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Karininkai Nuvertė Venezuelos Valdžią

Atsimenu laikus, kai Amal- 
gameitų Rūbsiuvių Unija bu
vo nupirkus iš socialistų “Call” 
ir bandė išleisti dienraščiu. Su
kišo šimtus tūkstančių dole
rių, bet laikraštis turėjo užsi
daryti.
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“Laimėjo,” Bet Susmuko.
Svarbi Sukaktis. •
Kodėl Tik po 100 Tūks

tančių ?
“Viskas, arba Nieko.”
Nei Krikščioniška, nei 

Žmoniška.
Rašo A. BIMBA Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

New Yorko miesto libera-’ 
lai džiaugiasi, kad ir jie daug 
laimėję su prezidentiniais rin
kimais. Jie laimėję todėl, kad 
jų remiamas Trumanas laimė
jo.

Bet faktas yra, kad Libera
lų Partijos balsai nukrito nuo 
virš 300 tūkstančių iki virš 
190 tūkstančių. Jei dar kitas 
toks “laimėjimas” įvyktų, tai 
Liberalų Partijos nė šešėlio 
nebeliktų.

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Lapkričio - Nov. 27, 1948 
---------------   . .   — — ---------------- —?• 

Sukanka dvidešimt 
metai nuo pasirodymo 
ko Daily Workerio. 
tis veda jubiliejinį vajų 
gavimą 40 tūkstančių 
skaitytojų.

Ši sukaktis yra svarbi ir įdo
mi. Sunku ir įsivaizduoti, kaip 
sunku Amerikoje išsilaikyti ti
krai pažangiam, tikrai komu
nistiniam angliškoje kalboje 
laikraščiui. Išleidimo kaštai 
milžiniški. O vidutinis ame
rikietis tebesimaitina komer
cinės spaudos teikiamu dvasi
niu maistu.

Tiktai komunistų ir jų sim- 
patikų tiesiog didvyriškos pa
stangos per visus dvidešimt 
penkis metus išlaikė Daily 
Workerį.

SkaitaO: “Ukrainoje sovie
tų policija išžudė 100,000 ūki
ninkų,” “Lietuvoje jau nužu
dyta 100,000 žmonių.”

Visur lygiai po šimtą tūks
tančių, — nei daugiau, nei ma
žiau ’

Nė neklauskite, kur taip ra
šoma. Kuris gi kitas laikraš
tis moka taip riebiai meluoti 
ir taip iš piršto laužyti žinias, 
kaip menševikų Naujienos?

Sudėk krūvon visus skaičius, 
kiek “sovietų policija išžudė 
žmonių” per Naujienas, tai 
nebeliks nė vieno žmogaus ne 
tik Lietuvoje, bet visoje Tary
bų Sąjungoje. Tačiau šian
dien tebėra pilna žmonių tiek

• Lietuvoje, tiek visoje Tarybų 
Sąjungoje — dar daugeliu mi
lijonų daugiau, 
prieš 30 metų.

negu buvo

Ką Trumanas 
nutarė daryti su 

^•neskelbiama.

ir Marshall 
Kinija, dar 

^•‘neskelbiama. Bet vis garsiau 
skamba patarimas: “Arbą vi- 

, są Čiang Kai-šeko režimą ir 
visą jo vedamą civilinį karą 
Amerika turi paimti ant savo 
pečių, arba jokios pagalbos 

J nebeduoti, nes viskas, ką Ame
rika iki šiol čiang Kai-šekui 
sušėrė, buvo numesta į van
denį.”
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ir priimtų pasiūlymą vi- 
naštą paimti ant Ame- 
pečių. Laimėti gi būtų 
tiek progos, kaip numi-

Negalima tikėti, jog Truma
nas ir Marshall būtų netekę 
proto 
są tą 
rikos 
tiktai 
rėlį prikelti iš numirusių.

Geriausia ir sveikiausia A- 
merikos išeitis: Daugiau nė 
vieno dolerio ir nė vieno šau
tuvo . korupcijos suėstam 
Chiang Kai-Šeko režimui!

So. Bostono Darbininko re
daktorius kunigas Urbonavi
čius labai negražiai išplūdo 
Canterburio dekaną Hewlett 
Johnson, 
melagius” 
neliukas.”

Kunigas 
poną sprendžia pagal save. O 
tai nei krikščioniška, nei žmo
niška . Dekanas Johnson, ne-

r
(Tąsa 5-me pusi.)

Jis esąs ir “didelis 
ir “sunegalėjęs se-
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Urbonavičius John-
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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VAKARU LAIVAKROVIAI 
BALSUOJA SĄLYGAS DĖL
STREIKO BAIGIMO
CIO Unija, po 85 Dienų Streiko, Išgavo Algos Pakėlimą 
15 Centų Valandai, Pagerintas Atostogas ir Kt.

I

San Francisco. — Vakari
nių CIO Laivakrovių ir San
dėlių Darbininkų Unija, po 
85 dienų streiko, paskelbė, 
jog susitarė su kompanijo
mis — Prieplaukų Samdyto
jų Sąjunga. Sutartis 
duota unijos nariams 
suoti.

Dar tęsiasi derybos 
laivinių kompanijų sąjun
gos ir CIO unijistų, dirban
čių laivuose t— virėjų, ug- 
niakurių, radijo operatorių 
ir mašinistu, v

Laivakroviy Streikas 
Pakenkė Marshallui

New York. — Rytinių A- 
merikos laivakrovių strei
kas sulaikė daugybę Mar- 
shallo plano krovinių, kurie 
buvo suvežti į uostus pluk
dymui į vakarinę Europą.

Sulaikytų krovinių vertė 
siekia 300 milionų dolerių.

I ČIANGO PATI VĖL 
LĖKS AMERIKON

Nanking. — Kinijos dik
tatoriaus Čiang Kai-šeko 
pati ruošiasi vėl lėkti į 
Jungtines Valstijas ir pra
šyti daugiau karinės para
mos prieš kinų komunistus.

Išmesią Karinių Lėktuvų 
Dalys Milionų Dolerių Vertės

Washington. — Karinių 
lakūnų valdyba pripažino, 
kad ji išmetė į šiukšlynus 
daug lėktuvinių motorų ph 
stonų (valves); sako, “ne
buvo vietos” toms lėktuvų 
dalims sukrauti.

Taip numesta šalin 80 
tūkstančių lėktuvinių pisto* 
nų, kurie lėšavo valdžiai a- 
pie 4 milionus dolerių. O 
vienam biznieriui Indiana- 
polyj parduota 110,000 tokių 
pistonų tiktai už 200 dole
rių.
BOMBANEšiŠ"ŪžMUšĖ 

DU ŽMONES
Andrew Base, Md.—Bom- 

banešis užtūpė ant armijos 
transporto lėktuvo pdčioje 
aikštėje; užmušė 2 karinius 
lakūnus ir sužeidė 3.

ORAS.— Būsią lietaus.

Demokratas Farley Ragina 
Remt Diktatorių Franko

New York. — James 
Farley, buvęs Demo
kratų . Partijos pirmi
ninkas ir Amerikos paštų 
ministras, ragino šią šalį 
sumegst diplomatijos ryšius 
su Franko fašistų valdžia 
Ispanijoj.

Kalbėdamas užsieninės 
Spaudos Klube, /Farley taip
gi šaukė Ameriką priimt 
Franko į Marshallo planą ir 
remt jį piniginiai prieš ko
munizmą. Farley sakė: t

— Jeigu kiltų karas

Manoma, kad laivakroviai 
užgirs tokią savo vadų su
tartį su samdytojais:

Pakelt algą 15 centų va
landai su tinkamais priedais 
už viršvalandžius; duot vie
nos savaitės apmokamas a- 
tostogas dirbusiem 800 va
landų per metus ir dvi sa
vaites atostogų dirbusiem 
1,344 valandas; užtikrinti 1 
poilsio dieną per savaitę; 
dirbt ne daugiau kaip 9 va
landas pakaitai (šiftui); 
samdyt laivakrovius tiktai 
iš unijinių salių. Laikytis 
šios sutarties iki 1951 me
tu.

Kompanijos iš pradžios 
buvo atsisakiusios nuo 
samdymo tik iš unijinių sa
lių ir siūlė tik 10 centų pa
kelti algą valandai.

Didelis Jankių Žibalo 
Biznis Venezueloje

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kapitalistai/yra į- 
dėję 2 bilionus dolerių į Ve
nezuelos žibalo versmes ir 
žibalinius fabrikus.

Venezueloje kasdien pa
gaminama po 1,350,000 sta
tinių žibalo. Didžioji to ži
balo dauguma išgabenama į 
Jungt. Valstijas.

Žibalinėje V e n e zuelos 
pramonėje dirba apie 8,000 
Jungt. Valstijų piliečių. Šiai 
šaliai jau neužtenka namie 
pagaminamo žibalo.

Anglų Mokiniai Nuplakė 
Plakimo Mokytoją

Stafford, Anglija. — Mo
kyklų viršininkai pakvietė 
lazdų fabrikantą Ericą 
Wildmaną, kad susirinkime 
išaiškintų, kaip reikia moki
nius plakti, idant juos su
tvarkyti. Wldmanas atsine
šė 20 lazdų ir rodė, kaip jo
mis “taisyti” mokinius.

Bet mokiniai pasigavo 
Wildmaną, ištraukė iš jo 
lazdą ir kirto 7 smūgius jam 
per sėdynę.

Wildmanas už tai traukia 
teisman mokyklos viršinin
ką R. Coppingą.

(prieš Sovietus), mes norė
tume permesti savo ginkluo
tas jėgas į Ispaniją ir ten 
rasti draugus Amerikai. Aš 
manau, kad ir Ispanija tu
rėtų būti įjungta į vakari
nės Europos šalių bloką. Su 
tomis mano mintimis sutiko 
dauguma aukštųjų ameriko
nų karinių ir politinių va
dų, su kuriais aš neseniai 
kalbėjausi Europoje.

(Farley taip, pat aplankė 
Ispaniją ir tarėsi su jos dik
tatorium Franko.)

RYTINIAM LAIVAKROVIAM 
SIŪLOMA PAKELTI ALGĄ 
13 CENTŲ VALANDAI

New York.— Federacinės 
Laivakrovių Unijos virši
ninkai susiderėjo su kompa
nijomis dėl sąlygų streikui 
baigti .rytiniuose uostuose. 
Sąlygos pavestos eiliniams 
nariams balsavimais spręs
ti, ar priimt ar atmest. ,

Rytinių laivakrovių vadai 
ir samdytojai siūlo sutartį 
šitokiomis sąlygomis:

Pakelt algą 13 centų re- 
guliarei darbo valandai ir 
19 ir puse cęnto viršvalan
džiams, naktiniam ir šven
tadienių darbui; įsteigti ge
rovės fondą sužeistiems ir 
sveikatos netekusiems lai- 
vakroviams; palaikyti tą

AMERIKA TELKIA DAR 3 
ŠALIS PRIEŠ SOVIETUS

Washington. — Jungtinės 
Valstijos patylomis traukia 
karinėn santarvėn dar Nor
vegiją, Daniją, Islandiją, 
Airiją ir Portugaliją, kaip 
rašo New Yorko Times ko- 
respondenas Jame Reston.

Ton santarvėn jau dedasi 
Amerika, Kanada, Anglija, 
Francija, Belgija, Holandija 
ir Luksemburgas.

Ši talka vadinama “sutar-

Caracas, Venezuela.—Ar
mija, vadovaujant pulkinin
kui M. P. Jimenezui,' nu
vertė Venezuelos preziden
to Gallegos valdžią. Per
versmas ūmai padarytas be 
kraujo liejimo.

Venezuela yra Pietinės 
Amerikoj respublika.

Karininkai įsteigė deši
nesnę valdžią, negu prezi-

Gestapininkai Bus 
Jankiy Policininkai

Berlin. — Telepress žinių 
agentūra praneša, kad ame
rikonai ir anglai parinko du 
buvusius Hitlerio žandar
merijos— Gestapo viršinin
kus, Karlą Geneziorą ir Ot- 
toną Lorenzą, kad apvalytų 
kriminalinę policiją vakari
nėje Berlyno dalyje, užimto
je anglų - amerikonų.

Genezior yra Socialdemo
kratų Partijos pareigūnas, 
tarnavęs Gestapui nuo 1933 
iki 1942 m.

5 Nubausti už Ginklų 
Siuntimą Palestinon 

London. — Newyorkine- 
rytinė prekybos kompanija 
mėgino slaptai išgabent 35 
šarvuotus automobilius iš 
Anglijos į Palestiną.
* Anglų valdžia užgrobė 
tuos šarvuočius ir nubaudė 
kompaniją ir 5 jos viršinin
kus viso $6,600. Viršinin
kams buvo duota pasirink
ti, ar 6 iki 9 mėnesių kalė- 
jijne tupėti ar pinigines 
baudas sumokėti.

i fondą tiktai samdytojų 
šomis; duoti vieną savaitę 
atostogų dirbusiems tarp 
800 ir 1,349 valandų per 
metus, o dvi savaites atosto
gų tiems, kurie išdirbo 1,- 
350 ar daugiau valandų per 
metus; pagerint kai kurias 
darbo sąlygas.

65,Q00 federacinių laiva
krovių streikavo jau 17 die
nų rytiniuose šalies uostuo
se.

Laiviniai Anglijos darbi
ninkai Southamptono uoste' 
atsisakė aptarnauti plau
kiančius Amerikon anglų 
laivus, kol tęsis amerikinių 
laivakrovių streikas.

tim dė£ šiaurinio Atlanto 
kraštų apsaugos.”

Suartis taikoma 
prieš Sovietų Sąjungą. Tam 
ypač reikią Atlanto Vande
nyno salų — Islandijos, da
nų Greenlandijos, Airijos ir 
Azorų — Portugalijos salų.

Tokiu sumetimu Amerika 
stengiasi įstatyt į Jungtines 
Tautas fašistinę Portugali
ją ir klerikalinę Airiją.

dento Gallegos. Jie tvirtina, 
kad Gallegos “demokrati
nio veikimo” partija ruošė
si paskelbti visuotiną strei
ką; todėl jie, girdi, turėję 
perimti valdžią į savo ran
kas ir sutvarkyti dalykus.

Naujoji valdžia pasižada 
ginti ir gerbti jankių ir ki
tų svetimtaučių kapitalą, į- 
dėtą Venezuelos žibalu 
pramonėje.

Murray Mojasi 
“Valyt” CIO Unijas

Portland, Oregon. —CIO 
unijų s pirmininkas Philip 
Murray karštai smerkė 
“raudonuosius” tūlų unijų 
viršininkus ir užreiškė, kad 
jis nepripažins’ CIO Čarte- 
rių tokiems vadams, kurie 
“seka Komunistų Partijos 
politiką.”

