Bet kariniai inžinieriai ne
apskaičiavo, kiek tūkstan
čių akrų žemės būtų palai
dota po tais tvenkiniais; jįe 
pražiūrėjo, kaip tvenkinių 
vanduo plinta, kuomet upė 
privaro dumblo į tvenki
nius.

Rašytojas Wm. Vogt pri
mena, jog valdžia išleidžia 
kelioliką bilionų dolerįų per 
metus armijai, kariniam lai
vynui ir oro jėgoms (nors 
niekas negręsia karu Jung
tinėms Valstijoms).

Bet per paskutinius 
jus metus iš valdžios 
buvo paskirta : tiktai
vienas bilionas dolerių to
kiems reikalams, kaip ap- 
švieta ir taupymas dirvože
mio, miškų ir kitų gamtos 
turtų, nors gamtinių turtų 
engimas, plėšimas ir eikvo
jimas gręsia tikrų pavojum 
šios šalies ateičiai.

Advokatų Kongresas
Tas rašytojas sako:
— Didžioji Kongreso na

rių dauguma yra advoka
tai. Jie nepažįsta ir nepai
so žemdirbių reikalų. Jie 
nesupranta net to moksli
nio darbd, kurį valdžia, at
lieka bandydama taupyti 
laukų derlių, miškū's ir kitas 
gamtines dovanas.

Toks.^Kongresas pasiduo
da spaudimui, kurį jam da
ro savanaudžiai fabrikan
tai, žemes ūkio' kapitalistai, 
dideji gyvulių biznieriai, 
elektros jėgos monopolistai 
ir kt. '

— --------- i___ ______L__________________ _

Taip ir susidaro savotiš
ka penktoji kenkėjų kolum- 
na, kuri ardo medžiaginį 
pamatą Amerikos ateičiai.

Kitų Gamtos Turtų 
Eikvojimas

“Laisvojo verslo” vardu 
taip pat be saiko eikvojama 
žibalo šaltiniai, geležies ir

kitų metalų rūda, naikina
ma laukiniai gyvuliai, pauk
ščiai ir gamtos grožybė. Ne 
vienas žinovas jau skaičia
vo, kad amerikiniai žibalo 
šaltiniai bus išsemti per 10 
ar 15 metų.

“Laisvasis verslas” ir jo 
advokatai Kongrese piestu 
stoja prieš bet kokią valdi
nę kontrolę miškams ir ki
tiems gamtiniams turtams. 
Kai kurie, beje, siūlo val
džios primokėjimus miškų 
biznieriams,'kad jie malonė
tų palūkėti, ne taip urmu 
miškus kirsti.

— Bet galų gale nebus ki
tos išeities, ir valdžia turės 
paimt savo žinybon miškus,
— sako minimas Rašytojas,
— nes tai yra gyvybinis ša
liai reikalas.

Įspėjimas
Per 150 metų nuo Jung

tinių Valstijų įsikūrimo mes 
praradome trečdalį derlin
gosios paviršiaus žemės ir 
daugiau kaip pusę miškų, 
neskaitant v i s o k io kito 
gamtos nuengimo.

Jeigu būtų leista dar per 
kelias dešimtis metų taip 
plėšti ir eikvoti gamtinius 
turtus, tai būtių jau per vė
lu bandyti tą žalą atitaisy
ti. Tuomet ši šalis nesulai
komai slinktų link panašaus 
pragaištingo likimo, kuris 
palaidojo senovines Gro, 
Timgado ir Majų civilizaci
jas, kaip įspėja Wm. Vogt.

N. M.

, Skaičiuojama, jog šian
dien pasaulyje yra 150 mi- 
lionų daugiau žmonių, negu 
pirm pastarojo karo; o 
maisto mažiau pagamina
ma.

VITAMINO STOKA IR 
VĖŽIO LIGA

Dr. Tinsley R. Harrison, 
Southwestern Medic inos 
Kolegijos profesorius, nu
žiūrėjo, Jad vėžio liga gali 
išsivystyti dėl tam tikro vi
tamino stokos. Ieško to vi
tamino.

Vandenyj, iš Krano Taip 
Pat Gali Būti kūdikių Pa

ralyžiaus Perų
Kūdikio paralyžiaus pe

rais galima apsikrėsti ir bė
gančiu iŠ krano vandeniu, 
jeigu tie perai papuola į 
vandentiekį, iš .kurio van
duo plaukia vamzdžiąjs į 
namus. Tatai atrado čika- 
giškįs daktaras Joseph Zi- 
chis.

Sovietų Sąjungoj; tai būk 
vėl štokuos maisto jos pilie
čiams. ,

Žinoma, jog miškų sodi- į 
nimas ne naujas dalykas. 
Jie buvo jau carinėje Ru- . 
sijoje kai kur sodinami. ’ 
Šiandien Jungtinėse Valsti
jose miškai tūlose vietose 
sodinami, nors daugiau iš
kertama, negu pasodinama.

Sovietinio Plano 
Branduolys

Bet sovietinio plano bran- i 
duolys ne tame, kad miškai ;; 
kur-nekur būtų sodinami 
arba tvenkiniai būtų kur- / 
nekur statomi laukams drė
kinti. Jungtinėse Valstijose 
taip pat yra panašių tven
kinių paskirose vietose.

Sovietinio plano pamati
nė reikšmė yra tame, kad 
jis veda milžiniškariie plote 
suderintus darbus tuo pa
čiu laikotarpiu, kuriais bus 
galutinai įveikta sausra ir 
apsaugotas žemės derlin
gumas.

Tokio plataus ir tikslaus 
darbo negalima įvykdyti 
nėi Jungtinėse Valstijose, 
nei jokioje kitoje kapitalis
tinėje šalyje, kur viešpatau
ja privati žemdirbystė ir 
nėra planingo ūkio. z

Išmistas apie Nederlių 
Sovietuose

Pasakojimai apie šieme
tinį nederlių Sovietų Są
jungoje yra plikas išmislas. 
Tik ką paskelbti faktai įro- ' L' ' 
do, jog Sovietų derlius šie- L 
met kur kas gausingesnis, 
negu pernai; o pernykštis"'“"’ 
derlius buvo jau gana ge- ' 
ras, kad Sovietų vyriausybė . 
tada panaikino duonos ra- 
cionavimo korteles. Šiemet 
užderėjo tiek grūdų ir kitų 
žemės ūkio produktų, kaip 
ir prieškariniais 1940 me
tais, kurie buvo labai der-

v ■.

I

J

Sovietų Sąjunga penkme
čių planais išvystė fabriki
nę savo pYamonę. Nepai
sant pavydo šnairavimų iš ■ 
buržuazijos pusės, Sovietai 
įkūnys ir šį 15-kos metu 
planą žemdirbystės, srityje. 
Didžiausias jų. troškimas 
yra — taikos, kad galėtų 
ramiai dirbti kūrybinį ir 
kultūrinį savo darbą.

Viena Piliukė Apsaugo 
Nuo Gonorėjos

Valdinis Sveikatos Insti- 1 
tūtas atrado, jog viena pe- 
nicillino piliukė apsaugo 
vyrą nuo lytinės ligos gono
rėjos (pūliatekio), jeigu ta 
piliukė nuryjama už poros 
valandų po susinešim© su 
moterimi, sergančia šia li
ga. • .

Tokias piliukes bei table- 
tėles, vadinamas “penicillin 
G,” gamina kelios vaistų 
kompanijos.

Tas vaistas buvo išbandy- ' 
tas keliem šimtam jūreivių. , 
Kurie tą vaistą nurijo, iš
vengė gonorėjos po susine- 
šimų su paleistuvėmis. Di
džioji dauguma kitų, ku
riems nebuvo duota penici
llin G, susirgo gonorėja. O 
kol ji išgydoma senoviškais 
vaistais, tai kelios savaitės 
praeina.

Lithuanian Daily ) 
3 pusi.—Laisve (Liberty, J 
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Hartford, Conn

APYSAKA

pasi-
prieš Taft-Hartley

Apie šimtas automobilių par
lydėjo Juozą Valatkų į amžino 
atilsio vietų, pagerbdami jo 
gražius darbus, nudirbtus ap- 
švietos dirvoje tarpe Amerikos 
lietuvių. Bridgeport© biznieriai

būkite tokie naivūs, kad dabar 
Pasekėte sykį veidmainingus 

tylėti.
unijų vadus — tai dabar reika
laukite iš jų veikmės 
priešinimo
įstatymų, už civiles teises ir 
prieš “speed-up.”

O jeigu jie neveikia nieko, tai 
ateina lokalų valdybų rinkimai,

Paraše K. Simonovas

DIENOS ir NAKTYS Gerai Parėmė Ateivių ir Civi
lių Teisių Reikalus

Patarlė sako, kad šalpos 
darbas reikia pradėti nuo sa
vęs, tai taip ir padariau. Kiek 
pirmiau aukavau stambesnę

Šaukiama LLD III-člos Apskr. 
Konferencija

Šie metai Lietuvių Literatū
ros Dr-jos 3-čioS Apskrities 
darbuotės buvo geri, derlingi 
metai iš finansinio atžvilgio.

O

%

(Tųsa) •
— Vis tiek.
Vaninas pakėlė nuo grindų arbatinu

ką ir pripylė puodukus.
— O degtinės nenori?
— Degtinės? Įpilk degtinės.
Vaninas išpylė arbatą atgal į arbati

nuką ir įpylė po pusę puoduko degtinės. 
Saburovas išgėrė vienu ypu, beveik abe
jingai. Dabar jis nejautė jokio degtinės 
skonio, o tiesiog ją gere kaip vaistus nuo 
nuovargio. Paskui Vaninas vėl siekė ar
batinuko. Jiedu lėtai gėrė ataušusią ar
batą. Kalbėti nesinorėjo. Abu žinojo, kad 
šiandien įvyko tai, apie ką, gal būt, fron
to pranešimuose paskui parašys: “Tokią 
tai dieną padėtis žymiai pablogėjo” arba 

>tiesiog; “Pablogėjo.” Išgėrę arbatos, jie
du dar patylėjo. Duoti nurodymų rytdie
nai — anksti, o kalbėtis apie šią dieną, 
apie tai, kas jau praėjo, nebuvo jokio no
ro.

— Gal nori radijo paklausyti? — pa
klausė Vaninas.

— Noriu.
Vaninas atsisėdo kampe ir ėmė suki

nėti senutį imtuvą. Iš pradžios vos gir
dimai užgrojo muzika, bet po penkių mi
nučių ji baigėsi. Vaninas ėmė sukti im
tuvo reguliatorių.

Erdvėje buvo tyla. Paskui pasigirdo 
lyg bulgarų, lyg jugoslavų kalbos nuo
trupos, girdėjosi pažįstami, panašūs į 
rusiškus ir kartu nesuprantami žodžiai.

— Taip, nieko neišeina, — pasakė Va
ninas.

— O tu nustatyk Maskvą.
Vaninas pasuko reguliatorių iki brūk

šnelio su užrašu “Maskva.” Abu įsiklau
sė.

•— Maskva tyli.
— Negali būti.
— Tyli. 5

O kuri valanda? .*
— Aštunta.
Ir staiga iš 

skardus balsas 
jaudinosi.

— Maskvos 
su partinėmis ir tarybinėmis organizaci
jomis, posėdį skelbiu atidarytu. Praneši
mą padarys draugas Stalinas.

Keletą minučių girdėjosi ilgi plojimai.
— Argi šiandien šeštoji? — nusiste

bėjo Saburovas.
— Kaip matai!
— Man šiandien viskas susimaišė. Iš 

ryto man rodėsi, kad penktoji.
— Iš kur penktoji? — pasakė Vani

nas. — Kaip tik šeštoji, ir viskas kaip ir 
visados. Nė vienais metais nepraleido
me. Pernai taip pat nepraleidome.

— Aš pernai negirdėjau. Gulėjau ap
kasuose.

— O aš girdėjau, — pasakė Vaninas. 
— Tada pas mus čia dar buvo ramus gy
venimas. Mes dėl maskviečių nuogąsta
vome. Stovėjome čia prie garsiakalbių ir 
klausėmės.

— Taip, tada mes dėl maskviečių, 'da
bar jie dėl mūsų, — užsimąstęs pasakė 
Saburovas ir prisiminė pirmą draugo 
Stalino kalbą karo metu, — tą, kurią 
jis girdėjo savo vienišame kambaryje 
Maskvoje paskutinę dieną prieš išvyk
damas į frontą. “Į jus kreipiuos aš, ma
no draugai,” pasakė tada, liepos mėne
sį, draugas Stalinas tokiu balsu, nuo ku
rio Saburovas krūptelėjo.

buvo įdomu, ką pasakys, bet ir kaip pa
sakys Stalinas. Plojimai buvo tiek gar
sūs, kad sekundę SaburoVUi pasirodė, 
jog visa tai vyksta čia, blindaže. Paskui 
garsiakalby pasigirdo atsikosėjimas, ir 
Stalino balsas, neskubus ir todėl kaž
koks ypatingai ryškus, pasakė:

— Draugai... ' ,
/

Stalinas kalbėjo apie karo eigų, apie 
mūsų nepasisekimų- priežastis, apie į 
mus mestų vokiečių divizijų 
neįsigilino į žodžių prasmę, o klausėsi 
mus mestų vokiečių divijų 
skaičių, apie daugelį daly
kų, kurie savaime buvo labai įdo
mūs, bet Saburovas šių minutę vis dar 
balso intonacijos. Jis staiga labai pano
ro žinoti, kas dabar dedasi Stalino sielo
je, kokia jo nuotaika, koks jis dabar, 
bendrai, kaip atrodo. Jis ieškojo balse 
intonacijų, jam pažįstamų iš anos kal
bos, kurios jis klausėsi 1941 m. liepos 
mėnesį. Bet intonacijos buvo kitokios. 
Stalinas kalbėjo lėčiau, kaip tada, ir že
mesniu kasdienišku balsu.

pasigirdogarsiakalbio 
žmogaus, kuris, matyti,

deputatų tarybos, kartu

Be įprasto tvirtumo šiame balse tada 
buvo kažkokia intonacija, iš kurios Sa- 

-burovas pajuto, kad kalbančiojo širdis 
plūsta krauju. Tai buvo kalba, kurią jis ' 
vėliau kare beveik visados vienodai atsi
mindavo ne dėl žodžių, nė dėl posakių, o 
dėl balso, kuriuo ji buvo pasakyta, dėl to, 
kaip ilgesnėm tarp posakių pertraukom 
kliuksėjo į stiklinę pilamas vanduo, ir 
jam visados atrodė, kad kaip tik tada, 
klausydamas tos kalbos, jis prisiekė ši- 

r tame karė padaryti viską, ką pajėgs.
Staiga dabar Saburovas nesitikėtai 

ryškiai, su mažiausiomis smulkmenomis 
prisiminė viską, ką jis tada pergyveno 
ir niekados daugiau negalėjo užmiršti.

Plojimai vis tęsėsi, Saburovas prisi
slinko prie pat radijo. Dabar jam ne tik

H

Prieš kalbos pabaigą, kai Saburovas 
pajuto, kad ir tai, kaip Stalinas kalba, 
ir balsas, kuriuo jis kalba, — visa šita, 
net ne visai suprantama kodėl, įkvėpia 
jam, Saburovui, kažkokį nepaprastą ra
mumą, jis ypatingai ryškiai išgirdo vie
ną paskutinių posakių:

—Mūsų antrasis uždavinys kaip' tik 
ir yra sunaikinti hitlerinę armiją ir jos 
vadovus, — lėtai, neišskirdamas žodžių, 
pasakė draugas Stalinas ir padarė po to 
pertrauką, kurią nutraukė plojimai.

Vaninas ir Saburovas ilgai tylėdami 
sėdėjo prie imtuvo.

Tai, ką Saburovas tik ką išgirdo, atro
dė jam nepaprastai svarbu. Jis įsivaiz
davo, kad šis balsas skambėjo nę dabar, 
kai viskas nutilo, o prieš valandą, l^ada 
jis drauge su Maslenikovu buvo praga
riškame atakos triukšme. Ir kai jis tai 
pagalvojo, jo garsiakalby išgirstasis ra
mus balsas pasirodė jam ypatingai nuo-* 
stabus. Juk tasai, kuris kalbėjo, žinojo 
viską, kas vyksta čia, ir vis dėlto jo bal
sas buvo ramus, visiškai ramus. Ir jei, 
štai, jis, Saburovas, arba Maslenikovas, 
arba Vaninas sunkiausią minutę staiga 
sakydavo: “Nė velnio, atmušime,” tai 
juk jie kalbėdavo apie ba tali joną ir tais 
žodžiais buvo atsakingi tik už 500 met
rų ploto ir’ du šimtus žmonių gyvybių. 
O Stalinas kalbėjo apie būsimą pergalę, 
galvodamas apie milijonus kvadratinių 
kilometrų ir apie milijonus žmonių gy
vybių, ir vis dėlto kalbėjo taip užtikrin
tai, kaip žmogus, kuris nė minūtės tuo 
neabejoja.

— Ir jš tikrųjų, juk pagaliau nugalė
sime mes juos.

Sabųrovas tai pasakė nesitikėtai bal
siai ir, pastebėjęs, kad Vaninas išgirdo 
ir į jį žiūri, pakartojo:

— Juk bUs taip? A, Vaninai? Kai aš 
važiavau iš ligoninės, man vienas gydy
tojas, kuris atvyko iš Eltono, sakė, kad 
Eltone ir bendrai visa šaka gabena ma
ses kariuomenės — ir patrankų, ir tan
kų, ir visko. Aš tada nepatikėjau jam, o 
daoar galvoju: gal ir tiesa, a?

— Gal būt, — pasakė Vaninas — Gal 
būt, kad iv tiesa.

— O mums neduoda. Manęs, štai, ne
buvo aštuoniolika dienų, juk tau nieko 
man nesant nedavė?

— Proeenko davė apie trisdešimt žmo
nių.

— Bet jukdai iš savų Užnugarių?
— Iš savų užnugarių.