Murray šalininkai todėl 
pervarė CIO suvažiavime 
rezoliuciją, įgalinančią CIO 
valdybą “ištirti” unijas, ku
rių vadovybėje yra “raudo
nųjų.”

Mirė Vengrų Politikas 
Miklos, Sovietų Draugas

Budapest, Vengrija.—Mi
rė Belą D. Dalnoki Miklos, 
pirmas premjeras Vengri
jos respublikos laikinosios 
valdžios.

Karo metu Miklos buvo 
komandierius Vengrijos ar
mijos prieš Sovietus Karpa
tų kalnuose. Jis pervedė 30,- 
000 savo kariuomenės į So
vietų pusę ir 1 atidarė Rau
donajai Armijai tarpkalnių 
kelius į Vengriją.

hHkhHHnsImhhhBHNhkL . ....

KINU LIAUDININKAI 
UŽVALDĖ DAUGUMĄ 
GELEŽINKELIU
Komunistai-Liaudininkai Artėja prie Yangtze Upės ir 
Gresia Tautininkų Sostinei Labiau, negu bet Kada

Nanking, Kinija. — Ko
munistų vadovaujama, kinų 
liaudininkų armija, užėmė 
vietas netoli didžiosios 
Yangtze upės ir grūmoja 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
sostinei Nankingui iš ar
čiau, negu bet kada pir
miau.

Kinų komunistų radijas 
pranešė, kad jie užvaldė jau 
10,000 mylių Kinijos gele
žinkelių.

Viso Kinijoj ir Mandžuri- 
joj yra 13,000 mylių gele
žinkelių.

Mūšyje dėl Susieno, 50 
mylių į pietus nuo liaudinin
kų apgulto Sucowo, liaudi
ninkai suėmė, užmušė bei 
sunkiai sužeidė 11,000 tauti
ninkų kariuomenės.

Tautininkai su tankais ir ---------------ę-------------------- 

72 Nuošimčiai Jauny 
Vyry Netinką Armijai

Washington. — Per tris 
pirmąsias šio mėnesio savai
tes 43-se valstijose buvo iš
tirta sveikata 44,000 jaunų 
vyrų dėl karinės tarnybos. 
32,000 jų tapo atmesti, nes 
per silpni kūniškai bei pro
tiškai. Atmestieji sudaro 72 
nuošimčius visų pašauktų
jų.

Karo laiku buvo atmeta
ma 36 nuošimčiai dėl kūno 
ir proto šlubavimų.

Bet dabar griežčiau tiria
ma rekrutų sveikata, negu 
tada, sako drafto valdyba.

Daktarai Išlupo Tonsilus 
Ne Tai Ligonei

Akron, Ohio. — Daktarai 
People’s Ligoninėje turėjo 
išpjaut votį iš kaklo vienai 
20 metų merginai, o išimti 
sugedusius tonsilus vienai 
pusamžei moteriai. Bet įvy
ko klaida.

Jie išlupo sveikus tonsilus 
merginai ir ruošėsi pjauti 
votį iš sveiko moteries kak
lo. Tada paaiškėjo- klaida.

Ligoninės viršininkai at
siprašė merginą ir sakė, jog 
nereikalaus pinigų už gerų 
tonsilų išplėšimą...

Jungtines Valstijos Planuoja 
Uoliau Stiprini Čiangą

Washington. — Kinijos 
ambasadorius Wellington 
Koo asmeniškai prašė pre
zidentą Trumaną ir valsty
bės sekretorių Marshallą 
tuojau pastiprint Kinijos 
tautininkų valdžią medžia
giniai, kariniai ir dvasiniai, 
kad atmuštų kinus komuni
stus. Koo pasakojo, kad jo 
tautininkai “giną pačią pa
saulio demokratiją” nuo ko
munistų.

Marshallas paskui prane
šė laikraštininkams, . jog 
Amen valdžia svarsto, kaip

LAISVE--LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
4L27 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. T.
Telephone: Stagg 2-8878

kitais naujais amerikiniais 
ginklais kontr-atakavo ko
munistus už 25 mylių į ry
tus nuo Sucowo. Komunis
tai sunaikino bei suėmė tris 
ketvirtadalius tos Čiang 
Kai-šeko armijos, kaip pri
pažįsta patys tautininkai.

Liaudininkai - komunis
tai atakuoja tautininkus 
jau tik už 20 mylių į šiaurę 
nuo senosios sostinės 
pingo.

Sulaikytas Teismas 
60 “Raudonųjų”?

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės Veik
los Komitetas reikalavo tei
sti 60 žmonių už tai, kad jie 
atsisakė duoti atsakymą į 
komiteto klausimą: “Arėsi 
komunistas, ar bet kada bu
vai komunistas?” Neameri- 
kinis, komitetas todėl kalti
no juos .už “Kongreso pa
niekinimą.”

Dabar pranešta, jog val
džia patarė generaliam pro- 
kororui T. Clarkui netrauk
ti šiuo laiku teisman tų 
žmonių, v

Kiek Bilionų Dolerių 
Reikia Čiang Kai-šekui

Washington. — Ameriki
niai Kinijos diktatoriaus 
Čiango draugai ragino prez. 
Trumano valdžią duoti Ki
nijai bilioną dolerių para
mos per arčiausius 12 mėne
sių, o paskui po 600 milio- 
nų dolerių per metus, kol 
kinų komunistai būsią nu
šluoti.

(Jungtinės Valstijos po 
karo jau davė Čiangui dau
giau kaip 4 bilionus dole
rių.)

PAKARTA 229 NACIAI
Landsberg, Vokietija. — 

Amerikonai nusmerke pa
karti dar 14 nacių, kurie 
žudė karinius belaisvius ir 
svetimtaučius koncentraci
jos stovyklose. Tai viso bus 
pakarta jau 229 naciai ka
riniai kriminalistai ameriki
nėje Vokietijos srityje.

greičiausiai pristatyt gink
lų ir visokių reikmenų Ki
nijai. Marshallas priminė, 
jog pastarasis Jungtinių 
Valstijų Kongresas paskyrė 
Kinijos valdovui Čiang 
Kai-šekui 400 milionų dole
rių, ir Amerikos laivai da
bar visais garais plukdo 
Čiangui ginklus ir amunici
ja.

Marshallas pridūrė, jog ši 
šalis privalo atsargiai remti 
Čiangą, kad per daug giliai 
neįsiveltų į naminį Kinijos 
karą. f
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Komercinė Spauda—Dolerio Vergė
Dar vis komercinės spaudos leidėjai ir rėmėjai tebesi- 

muša į krūtinę ir tebesiteisina dėl savo prakišimo su pre
zidentiniais rinkimais. Dauguma jų veidmainiauja ir ne
pasako tiesos. Tik vienas kitas bando atlikti nuoširdžią 
išpažinti prieš visuomenę. •

Tokiu galima pavadinti Jack Lowe, leidėją Sidney, Ne
braska, išeinančio dienraščio “Telegraph.” Jis rašo ir 
atidengia tikrą į šių dienų komercihės spaudos pobūdį. 
Jis mušasi į krūtinę ir prašo nuodėmių atleidimo. Lowe 
rašo: ,

“Aš buvau- auka savo išpūstos svarbos, kuri privertė 
mane manyti, jog laikraščio redaktorius turi atprotauti 
už visus kitus žmones.

“Jeigu aš būčiau pasikėlęs iš kėdės išeiti ir pasikalbėti 
su savo draugais farmeriais, arba bent nuėjęs į savo 
spaustuvę surasti, ką galvoja spaustuvės darbininkai, 
galimas daiktas, kad aš būčiau pajutęs kur link vėjas 
pučia.

“Bet aš pasirinkau sėdėti kambaryje ir sudaryti savo 
nuomonę, pasiremdamas tuomi, ką pasakoja ekspertai.

“Ką aš pamiršau atsiminti, ir ką ponas Dewey taip 
pat pražiūrėjo, tai tą, kad yra milijonai tokių ‘ekspertų,’ 
kurie daug nešneka, bet kurių balsai taip,' kaip ir mano, 
skaitosi, kai jie nueina prie balsavimo urnos.

“Laikraščių biznis merdi todėl, kad jis leidosi patekti 
į rankas tokių žmonių, kurie nebeturi ryšio su paprastais 
žmonėmis. Jie sėdi savo gražiais kilimais išpuoštose raš
tinėse, rūko didelius juodus cigarus ir išpučia savo ‘aš’ 
iki netikėtų aukštumų.

“Jie virto aukomis Walter Lippman, Walter Winchell 
ir daugybės kitų kolumnistų gražiai skambančių melodi
jų, kurie, iš priežasties pačių laikraščių apsileidimo, pa
siėmė ant savęs darbą galvoti ir šnekėti vardu spaudos.

“Jie neprisipažįsta prie savo klaidingų spėjimų. Per 
ištisas savaites jie gieda tik apie pasitaikiusius teisingus 
atspėjimus. Tas labai patinka laikraščių leidėjams, nes 
tas padidina cirkuliaciją, kuri padidina garsinimus, ku
rie padidina įdėlius į banką, kurie padidina dįvidendus. ' 

*■ “Laisvoji spauda tapo dolerio vergė. Permatymą ir rū
pestingumą, pav., kas praeityj būdavo šios profesijos po
būdžiu, pavadavo saumylybė ir neatsakingumas.”

Pasakyta aiškiai ir atvirai. Komercinė spauda yra ka
pitalo priemonė žmonėms klaidinti.

I
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Darbo Unijų Konvencijos
Abudu didieji darbo unijų sąjūdžiai atlaikė savo meti

nes konvencijas. Tiek Amerikos Darbo Federacijos, tiek 
CIO (Industrinių Organizacijų Kongreso) konvencija 
nieko nenustebino ir nieko naujo nedavė. Amerikos užsie
ninių santykių reikalais darbo unijų konvencijos nuva
žiavo net toliau, negu drįsta eiti šalies vyriausybė,, Abi
dvi konvencijos buvo paverstos naujam karui kurstyti 
tribūnomis. Ir patį kurstymą atliko patys unijų vadai. 
Pavyzdžiui, Federacijos lyderiai net taip toli nuėjo, jog 
nutarė reikalauti, kad mūsų vyriausybė sutraukytų pre
kybinius ryšius su Tarybų Sąjunga, kol Berlynas bus 
“užblokuotas.” Jie reikalauja, kad mūsų vyriausybė pa
imtų ant Amerikos pečių visą Čiang Kai-šeko režimo ir 
Kinijos civilinio karo naštą. Jie reikalauja, kad mūsų 
vyriausybė tuojau pristotų prie “laisvų šalių bloko” prieš 
Tarybų Sąjungą. Jie vėl visu šimtu nuošimčių užgyrė 

"Trumano Doktriną ir Marshallo Planą.
Bet būtų didžiausia klaida Federacijos ir CIO vadų po

litiką laikyti milijonų unijistų politika. Abiejose konven
cijose eilinių unijistų balso beveik nesigirdėjo. CIO kon- 

v> vencijoj tik saujelė pažangių delegatų galėjo kalbėti ir 
kalbėjo eilinių narių vardu.

Federacijos konvencijoje tokių delegatų buvo dar ma
žiau. Abiejų konvencijų milžinišką daugumą sudarė įvai
rių unijų apmokami viršininkai ir jų pastumdėliai. Už 
pavyzdį paimkime Tarptautinės Moteriškų Rūbų Siuvė
jų Unijos delegaciją, kuri tą uniją atstovavo Amerikos 
Darbo Federacijos konvencijoje. Ar toje delegacijoje bu
vo nors .vienas eilinis darbininkas - siuvėjas, unijistų iš
rinktas būti toje konvencijoje delegatu? Nebuvo nė vie
no!

Tai grynas faktas, tai šventa tiesa. Tos unijos delega
tais Federacijos konvencijoj^ buvo: Unijos prezidentas 
Dubinsky ir Unijos vice-prezidentai .Luigi Antonini, Is-
rael .Feinberg, Isidore Nagle, Charles S. Zimmerman, 
Harry Greenberg, Julius Hochman ir' FTiilip Kramer.

Alternatais buvo: Louis Hyman, Lokalo 9 manadže- 
.. ris; Mary Levin, Boston Northeast Departmento vedėja;

Frank Rother, St. Loūis Joint Board manadžeris, ir Hen
ry Schwartz, Lokalo 40 manadžeris. Be to, prie jų buvo 
pridėti uniją atstovauti renegatas Jay Lovestone, kuris 
turi, aukštą tos unijos “tarptautinių santykių raštinės 
direktoriaus” titulą, ir Max D. Danish, unijos laikraščio 
“Justice” redaktorius. ‘

Visi iki vienam riebiai apmokami unijos viršininkai. 
Visoje delegacijoje nė vieno rūbsiuvio iš dirbtuvės.

panašus setas, aišku, buvo ir beveik visų kitų delega- 
cijų>, kurios sudarė Amerikos Darbo Federacijos kon
venciją. - • , . 1 ’,

«

Tarybų Lietuvoje
Rašo Kostas

Iškilmingai atšventė Lie
tuvos liaudis Didžiosios 
Spalio Socialistinės revoliu
cijos TSRS 31 metines.

Jaunos Tarybų Lietuvos 
darbo žmonės sutiko reikš
mingąją datą žymiais pasie
kimais visose savo respubli
kos liaudies ūkio bei kultū
ros srityse. 1948 m. III ket
virčio liaudies ūkio planas 
bendrojoj visos pramonės 
produkcijoj įvykdytas 105 
procentais, šitame, pirmu 
žvilgsniu, sausame skait- 
menyje glūdi šlovingi dar
bai, tūkstančių darbininkų, 
specialistų, m o kslininkų, 
valstiečių, kolektyvininkų, 
lenktyniaujančių dėl poka
rinio stalininio penkmečio 
įvykdymo per ketverius me
tus.

Laisvame kūrybingame 
daębe savo ir socialistinės 
visuomenės labui, iškyla 
Lietuvoje liaudies talentai, 
gimsta darbo didvyriai bei 
didvyrės, užgydantieji nese
niai praėjusio karo žaiz
das, atstatantieji miestus ir 
kaimus, statantieji naujas 
įmones, varantieji pirmyn 
mokslą bei kultūrą.

Kasdien kyla respublikos 
darbo žmonių gerovė. Šim
tai Vilniaus, Klaipėdos, Pa
nevėžio, Ukmergės ir kitų 
miestų darbo žmonių di
džios šventės išvakarėse 
persikraustė į .naujus bu
tus. Dešimtyse naujų ko
lektyvininkų gyvenviečių 
nušvito elektros šviesa. A- 
nykščių valsčiuje, prieš 
šventes buvo paleistos dvi 
hidroelektrinės, stojo ri- 
kiuotėn Linkuvos MTS, Ra
seinių, Utenos^ Kupiškio, 
Kuršėnų, Kaišiadorių, Dru
skininkų ir kitų respublikos 
apgyventų vietovių elektri
nės. Šventėms Kuršėnų val
sčiuje atidarytos naujos 
pirkios - skaityklos, klu
bai, radijo mazgai. Lapkri
čio 7 dienos išvakarėse pa
statai, aikštės miestų, gy
venviečių ir kaimų gatvės 
išsipuošė raudonomis vėlia
vomis, plakatais,galiais ir 
gyvųjų gelių vainikais.

Su didžiu pakilimu praė
jo iškilmės respublikos so
stinėj — Vilniuje.

. Rytą tūkstančiai svečių, 
stachanovininkų, kolektyvi
ninkų, kultūros veikėjų 
priešaky su Lietuvos vy
riausybės bei komunistų 
partijos vadovais dalyvavo 
Vilniaus įgulos parade. Pas
kui ištisas dvi valandas pen 
Tarybų aikštę vis ėjo mies
to darbo žmonių kolonos. 
Demonstraciją atidarė sos
tinės Lenino rajono darbo 
žmonių kolona, iškovojusi 
šią garbingą teisę žymiais 
darbo pasiekimais. Šito ra
jono įmonės lapkričio 7 die
nai prieš terminą įvykdė 
metinį planą.

Tarybų aikštės tribūnose 
— skaitlingos darbo žmonių 
delegacijos iš visų' respubli
kos apskričių. Tarp jų buvo 
Jonas Zakys, Biržų apsk. 
kolektyvinio^ ūkio “Aušra” 
gyvulininkystės fermos bri
gadininkas. Gertruda Pfok- 
štienė — Klaipėdos fabriko 
“Trinyčiai” darbininkė, Juo
zas ̂ Melnikas—Zarasų kom
binato s tachanovininkas, 
kuris prieš Tarybų valdžią 
beveik penkiasdešimt metų 
bastėsi su savo kilnojamąja i 
kalve po Lietuvos miestus 
ir kaimus, ieškodamas už
darbio. Tarybinė vyriąusy- 
bė įvertino jo atsidavusį 
darbą ir apdovanojo jį'or
dinu “Garbės Ženklas”. Jo 
vaikai įsigijo specialybes;

Jakimovičius
sūnus Jonas — gamyklos 
meisteris, sūnus Viktoras, 
baigęs karo mokyklą, tapo 
Tarybinės Armijos kari
ninku. Melnikas yra apskri
ties Tarybos deputatas, o jo 
žmona namų- šeimininkė* — 
miesto Tarybos deputatas.

Džiaugsmo kupina ir lai
minga stovėjo tribūnoj 
Gertruda Plokštienė. Prieš 
šventes ji perėjo į daugia- 
staklinį aptarnavimą ir pa
siekė žymius rezultatus. Vi
si trijų vaterinių mašinų 
1200 verpsčių dirba pas ją 
pilnu apkrovimu, ir ji kas
dien viršija gamybines nor
mas.

Paskui darbo žmonių ko
lonas į aikštę įžengė gražios 
fizkultūrininkų savanoriš
kų draugijų kolektyvų gre
tos. Po jų ėjo amatų mo
kyklų, gimnazijų mokslei
viai, aukštojo mokslo įstai
gų studentai, Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos institu-

Vlį, VUXXXUJ^ XYWXV.XXUJ

vai. Šiais metais demonstra
cijoj pirmą kartą dalydavo 
ką tik įsteigto valstybinio 
operos ir baleto teatro ko
lektyvas. Su pasididžiavimu 
skaitė tarybininkai žmonės 
transparantuose reikšmin
gus skaitmenis apie lietuvių 
tautos kultūros augimą. 
Tarybų valdžios metais į- 
steigta respublikos Mokslų 
Akademija, aukštojo moks
lo įstaigos; respublikoj vei
kia 129 gimnazijos ir 239 
progimnazijos; vidurinėse 
mokyklose mokosi beveik 4 
kartus daugiau moksleivių 
negu buržuazijos viešpata
vimo laikais.

Demonstracijoje, kuri už
truko keletą valandų, daly
vavo apie 100 tūkstančių 
žmonių.

Iškilmingos demonstraci
jos įvyko visuose Tarybinės 
Lietuvos miestuose bei gy
venvietėse. L a p k r i č i o 
mėn. 7 dienos vakare, visą 8 
dieną ir vakarą visur vyko 
liaudies vaikštynės, koncer
tai, susirinkimai, pašvęsti 
Didžiosios Spalio socialisti
nės revoliucijos 31 meti
nėms. ’

Viešosios Žemės Jungtinėse
Valstijose

Uniją, ta valstija irgi laikė 
savo viešas žemes. Visa 
kita teritorija, išskyrus 
Alaską, buvo Kongreso Į-

Praeitą vasarą Jungtinių 
Valstijų Vidaus Depart- 
mentas pranešė, kad užda
rys penkis senus valdžios 
žemių ofisus Oregon, North statymu perduota žmonėms.
Dakota ir South Dakota j 
valstijose. 1862 m. federa- 
lis įstatymas davė neapgy
ventas žemes į vakarus nuo 
Mississippi upės žmonėms 
dykai. Tą įstatymą vadino
me “Homestead Law”, ir 
jis pavėlino bet kuriam 
žmogui įgyti 160 akrų val
džios arba viešos žemės už 
dyką, jeigu tik sutiks ją ar
ba jos dalį apdirbti per 5 
pietus. Pabaigoje penkių 
metų valdžia peržiūrėjo že
mę ir perdavė savininkui. 
Žemės ofisai buvo įsteigti 
prie vakarų rubežiaus ir 
ten visas perdavimo žemės 
nuo valdžios naujiems ap
gyvento jams darbas buvo 
atliktas. Priedai prie įstaty
mo vėliau pavėlino apgy
vento jams įgyti žemę po 
kelių mėnesių, užmokant 
valdžiai mažą sumą pinigų 
už kiekvieną akrą.

Šis davimas žemės nemo
kamai pasiekė aukščiausią 
laipsnį po civilinio karo, ir 
393 žemės ofisai buvo į- 
steigti atlikti milžinišką 
darbą.

Nors Homestead Įstaty
mas padėjo vakarų apgy
vendinimą, bet naujiems 
gyventojams nedavė visko, 
ko prižadėjo. Teisybė, kad 
šimtai tūkstančių naujų gy
ventojų apsistojo vakaruo
se. Bet valdžia davė neišpa
sakytai daug žemės korpo
racijoms, kurios sutiko pa
statyti gelžkelius, ir parda
vė daug žemės kompanijoms 
ir spekuliantams. Galutinai 
žmonės, įgijo šias žemes, bet 
turėjo daug daugiau už jas 
užmokėti.

Kitas federalis įstatymas, 
priimtas 1862 m., davė mi
lijonus akrų valdžios žemės 
valstijoms dėl industrialiųių 
ii- žemdirbystės kolegijų. 
Tas ragino išsivystymą to
kių valstijinių universitetų, 
kaip University of Arizona, 
ir State College of Agricul
ture and; Mechanical Arts 
Iowa valstijoj..

Mūsų istorijos pirmais 
metais organizuota valdžia 
egzistavo tik į rytus nuo 
Mississippi upes ir kiekvie
na valstija kontroliavo sa
vo viešas žemes. Vėliau, ka
da Texas buvo priimtas į

Iš 1,500,000,000 akrų ori- 
ginalės viešos žemės, Kong
resas perdavė žmonėms vi
sus apart 500,000 akrų. Ši 
žemė, iš kalnų ir tyrlaukių, 
nebuvo tinkama ūkėms kaip 
1862 m. įstatymas ragina.

Su uždarymu šių penkių 
viešos žemės ofisų Oregon, 
Nort Dakota ir South Da
kota valstijose, lieka tik 17 
žemės ofisų Jungt. Valsty
bėse ir 3 Alaskoj.

Common Council

UŽTIRPSTA KARALIAUS 
JURGIO KOJOS

London. — Anglų kara
lius Jurgis priverstas dau
giausiai sėdėti. Daktarai 
bando atgaivinti sugedusias 
jo kojų kraujagysles. Deši
nė koja dažnai taip užtirp
sta, kad nieko nejaučia.

Portland, Oregon. —CIO 
pirmininkas Ph. ‘ Murray 
plūdo Sovietus, kad jie ban
dą suardyt Marshallo planą.

laisves vajus *•
Philadelphiečiams pasidarbavo . P. Pilėnas, jis prisiuntė 

atnaujinimų.
Iš Worcester, Mass., gavome atnaujinimų nuo D. G. 

Jusiaus.
J. Kazlauskas,; iš Wethersfield, Conn., pasidarbavo 

hartfordiečiams/prisiųsdamas atnaujinimų.
Gražiai pasidarbavo P. Anderson, iš Rochester, N. Y., 

prįsiųsdamas atnaujinimų. Rochesteris dabar jau laimė
tojų skyriuje. *

D. P. Lekavičius, iš Pittsburgho prisiuntė atnaujinimų.
Iš tolimos California (Los Angeles) sulaukėme atnau

jinimų nuo Anna Bemat,
J. Urbonas, iš Pittsburgh, Pa., prisiuntė atnaujinimų, s
Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:

Punktai 
4136 
4046 
3155 < 
2695 
2291 
1994 
1892 
1236 
905 
700

R. & K. Žukauskai, Newark, N. J................
L. Prūseika, Chicago, Ill.................................
Wm. Patten, Philadelphia, Pa.......................
Brooklyno Vajininkai.....................................
LDP Klubas, Elizabeth, N. J................... .
D. G. Jusius, Worcester, Mass.......................
M. Svinkuniene, Waterbury, Conn................
Hartfordo Vajininkai ...................................
P. J. Anderson - L. Bekis, Rochester, N. Y.
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass......................

P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 660 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 
Bridgeporto Vajininkai ..........
S. Kuzmickas, Shennadoah .....
A. Lipčius, Chester ....................
LLD Moterų Sk., Binghamton 
J. Blažonis, Lowell ........... ....
P. Šlekaitis, Scranton ..............
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .. 
V. Ramanauskas, Minersville .. 
LLD 2 kp., So. Boston .............
V. Padgalskas, Mexico ..............
J. Grybas, Norwood ................
C. K. Urban, Hudson ............ .
Anna Bemat, Los Angeles .......
J. Balsys, Baltimore ................
S. Kirslis, Bridgewater ...........
A. Valinčius, Pittston ................
S. Tvarijonas, Detroit ..........
LLD 75 kp.,' Miami ..................
M. Paulauskai, Pittsburgh .....

Šie vajininkai pakilo 
punktais su naujinimais:

LLD Moterų Skyr., (B. 
Zmitraitė), Binghamton, N. 
Y.; S. Tvarijonas, Detroit, 
Mich.; P. Paserskis, Balti
more, Md.; J. Simutis, Na
shua, N. H.

592
559
548
532
522
520
511
505
482
444
364
352
308
308
280
252
244
224
224
208

s.
s.

Aukų gavome sekamai:
Nuo J.. A. Bekampio, 

Merchantville, N. J., (ko- 
resp. tilpo) $149.25.

LDS 3-čia Apskritis, (per 
P. Buknį), $25.00.

John Dirses, Detroit, 
Mich., $5.

Po $3: J. Poll, Philadel
phia, Pa.; J. Raulušaitis 1 
(Pattison), W o r c e ster, 
Mass.; A. Lideikienė, Great 
Neck, N. Y.

A. Wenslow, Pittsburgh,

J. Rinkevičius, Rochester

Po $1: Walter Zajankau- 
skas, Detroit, Mich.; A. 
Griška, Hartford, Conn.; U. 
Bagdonienė, Los Angeles, 
Calif.; A. Dapkus, Balti
more, Md. -

MIAMI, FLORIDA
Neseniai lietuvis atidarė 

aludę po vardu “Jerrys BaT.” 
Atidarymo dienoj, užėjau. į tą 
aludę, nusipirkau stiklą 
alaus.. .

—Paukšt man į petį ir klau
sia, ar mano vardąs Puta. 
Atsakiau, kad esu tas pats. 
Jis sako, kad esąs Praųas 
Cvirka. Ir klausia, ar pame
nu, kada buvome Miko Pe
trausko “burdingieriai.” Mat, 
ir aš mokiausi, dainuoti. Pa
kvietė prie stalo perstatyti sa
vo moterį. ,

Prieinu, ten sėdi 
šimts ypatų, kurias 
Užkvietė atsilankyti 
mus. ■ Ant rytojaus
Aprodė, gražus,, tinkami, ma
tyti, jau gerai prasigyvenę-; 
aprodė vištininką, kiaušinių 
daug. Na, ir vaisių apsčiai, 
Vienų, nebuvau pirmiau raga
vęs, klausiu—kaip jie vadina
si.

Cvirka apžiūrėjo, nuskynė, 
vieną, kuris panašus į grūšią, 
perskėlė ir padavęs pusę man 
sako: “Ragauk!” Vaisius at
rodo, kaip “vanila aiskry- 
mas,” prikištas geltonų 
nių.” Skonis neblogas.

Jo perpjovė “papiją,”

apie de- 
perstatė. 
į jų na.- 
nuvykau.

“zir- 
Po 

kuris

panašų į 
kad šie 

valgyti ir

žalias, turi z skonį 
“cantelope”; sako, 
vaisiai labai sveika 
iš jų syvai gerti.

Cvirkiene pagamino skanius 
pietus. Gardžiai pasivalgę iš
vykome į . Lietuvių Piliečių 
Kliubo pikniką, kuris buvo su
rengtas Mockų darže. Ten 
gaspadinių buvo pagaminta 
košelienos ir kugelio. Svečių 
buvo iš daugelio miestų. Pra
džioj ūpas buvo nepakilęs, bet 
kada jau' išsigėrė alaus, tai 
pasigirdo dainos, pradžioj ne
drąsiai, o vėliau vis garsiau. 
Priėjome prie dainininkų, ten 
traukė kliutbo' pirmininkas ir 
Jurgis Jokūbaitis iŠ Brooklyn, 
N. Y. Pranas Cvirka prisi
dėjo su savo tenoru, o aš su 
baritonu. Kliubo pirmininkas 
persistatė esąs llatškus, prie- 
teliškai pasikalbėjome. ' Pikni
kas buvo gan smagus.

Važiuojant į namus Pranas 
Cvirka ėmė iš operos dainuo
ti. Cvirkiene pastebėjo^ kad 
mes jau mieste; bet Pranas 
dainuoja, kaip ant steidžiaus, 
lengvai. Taip linksmai ir prie- 
teliškai praleidome dieną.