—Tas nesiskaito. O juk daugiau nieko ?
— Nieko. „
— Tas ir yra. Aš dabar prisimenu 

Maskvą, — pasakė Saburovas,\— prisi
menu, kaip lapkričio pabaigoje pas mus 
atvažiuodavo žmonės ir slaptai pasako
davo, jog už Maskvos ir prie Maskvos 
kariuomenės nematyta4 neregėta daugy
bė* '0 mes kovėmės tuo, ką.ture jome, 
mums iš šitos kariuomenės pįrma laiko 
— prieš gruodžio penktą — pastiprini
mų nedavė;%

Vaninas 
vo jau 
tų kažką

duoti Juozui paskutinį patarna
vimų.

Dalyvavusieji J. Valatkos lai
dotuvėse visi buvo pakviesti į 
Lietuvių Auditorijų, kur juos 
pavaišino velionies žmona Ma
ry Valatkiehė.

Apie velionies gyvenimų ir 
jo darbus lietuvių progresyvių 
tarpe bus plačiai parašyta.

Ilsėkis, Juozai, ramiai gra
žiose Lietuvių Tautiškose kapi
nėse šios šalies pilkoje žemelė
je, o mes, likusieji, tęsime tavo 
numylėtų darbų progresyvės ap- 
švietos lietuvių išeivių tarpe.

J. M-ka. •

šluokite juos lauk ir padėkite 
jų vieton žmones, kurie pasto
viai veda kovų už darbo klasės 
gerovę.

darbo misijų

idėjos drau- 
niekad nebU- 
North Sides

sumų Civilių Teisių reikalams 
ir įsipareigojau atlankyti savo 
kolonijos draugus, kad ir jie 
prisidėtų.

Mes visi žinome, kad tie visi 
pažadai nebus pildomi, kuriuos 
pažadėjo prezidentas Truma- 
nas ir visi kiti išrinkti šiuose 
balsavimuose, jei žmonių masės 
nėspirs juos prie to.

Lig šiol buvo daug areštuotų 
ir net po kaucija nepaleistų. O 
tie areštuoti didžiuma unijų va
dai, kurie nesidavė kompani
joms papirkti ir Komunistų 
Partijos nariai. Be to, reakci
ninkai puldinėja ateivius nepi- 
liečius. Vienų mes turime drau
gę A. Deikienę Chicagoje, o -ki
tų draugų New Yorke. Tiedu 
lietuviai yra terorizuojami per 
daugelį metų. Tad, kad apginti 
visus nekaltus žmones, reikia 
didėlės darbininkų paramos. Ir 
todėl, kaip Civilių Teisių Kon
gresas, taip ir Ateivių Gynimo 
Komitetas yra pasimoję plačiai 
visus areštuotus apginti ir iš
vesti jų bylas. Tam darbui rei
kia finansinės paramos. Ir čia 
aš pradėjau savo 
pas kaimynus.

Atlankiau mūsų 
gus, pas kuriuos 
vau buvusi, nes
lietuviai gyvena labai pasisklai- 
dę ir tik parengimuose susitin
kame.

Kadangi dabar eina spaudos 
vajus, tai daugelis ir už Vilnį 
ir Liaudies Balsų užsimokėjo. 
Svarbiausias mano tikslas bu
vo tai kuo daugiau parduoti 
tikietų Ateivių Gynimo Komi
teto bankietui.

Minėta organizacija turės na- 
cionalę konvencijų gruodžio 11 
ir 12 dd., Congress viešbutyje. 
Mes lietuviai norime turėti spe
ciali stalų. Tikietų kaina $5 as
meniui. Džiaugdamosi pakakau, 
kad draugai tam darbui širdin
gai pritarė. Tikietus pirko se
kami :

Draugai — Šagadinai, Beni- 
kaičiai, Vaičikonienė ir preik
šai po du tikietus; po vienų — 
G. Strupinskas ir J. Kalpokas.

Civilių Teisių kuponus pasi- 
pirko: J. Užubalis už $10; P. 
Deveikis ir Batyrienė po $5; 
tris dolerius atsiuntė Smalsčiai 
iš Detroito ir po dolerį davė 
M. Luke ir Bieža. Viso uždir
bau $75 tų dienų. Tai graži pa
rama tokiam svarbiam tikslui.

Northsaid iečių, tai nepirmas 
toks grabus atsiliepimas. Jie vi
suomet širdingai remia kiekvie
nų svarbų reikalų.

Baigdama tariu širdingų ačiū 
visiems.

»Taipgi 
bėtis su 
reikalais
gai remti tų darbų. Mes turi
me džiaugtis, kad dar galime 
naudotis, ta laisve ir su dole
riais prisidėti, pagelbėti tiems, 
kurie stovi pirmutinėse eilėse 
kovotojų, kad palaikyti tų lais
vę mūsų šalyje. K. Abekiene.

reikės matytis ir kai- 
daugeliu draugų tais 
ir prašau visų širdin-

Detroit, Mich
Detroit Dienynas

Nelaimingas tas mūsų 
cijos departmehtas, kol policija 
šaudė paprastus biedniokus, tai 
Mr. Toy jokios atydos nekrei
pė į liaudies protestus.

Bet šį Sykį nuėjo per toli. 
Netyčia apdaužė ir, nelegaliai 
laikė uždarę ir net prie telefo
no neleidb per 36 valandas lai
ko vienų J’ibig shot” iš Gen. 
Motors

Past 
teismų 
kaltais.

Kad
ant kiek jis geras 
tuoj auš perkeitė po visas polici
jos stotis didžiuosius viršinin
kus, kas, žinoma, nieko gero ne
daro, nes jie vistiek nekaltina
mi. Toks žygis, tai vandenio 
druiųstimas.

Bet mūsų demokratas mies
to majoras nė vėpt apie savo 
paskirtų republikoną policijos 
Viršininkų.

poli-

Co. -
Mr. Toytuojaus turėjo 
tų policistų ir 3 rado

pasirodyti Gen. Mdtoys, 
reakcijai,

Kų tas mūsų majoras sakys. 
Miegojo jis per 16 mėtų mies
to taryboje. Likosi išrinktas 
praeitų metų į miesto, galvos 
Urėdų vien; tik dėl to, kad gavo 
balsus, kurie turi važinėti bu- 
sais ir strytkariais.

Sakė jis pagerinsiųs DŠR pa
tarnavimų, kada bus išrinktas 
majoru. Atleisiųs visus nuo 
darbų ir pačių DŠR komisijų 
haujų paSkirsiųs.

Taip ir atsitiko. Jiš likosj iš
rinktu, prašalino visus buvu
siu^ sudėjo naujus ir kas pa
sirodo dabar?

Nugi privedė Visą DSR prie 
bankruto, net kainas pakėlus ir 
tai visa transpOrtacijos siste
ma kas mėnesis išeina į raudo
nų.

Miesto taryba paskyrė apie 6 
milijonus paskolų . pinigų, pasi
rodo, kad ir tas negelbsti.

Galų galė prabudęs iš miego 
pasakė, kad jo paskirtas gene- 
ralis manadžeris Npvički pa
miršta, kas vakar buvo tarta.

; pasukinėjo regulia 
zinta valanda. Iš įvs 
šūkavo sVėtitnomis

(Bus daugiau)

ių% Bu
ll mifes-

Valatkos Blivd Didelės 
LaiddtUVės

Ketvirtadienį, lapkr. 11, li
kosi palaidotas bridgeportietis 
Juozas Valatka Chicagos Lietu
vių Tautiškose kapinėse. Ma
žeikos ir Evans kbplyčioje ne
galėjo sutilpti ' žmonės, kurie 
bUVd atvykę. palydėti jb palai
kus į atilsio Vietų.

Prieš išlydysiant koplyčioje 
Leohaš Prūseika pasakė tinka
mų kalbą, supažindindamas su
sirinkusius su velioniu JUbžU 
Valatka, SU kuriubm jahi pan
čiam nemažai metų teko dar
buotis prie dienraščių Laisvus 
ir Vilnies.

* Aht 4 kapihių • prieš . įlėisiant 
Juožb Valatkos kūną b dubbę 
kalbėjo Mike ŽSald, apibūdinda
mas’ šio pažangaus, lietuvio, bu
vusio spaustuvininko ir laikraš
tininko gyvenimų ir jo gražius 

nudirbtus dėl progresy-

Tos visos bėdos glūdi va ka
me. Mūsų miesto transportacl- 
joj per daugelis taip įžymių,tų 
miešto ponų turi pirštus giliai

Dėlei ko mūsų miesto ang
liška spauda taip dabar mažai 
rašo apie W. Reuterio šovikų, 
ar dėl to, kad jo kamarotai pa
darė jiems nepageidaujamus 
pareiškimus. Mat, būk tas Bol- 
tonas sakęs, kad jis eis nušau
ti tų “raudonųjį komunistų.*’

Nemanau, kad nė mūsų mies
to spauda, nė žiaurumu pagar
sėjęs fnūšų policijos departmen- 
tas galės surasti tų šovikų.

Mūsų policijos departmentui 
rūpi tik mažamečius vaikus 
šaudyti.