Stasys Puta.

Sharkey, Easton ................
Puidokas, Rumford ............
Didjun, New Haven ..........
J. Valley, New Britain ......
Paserskis, Baltimore .......

Žukienč, Binghamton .........
Wall, Wilkes-Barre ..........
Urbonas, Pittsburgh ..........
Gudzin, Scotia ................. ...

Geo. Stasiukaitis, Cliffside ....
A. Kubilskis-P. Walkins, Coal

Center .................................
LLD 77 kp., Cliffside ............
J. Simutis, Nashua .................
J. Bimba, Paterson .................
J. Matačiūnas, Paterson ........
Mąry Siekis, Gardner .............
LLD 198 kp., Oakland ..........
Alex Shatro, Aliquippa ............... 56
A. P. Dambrauskas, Haverhill .... 54 
J. Daujotas, E. St. Louis ........... 28
I. Klevinskas, Scranton ............... 27

M. Sabaliauskienė, 
Newington, Conn., 50c.

200 
186
168 
168 
155
144
130 
116 
112
112

112
112
108

Aukomis biudžeto užtik
rinimui sukelta sekhmai: 
Philadelphia, Pa.'. 
Detroit, Mich. ... ’ 
Brooklyn, N. Y. .. 
Chicago, Ill............
Binghamton, N. Y 
Worcester, Mass. . 
Hartford, Conn. .. 
Rochester, N. Y. . 
Baltimore, Md. ... 
Oakland, Cal.........
Scranton, Pa. .... 
Lawrence, Mass.........
Elizabeth, N. J...........
Norwood, Mass.........
Newark, N. J............
Pittsburgh, Pa...........
New Britain, Conn. .. 
Waterbury, Conn. ... 
Stamford, Conn..........
Seattle^ Wash .........
Great Neck, N. Y. .. 
Miami, Fla................
Mexico, Me. *............
Cleveland, Ohio.........
Jersey City, N. J. ... 
Lewiston; Me............
Wilkes-Barre, Pa. ... 
Los Angeles, Cal. ... 
Bridge water, Mass. . 
Paterson,. N. J. .... 
Coal 'Center, Pa. .... 
Bridgeport, Conm ’.,. 
So. Boston, Mass. ... 
Saginaw, Mich..........
Eddystone, Pa...........
New Kensington, Pa, 
Bayonne/ N. J.......... .
New Haven, Conn. .. 
Easton, Pa................
Washington, Pa........
Haverhill, Mass........
Hudson, Mass............
Williamsport, Pa. ... 
Scotia, N. Y. 
Brockton, Mass. .... 
Aliquippa, Pa............
'Cliffside, N. J...........
Rumford, Me............

$203.00 
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102.00

. 88.00 

. 67.-05 

. 63.50

. 40.501 jį 
. 39.75 * 
. 25.50
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21.00 
21.00 
20.00 
18.50 
18.00 
16.00
13.00 
13.00 
12.00

11.00
. 11.00
. 10.00
. 10.00
. 10.00
. 10.00
. 10.00

. 0.00
. 8.00 .

.. 7.50

.. 7.00.'

..6.00 ’

.. 6.00.
. 6:00

.. 6.00 <

.. 5.00 '

.. 5.00
. 4.00

.. 3.00
.. 3.00
.. 3.00

Didelis ačiū vajininkams 
už pasidarbavimą, už pri- 
siuntimą prenumeratų ir 
aukų. Taipgi ačiū, pavie
niams, kurie prisidėjo su 
gražia finansine parama 
dienraščio biudžetui.

Šiam raštui einant spau- 
don, gavome daugiau laiš
kų, ir prie progos bus pas
kelbta.

Laisvės Administracija
^ puąI>r—Ląiavė (Liberty, Ljth, Daily)-^-Sest., Lapkr 27, 1

j*-

50c

$
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Tarybinio Pabaltijo Sportininkų Švente
Rašo V. ARNIS '

Rygoj įvyko pirmoji Pabaltijo tarybinių 
respublikų spartakiada, pašvęsta Leni- 
no-Stalino komjaunimo trisdešimtme
čiui. Į Tarybinės Latvijos sostinę suva
žiavo 500 stipriausių Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos TSR sportininkų.

Bėgimo takuose, futbolo laukuose, te
niso aikštėse, sporto salėse, plentuose, 
ringe ir kilime—34 sporto meistrai, 166 
pirmaeiliai, šimtai jaunų sportininkų 
bei sportininkui varžėsi dėl lengvosios 
atletikos, gimnastikos, futbolo, krepši
nio, teniso, dviračio, imtynių, bokso, 
štangės ir daugiakovės pirmenybės.

Jaunystės, jėgos ir grožio šventė buvo 
naujos socialistinės kultūros šventė ir 
nenuneigiamu įrodymu, vaizdžių at
spindžiu tų nuostabių pakitimų, kuriuos 
Tarybų valdžia atnešė Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos tautoms.

Buržuaziniame Pabaltijyj nebuvo 
kreipiama dėmesio į masiško sporto iš
vystymą. Sportas nebuvo prieinamas 
plačiosioms darbininkų jaunimo ma
sėms. Sportas tebuvo turtuolių - banki
ninkų, pramonininkų, ponijos ir aukštai 
apmokamų tarnautojų vaikų privilegija.

Tik įsikūrus Tarybų valdžiai bolševi
kų partijos ir asmeniškai Josifo Stalino 
rūpesčio dėka fizinė kultūra ir sportas 
Tarybinėse respublikose — Latvijoj, 
Lietuvoj ir Estijoj, kaip ir visoj Tary
bų Sąjungoj, įgijo milžinišką užmojį ir 
priklauso plačiausioms darbo . žmonių 
masėms.

Valstybinių Tarybinių Pabaltijo res
publikų biudžetas kasmet skiria dirban
čiųjų sveikatingumui bei fizinei kultū
rai kelti didelius asignavimus.

Šitomis lėšomis statomi ir atstatomi 
sporto rūmai, gaminamas inventorius ir 
įrengimai. Daugely fizinės kultūros or
ganizacijų, mokvklu, aukštojo mokslo 
įstaigų yra kvalifikuotų fizinio auklėji
mo pedagogų, instruktorių ir įvairių 
sporto rūšių trenerių. Darbo jaunimo 
meilė sportui, jo visuotinis paplitimas ir 
žymūs sportiniai atsiekimai buvo įtiki
namai pademonstruoti spartakiadoj.

14 Tarybų Sąjungos čempionų — lat
vių, lietuvių ir estu — priešaky su ge
riausiu pasauly dešimtkovininku Heino 
Lippu (Estijos TSR) pakėlė spartakia
dos vėliavą.

Varžybas pradėjo dviratininkai. Nuo
stabiomis Mežeparko alėjomis, prie Ki
šo ežero, vyrai lenktyniavo 100 klm., o 
moterys 30 klm. distancijoj. 1948 metų 
TSRS čempionas, rygietis A. Džarcinis, 
būdamas geroj sportinėj formoj įtikina
mai nugalėjo savo stiprius konkurentus 
— TSRS kroso čempioną Matvejevą ir 
Tammą (Estijos TSR), Pimpį (Latvijos 
TSR), V. Lassį ir Keisterį (Latvijos 
TSR), parodęs laiką 2 vai. 48 min. 44.7 
sek. Moterų laimėjo 1948 m. TSRS čem
pionė A. Larsi (Ryga), praėjusi 30 klm. 
per 52 min. 24.2 sek.

Techniškai ir taktiškai gerame lygyje 
praėjo krepšinio varžybos. Moterų ko
mandų pirmąją vietą su didele persva
ra užėmė - Lietuvos krepšininkės. Vyrų 
—sutartinai ir tikslingai žaidę estai, su
gebėjo įveikti nemažiau stiprius latvius 
ir lietuvius pasekme 34:28 ir 30:26.

Su dideliu pasisekimu pasirodė Liet, svo- 
rininkai. V. Cholinas (pusiausunkaus 
svorio) ir M. Rusonikas (lengviausio 
svorio) nustatė 4 naujus respublikinius 
rekordus. Cholinas išplėšęs dviem ran
kom 112.5 klg. ir stūmęs 145 klg. Ruso
nikas išplėšęs 80 klg. ir stūmęs 105 klg.

Pabaltijo čempionų vardą imtynėse 
pasidalino pusiau estai — B. Meos, J. 
Kaubi, E. Rungė, E. Russep ir latviai— 
E. Johanson, J. Kruminš, A. Abolinš, 
K. Brigmanis.

Trejetas gimnastų pasirodė meistrų 
kategorijoje ir daugiau kaip 15 pirmo
sios kategorijos. Labiausiai sėkmingai 
įsisavino šią techniškai sūnkią sporto 

. rūšį latviai. x
Didelę lengvosios atletikos programą 

laimėjo Tarybų Latvijos sportininkai, 
svarbiausiai dėka labai stiprios moterų

kopiandos. Jauna sportininkė Zeltynia 
(Ryga) nugalėjo bėgime 100 ir 200 me
trų distancijas 12.5 sek. ir 26.2 sek. T. 
Vasiljeva (Ryga) 400 metrų bėgime (1 
min. 1.6 sek.), latvė Audinia šoko į auk
štį 145 cm. Vyrų daugumas pirmųjų 
vietų atiteko žinomam estų sportininkui 
sprinteriui G. Giloteriui, vidutinės dis
tancijos — E. Veetysme ir metikui Ch. 
Lippul.

Boksininkai parodė gerą pasiruošimą, 
didelį atkaklumą kovoje ir norą laimėti. 
Per visas 24 pravestas varžybas nebuvo 
nė vieno atsitikimo, kad atsisakytų nuo 
kovos. Pirmieji šitose varžybose buvo 
estai. Negalima nepaminėti pralaimėji
mo pagal taškus vieno iš žinomų sun
kaus svorio kategorijos M. Zinamiagio 
prieš 20 metų Lietuvos boksininką A. 
Šociką.

Be moterų krepšinio’ komandos laimė
jimo, lietuviai dar laimėjo futbolo tur
nyrą. Jų komanda “Spartakas” (Vil
nius), žinomo Maskvos futbolininko, 
trenerio G. Glazkovo paruošta, atkaklioj 
kovoj- nugalėjo rinktines komandas Esti
jos TSR (2:1) ir Latvijos TSR (1:0).

Bendrakomandines spartakiados pir
menybes laimėjo Latvijos TSR sporti
ninkų kolektyvas, užėmęs 6 pirmąsias 
viętas — imtynių, štangėj, lengvosios 
atletikos, daugiakovoj “GTO” (PDG), 
futbolo ir dviračio. Antrą vietą užėmė 
Estijos TSR sportininkai, o trečiąją vie
tą — Lietuvos sportininkai.

Komandai-nugalėtojai įteikta pereina
moji Visasąjunginio fizinės kultūros ir 
sporto Komiteto Raudonoji Vėliava.

i

Virš bokštų šūkausi, tartum vyturys. 
Čiulbėjimu mano aplinka grožėjos, 
Būreliais apstojus mokyklų dūris: 
“Žiūrėk, kaip staiga jis aukštį pakilo! 
“Kaip skardžiai jis dainą į padangę 

pila!”
Žinok, pačirškėjus reiks tūpt ant vagos 
Ir kirmino ieškot po grumstais dirvono, 
Reiks knistis į gelmę velėnos pilkos, 
Nežiūrint į balsą ir skardų, ir ploną, 
Danguj debesėliai kai pūkas linguos, 
O tu iš tos dirvos krapštysi sau duoną. 
Ir kur gi gulėjo šios mintys tada?
Daug kartų mažesnė būt buvus klaida!
Kaip debesio pluoštai kad saulę užstoję 
Keliauja per krūmus, per kalvas, lankas, 
Taip lygiai vaikystės paveikslai klajoja 
Po užkampius sąmonės mano plikus, 
Už debesio saulė padykus kvatoja, 
Palikus mums drėgmę, miglas ir rūkus. 
Ar aš ne išminčius, ar ne filosofas, 
Kai, pietus pavalgęs, raivausi ant sofos?
Aš mėgau protauti, ieškoti prasmės 
Ir džiaugtis, kaip šviesiai pasaulis 

sukurtas,
Ne vieną jam posmą sudėjau giesmės, 
Vaizduodamas džiaugsmą, /gyvenimo 

burtus.
Bet ką aš sukūręs esu iš esmės?— 
Pašokstu nuo lovos, kaip yla įdurtas. 
Kas liks iš tų miežių, atskyrus pelus? 
Ir sėkla netikus, ir skystas alus.
O savaitės švilpė ir mėnesiai ritos, 
Gyvenimas Veržės naująja vaga, 
Kiekvienas šviesesnis pavasario rytas 
Užpildavo sielą troškimų banga, 
Ir didžiosios mintys, audrų išvartytos, 
Ant dugno rikiavos kitokia tvarka: 
Jos visos, kaip viena, palinko į kairę, 
Kur plakės raudona gyvenimo gairė.
Kai paukštis, nutūpęs ant medžio šakos, 
Dairiausi į žemę, kur žmonės rėplioja 
Siauruos, sukryžiuotuos betono takuos, 
Nors erdvės, kaip pirma, dar tebeviliojo. 
-Bet šičia patyriau aš jėgą traukos, 
Ir sunkiai ant medžio aš kojas dėliojau, 
Matyt, bus pavargę, jaunuoli, sparnai, 
Kuriuos tu padangėm plaki jau senai.
Staiga, apsidairęs į plunksnas, į kojas, 
Stebėjaus, koks menkas patsai aš esu.

Jaučiausi, lyg būčiau daug metų 
v miegojęs

Ant šilko kalnelio, pūkuose dausų: 
Aplinkui gyvenimo medis šakojos, 
Jį plovė upeliai keisčiausių garsų. 
Pats būdamas dainius, jaunuolis, 

skaistveidis,
Klausiausi to choro aš,, galvą nuleidęs.