Vieno dalyko meldžiu visų 
nepamiršti — Progresyvių Par
tija gyvuos toliau. Kada nusi
minsite, matydami, kad mūsų 
senųjų partijų politikieriai ne
išpildo savo prižadų — atmin
kite, kad randasi Progresyvių 
Partija, kurioje nesiranda veid
mainystės ir-dirbkite su ja.

Leiskite būt man pranašu. 
Ateityje streikai ne tik kad ne
sumažės, bet jie padaugės. Ir 
vien tik dėl vadinamos “speed
up*’ sistemos mūsų .moderniškų 
dirbtuvių. Kad jau net 35 metų 
amžiaus žmogus nebęišlaiko to, 
kų jau besakyti apie 40 metų 
amž. žmogų. O virš 40 metų 
žmonių dirbtuvės ir nebesamdo. 
Mėto tik senius, bet unijos vir
šininkai tyli tame klausime. 
Kur dingo taip vadinamoji “se
niority” pagal unijos taisykles?

Politicos.

Narių kiekis irgi nėra prastas, 
nors vietos gana daug randasi 
dėl naujų narių.

Busimoj konferencijoje, per
žiūrėjus praeitų metų darbuo
tę, bus reikalas nusakyti seka
miems metams gaires, o la
biausiai įtraukti vis daugiau ir 
daugiau naujų narių, plėtimui 
spaudos, kad per spaudų žmo
nija susipažintų su gyvenime 
iškylančiais klausimais.

Būtų malonu matyti, kad, 
kaip didesnės, taip mažosios 
LLD kuopos, ' kad prisiųstų 
skaitlingų delegacijų ir pavie
niai privalėtų sykiu dalyvauti.

Reikia priminti, kad turėsi
me viešnių ir iš inteligentijos 
tarpo, Christinų Stanislovaitie- 
nę; jei tik aplinkybės pavelys, 
dalyvaus šioje konferencijoje. 
Ji,, be abejonės įneš daug nau
jo dalyvaudama, todėl, kad ji 
pirm rinkimų yra dalyvavus 
daugelyj miestų su prakalbo
mis, tai manoma, kad jos pa
reiškimai bus įdomūs, tuomi 
mūsų organizacijos nariams 
naudingi.

, Konferencija įvyks 5 d. gruo
džio, 10 vai. iš ryto, Laisvės 
Choro patalpose, 155 Hunger
ford St., Hartford mieste. Vie
tos LLD Moterų Klubas, vei
kiausiai, Sutaisys delegatams ir 
svečiams skanius pietus.

LLD Apskr. Pirn., V.

Paryžius. — Amerikos 
valstybės sekretorius Mar- , 
shallas kaltino tik Sovietus 
už nesusiderėjimą dėl Ber
lyno.

NUPIGINTAS PARDAVIMAS:
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio 

Susidedant iš Daimantų,' Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi- ; 
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių žiedų, I

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių. * ' <
Dailių Moteriškų ir Vyriškų

Laikrodžių Didelis Pasirinkimas
Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū-

* lėrių. Tąipgi Costume Džiūlerių Sulyg ;
Vėliausios Dienos :- <

Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS ;

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

. Telefonas STagg 2-2173 ' ;

įkišę į tokias korporacijas, kaip r 
Gen. Motors, Fordas ir kitas, 
ir vieton kad prižiūrėti tų v.i- 
Suohieninį miesto patarnavimų,, 
jiėhis rūpi pavesti privatiškOms 
kompanijoms atgal.

Sumanė užvesti busus, kurie 
greitai nusidėvi ir daug lėšuo- 
ja, vieton lead panaudoti stryt- 
karius, kaip radasi ant Wood
ward gatvės.

Dėl visų žinojimo, daviniai 
parodo, ko miesto galvos ne
skelbia, kad tik Vien Woodward 
strytkariai neša didelį pelnų 
dėl DSR, o visos busų linijos 
neša didelius nuostolius.

Rinkimai praėjo, prižadų 
buvo daug duota. Dabar tie, 
kurie balsavote už Trūmanų, tu
rėkite vyriškumo ir pradėkite 
kelti kovų prieš įsigyvenusius 
prietarus,
priespaudų. Jis prižadėjo, ne-

persfekiOjimūs ir

CHARLES J. ROMAN
, ' (RABįtANAUSKAS)

“i Laidotuvių
Direktorius

<•>
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
moderniškų patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta 
menini. Mūsų 
mu ir kainomis 
tenkinti.

į 1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

i TelefoMM Poplar illt

mūsų šer- 
patamavi- 
būsite pa
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Apie Žiobrininkiečių Gyvenimą Šiandien IŠ IBS 1-MOS APSKRITIE KONFERENCIJOS
ŽIOBRININKAI — Jurbarko 

apskrities, Jurbarko valsčiaus 
apylinkė.

, Prieš devyneris metus žio- 
brininkiečiams buvo sunkūs 
laikai. Tada žiobrininkų•apy
linkės dar nebuvo. Beveik vi
są Jurbarko valsčių valdė po
nas Vasilčikovas. čia buvo jo 
trys dvarai: Jurbarkas, Kli
šiai ir Sergiejevka. Vasilči
kovas, buvęs carinės Rusijos 
caro kamerjunkeris, gerai 
įsikūrė ir buržuazinėje Lietu
voje.

Atėjo buržuazinės žemės 
reformos metai. Valdžios po
nai “neapsilenkė” su Vasilči- 
kovu. Jie apkarpė jo žemes.... 
sumokėjo jam už tai vieną mi
lijoną litų. Juo toliau slinko 
metai, tuo labiau turtėjo Va
silčikovas. Jis įsigijo Kaune 
du dviaukščius namus, o pats 
gyveno kažkur užsienyje.

Dvidešimt metų--ilgas am
žiaus galas. Per tą pat lai
ką stiprusis Vasilčikovo ber
nas Antanas pražilo, pakum
pė į pečius ir liko kumečiu 
Stasiuliu. Bet kumetis Stasiu- 
lis nepasistatė nei namų, nei 
tvartų. Stasiuliai vargo, kaip 
tūkstančiai kitų kumečių. Jo 
moteris, tokio pat bedalio 
kampininko dukra Marcelė, 
neatsivežė į kumetyną jokių 
raštais išmargintų pasogkubi- 
lių.

Tokia tai kasdieninė buržu
azinių laikų istorija, taip gy
veno anuomet žiobrininkai.

Naujasis žiobrininkų gyve
nimas nužymėtas Konstituci
joje. Jos devintasis straips
nis, sakąs “žemė, užimama 
valstiečių ūkių..., užtvirtinama 
jiems naudotis nemokamai ir 
neribotam laikui,” padarė Va
silčikovo kumečius tikraisiais 
žemės šeimininkais. Dvarinin
ko Vasilčikovo seniai nebėra. 
Jo dvarų vietoje vilnija kolek
tyvinių ūkių ir žiobrininkų 
apylinkės darbo valstiečių pla-

LICENSES 
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is . hereby issued that License No. 
RL 10937 ha*> been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Control Lnw at 139 Evergreen Ave. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ALL-INN RESTAURANT CORP.

NOTICE is hereby issued that License No. 
GB 14964 has been issued to the undersigned 
to sell beei at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
51 & 53 Buffalo Ave., "Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

JOSEPH DRAGON ETTI 
ROCCO DRAGONETTI

NOTICE is hereby issued that License No. 
C-815 has beer, issued to the undersigned 
to distribute beer at wholesale under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law , at 468 Thatford Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed <ff the premises.

BERNARD H. GITTeLSON 
dba Kingsborn Beer Distributors

tūs laukai. Tarybinė san
tvarka atidavė apylinkės vals
tiečiams amžinai naudotis 772 
hektarus žemės. Jau ketvir
tus metus derlingos Panemu
nio dirvos neša valstiečiams 
aukštą derlių, padeda stiprė
ti ir kurtį naują ir kultūrin
gą tarybinį gyvenimą. Tary
bų valdžia, suteikusi valstie
čiams žemės turtus, ir toliau 
rūpinasi apylinkės darbo žmo
nėmis. štai, 23 kūb. mtr. miš
ko, 8,000 rb. ilgalaikės pasko
los, arklį, karvę ir eilę žemės 
padargų gavo vienas nauja
kurių, buvęs bežemis kumetis 
Juozas Vasiliauskas.

žiobrininkai turtėja ir au
ga. Dabar kiekvienas ūkis 
kasmet nuima derlių, dėl ku
rio Stasiulis pluko dvare išti
sus dvidešimt metų.

Pakito apylinkės kultūrinis 
veidas, šiandien žiobrininkuo- 
se jau veikia pradinė mokykla, 
klubas-skaitykla ir biblioteka. 
Apylinkės darbo valstiečiai 
kasdien gauna daugiau, kaip 
80 įvairių spaudos leidinių.

Būdami pilnateisiais pilie
čiais, apylinkės darbo valstie
čiai tapo savo krašto valdyto
jais. šių metų pradžioje 119 
apylinkės šeimų išrinko 9 de
putatus į apylinkės Tarybą, 
2—į valsčiaus Tarybą ir vib- 
ną į Jurbarko apskrities dar
bo žmonių deputatų Tarybą. 
Tai geriausieji apylinkės .žmo
nės, trokštą šviesaus ir pasi
turinčio tarybinio gyvenimo. 
Jų tarpe randame buvusį ku
metį Stasiui}, dabar apylin
kės vykdomojo komiteto pir
mininką, buvusią samdinę 
M e š k a u skienę, valstiečius 
Pranskaitį, Greičiūną, žemai- 
lą ir kitus. Tai jie šiandien 
valdo ir tvarko apylinkę.

žiobrininkų apylinkės Tary
bos darbe esama dar nemaža 
trūkumų, tačiau jos veikloje 
ryškiai atsispindi tarybinės 
liaudies karštas noras siekti 
naujų ūkinių ir kultūrinių lai
mėjimų, eiti į priekį, į komu
nizmą. P. Valiūnas.

Lapkričįo 14 d., So.. Boston, 
Mąąs., atsibuyo Lietuv. Darbi
ninkų Susivienijimo 1-mos Aps
krities metinė konferencija. De
legatai buvo tik iš šešių mies
tų: Montello, Worcesterio, Hud- 
Sono, Cambridge, So. Boston, ir 
Dedham. Viso buvo 15 delega
tų ir trys apskrities komiteto 
nariai, kurie buvo ne delegatais. 
Konferenciją sudarė 18 asme
nų.

Apskr. pirmininkas D. G. Ju
stus atidarė konferenc/ją pusė 
po 11 vaj. dieną. Jis liko iš
rinktas ir pirmininkauti kon
ferencijai. Iš priežasties, kad 
apskr. sekretorius S. Rainordas 
turėjo’ apleisti susirinkimą po 
12 vai., tai konferencijos sek
retorium išrinktas Jurgis Ši
maitis. Komitetas pateikė konf. 
tvarkingus raportus. Praeitos 
vasaros apskrities piknikas, 
įvykęs Worcester, Mass., davė 
pelno $55.98. Iš finansinės at
skaitos pasirodė, kad ižde esa
ma $226.11. Todėl konferencija

nutarė paaukoti kultūriniams 
dalykams, paskirstant sekamai:

Civilių teisių gynimui $25.
J. Karsono šeimos LDS nari

nės* duoklės, už metus laiko 
$16.50.

Po $10 paskirstyta sekamai: 
Dienraščiui Laisvei; dienraščiui 
Vilniai; Liaudies Balsūi, Ka
nadoje; Argentinos laikraščiui; 
Daily Workeriui; ALDLD Ap- 
švietos Fondui; Kultūriniam 
Centrui dėl teisybės ieškojimo; 
Radijo programai.

Viso išaukota $121.50.
Manau, ši apskritis ar nebus 

pavyzdingiausia tuo žvilgsniu. 
Tai jau ne pirma konferencija 
taip gausiai paskirsto aukų kul
tūriniams reikalams.

Klausant kuopų raportų, pa*- 
sirodė, kad visuose miestuose 
ta pati padėtis, kad senimas 
nusenęs ir nebepajėgia veikime 
darbuotis, o jaunoji karta visai 
nedalyvauja kuopų susirinki
muose ir atskirų jaunimo kuo
pų gyvavimą likvidavo. Išrodo,

< - • . -ų: ■ j ■ ' . • ■. •
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kad jiems visai neapeina LDS. 
Todėl konferencija net tarimą 
padarė — kreiptis į LDS Cen
trą, kad būtų parūpinta kokis 
agitatorius ■ iš jaunosios kartos 
pamaršrutuoti po mūsų apskri
ties kuopas, ar kokią kitokią 
metodą reikia pavartoti išjudi
nimui jaunųjų prie LDS veiki
mo.

Sekančiais metais apskrities 
piknikas nutarta turėti Montel
lo, Mass. Montelliečiai delega
tai pasižadėjo tinkamiausią die
ną užregistruoti Liet. Tautiško 
Namo Parke dėl pikniko.

•Komitetas išrinktas dėl se
kančių metų: pirm. D. G. Ju- 
sius, užr. sekr. J. Žekonis, fin. 
sekr. J. Masteiką, iždin. P. Ba
ronas. Alternatai: A. Damb
rauskas ir H. žekonienė.

Konferencija užtruko apie 4 
valandas laiko ir buvo gana 
draugiškoje nuotaikoje. Neda
lyvavusios kuopos tik turėtų 
pagalvoti, kodėl pramiegojo me- 
tirię LDS l-mosz apskr. konfe
renciją?

Nedelegatas.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORES
Patyrusios prie puikių moteriikų suknelių 

Gera Aka. Nuolatinis Darbas. 
Kreipkitės

SAMUEL HIRSH
56 WEST 5«TH STREET. N. Y. 

1-mos Lubos 
CIRCLE 5-7066

i

1.

•J 
' I 
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New Haven, Conn.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 32 kuopos įvyko susirinki
mas. Buvo atlikta kiti orga
nizacijos reikalai. Pabaigoje 
skaitytas laiškas nuo LLD 3- 
čios apskrities, konferencijos 
reikale. Apskrities konferen
cija įvyks 5 d. gruodžio. Iš
rinkta delegatai J. Kunca, J. 
Didžiūnas, B. Medley ir J. 
Petkus.

Svarstyta centro reikalai ir 
literatūros klausimai. Mano
ma, kad tie reikalai yra tvar
koj. Sekamas kuopos susirin
kimas bus metinis. Visi na
riai prašomi 'atsilankyti, bus 
renkama valdyba, svarstomas 
klausimas apie literatūrą.

Į kuopos susirinkimą rašti
ninkas J. Didžiūnas atnešė di
delį pundą knygų, tai nauja 
LLD knyga “žmogus ir Maši
na.” Gavo po knygą, kurie 
buvo susirinkime. Kurie dar 
negavote, tai kreipkitės pas 
sekretorių.

&
REIKALINGI VYRAI 

HELP WANTED—MALE
.................. .

STRIPERIAI
PATYRĘ PRIE VILNONIŲ AUDEKLŲ 

IR VERPTŲ VILNŲ
N. Y. TEXTILE
PRODUCTS CO.

451 WEST 18TH STREET 
N. Y. C.

(Ž76)

JAUNI VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Lengvam Fabrike Darbui f.
T. & P. OPTICAL

784 LEXINGTON AVE.
Brooklyn.

g;l

4 
(279) 
=*S

Young Women’s Christian 
Association

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

Newark 4, N. J. ''
HUmboldt 2-7964

Peiktinas dalykas, kad sveiki 
draugai neaplanko sergančių. 
Jeigu jau negalima aplankyti 
asmeniškai, tai nors laiškutį, 
atvirutę reikia pasiųsti.

Karinis Washington© 
Pokalbis su Kanada

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas Robertas Lovett 
ir Kanados ambasadorius
Hume Wrong svarstė, kaip 
apvienyt karines abiejų ša
lių jėgas, esą, “apsigyni
mui.”

DU ARABŲ VALDOVAI 
PERSISKYRĖ SU 
PAČIOM

Kairo, Egiptas. — Ara
biškas Egipto karalius Fa- 
rukas davė perskyras savo 
pačiai Faridai todėl, kad ji 
nepagimdė sūnaus, o tiktai 
dukteris.

Irano karalius persiskyrė 
su savo pačia, Faruko sese
ria, kad ji pagimdė dukterį, 
o ne sūnų.
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Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

• 854 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvės nuo Armory > (

LIETUVIS LAISNIŪOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktf ,

EVergreen 7-4774 ,

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

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

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

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite ’ • v
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Young Women’s Christian 
Association ženklas, panašus į 
Young Men’s Christian Asso
ciation ženklą, — mėlynas tri
kampis. Tą ženklą matome 
Jungt. Valustijų visuose mies
tuose, miesteliuose ir net kai
muose. šita jaunų moterų drau
gystė prasidėjo Anglijoj vidu
ryj devyniolikto šimtmečio. Ten, 
1855 m., dvi mažos grupelės su
ėjo padėti jaunoms dirbančioms 
moterims.

Apie tą patį laiką, 35 mote
rys susirinko New Yorko mies
te ir įsteigė “Ladies Christian 
Association.” Pirmi susirinki
mai buvo poterių rateliai fabri
kų distriktuose. Tuoj' kitose ša
lies dalyse panašios grupės bu
vo įsteigtos ir, 1866 m., vardas 
“Young Women’s Christian As
sociation” buvo pirmą kartą 
vartojamas. 1906 m. prie šios 
organizacijos buvo įsteigtas 
National Board of Young Wo
men’s Christian Association, 
kaip administratyvis patarėjas 
visiems skyriams visoje šalyje.

Šiandien Draugija yra orga
nizacija ir judėjimas. Kaipo or
ganizacija, ji turi 1048 vieti
nius skyrius, kurių šaknys pa
siekia 435 miestus, miestelius, 
kaimus ir 614 universitetų ir 
kolegijų. Ir Draugija kokiu nors 
būdu veikia 423 kaimų vietose. 
Kaipo judėjųnas, Draugija 
stengiasi veikti ne-sektantiško- 
mis linijomis.