Girdžiu aš — įvyksta sprogimas širdy 
Ir išvados prote jau pradeda pintis, 
Prasmė tos gyvybės iškyla didi, 
Tą prasmę jau bando sugauti ir mintys, 
Ir paukščių kelius jau pamest žadi, 
Išpaikėliu buvęs, jau pradeda gintis. 
Taip pradedi tyliai tu augti ir bręsti, ' 
Bet daugel dalykų dar tau nesuprast.
Ieškodamas duonos žmonėse knisaus, 
Šnairavo jų žvilgsniai, veidai jų 

liepsnojo,
Nupurtė vėjelis šiurpumo baisaus: 
Į kairę — žmogutis molynę baksnojo, 
Jį prakaitas plovė sūrus iš viršaus, 
Kur čiurkšlėmis veržės iš veido artojo. 
Teisybė, duonutė jo buvo skani, 
Bet jos iškasimas nupurtė mane.
Jo gyslomis veržės nualintas kraujas, 
Širdis jo tuksėjo, kaip smūgiai akmens, 
Grūdai į arimą byrėjo iš saujos, 
Jie, žemėn įšalę, speigus pragyvens, 
Pavasarį kelsis jų atžaloę naujos, / 
Maitinamos sultim trąšos ir vandens. 
Daigai išlapojo, subrendo ir varpos— 
Vyresnis jo brolis jau perima darbus.
Į dirvą ateina kiti vabalai,
Su rankom minkštutėm, bet siela granito, 
Jų nugaras dengia minkšti riebalai, 
Iš prakaito skurdžiaus jie šimtmečius 

mito.
Viską supratau aš, bet jau per vėlai 
Man uždanga amžių nuo veido nukrito: 
Plačiai išsiliejo į kraują skriauda— 
Aš genijum keršto jaučiausi tada.

I

Ir žvilgsnis kitokį jam blizgesį gavo, 
Ir veidas ištyso į formas rimties.
Jau protas gilesniais kanalais bangavo, 
Jis buvo aštrus ir plačios apimties, 
Vaikystės sapnai pamažu išgaravo, 
Nusėdę, kaip rūkas, dugnan praeities. 
Kasdieną ryškėjo man vaizdas rytojaus, 
Kad kelsis iš dumblo į laisvę artojas.

Lowell, Mass.
Gražiai {vykdytas Klubo 

Metinis Bankietas
Sekmadienį, lapkričio 21 -die

ną, čia įvyko labai1 šaunus ban
kietas, kurį surengė Lietuvių 
Piliečių Socialis Klubas, kaipo * 
antrametinį apvaikščiojimą bei 
paminėjimą savo gyvavimo 
nuosavam name — 14 Tyler 
Street, Lowell, Mass.

Klubo svetainė ir kitos pa
talpos ankštai prisipildė vieti
niais ir tolimesniais svečiais. 
Turėjome svečių iš Lawrence,, 
Haverhill, Nashua, So. Boston, 
Norwood, Cambridge, Dedham, 
Salem ir Worcester. Gi iš arti
mų priemiesčių, tai buvo iš 
Bedford, Billerica ir’N. Chelm
sford.

Tai buvo platus sąskridis 
apylinkės lietuvių. Už tai labai 
karštai dėkojami visiems ban- 
kieto dalyviams ir daininin- ■ 
kams! I

Klubo prezidentas S. Paulen- 
ka, atidaręs vakarą ir pasveikt 
nęs visus svečius, pakvietė šios 
korespondencijos rašytoją vesti 
tolimesnę vakaro programą. 
Programa buvo trumpa ir gera.

Draugas J. Grybas (iš Nor
wood) buvo pakviestas prie mi
krofono — garsiakalbio, kad 
padarytų porą (pranešimų iš 
Mass, valstijos pažangiųjų lie
tuvių plataus judėjimo.. Kaip 
dabar gyvuoja Lietuvių “Am
berland” radio pusvalandis, ku
rio dainų ir muzikalė progra
ma oro bangomis duodama kas 
sekmadienio ryte, 9:00 a.m., iš 
Framingham stoties, 1190 kilor • 
cykles. Labai arti prie 1200, — 
baidykite, kaip 9 vai. ryte.

Antras pranešimas, tai pui
kusis dainų festivalis, kurį ruo
šė visomis meno pajėgomis, 
Meno Sąjungos 2-roji apskri
tis, jau šį šeštadienį ir sekma
dienį, lapkričio — November 27 
ir 28 dienomis, So. Boston, 
Mass.

Dviejų Kolektyvinių Ūkių Gyvenimas
Teofilis Tilvytis.

Ištraukos iš Poemos
“Upė”

Palaimintas žydras skaidrumas minčių, 
Jos pramuša rūką ir ūkanų sieną, 
Per ją aš pavasario kvapą jaučiu, 
Girdžiu atplasnojant pergalės dieną. 
Ji lekia, kaip švidrąs, didžiausiu greičiu, 
Apglėbus troškimą vienintelį vieną: 
Nušviesti man protą dainos kaspine, 
Kad žmonės nekeiktų už melą mane.
Daug metų šie posmai per gyslas pulsavo. 
Tariausi sau vienas — tylėti gana, 
Tai kas, kad šiais žodžiais senovėj 

dainavo,
Nekinta per šimtmečius liaudies daina, 
Skambėk per žemelę, švelnioji oktava, 
Brolybės ir laisvės jausmų kupina! 
Parinkęs aš žodžius pačius 

paprasčiausius,
Mėginsiu išgauti jais tonus šilčiausius.
Prieš ketvirtį amžiaus drugelio sparnais 
Skrajojau padangėj, kaip šilko pūkelis, 
Kaip arąs lekiojau snieguotais kalnais, 
Sukausi, kur mirksi žvaigždynų akelės, 
Laikiausi aukštybėj, plasnodams delnais, 
Vis toldamas į erdvę nuo tėvo pirkelės. ’ 
Dažnai aš užmigęs dabar taip skrendu, 
Bet rytą po kojom vėl žemę randu.
Iš aukšto žiūrėjau į dirvą vargingą, 
Rėpliojančius žmones žingsneliais 

' skruzdžių,
Mane vien kerėjo, kas buvo audringai 
Nusukdavau žvilgsnį nuo plėmų 

. ‘ skurdžių,
Giliai išgyventos akimirkos, dingo, 
Taip pat kaip išnyko sapnų daug saldžių. 
Dabar aš, kaip žemės tasai vabalėlis, 
Džiaugiuosi, kai duonoj yra gabalėlis.
Praeinantį žmogų aš niekais laikiau, 
Jis žygiuose mano tik maišės po kojų. 
Ęaip deganti kulka virš miestų lėkiau, 
Nejausdamas žemėn nupulti pavojų, 
Kaip liepsna, maištingom idėjom degiau, 
Su proto galiūnais daug metų kovojau. 
Ant mėlyno, saulės nužerto, dangaus , 
Aplink nesimatė man proto lygaus.
Rinkausi aš mokslą, kaip kortą lošėjas, 
Kuri jų laimingu mane padarys? 
Ir pakulų kelnėm iš lauko atėjęs

Rašo L. Rūtėnas
Šiais metais kolektyvinis 

ūkis išdavė darbadieniui po
ALYTUS. — Daugelį me

tų Alytaus apskrities žemė 
buvo laikoma mažiausiai 
derlinga visoj Lietuvoj. E- 
sant geriausiam derliui/ val-
stietis gaudavo vos 10 cent
nerių grūdų iš hektaro. Ma
žažemis valstietis jr visai 
nepajėgdavo išmaitinti savo 
šeimos. Ir kad ir kiek be
dirbtų, ir kad ir kažin kaip 
triūstų šitoj žemėj, jį nuo
lat tykojo vargas.

Ir štai, šių meti^ pavasarį 
Butrimonių apylinkėj, kita
dos buvusioj nevaisingoj že
mėj buvo organizuotas ko
lektyvinis ūkis “Pirmūnas”. 
Į kolektyvinį ūkį įstojo 30 
ūkių su 320 ha žemės.

JaU pirmaisiais kolekty
vinio ūkio darbo metais ko- 
lektyvininkai žymiai pakėlė 
savo laukų derlingumą. Jie 
surinko po 14 centnerių ja
vų iš hektaro, o 12 hektarų 
plote išaugino po 20 centne
rių kviečių iš kiekvieno hek
taro.

Tokiu būdu buvo pasiek
tas derlius, kurio Butrimo
nyse valstiečiai iki tol nie
kuomet dar nebuvo gavę!

^Pavasario sėją kolektyvi- 
ninkai įvykdė geriausiais 
agrotechniniais terminais, 
pagerinę žemę dideliu kie
kiu trąšų.

Pirma čia valstiečiai nie
kuomet nevartodavo mine
ralinių trąšų. Vargais ne
galais išarę žemę; jie ran
komis sėjo, nuimdavo ir iš- 
kuldavo javus.

O dabar, pirmąkart But
rimonyse ,sėjai buvo panau
dotos sėjamosios mašinos. 
Kolektyvinis ūkis “Pirmū
nas” nuėmė derlių mašino
mis ir iškūlė grūdus nuosa
va motorine kuliamąja.

Nežiūrint į tai, kad ko
lektyvinis ūkis gyvuoja pir
mus metus, jis jau išduoda

savo kolektyvininkams dau
giau negu po 8 kilogramus 
grūdų ir po 9 rublius dar
badieniui.

Kolektyvininkas Beresne-

12 kilogramų grūdų. Pavyz
džiui, Alekso , Impulio šei
ma, susidedanti iš 3-jų žmo
nių, gavo apie 3.800 kilogra
mų grūdų.

šeštadienį labai puikus kon- 
certas ir šokiai vakare, Muni- 
ęįp&l salėje, Broadway.\ O sek- 
madienį, lapkričio 28, 2 vai. po 
pietų, bus neapsakomai puiki 
dainų demonstracija. Puikus 
festivalis, kurį duos daug cho
rų net iš keturių valstijų. Čia 
pasirodys puikiausios muzika- 
lės pajėgos. Tas įvyks Patric 
F. Gavin School Auditorijoje, .

vičius, kuris turi trejetą 
vaikų, pirma turėjo 6 hek
tarus žemės ir niekuomet 
negalėjo suvest galų. Šiais 
metais jis gavo 2,952 kilo
gramų grūdų ir 3.240 rub
lių pinigų.

“Pirma aš niekados netu
rėjau tiek duonos ir pinigų. 
Be to, turiu dar daržą, kuris 
davė man pakankamai dar
žovių. Šiais metais įsigysiu 
karvę ir išauginsiu trejetą 
kiaulių” — sako Beresnevi
čius .

Kiti kolektyvinio ūkio 
“Pirmūnas” nariai uždirbo 
ne mažiau už Beresnevičių. 
Pavyzdžiui, Balikiūno šeima 
išdirbo 400 darbadienių, 
Tarteino — 420, Tarkausko 
— 500.

Tolydžio auga visuomeni
nis kolektyvinio ūkio ūkis. 
Karvių skaičius padidėjo 
dvigubai, įsigyta ir veislinių 
kiaulių, statomas naujas di
delis tvartas, įsigyjama su
dėtingos žemės ūkio maši
nos.

Naujoviškai tvarko savo 
gyvenimą ir Joniškio aps
krities Žiniūnų valsčiaus 
Gataučių apylinkės . valstie
čiai. Jie pavasarį įsteigė ko
lektyvinį ūkį, jų pavadintą 
“Naujuoju keliu.”

Praėjo ne daugiau kaip 
pusmetis, bet kolektyvinin- 
kai savo darbu pasiekė tei
giamų rezultatų, čia kolek
tyviniuose laukuose iš kiek
vieno Jiektaro surinkta po' 
16 centnerių grūdų; Senais 
laikais esantgeriausiam 
derliui čia nuimdavo . ne 
daugiau negu 10-11 centne
rių iš hektaro. x

“Nežinau, nė kur pilti 
grūdus” — sako Impulis. 
“Tokių perpildytų aruodų 
aš savo gyvenime nesu tu
rėjęs”...

Be visuomeninės kolekty
vinio ūkio bandos, kiekvieno 
kolektyvininko šeima, iki 
tol neturėjusi karvės, turi 
po 1-2 karves asmeniniam 
naudojimui. Kolektyvinis ū- 
kis jau nusipirko motorinę 
kuliamąją, pastatė malūną. 
Ateinantį pavasarį čia pra
sidės kolektyvinio ūkio elek
trinės statyba.

Šalia ekonominio kolekty
vinio ūkio augimo, klesti ir, 
kultūrinis kolektyvininkų 
gyvenimas.

Įsteigta savo biblioteka ir 
klubas. Prie klubo veikia 
meniškos saviveiklos rdtelis, 
vadovaujamas m o k y tojo 
Krašio. Kas sekmadienį ra
teliu ruošia koncertus bei 
spektaklius.

Valstiečių ūkių telkimasis 
į kolektyvinius ūkius vyks
ta griežtai savanoriškais 
pamatais. Pirmųjų kolekty
vinių ūkių pasisekimai ryš
kiai įrodė plačiosioms vals
tiečių masėms kolektyvinio 
darbo pranašumą. Jie paro
do, kaip greitai aug*a vals
tiečių gerovė ir bendra že
mės ūkio kultūra kolektyvi
nių ūkių sąlygomis.

Aišku, kad tamstai patin
ka dienraštis Laisvė. Norite, 
kad jis gyvdotų. Gyvuos, jei 
neskupėdamas paaukosi i 
Laisvės popierio fondą.

So. Boston, Mass. Bilietas; 
$1.50.

Po šių pranešimų vakaro ve
dėjas pakvietė gerbiamus dai
nininkus : S. Paurą ir Bob 
Niaurą, tai So. Bostono ir Ded
ham žymūs dainininkai, kurie 
dailiai sudainavo tris smagias 
daineles. Su jais kartu dainavo 
ir visa publika. Bankietas už
sibaigė gražiausioj nuotaikoj ir 
vėlesniu laiku svečiai skirstėsi 
spausdami delnus ir linkėdami 
susitikti vėl Painų Festivalyje, 
šį sekmadienį, So. Bostone. Su
sitiksime!

J. M. Karsonas.

Šypsenos
Kur Mano šonkauliai?

Moteriškė nusipirko kiau
lienos šonkauliukų virimui, 
su kopūstais, bet ji paprašė 
pardavėją padėti jos pirki
nį į šaldytuvą, pakol ji susi- 
pirks toje pačioje didelėje 
krautuvėje jai daugiau rei
kalingų maisto dalykų.

Besirenkant prekes ji ne
tikėtai susitiko savo seną 
pažįstamą, su kuria ilgokai 
užsiplepėjo. Grįžus prie mė
sininko, klausia jinai:

“Kur mano šonkauliai?”
Pardavėjas žvilgterėjo į 

ją ir, pamiršęs jos veido iš
žiūrą, sako:

Čionai ne ligoninė ir aš 
ne daktaras, kuris daro o- 
peracijas; aš tiktai mėsi
ninkas ir negaliu žinoti, kurt 
jūsų šonkauliai.”

- I. IT.
3 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)•*.šest., Lapkr 27, 1948
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CHICAGOS ŽINIOS

(Tąsa)
— Schemutė paruošta?
— Paruošta, — pasakė majoras, pa

duodamas popierių.
—Štai, čia prie schemutės viskas už

rašyta,—beveik, išplėšęs iš majoro popie
rių, pasakė Remizovas. — Viskas užra
šyta, kas pas mane kur stovi ir ką ga
lima padaryti iš mano pusės. Žinote, kaž
kaip kartu įvyko: užmušė abu batalijonų 
vadus, komisarą užmušė ir mane sužei
dė. Per pusvalandį. Kaip tik šituo mo
mentu ir nutiko visa istorija.