Draugija susideda iš dirban
čių moterų, profesijonalių, biz
nio ir industrijų darbininkių; 
jaunų ištekėjusių moterų, jau
nų merginų ir kolegijos studen
čių. Narių turi apie 3,000,000 
iš kiekvienos rasės, tikybos, 
tautinės kilmės ir ekonominės 
padėties. (

Nors National Board pasiū
lo programas, bet kiekvienas 
skyrius pritaiko savo progra
mas vietiniams reikalams.

Paprastai, programa nori pa
dėti merginoms ir moterims iš
vystyti protą, kūną ir dvasią. 
Didesniuose miestuose, namai 
ir kafeterijos padeda mergi
noms gražiai gyventi su mažo
mis algomis. Draugija turi pui

kias sveikatos programas, pra
kalbų kursus, sporto ir gim
nastikos skyrius. Skyriai laiko 
socialius vakarėlius ir ragina 
nares išsireikšti dailės ir ama
tų klasėse. Tarptautinių reika
lų forumai yra ypatingai įdo
mūs. Kalbų klasės irgi popu- 
liarės. Kai kurie skyriai įvedė 
amatų klases, kurios irgi pa
deda moterims gauti darbo. Na
mų ruošos klasės ypatingai do
mina moteris.

Apart savo darbo šioje šaly
je, v Young Women’s Christian 
Association sujungta su drau
gijomis užsienyje.

Vietiniai skyriai renka pini
gus savo užsilaikymui ir dar 
paskiria kvot^. National Board 
darbui šioje šalyje ir užsienyje. 
National Board gauna pinigų iš 
pasidalintų narystės mokesčių 
ir kitų šaltinių.

Vietiniai skyriai renka pini
gus World Fellowship fondams, 
kurie veikia užsienyje. 1947 rm 
National Board pravedė specia- 
lį vajų “Round' - the - World 
YWCA Reconstruction Fund” 
iš $2,100,000. .

Organizacija rėmė akių kli
nikas Egipte, pieno stotis bied- 
niems Kinijoj, vaikučių auklė- 
tuves. Turkijoj.

f PLIS.

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

IŠ senų _ 
naujus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei- ; 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-' 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.'

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmoife 5-6191

padarau

krajavus 
su ame-

Mūsų mieste randasi 22 di
delės dirbtuvės. Kaip kurios 
dirba po 3 ir 4 dienas į 
vaite. Kada darbininkai 
klausia, kodėl, tai gauna 
sakymą, kad “užsakymų 
turi.” Kas bus toliau?

sa- 
pa-, 
at- 
ne-

Pas nius nariai myli skai
tyti korespondencijas, bet tik 
tada, jeigu niekam nėra ant 
“korno” užminta. Bet jeigu 
jau paragini prie didesnio vei
kimo, tai jau bėda. ,Bet juk 
negerai vieniems “miegoti,” 
kad kiti visus darbus atliktų. 
Kada perstato į komisijas, tai 
ypatingai vyrai atsako “netu
riu laiko.” Kuncas.

Boston. — Amerikos lai
vas “Omar Bundy” atgabe
no iš Vokietijos 802 “išvie- 
tintus” - pabėgėlius. Jų tar
pe yra 65 lietuviai, 347 len
kai ir kt. •

I

■

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmones
Mainantis orui, dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruošę, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
švilpas Salve-Mostis, kuri suteikia 
malonios šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: ’reumatizmą, ko
jų ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų. Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį. traukimą, nikstelėjimą, persi
šaldymą ir aštrų kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pagalbą.

Kaina $1.

Washington. — Valdžia 
pradėjo tyrinėti fabrikinį 
du Pontų trustą, kuriam 
priklauso keli tuzinai kohp 
panijų.

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

ALDLD Moterų Klubo susirinki
mas įvyks 23 d. lapkričio, 7:30 v. v. 
155 Hungerford St. Drauges visos 
kviečiamos dalyvauti, yr.a svarbių 
reikalų atlikti. — V. K., sekr.

(274-275)

CLEVELAND, OHIO
Įvairių žaislų vakarėlis,- sekmadie

nį, lapkr. 28 d., Lietuvių salėj, 
6835 Superior Avė. Rengia bendrai 
Corletto LDS 138 ir LLD 57 kuo
pos. Bus gera muzika,! dovanos prie 
įžangos bilieto. Įžanga 35c asmeniui. 
Kviečiamo visus dalyvauti. (275-276)

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 28 d., (LDS 160 kp. Name), 
1320 Medley S., N. S., 2 vai. dieną. 
Visi nariai dalyvaukite, nes turime 
svarbių reikalų aparti, taipgi gausi
te šių metų naują knygą — “Žmo
gus ir Mašina.”—H. Kairiene, sekr.

(275-276)

, Taipgi kurie turite odos ligas, iš
bėrimus, votis, (rash), nušašimą, 
Athlete’s Foot, Sinus, nudeginirpą, 
nušutimą, nosies ar burnos nesvei
kumą, ronas (tik ne vėžio), kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 3 M. J. S. Miracle Salve. Ši 
mostis stebėtinai greit' gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji
mus ar Poison Ivy. vartokite No. 4 
Salve, nuo niežėjimo. Kaina $1.

Jei turite piles (varvančias ar 
ne), vartokite No. 5 naujai išrastą 
mostį, tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. Kaina tik $2 už dėžutę.

No. 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo danties skaudėjimo. Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gums) nesvei
kumą. Kad ir neturite dantų ir 
skauda’ smegenis, tai tuoj\ gausite 
pagalbą nuo šios mosties. Kaina $1. 
Kurie pirksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę.

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money-orderį ar čekį. 
Iš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikią ^pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti pas

E. Beirs (vaistinėj) 158 Park St.
(adv.)

Trys ragangaudžiai republikonai kongresui anai, kuriuos nusodino nuo blogai vartoto 
sosto pasipiktinę balsuotojai. Iš kairės: Richard Vail iŠ Pittsburgh© ir John Mc
Dowell iš Chicagos, nariai Neamerikinių V eik&mų Komiteto, taipgi Charles Kerston, 

iš Wisconsin, narys kongresinio darbo subkomiteto, kamantinėjusio unijas.

^4

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. 

Tel. ST. 2-8842

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.

a

F

Tel. EVergreen 8-9770

* '4 M

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. T.

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

■■

'j;

!•

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteikiam garbingas laldotuVM 

$150
Koplyčias suteikiam nemokanud 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

5 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pirm.,
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NewYorkiPZWWZliilov
Majoras Priešinsis 
Telefonų Kainų 
Kėliniui

telefonų 
kaip to 

York Tele- 
Ir žada priešintis 

10 nuo-
Tiek firma reikalau-

• Majoras 0‘Dwyer 
priešintis pakėlimui 
kainų 15 nuošimčių, 
reikalauja New 
phone Co.
laikinam pakėlimui 
šimčių.
ja tuojau, pirm išsprendimo 
tų 15-kos nuošimčių priedo.

Majoras susirūpinęs ne būti
nai dėl to, kad jam apeitų 
jūsų telefono bila, bet kad 
miestas turėtų išmokėti $300,- 
000 daugiau per metus. Jau 
dabar miesto departmentų te
lefono bila siekia apie $1,500,- 
000 (pusantro miliono) 
tams.

Ligoninėje įrengia
Oksigeno Kambarį z

me-

ir Rutland 
įrengs šir- 

ligomis ser-
1 i geniams 

galės

žydų ligoninės naujame pa
state, E. 94th St. 
Road, Brooklyne, 
dies ir kvėpavimo 
gantiems vaikams
kambarius, kuriuose 
gauti palengvinimą kvėpuoti, 
kaip kad gauna uždėjus tam 
taikomas maskas ar būdeles.

KAmbarėliai vaikams esą 
reikalingi dėl to, kad maži 
vaikai ne kartą išsigąsta, bijo
si maskų ir būdelių, nuo ko 
kartais liekasi baimingais per 
visą gyvenimą. Prie to, bai
mė trukdo gydymą.

Tokių kambarių esą dar la
bai mažai bile kur Ameriko
je. New Yorke esąs tik vie
nas kitas toks kambarys, 
apie 20 metų įrengtas 
York City ligoninėje.

Kambariai įrengiami 
-kad. slaugė ligonį matys 
lauko ir iš ten galės kontro
liuoti oksigeną ir šilumą, tad 
j kambarį nereikės dažnai 
vaikščioti. Ir niekad Jo duris 
nepaliks atdaromis, 
iš koridoriaus bus 
prieškambariukas.

prieš 
New

taip, 
i iš

Įėjimui 
mažas 

į kinų jau 
Įėjus ir užsidarius išlaukines
duris, teatidarys oksigeno 
kambario duris.

Jau po Bonkos

Niekas Nėslikirs Tammanės | tano Duona.” šėpelė stovėjo 
prie altoriaus, jon maldinin
kai mesdavo aukas.