— Nuostolių daug? — paklausė Sa
burovas. v

— Vieno batalijono beveik neliko. To, 
kuris buvo krante. O du beveik tokie, 
kaip buvę. Bendrai, kautis dar galima, 
visiškai galima.

— O kaip jūsų sužeistųjų išvežimas?
— paklausė Saburovas kuone mikčioda
mas. Jis ilgai ruošėsi šito paklausti. Jis 
žinojo, kad Ania čia, Remizovo pulke, ir 
vis nesiryžo pradėti šio pokalbio, bijoda
mas išgirsti baisią žinią.

— Na, koks čia išvežimas — Volgoje 
ižas. Laikome dauboje. Išrausėm žemę ir 
laikome urveliuose.

— Toli iš čia?
— Taip, tolokai. Dešiniajam sparne 

ramiau — ten ir laikome . .. Kaip Filip
čiukas, pasiruošė? — riktelėjo Remizo
vas.

— Pasiruošė, — atsakė iš kitos žemi
nės pusės.

— Na, tuoj eisite. Dieve tu mano, kaip 
aš jums nepasiūliau nieko išgerti. Šara- 
povai!

Šarapovas šokosi prie pulkininko.
— Išgerti! Aš neprisiminiau, pasenau, 

o ką gi tu?
— Klausau, — pasakė šarapovas ir 

tučtuojau nusikabino nuo diržo vokišką 
baklagę, nusuko nuo jos puoduką, įpylė 
ir padavė Saburovui.

~~ Saburovas išgėrė vienu ypu, jam,už
gniaužė gerklę, ir jis užsikosėjo, — tai 
buvo spiritas.

— Vaje, aš užmiršau jus įspėti. Deg
tinės, jei leidžia aplinkybės, negeriu, — 
pasakė Remizovas. — Aš suomių kam
panijoje buvau vadinamoje Petsamo kry
pty. Spiritą ten išmokau gerti. Nuosta
bi šiluma nuo jo. Šokte nušoksta į skil
vį. šit gerklę jums dar peršti, o skilvy 
jau gera?

— Gera, — vos atgaudamas kvapą, iš
tarė Saburovas.

— O tu pranešti turi, — pasakė Re
mizovas Šarapovui: — “Leiskite praneš
ti, drauge vade, tai spiritas.” Supratai?

— Supratau.
— Padėk man.
Šarapovas priėjo prie Remizovo, ir vėl 

su šniokščiavimais, stenėjimais ir keiks
mais pasikartojo ta pati operacija at
virkščia tvarka.

; — Vaikščioti vis dėlto negaliu, 
— pasakė Remizovas, atsigulęs ir atsi
pūtęs. — O charakteris neleidžia gulėti. 
Keletą kartų buvau sužeistas, bet tokio 
idiotiško, atsiprašant, sužeidimo ... Na, 
kuriam įduoti įsakymą — jums ar Fi- 
lipčiukui? Filipčiukai!

— Čia.
Į blindažą įėjo augalotas žmogus su 

vatinuku ir automatu.
— Man duokite, — pasakė Saburo

vas. — Man pavyko ateiti čia, gal ir at
gal nusikasiu. *

— Na, imkite. Praneškite generolui, 
jog pulkininkas Remizovas padarys vis
ką, kad Sugrąžintų krantą, pats išpirktų 
savo kaltę. Ir kitus privers išpirkti, —* 
Šridūrė jis piktai, mostelėjęs j štabo va* 

Us. Praneškite: nuotaika žvali, niūšiui 
pasiruošę. Apie mano sužeidimą, šaky* 
čiau jums, kad neprahėštumėte, bet ži
nau, vis tiek neiškęsite. Jums, Filipčiukai> 
-J- pasakė Remizovas, kreipdamasis. į 
laukiantį vadą, — vienintelis prašymas 
ir įsakymas: pasiekti štabą ir sugrįžti 
gyvam ir sveikam. •

— Klausau, ±— pasakė Filipčiukas.
— Na, štai ir viskas. Beje, štai dar

—bet nebaigęs sakyti, Remizo- . 
vas užsimerkė ir sukando dantis. Taip 
jis gulėjo keletą sekundžių, kovodamas 
sU skausmais.

— Tad, štai dar kas, — atmerkęs akis, 
pirmykščiu tonu pasakė Remizovas. —

Man rodos, kad šiandien nei auštant, nei 
dieną nereikia imtis grąžinti pozicijas. 
Vokiečiai lauks kontratakos.
reikia išsilaikyti, kur esame, pasiruošti, 
o rytoj naktį, kai jie jau laikys mus su
sitaikiusiais su šia padėtimi, reikės kaip 
tik ir smogti. Praneškite šią mano nuo
monę generolui. Pasiruošęs, Filipčiukai?

— Taip, pasiruošęs.
— Na, prieikite.
Filipčiukas priėjo prie jo lovos. Remi

zovas stipriai' paspaudė ranką pirma 
jam, paskui Saburovui ir sykiu greit ap
žvelgė juos savo žydriomis akimis, ap
suptomis senatvės raukšlelių tinklu. Ši
tame žvilgsny buvo ir nerimas, ir tylus 
linkėjimas laimingos kelionės, ir Saburo
vas pajuto, kad šitas mažutis, smarkuo
lis pulkininkas, nors turėjo įprotį piktai 
kalbėti, tur būt, buvo geros ir linksmos 
sielos žmogus.

— Eikite, eikite, — pasakė jiems iš 
paskos Remizovas. — Lauksiu nekant
raudamas.

Kai jie, ropodami slidžiomis šlaito pa
kopomis, ėmė leistis žemyn į pakrantę, 
Saburovas vėl paklausė:

— Na, kaip čia su jūsų sužeistaisiais? 
Išveža te? *'

— Kur čia išvežti? Ižas, — tais pa
čiais žodžiais, kaip ir pulkininkas, atsa
kė Filipčiukas. — O ką?

— Nieko, šiaip sau, — pasakė Sabu
rovas. Ir staiga jis prisiminė, kokiu at
virumu paskutinį kartą priėjo Ania ir 
apkabino jį prie Maslenikovo. Susigėdęs 
savo sumišimo, del kurio jis nebūtų su
žinojęs to, ką dabar labiausiai pasauly 
norėjo žinoti, Saburovas pasakė:

— Reikalas toks, kad čia, jūsų pulke, 
mano žmona.

— Žmona? — nustebo Filipčiukas. -— 
Kur?

— Ji medicinos sesuo, medsanbate. Bet 
aš žinau, ji dabar čia, jūsų pulke.

-r- Kaip ji atrodo?,— paklausė Filip
čiukas.

— Kaip,čia jums pasakius? — nesą
moningai nusišypsojo Saburovas ir pa
galvojo, kad jam būtų sunku nupasakoti 
Anios išvaizdą. — Tokia, vidutinio ūgio, 
liesutė. Na, ką dar. . . Na, jos plaukai į 
viršų sušukuoti. Jos pavardė Klimenko.

— Klimenko, — pakartojo Filipčiu
kas. — Klimenko .. . Nežinau.

— Ania, — pasakė Saburovas.
— Ania? Jums taip iš karto ir reikėjo 

sakyti — Ania. Na, aišku, žinau.
— Ar jai nieko neatsitiko? — paklau

sė Saburovas.
— Man rodos, nieko. Aš ją dieną, apie 

šeštą valandą, mačiau. Aš buvau ten de
šiniajame sparne, kai batalijono vadą 
tempė. Man rodos, viskas tvarkoje, — 
pasakė Filipčiukas kiek abejojančiu bal
su, nes nuo tada, kai jis matė Anią, pra
ėjo jau septynios ar aštuonios valandos, 
o septynios ar aštuonios valandos Stalin
grade buvo ilgokas laikas.

— Jei pamatysite ją, kai grįšite, — 
pasakė Saburovas, — tai pasakykite, 
kad Saburovas tvarkoj. Na... ir kad jai 
linkėjimus įdavė. Ne, šito net nereikia, 
— tiesiog, kad aš visiškai tvarkoj.

— Gerai, — pasakė Filipčiukas. — 
Ania... Aš dar vakar ją mačiau pas 
Remizovą. genis ją baisiai koliojo. Žino
te, kaip jis moka.

— Už ką? — paklausė Saburovas, jau 
įspėdamas.

— Už ką? Uždą, kad lenda, kur nerei
kia. O senis iki šiol negali žiūrėti, kai 
sužeidžia arba užmuša moterį. Jo akyse 
ašaros. Na, ir barė jis ją. Taip rėkė, net 
kojomis trypė — ir išvijo. O paskui pa
sišaukė savo Šarapovą ir liepė apdova
nojimo raštą parašyti. Jis viską daro iš-

len

PROGRESYVIAI VIENINGI
Trijų dienų Progresyvių Par

tijos nacionalė konferencija 
atsižymėjo pilnu vieningumu 
ir harmonija kas liečia dele
gatų diskusijas, analizavimą 
praėjusių rinkimų ir ateities 
kelių naujai partijai.

Nei vienas asmuo iš netoli 
300, suvažiavusių iš visų vals
tijų, Puerto Rico ir District of 
Columbia, neišsireiškė arba 
nesvyravo minty, kad parti
ja būtų paleista todėl, kad 
balsų skaičius už Wallace ne
pasiekė tiek, kiek buvo many 
ta prieš rinkimus.

Vietoj to,. buvo vienbalsis 
pripažinimas, kad Progresyvių 
Partija yra svarbus faktorius 
jungtinių Valstijų politiniam 
gyvenime ir turi giliai suleisti 
šaknis, kaipo veikianti politi
nė partija precinktuose, war- 
dupse, miestuose, valstijose ir 
šalies plotme.'

■ Nacionalis naujos partijos 
sekretorius C. B. Baldwin pa- 

kad 
Pro- 
per-

firmos,

to, kai 
iš ban- 

Vie-

Plėsikai Pasigrobė $10,000
Trys lipšnūs plėšikai laimė

jo '$10,000* iš' A. A. Erickson 
Bros. kontraktorių 
1018 N. Clark st.

Jie įėjo tuiojau po 
pinigai buvo gabenami
ko išmokėjimui algoms, 
nas lipšniai visus darbininkus 
paprašė sugulti ant grindų, ki
ti du suvafė'šapos darbininkus 
į įeinamąjį ir užrakino.

Po to, susiėmę pinigus pa
bėgo. V.

brėžė konferencijoje, 
kampanija už Wallace ir 
gresyvių Partiją “visiškai 
mainė šalyje atmosferą.”

“Palyginkime žiemės 1947 
žiemos 

sakė Baldwin, 
tris svarbius

“pirmas, Trumano 
yra skrumniausia 
persvara laimėj i- 

antras,

bal-

bal-
pa-

metų desperaciją su 
1948 mintimi,’ 

Jis nurodė 
faktorius: 
didžiuma 
demokratų
mo nuo 1932 metų; 
veik visuose atsitikimuose de
mokratų kandidatai į Senatą 
ir Kongresą toli daugiau gavo 
balsų už Trumaną; trečias, 
svarbiausis, tąi didelis skai-, 
čius piliečių nedalyvavo 
savime.”

Didelis taipgi skaičius 
savusių už Trumaną, jis
brėžė, rėmė Progresyvių Par
tijos programą ir jos kandi
datus, “bet nebalsavo už 
Wallace bijodami Dewey.”

Taigi rinkimai aiškiai pa
rodo, kad balsavimas nebuvo 
pasitikėjimas Trumanui ir 
Demokratų Partijai, bet bal
savimas buvo prieš Tom Dew
ey, Republikonų Partiją ir 
Herbert Hooverio 80-tą j į Kon
gresą.”

Ir Baldwin pridėjo: “Tru- 
manas ir demokratai išpildys 
lik tuos pažadus, kuriuos A- 
merikos plačiosios žmonių ma
sės privers išpildyti.” M.

8 Išsigelbėjo nuo X-*aso Mirties
Aštuoni asmenys dviejų šei

mynų, įskaitant 4 mažus vai
kus, laimingai išsigelbėjo, kuo
met gaso dujomis prisipildė 
jų apartmentai, 4443 S. Lowe 
avė.

Vieną mergaitę ugniagesiai 
atgaivino ir kitiems dviem rei
kėjo duoti oxygeno Evangelic
al ligoninėje.

Skiepe vandens šildytuve 
geso liepsnos užgeso iš prie
žasties mažo spaudimo ir pra
dėjo rinktis į apartmentus.

Laimė, kad Mrs. Byte, gyve
nanti • ant 2-rų lubų, pabudo 
išgirdus kūdikį kostint ir 
uodė gasą.

uz-

pa-

Saburovas nusišypsojo ir pajuto švel
numu Rėmizovui ne tiek dėl apdovanoji
mo rašto, kiek dėl to, jog jis koliojo Anią 
ir trypė kojomis.

die pasiekė namo nuolaužas, kur prieš 
pusvalandį čiupo Saburovą. Ten vis dar 
sėdėjo Grigorovičius:

— SaburoVas? paklausė jis tyliai.
— Taip.

- — Eini atgal?
— Taip, atgal.
— Na, linkiu laimės. '

i (Bus daugiau)

30 Sužeista
Traukinio Nelaimėje

30 asmenų sužeista, šeši 
vėjingai, kuomet Chicago &
Eastern Illinois traukinys smo
gė į du bagažo vagonus Dal- 
tone. Sunkiai sužeisti atvež
ti Blue Island ligoninėn.

Vienas bagažo vagonas bu
vo užmestas ‘ant kito dviejų 
Diesel’ių traukiamo traukinio. 
O kliubo vagone nuo sukrėti
mo keliauninkų kojos ir ran
kos susimaišė su gėrimais, su- 
lyg P. A. Hanson ir Geo. Gei
dės iš Watseka. Abiem iš
narinta kojų riešai.

Nelaimė įvyko vakare suvė
lavus traukiniui ir inžinieriui 
per garą nematant vagonų 
ant bėgių. Traukinys ėjo iš 

zČhicagos į Cyprus.

Atėmė $2,900 iš Taverninko 
, Trys ginkluoti banditai at
ėmė iš Bruno Picchetti $2,- 
900, kai jis grįžo iš Central 
National Bank į savo Užeigą, 
1456 \V. Haffison st.

Ūkio Padargų Unijos Žinios
ūkio Padargų Unijos pre

zidentas Grant W. Oakes sa
vo išleistame pareiškime aš
triai kritikuoja Darbo Sekre
torių Maurice Tobin už pa
sakytą kalbą Amerikos Darbo 
Federacijos k o n v e n c i joje, 
Cincinnati, Ohio.