Laisvės Koncertas
Metine koncertinė “Laisvės 

dienraščio 
kilmingai.

iškilmė praūžė iš-
Didingai, su dide-

prieš koncertą, nuoJau toli 
pat vidudienio, būriais ir bū
riais ir būreliai^ rinkosi sve
čiai, vis tolimesni, iš tolimes
nių miestų. Būriavosi, žiūri
nėjo kambarius, kambarėlius, 
sales, gimnastikos ir žaismių 
patalpas, barą, užkandinę ir 
kitus užukaborius. Lietuvių 
auditorija, 110 st. ir Atlantic 
avė., Richmond Hill, N. Y., ir 
išorėje atrodė tirštai apstatyta 
automobiliais ir autobusais, tą 
atmintiną sekmadienį, 1948 
m., lapkričio mėn. 14 d.

Didžioji svetainė-auditorija 
net braška pilna, pilnutėlė 
žmonių. Stačiokų, pilni pa
kraščiai, pasieniai ir tarpdu
riai. Daugeliui jau nebebuvo 
vietos, tai stoviniavo, kur ge
riau pakliuvo. Ir dar dauge
lis grįžo atgal. . .

Truputį po keturių koncerto 
pirmininkas Rojus Mizara prie 
garsiakalbio pranešė iškilmės 
pradžią. Ir muzikinę koncer
to pradžią padarė Brukliniškis 
Aido choras. Visas gražiai 
pilnas ir gražiai uniformuotas. 
Jo mokytojas Jurgis Kazake
vičius mosuoja, veda, o pianu 
lydi potogioji Silvija Pužaus
kai tė.

Kaip ir įprasta, koncertinį 
dangtį atidengė J. V. himnas 
ir tuoj paskui—Lietuvos him
nas. Tiek tebuvo padėta pro
gramoj. Bet arto ir pakako? 
Kur tau! Publika ploja, dau
giau ko nori, o choras šven
tiškai 
k y s. 
dėjo 
kaip.

.“ekstra” 
vakarėlis 
banguoja Nemunėlis, 
viais esame mes 
“Mergyte jaunoji.’
taip,-kaip miela buvo klausyt 
ir stebėt.' Klausovai ir žiūro
vai (žinau, abu šitie žodžiai 
naujoviški -— ir ne visiems 
įprasti) tik klausė ir žiūrėjo, 
ir patenkintai švitėjo jiems 
akys ir blizgėjo veidai...

Tai pirmasai programos nu
meris, gerai išsišakojęs, pasi
baigė. Dabar išeina antras. 
Tai mūsų tenoras Albertas 
Vasiliauskas, Prano Balevi- 
čiaus pianu lydimas. Vasi
liauskas irgi buvo gerai balsiš- 
kai nusiteikęs ir pasirinko net 
penketą dainų bei arijų, iš sa
vo mišraus turtingo repertu
aro,
pildė įmantriąją ariją 
tasis 
dita armonia”) iš Džiakomo 
Pučinio operos “Toska.” Pas
kui davė Kačanausko “Ak, 
kaip miela išgirst!” — ir dar 
dvi dainas—angliškai ir lietu
viškai. Aukštas, grynas te
noro balsas pasiekė publikos 
ausis ir širdis.

nusiteikęs—negi atsisa- 
Dadėjo priedo — ir da
ne bet kiek ir ne bet 

Sudrožė bent keturias 
dainas: “Tykus buvo 
’ St. Šimkaus, “Kur- 

“Lietu-
gimę” ir 

Sudrožė

Pučinio operos “Bohema”—tai 
taip tave ir nusinešė vaizduo
tės sparnais į antrąjį tos ope
ros veiksmą! “Mano rožė— 
žvaigždė, grožė” užbaigė tą 
vaiduoklišką sielos pokylį... 
Beje, pianu akompanavo Lu- 
teris Larsonas.

Jaukų kontrastą padarė

Atšauktas Kėlimas 
Rendu Viešbučių 
Gyventojams

artistas 
paims, 

mikliai,

Ir mil
tai

butams 
atšaukė 

230-tims

Aną dieną taikėsi praeiti 
> garsiąja Bowery. Palengva su 

trafiku visokių vežimų slinko 
sunkvežimis su atvirais šonais, 
pro kuriuos matėsi taip pat 
atvirose dėžėse sustatytos bon
kos ko stipresnio.

Taip pat palengva slinkęs 
šaligatviu susiedijos gyvento
jas, nuo to reginio pavirto į vi
jurką, žaibiškai prišoko prie 
sunkvežimio ir, rizikuodamas 
patekti po ratais, išsitraukė 

f t bonką.
Kaimynai prekybininkai šo

ko bonkos gelbėti, bet ta bon- 
ka greit, kaip tas “žiedas per 
rankytes, per rankytes,” nuė
jo per būrį. Būryje susimai- 

: ' šė ir jos laimėtojas. Kiek jie 
L . ten klausinėjo, kiek ieškinėjo, 

bonkos nei jos laimėtojo ne- 
rado.

Ant Boweres nesirado išda
viko. Grupelės dolerių siste- 

I. mos paskandintųjų ’ tą vakarą 
[P " laukė saldus gurkšnelis ir už

mirštis dabartinės tikrovės.

vi
ii.ž 
ir

tu- 
hu- 
šil-

Pat pirma operiškai iš- 
Keis- 

sudennimas” (“Recon-

Jau dviem gerais 
O kai es- 

ana įstabioji 
Ramoškaitė,

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Atletų Klubo reguliaris 
susirinkimas įvyks gruodžio 3 d., 8 
v', v. Rinksime naują valdybą 1949 
metąms, taipgi bus ir kitų svarbių 
reikalų aptarti. Mūsų metinis susi
rinkimas įvyks sausio 7 d., 1949, 8 
v. v. Visi nariąi 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)

Muzikinis publikos barome
tras kyla, 
laipsniais pakilo, 
tradą nušvietė 
žvaigždė Biruta
tas barometras šuoliais šovė 
viršun. Pradėjo su gražiais J. 
Žilevičiaus “Ratais” (“Bernas 
ir arkliai”...). Regis, sau 
šiokiadieniška dainuškėlė, šio
kiadieniška tema, bet kai ją 
dainuoja .mūsų dramatiškoji 
auksabalsė Ramoškaitė, tai iš
eina taip pakiliai, dramatiš
kai, kad tave džiaugsmas taip 
visą ir perima! Sarpaliaus 
“Dukružėlė”: “O tai buvo pas 
močiutę dukružėlei gera bu

rti”—jau kitokia nuotaika, ir 
ją įstabioji dainininkė taip 
jautriai artistiškai perteikė!' 
žavėte žavėjo publiką ir savo 
galingojo balso galybe ir tais 
gyvais judesiais, mimika, visa 
pastovą. . . “Juokdarys mėnu
lis” vaizdavosi juokdarys, šal- 

atmosfe- 
itališka 
arija iš

bierius, romantiškoj 
roj. Na, o jau ta 
grakščioji Muzėtos

Laikinoji miestava 
ir rendoms komisija 
savo bendrai išduotą 
viešbučių leidimą kelti rendas
nuolatiniams gyventojams iki 
12 nuošimčiiį.

Pakėlusiems rendas viešbu
čiams Įsakyta sugrąžinti ren- 
dauninkams jau sumokėtus 
priedus. /

Atšaukimas, .žinoma, įvyko 
ne iš viešbučių savininkų no
ro nesileisti ar tos komisijos 
meilės rendauninkams. Vie
nas iš tos komisijos narių, 
Louis Toth, yra dalininkui 
Horwath & Horwath sąskai
tininkų firmos, atstovaujan
čios apie 40 didžiausių New 
Yorko viešbučių.

Atšaukti paakstino renjjau- 
ninkų protestai, daėję iki to, 
kad vyriausio teismo teisėjas 
McGeehan paskelbė neteisėtu 
leidimą Hotel Dorset kelti ren
das 15 nuošimčių. Po to nuo
sprendžio, majoras nebegalėjo 
liktis nuošaliai. Komisionie- 
riui Murtagh pavesta tyrinėti, 
o tuomet ir butams-rendoms 
komisija atkeitė savo padary
tą nuosprendį.

Buvęs New Yorko Miesto 
Tarybos narys S. Šamuel > Di
Falco, Tammanės demokratas, 
kandidatavo ir tapo išrinktas 
teisėju, tad jis rezignavo iš 
Miesto Tarybos.

Ką, jūs manote, padarė 
Tammany Hall demokratai, 
kurie valdo tarybą, pasiūlė iš
rinkti vietininką? Nereiks tų 
baikų. Tarybos vice-pirminin- 
kas Joseph T. Sharkey, brook- 
lynietis, pasiūlė vieton rezig
navusio DiFalco pasodinti ne
rinktą, bet Tammanės pa
skirtą Daniel S. Weiss.

Tai tie patys “demokratiški”^ 
demokratai, kurie atsisakė įsi
leisti Simon W. Gersoną mi
rusio Cacchionės vieton, gin
čydami, kad jis nerinktas. Jie 
paneigė Miesto Čarterį, atėmė 
75-kiems tūkstančiams Brook-

lyno piliečių atstovybę. Bet 
kada prisiėjo patiems rizikuo
ti rinkimuose vietą, jie atsi
minė čarterį.

Gaila, kad nėra įvesta duoti 
prizus už begėdystę — New 
Yorko “demokratai” jį gautų.