Kaltinimas Tobino įtalpintas. 
Oakes porinkiminiame pareiš
kime, kuris buvo išsiuntinėtas 
spaudai ir unijų lokalams 
prieš jam išvykstant į nacio- 
nalę CIO konvenciją Portland, 
Oregon.

Pareiškime plačiau anali
zuojama praėjusieji 1948 m. 
šalies rinkimai ir jų veikmė 
linkui Ūkio Padargų unijos na
rių, jų šeimų ir abelnai visų 
Amerikos žmonių.

“Nėra abejonės, kad Ameri
kos balsuotojai padavė savo 
balsus dėl progresyvūs val
džios ir atsteigimo Franklin 
D. Roosevelto Naujosios Daly
bos programos,” žymima 
Grant Oakes pareiškime.

“Vienok, balsavimą negalim 
skaityti, kad čia buvo spren
džiamai sumušta reakcija. Di
džiojo biznio monopolijos, 
šaknis ekonominio ir politinio 
blogo, pasilieka dominuojanti 
jėga šioj šalyj ir po rinkimų, 
kai buvus prieš jutos/’ pabrė
žiama pareiškime.

Nurodoma, kad žmonės ma
žiau paisė partijų, o daugiau 
svarbiais klausimais, kaip ki
tais metais. Teisingai galima 
pasakyti, pareiškime sakoma, 
kad balsai buvo už taiką,‘už 
atšaukimą Taft-Hartley akto, 
už žemesnes kainas ir kontro
lę, tikrą butų statybos pro
gramą, garantiją civilių lais
vių, už paramą civilių laisvių, 
už paramą farmeriams; žmo
nės balsavo dėl didesnio už
tikrinimo ir prieš industrialis- 
tų ir republikonų diktatūrą, 
kuri norima užkergti masėms.

Rolę Progresyvių Partijos, 
vadovybėj Henry Wallace ir 
Glen Taylor 1948 m. rinki
muose, ten sakoma, negalima 
pilnai įkainuoti gautais 1,100,- 
000 balsų, nes -galima tikrai 
savintis, kad kur kas didesnis 
balsų skaičius paduotas už 
naują partiją, kuris buvo su
naikintas ir nepripažintas dėl 
vienokios ar kitokios priežas
ties, laikantis praktikos poli-' 
tiškos mašinos.

Klausimai, kurie pagelbėjo 
Trumanui laimėti rinkimus, 
pirma buvo iškelti Progresyvių 
Partijos, o tik vėliau prezi
dentas pagirtinu stiprumu 
juos gynė, ten sakoma.

Išmintingai Ūkio Padargų 
unija darė, sako pareiškimas, 
remdama sudarymą Progresy
vių Partijos ir laike rinkimų 
kampanijos, lapkričio 2-ros 
dienos daviniai tai patvirtina. 
Be Wallace’o akstinimo var
giai Trumanas būtų pakry
pęs nuo dvynių partijų ben<- 
dros eisenos. /

Buvimas Progresyvių Par
tijos yra vienatinis užtikrini
mas, .kad Trumano prižadai 
dalinai bus realizuoti. Orga
nizuotas darbas ir Amerikos 
žmonių jėga gali ii- išdavin- 
gus vadus pakreipti geroj on 
pusėn, primenama tenai.

Jau dabar pradeda reikštis 
skirtumas tarpe duotų pažadų 
ir jų išpildymo. Vienu tokiu 
spoksmanų pasirodė esąs Dar-’ 
bo Sekretorius Mauricė J. To
bin, kuris praslinkęs pro Taft- 
Haitley aktą pasisakė už pra*- 
vedimą “teisingo” įstatymo.

“Ko Unijų nariai vyrai ir 
moterys rėikalavp balsuodami I 
lapkričio 2 d., tai visiško at-

šaukimo Taft-Hartley akto ir 
Wagner akto atsteigimo; at
šaukimo ne tiktai minties jo, 
bet ir kiekvienos jo raidės...”

Pabaigoje pabrėžiama, ko 
žmonės iš Prezidento Truma- 
no nori. Jis prižadėjo dide
lius pažadus ir sakė, kad De
mokratų Partija išpildys.

“Todėl mes atsišaukiame į 
visas Ūkio Padargų CIO ir 
kitas unijas, visus mąstančius 
žmones visur laikytis stropiai 
ir pasirengusiai panaudoti vi
sokį spaudimą reikale, per 
parašus ir kitokius būdus, kad 
žodžius-pažadus pavertus dar
bu ir kad potencialę suirutę 
pakeistų pastovi taika, laisvas 
ir gausesnis gyvenimas, bai
giasi pareiškimas.

Kas visos unijos, jų virši
ninkai taip kalbėtų, kaip 
Grant Oakes, tai Trumano pa
žadai stotųsi kūnu.

Padargų Darbininkas.

je. Jis puldinėja komunistus ir 
tuo kenkia ‘ darbininkų vieny
bei. x

Matomai dėlto jam ir nesi
seka. Iš savaitinio į mėnesinį, 
tai didelis nupuolimas.

čia kalbėdamas gen. Sam 
Howard sakė, kad jis stojąs už 
siuntimą gen. Čiang Kai-šekui 
ne vien pinigų ir ginklų, net ir 
Amerikos kariuomenės. Genero
las pripažino, kad liaudies ka
riuomenė geresnė už 
kariuomenę.

Kiti betgi sako, kad 
mas armijos Čiangui 
gali priversti Tarybų Sąjungą 
gelbėti liaudies valdžią, o tai 
reikštų karą.

čiango

siunti- 
gelbėti

Detroit Mich
Buvusis Michigan valstijos 

gubernatorius, Kim Sigler, pra
laimėjęs rinkimus, sakoma, sė
dęs į orlaivį ir nežinia kur iš
skridęs. Sigleris gavo net 116,- 
000 balsų mažiau negu kiti re- 
publikonai. Jisai pasirašė vals
tijos įstatymą, kuris pamėg
džioja Tafto-Hartley įstatymą’

Sakoma, jis neveikė kaip rei
kia ir tyrimui senatoriaus Hoo
per nužudymo.

Naujai įsikūrus Hospital 
Employees Union, ADF, sako, 
kad Harper ligoninės vedėjai 
yra kietesni priešai unijos, kaip 
tūli industrialistai. Jie nenori 
skaitytis su darbininkų reikala
vimais, nenori pakelti darbinin
kams algas.

Katalikų bažnyčios ligoninės 
dar aršiau kovoja prieš Unijon 
suorganizavimą jų darbininkų.

Na, o kiek prikalba katalikų 
dvasiški j a apie jų rūpesnį bied- 
naisiais.

žodžiai j ir darbai nėra vienas 
tas pats. Rep.ir

Worcester, Mass

Demokratų kandidatas sena- 
tan Frank Hook reikalauja ty
rinėjimo balsų už sen. Homer 
Ferguson. CIO ir ADF unijos 
taipjau reikalauja.

Norima, taipgi, patyrinėti 
Fergusonui padarytą primeti
mą ar kaltinimą Drew Pear
son kolumnoj, kad senatorius- 
turįs kokių ryšių su bizniu, kas 
valdžios pareigūnui nepridera.

Hook reikalauja iš naujo bal
sų skaitymo.

Ferguson sumušė Hooką 35,- 
000 balsais.

Hamtramcke, prie Dodge 
Main įmonės valgyklos ir ta
vernai atsisako patarnauti neg
rams. Jie nepasilaikytų ten, jei 
unijistai neitų valgyti ir gerti, 
bet jie diskriminuoja negrus 
unijistus.

Joe Gordon, pirmininkas 
Dodge įmonės unijos lokalo ra
gina unijistus pasakyti jiems 
savo žodį.

Lapkričio 21 d. L- P. B. 
Kliubas savo mėnesiniame su
sirinkime nusitarė surengti 
pirmą metinį bankietą, sausio 
16 d., 1949 m.

Tai bus naudai Gintarų ra
dijo programos palaikymui, 
nes dabar ir Worcesteryj ga
lima gauti-girdėti, kada trans
liuojama iš Framingham sto
ties WK0X, 1190 kilocycles.

Tačiau, 'garsintojo reikėtų 
tinkamesnio. Aišku, kad ne 
kiekvienas žmogus tam tinka
mas.

Susirinkimas ryžtingai mo- 
jasi surengti bankietą, duo
dant gerų valgių ir gerą, gra
žią koncertinę programą. To
dėl neabejojame, jog tinka
mai visuomenė prijaus ir 
skaitlingai dalyvaus minėtam 
bankiete.

L. P. B. Kliubo Koresp.

Philadelphia, Pa
Kilęs Chryslerio įmonėje 

streikas greit baigtas. UAW lo- 
kalo prezidentas Joe Hatley sa
ko, kompanija buvo tikra, jog 
Dewey laimės ir manė, kad 
Tafto- Hartley įstatymas pasi
laikys, tai ir pradėjo spirti 
darbininkus skubiai dirbti, ne
paisė unijos, bet pagalios pa
tyrė prisįgavus.

Atrodo, kad to įstatymo teks 
atsižadėti. .

Katalikų “darbo unijų sąjun
gos” laikraštis “Wage Earner” 
iš savaitinio sumažėjo iki mė
nesinio laikraščio. Jis vis dar 
sako “kovosiąs prieš komuniz
mą.’.’ Fakte tai nėra darbinin
kų laikraštis^visai. Jis palaikė 
reakcinį elementą UAW unijo-

Lapkričio *21 dieną čia įvyko 
LLD 6-tos apskrities konferen
cija. Po konferęncijos buvo 
vakarienė, kurioj dalyvavo de
legatai ir dienraščio Laisvės 
pikniko darbininkai. Vaka
rienė buvo skani, kurią gas- 
padinės rūpestingai pagamino.

Buvo paaiškinta, kad -dien
raščiui Laisvei yra reikalinga 
finansinė parama. Tuojau bu
vo tam reikalui suaukota 
$148.25. Tas parodo, kad 
progresyviai įvertina savo 
dienraščio reikalus. *Nu*o pir
miau buvo tam reikalui $40.- 
75. Manau; kad apie tai bus 
plačiau parašyta. M. R.

Pakistanas prašo ameri
konus dėt kapitalą į jo pra
mones.

CHARLES J. ROMAN
{RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

i
• Judesio valandoj kreip 
kites prie manęs dieną ai 
naktį, greit suteiksim* 
modemišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder 
Miškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi 
m u ir kainomis būsite pa 
tenkinti.

1113 Ml. Vemon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Lapkr
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Sugrįžo Mūsų Kaliniai
Rašo Varguolis

EK

C

Broliai ir sesės, amerikie
čiai. Mūsų politiniai kali
niai, kuriuos įskundė buvę 
čia smeton-fašistiniai liku
čiai, 9 d. lapkričio sugrįžo 
pas savo mylimas šeimas.

Taigi, Brazilijos ir Pietų 
Amerikos lietuvių demok
ratinės kovos, galima saky
ti, nors dalinai laimėtos. 
Man teko su kai kuriais iš 
tų kalinių pasikalbėti. Daug 
ką. šie žmonės papasakojo 
iš savo sunkiai pergyventų 
karčių valandų Sao P^ulo 
drėgnuose kalėjimų skie
puose, ir, dar skaudžiau, iš 
“Anchieta” salos sunkiųjų 
darbų kalėjimo, kur jie bu
vo brukami iš pradžių.

Daugumas iš jųjų pavar
gę fiziniai, bet stiprūs dva
siniai. Visi yra pasiryžę tę
sti mūsų demokratinės ko

lonijos darbą dar su smar
kesniu pasiryžimu, ir lei
džiamais būdais neužleisti 
demokratinės kolonijos dir
vos smetonizmo liekanoms- 
fašistams, ir kriminalistams

karo pabėgėliams, kurie kas 
kartas vis daugiau teršia 
koloniją šiuo savo brudu.

Mūsų kaliniai jau laisvi... 
Vieni jųjų dar turi bylas, 
kiti nuo jųjų visai paliuo- 
suoti. Nieko įtartino nė pas- 
vieną nerado per kratas. 
Kad ir rado pas kurį kokį 
vietinį demokratišką laik
raštį, kaipo kad “Hoje” ar
ba “Classe Operraria”, tai 
nėra jokis kriminalas, nes 
tie organai viešai ėjo tuo 
laiku ir buvo viešai parduo
dami. Kožnas pilietis turėjo 
teisę pirkti ir skaityti, kas 
jisai nebūtų.

Jie yra “kongresistai”, 
kurie buvo nuvykę į Urug
vajų tartis mūsų T. Lietu
vos mylimos tėvynės reika
lais. Tame kongrese nebuvo 
tarta nieko prieš Braziliją 
nei jos valdovus, nei prieš 
kitus kraštus. Taipgi kong
resas nebuvo komunistinis, 
o buvo grynai demokrati
nis... Tokiu būdu, sunku ap
kaltinimo aktus jiems pada-

REIKALINGI VYRAI 
HELP WANTED—MALE ----- —_----------- ——-

ryti — nors žinoma, kaip 
kad patarlė sako: “Jųjų ma
lūnas, ir jie juo mala kaip 
tik nori”... Tįup ir čia. Jųjų 
rankose jėga, ir jie gali pa
daryti kaip tik nori. Bet 
turi skaitytis ir su teisy
be!

Čia, broliai ir sesės, nėra 
dar darbo pabaiga. Negali
me sudėti, sukryžiuoti ran
kas ir veikimą padėti* į ša
lį. Toli gražu ne... Dar tu
rime daug darbo. Ypač 
svarbu tai ir su pinigais. 
Turime kalinius namuose. 
Reikia juos ir šeimas išlai
kyti. Nes dalis grįžusių yra 
be laisvės ir taip negalės 
darbo gal gauti. Laukia 
jųjų teismas, kuris su gan 
didelėmis išlaidomis su
rištas. Tas viskas reikia 
kolonijai ant’ sprando pa
kelti, atlaikyti ir pernešti... 
Tai ne baikos. Reikia daug, 
daug energijos, pasiryži
mo ir dar daug darbo įdė
ti.

Kalinius, jau turime lais
vus, pas save. Jie randasi 
su savo šeimomis, nors kad 
ir kai kurių sveikata tapo 
gan palaužta kalėjimų drėg
nuose skiepuose ir salose.... 
Bet, kolonija — ši mūsų de
mokratinė kolonija, kuri 
perneša visus sunkumus, 
dar perneš ir šitą, ir duos ■ 
visą reikalingą pagelbą — 
nukentėjusiems.

Ką kolonija duos fašis
tams skundikams, kun. Pi
jui Ragažinskui, ex-konsu- 
lui A. Polišaičiui, judai Ge
rulaičiui ir “šaikai”?