. Einant ta pačia taktika/ku
ria atstumtas nuo ’jam pri
klausomos vietos Gersonas, 
turėtų DiFalco vieta liktis tuš
čia lig ateinančio rudens rin
kimų, o tuomet išrinktas nau
jas kaunsilmanas visuotinu tos 
apskrities piliečių balsavimu. 
O jeigu .jau sodinamas be rin
kimų Weis^ ar kuris kitas 
Tammanės paskirtas ašmuo, 
tai turi būti pasodintas ir ko
munistų paskirtas Gersonas. 
Tai būtų lygybė, tai būtų de
mokratija praktikoje. T-as.

Today’s Pattern

Apiplešinejęs Moteris

!me- 
mo- 
pri- 

pen- 
mo-

Tačiau vardas 
vienos iš tų

pasekdavęs ei-

Apvogė “Šventą; Antaną.”
Iš bažnyčios, 75 Lewis Ave., 

Brooklyne,/išvogta 60 svarų 
šėpelė, 1 su ,'uzhašu “šv. Ąh- 
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PANTŲ GYDYTOJAS '

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

. Valandos: jt-^rakare I
( JL— O VdKalC ’

Penktadieniais uždaryta.

_9465 . .sizes 12—20,40

centais ir 
numerio

Koncerte Laisvei 
Aukojo

S. Meison iš Waterbury, per 
R. Mizara, $5.

PAVAIŠINS VAIKUS »
Tūlose miesto liaudies 

kyklose bus duodami biednuo- 
menės vaikams Padėkų Dienos 
pietūs dieną po ’.tos šventės, 
penktadienį, 26-tą. Pamokų 
ta diena nebus, tačiau tam i-v r

numatyti vaikai bus pakviesti 
iš anksto.

mo-

New Yorke areštuotas 
James M. Cummings, 23 
tų, įtartas apiplėšinėjime 
terų. Anot policijos, jis 
sipažinęs kaltu po to, kai 
kios iš buvusių apiplėštų
terų jį pažinusios pašaukus į 
policijos stotį, 
skelbiamas tik 
pažinusių. 

■ /
Moteris jis

nant iš subawy ir apiplėšda- 
vęs jau jų namų koridoriuo
se. Yra vedęs, tėvas trijų vai
ku, iš kuriu mažiausias tik sa
vaitės amžiaus. Iš amato— 
garadžiaus mechaniko pagel- 
bininkas, dabar bedarbis.

Kyla klausimas, dėl ko 
sų šalyje, turtingiausioje 
šaulyje, turėtų būti bent
nas asmuo be darbo, be duo
nos vaikams, be . ateities, be 
vilties ,ko nors atsiekti pado
riu būdu? i

Užsakymą su 25 
pažymėjimu formos 
ir dydžio siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

mū- 
pa- 
vie-

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per '

Albiną
Stripinį
Permanent Waves

skardusis baritonas Steponas 
Kozakevičius. Irgi 
nemažo kalibro! Ką 
tą sudaiuos mitriai,
meistriškai. Prie fortepijono 
mūsų įgudusioj i muzikė Bro- 
nytė šalinytė-Su.kackienė. Vie
na gera Kozakevičiaus savy
bė—tai jo sklandus paaiškini
mai dainos bei arijos pras
mės. Pradėjo su ana šurmu
lingąja kirpėjo arija: “Kelią 
duokit miesto vijurkui, kelią!” 
(“Largo al pactotum della ei
ta, largo!”) iš komiškosios 
Džioakino Rosinio operos “Se
vilijos skutėjas.” čia yra pro
ga parodyt visą baritono 
lankstumą niuansus, visą bal
sinę išgalę, komizmą,
sų šaunusis dainininkas 
gausiai įrodė, su savo vaizdin
ga istrionika (aktoriškumui) ir 
didelio balso dovana.

Paskui sekė Kabalevskio 
puikus artisto pavaizdavimas: 
“Aš esu Kola Brunjonas!” iš- 
pildytojas rusiškai; Miliutino 
“Grįžtąs kareivis,” naujoviška 
tema, su pažangiais polip- 
kiais; Blanterio “Stalingrado 
sūnūs” paryškino pergalės 
prasmę ir davė publikai kiek 
pamąstyt, kad tiek kraujo 
praliet neprivalo būt veltui:, 
atgal žengt negalima, tik pir
myn, visa žnlonija pirmyn ir 
pirmyn !. . .

Kaip gera, kad dainininkas 
pasirenka ką tokio ir iš 
suomeniškų temų, iš kovų 
laisvę ir pažangą ! Taip 
atitinka laiko dvasiai.

Ketvirta daina irgi buvo 
rininga, Romėno Rolano 
ma-nizmu paremta ir taip
tai, iškalbing'aj Kozakevičiaus 
perteikta! O’ penktoji—leng
vutė, komiška Prokofjevo dai
nuška “Aniutka.” Vis skam
biai, guvįai, vyriškai rusiškai.

Muzikiniam publikos įtempi
mui ir* susikaupimui davė 
progos atlyžti, Antanas Bim
ba. Jis, žinoma, ne dainavo, 
bet kalbėjo—trumpai, sklan
džiai ir į tašką. Turime vis 
žengti pažangos, keliu, neleisti 
reakcijai įsigalėti ir pasmaugti 
sunkiai iškovotąsias laisves. 
Rinkėjos perėjo aukas rinkda
mos “Laisvei” paremti.

Tai dabar penktasis*muziki
nis programos punktas. / Ne 
vienas, bet bent septyni — ir 
dar kokie punktai! Tik žiū
rėk sveikas ir—gėrėkis! Klau
syk — ir gėrėkis! Ant pa
stolio žvaliai išsirikiavo sep
tynios Detroito žvaigždės! Tai 
garsusis Detroito merginų 
sekstetas! Merginos, bra, bal
singos, harmoningos! Unifor
muotos: raudonos šilkinės pa
laidinės su muzikos aukso rak
tu stačiai ant krūtinės! Pro
gramoj sužymėti vardai: “Ma
ry Adams, Ruth Gugas, An
toinette Garelis, Emma Rye, 
Lillian Gugas, Stephanie Ma
sis; Stella Smith—director.”

Seksteto vedėja su armoni
ka. Na, ir užtraukė. * Ir varė 

■iš eilės bent kelių dainų pir
mutinius posmus, taip įman
triai supintus, kad pasidaro 
tarytum koks dainų vainikas. 
Nelengva dabar būtų ir susi- 
gaudyt su tų visų dainų var
dais.
jus” padarė kaip ir kokį įva
dą.
regis, čikagiečio, meilės daina, 
buvo Vlado Žuko “Aš tavęs 
tik noriu,” buvo net rusiškai 
padainuota “Akys juodosios” 
(“Oči čiornyje”), “Ei, uch- 
nem”—Volgos burliokų daina 
iš operos “Stenka Razin,” bu
vo ir lengų, skubrių polkos 
melodijų. . .

Vylioklės žvitruolės pasišo-

kėdamos sugužėjo į utžscenį, 
lydimos smarkių, širdingų ap
lodismentų. Išėjo pianistas 
Pranas Balevičius. Jis mikliai , I
paskambino kompoziciją ant 
amerikietiškų temų, paskui 
aną pažįstamą “Lietuvišką 
rapsodiją,” supintą iš liaudies 
dainų motyvų.

Balevičių užgyrė katučių 
plojimu,—ir štai vėl sugužėjo 
mūsų grakščiosios viešnios iš 
automobilių miesto. Ir vėl jos 
paleido iš jaunų pilnų krūti
nių savo jautručių sielų balsus. 
Buvo čia jaudinanti daina 
apie Maskvą, buvo italų ilge
singoji serenada “Nonti scon- 
dardi me” (“Tu neužmiršk ma
nęs”), buvo linksmutė mišri 
slavų melodija, buvo ir pol
kos judri melodija—ir galiau
siai ta pati “Mes palinksmin
sime jus” padėjo koncertui 
dugną.

Na, ir palinksmino!. . . Su
kilo, susiūbavo tirštoji publi
ka. Skubėjo užkąst, atsigert, 
susieit, pasikalbėt su mielais 
draugais ir su dar mielesnėmis 
draugėmis, ir iš čia pat ir iš 
toliau. Įspūdžiais dalijosi, 
girė koncertą, girė tokį pato
gų lietuvių kultūros centrą, 
auditoriją ant “Ričmondo kal
nelio”...

Jonas Kaškaitis.

Mes palinksminsime

Tarp kitko, ten buvo,

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais. t
Telefonas EVergreen 4-0203 ;

Valandos:
difficult, resis

UP

Swirl Cut

TONY’S

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

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

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

‘ UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas ?
306 UNION AVENUE |

GERAI PATYRĘ BARBERIAI į

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, ku- 
[ dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme- 

Į nys už grieštaf žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną (fieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA■< DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9912

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

Fashion
Center

sutai-

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, natural? 
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. Atatinką 
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.

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

Hairdressers

Peter 
KAPISKAS
* BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

■ BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

•71TDWG D 4 D 411 GRAND STREET Ai UI i O O Al V BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

EVergreen 4-7729 TELEVISION