Šiems melagingiems skun
dikams kolonija duos (jau 
davė) didelį nuo savęs pa
niekinantį atstūmimą.

Juos kolonija, demokra
tiniais žingsniais žingsniuo
dama, paliks toli, toli į už
pakalį, kaipo kokį bevertį 
pamintą purvą... y ,

To jie ir verti! 
Brazilija,
S. Paulo, 12.XI.48.

Los Angeles, Cal
. Po Platu Angelų Miestą

A. ir A. Bernotai važinėja 
nauju Plymouth, už tai tur būt, 
Bernotienei taip gerai šiemet 
sekasi laikraščių vajus, nes ne
reikia prašyti, kad pavežtų. Su 
nauju karu, tik ir norisi važiuo
ti.

Buvo pastebėta Vilnyje, kad 
dabar Los Angeles yra didelė 
lietuvių kolonija, ir kad mūsų 
vajininkė turėtų būti visuomet 
pirmoj vietoj. Tiesa, čia per 
praeitus tris metus privažiavo 
daug katalikų, visokių pabėgė
lių, bet jie mums nieko ne
gelbsti, dažnai ' dar apsunkina, 
o' pirmeiviška lietuvių .visuome
nės dalis beveik tebėra ta pati, 
kaip kad buvo..

Tiesa, mes čia’ turime didelę 
grupę progresyviško jaunimo, 
bet jie mažai rūpinasi palaiky
mu lietuviškų laikraščių ar ki
tokiais “lietuviškais” reikalais.' 
Jie už tai negalima nei kaltinti.

Draugąi Marcinkai sugrįžo 
iš Arizonos į Los Angeles ir vėl 
darbuojasi draugijose ir 
draugais.

A. Talandzevičius visai at
jaunėjo begyvendamas saulėta
me Angelų mieste.

Mateliai ir Klimai, naujai ap
sigyvenę Kalifornijoj, visur da
lyvauja su pirmeiviais ir reika
le paremia mūsų judėjimą.

šilingai, atvažiavę čia iš De
troito, geri žmonės, rėmėjai 
pirmeiviško judėjimo.

L. ir M. Peters geri, nuošir
dūs darbuotojai mūsų organi
zacijose.

Dar mes vis skaitom, kad 
Alvinai nauji Los Angelės gy
ventojai. Alvinai abudu yra ne
nuilstanti veikėjai 
kam judėjime.

Jei kas turite 
skalbt ar suprosyt,
te Alvinų, 8550 So. Broadway.

Viena iš gana žymių grupių 
yra neseniai apsigyvenę mūsų 
mieste — Kunskių šeima.' Abu
du Kunskiai, jų dvi dukterys, 
Jean ir Cil, ir du žentai, Al ir 
Vi. Ir jeigu pridėt anūkus Lin
dą, Lance ir Allan, tai susida
ro gana gera grupė. Kada jie 
atvažiuoja į parengimą, tai už
pildo gerą kampą

Į Vien tik iš Kunskių 
to puikūs žmonės.

su

Hollywood, Calif.kad mūsų kolonija daug paau
go. Tas tiesa, bet mes daug ir 
nustojom per tą laiką.

Kas nežino draugų Mike ir 
Onos Pūkių. Kiek daug jie 
mums reikšdavo, kada jie gyve
no mūsų mieste.

Petruliai, ypatingai draugė 
Petrulienė, kiek daug ji yra 
nudirbus Los Angeles progre- 
syviškame judėjime.

Nellie Valaitienė su visa sa
vo grupe, kiek daug ji mums 
reikšdavo, kada gyveno mūsų 
mieste ir mokino chorą dainuo
ti, veikalus lošti.

Visos šios trys šeimynos da
bar gyvena Oregon City, Ore
gon ir, rodos, kad jų nei gyvų 
nėra.

Kaip išvažiavo iš Los Ange
les, tai ir “dingo.” Kiti kai 
kurie čia tebegyvena, bet nie
kur nedalyvauja.

Kas nepamena Levanų. Kiek
vienam perstatyme ar koncerte 
jie abudu dalyvaudavo progra- 
moj\, O dabar prisirišę prie biz
nio, o gal ir kitokiais išroka- 
vimais, ir ramūs sau sėdi. Tas 
daro nuostolius mūsų veikimui.

Babičiai irgi taip pat prisi
rišę prie biznio, mažai kur 
lyvauja.

Visi pasigendam W. ir 
Railų. Kaip smagu būdavo,
da jie ateidavo į parengimus 
su dviem Sarapaitėm, o paskui 
ir su švogeriais Bulota ir Klas- 
čium. • . •

Tai, ot, kaip mes paaugoim: 
keletą gerų įmonių laimėjom ir 
keleto netekom. ' R-ka.

da-

JAUNI VYRAI 
PATYRIMAS NERĘJKALINGAS 

Lengvam Fabrike Darbui 
T. & P. OPTICAL

Pasireiškia Rimta Depresija; 
1,800 Neteko Darbo Vienu 

Tarpu. Judžiai Prastėja ir 
Biednėja

“Apsivalę” nuo pažangių ra
šytojų, kurie buvo pagaivinę 
judžius, parašydami gerus vei
kalus, judžių magnatai vargiai 
ilgai džiaugsis.

Judžių< biznis eina žemyn. 
Vienu sykiu paleista iš darbo 
1,800 žmonių. Atleisti daugiau
sia technikiniai darbininkai, 
nes aktoriai veik visi turi kon
traktus.

Judžių magnatai bando kal
tinti aukštas kainas. Tame gal 
yra pamato, bet yra ir kitos 
priežastys.-

Dažnai tenka matyti visuose 
didmiesčiuose rodant po kelis 
sykius senus filmus, ypač kele
tas metų atgal darytus, kurie 
turėjo pasisekimo. Veikalus ta
da rašė pažangūs rašytojai. 
Vaidybą,direktavo pažangūs di
rektoriai. Jhįe pridavė judžių 
veikalams tikrovės, socialinį 
pagrindą.

Judžių magnatai tačiau susi
rūpino, kad “komunistų esama 
perdaug,” nes ne vien techni
kiniai darbininkai, bet ir akto
riai susirašė į unijas, šauktasi 
politinių raganų gaudymo ko
miteto pagalbos, kurio pirmi
ninku yra Thomas, kuris dabar 
kaltinamas valdžios apgaulioji- 
me.

Prasidėjo Washingtone tyri
nėjimai. Pažangiausi judžių in
dustrijos žmonės terioti, paga
lios apkaltinti Kongreso panie
kinime dėlto, kad jie atsisakė 
liudyti, kaip Thomas ir jo ko
mitetas norėjo. Judžių magna
tai pasirūpino prašalinti tuos 
rašytojus ir direktorius.

Prasidėjo gaminimas to pa
ties jovalo, kurio seniau pri-' 
gaminta, žmonės betgi nepaiso 
tokių veikalų. Bandyta neapy
kantą kurstyti prieš komunis
tus, prieš Tarybų Sąjungą, 
prieš darbo unijas, ypač prieš 
jų vadovybę. . _ . »

Teatrų savininkai pajutor pa
tyrė, kad žmonės tokių veikalų

Brooklyn. t

nepaiso. Jie neima naujų. Jifc 
po kelias eiles rodo tuos pačius, 
senus veikalus.

Judžių industrija susilaukia 
depresijos.-

Veikalus gamina daugumoje 
žmonės, kurie neturi 
idėjų, bet ir mažo 
žmonės nepaiso tokių 
nenori mokėti už juos 
įžangas.

ne vien 
talento, 
veikalų, 
aukštas

I
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KRISLAI
(Tąsa nud 1-mo pusi.), 

♦ 
paisant savo amžiaus, darbuo
jasi už išlaikymą taikos ir iš
gelbėjimą žmonijos nuo trečio
jo pasaulinio karo, tuo tarpu 
taip pat “sunegalėjęs seneliu
kas” kun. Urbonavičius ugni
mi į visas puses spjaudo ir 
kursto prie naujos skerdynės.

Dekanas Johnsonas yra žmo
gus blaivaus proto ir švarios 
sąžinės, o prelatas Urbonavi
čius jau seniai nebepripažįsta 
nei vieno, nei kito. Jis nebe
moka parašyti nė vienos eilu
tės be niekinimo ir šmeižimo 
gerų, švarių žmonių.

I

M. 
ka-
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darbininkiš-

.0

Tel, EVergreen 8-9770 Tu

JisL>’UVB4 Lai

ką nors iš- 
nepamirški-

tyki, ra- 
niekuomet

svetaines, 
apartmen-

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y;

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker .

Detroit, Mich

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

A

Steven Augustine & Frank Sanko 
savininkai

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

PAJIEŠKOJIMAJ |
Pajieškau mano draugių — Onos 

ir Magdalenos Maziliauskaičių. Oųa 
po vyru Dobinienė. Seniau gyveno 
Newark, N. J. Iš Lietuvos paeina 
nuo Gulbiniškių kaimo, Kalvarijos 
Apskrities. Prašau atsišaukit. — M. 
Valatkienė (Dereškevičiūte), 13 So. 
Ward St., Worcester, Mass.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen, 7-4774

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

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

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

Tel. TRObridge 8380

DR. JOHN REPSHIS 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto, 

278 Harvard Street 
lump. Inman St., arti Central Skv.
CAMBRIDGE, MASS.

Jnlia Rudaitienė 
maus būdo drauge, 
neatsisako paremti progresyviš- 
ką veikimą finansiškai.

Aš čia aplankiau naujus Los 
Angeles gyventojus ir atrodo,

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Pa
jos 
pa
jos

Liūdnos Laidotuves
Rugp. 12 d., 1944 metais, 

karo lauke, Francijoj, žuvo 
Juozas Ezerskis, pačioje jau
nystėje, dar tik virš 20 metų 
amžiaus.

Per visą laiką drg. K. Krap- 
tavičienės širdis nerimavo, 
galiau, tapo pargabentas 
sūnaus kūnas iš Francijos 
laidoti Amerikoj. Bet
skausmas nesumažėjo, nes ji 
negalėjo sūnauš ir veido pa
matyti. Jis buvo uždarytas 
grabe ir pridengtas šios ša
lies vėliava, už kurią jis žuvo.

Kai pasitaiko nelafmė, tai 
ir kita prisideda. Taip ir čia. 
B. Kraptavičius randasi For
do ligoninėje blogoje padėty
je. Draugai ir draugės, ku
riems laikas leidžia, aplanky
kite ligonį, suraminti jį.

Mirusiam Kareiviui

Rado Numirėlę New 
Yorko Viešbutyje

Apie 25 metų amžiaus mo
teriškė, viešbutyje McAlpin, 
New Yorke, užsiregistravusi 
kaipo Barbara Vance, rasta 
mirusi viešbučio kambaryje 
717, lapkričio 24-tos vakarą. 
Jos kūną paėmė ištyrimui.

Sakoma, kad jos dokumen
tuose jinai pažymėta vedusia 
ir kad ji kambarį buvusi užsi
registravusi sau ir vyrui. Bet 
ar vyras buvo, niekas nematę. 
Tačiau jos kambaryje radę 
nebaigtos degtinės ir keletą 
stiklų, liudijant, kad jii 
liavojo su grupe svečių

I
3
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MMr

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

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

Tek MArket 2-5172

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šest., Lapkr 27, 1948

MMI
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i Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

GERI PIETŪS!
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 pasirįnkimas.

Rytmečio saulutė pro
langelį švietė,

Jaunus kareivėlius karo 
laukan kvietė.

Bet josios sūnelį
prikelt negalėjo,

Nes jis jau už laisvę
galvelę padėjo.

Miega jau sūnelis
ant šaltų kapelių,

Liūdi motinėlė
po žaliu medeliu.

Kai medžio lapeliai
nuo vėjo šnabždės,

Apie jos sūnelį
kalbėti pradės.

Neverk, motinėle, >
f neliek ašarėlių.

jau neprikelsi
savo kareivėlio.'

už laisvę žuvo
Francijos laukuose,

jis ramiai miega
šios šalies kapuose.

Nuo Moterų Pažangos 
Kliubo ir Choro.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

EMAusm ouofMz 
SCHOLES BAKING 

11» wiy     " ' 11-yry i.> 

532 Grand Street, Brooklyn _
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 

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

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

Pristatome i vipas dalis—t-Brooklyno ir apylinkes, 
i krautuves Ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

PRITRUKDAVĘS PINIGŲ
Charles Archer Milton buvo 

areštuotas kaltinimu, kad jis 
“susidraugaudavo” su svečiais 
didžiuosiuose viešbučiuose, pas-, 
kui staiga pritrukdavęs pini
gų atsiimti “netikėtai atsiųs
tus COD siuntinius.”

Naujieji pažįstami paskolin
davę jam pinigų, o jis deng
davęs, Tačiau teismas jį pa
leido. neteistą, nes jo skundė
jas dabar jau randasi Afri
koje, negalėjo ateiti prieš jį 
liudyti teisme.

z Chicago. — Areštuotas 
Wm. Pollard, 25 metų, už 
vaiko išžaginimų ir nužudy
mą.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
BTAGG 2-5048 4il 

ii

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias .
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai t

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.



Skuduruose Deimantai

New Yorke Areštavo 
Grupę su Ginklais 
Izraeliui

Penki jauni vyrai tapo areš
tuoti Washington Heights sri
tyje, New Yorke, policijai už- 

. tikus juos vėlai vakarą krau- 
n ant sunkias dėžes į sunkveži
mį. Užklausti, jie pasisakė 
nežiną, kas tose dėžėse yra. 
•Žiną tiek, kad jas privalo nu
vežti į New Jersey.

Įtartas dėžes policija atidarė 
ir radusi jose šautuvų, revol- 

v vėrių ir kulkų, taipgi rankinių 
.. granatų. Tad spėja, jog visa 
tai buvo ruošiamasi išgabenti 
Izraelin. Ypatingai spėjama 
iš to, kad jauni areštantai nė- 

' ra kriminalistai, bet studentai, 
. profesionalai ir vienas farme
ry’s. *

Išvyko į Europą
Trečiadienį, 4-tą vai. dieną, 

orlaiviu išskrido į Angliją adv. 
Antanas Vižlianskas (Wes- 
Ian). Jis sakė, kad sustos 
Franci joj ir Šveicarijoj.

Advokatas Vižlianskas vyks
ta profesijos reikalais ir, žino
sią, užbaigęs tuos reikalus pa
buvos Europoje šiaip praleisti 
laiką, pasižiūrėti. Mano iš
būti apie tris ar keturias sa
vaites.

Antanas Vižlianskas yra 
brooklyniečiams žino- 

lietuvis advokatas. Jis už
laiko ofisą 16 Court Street, 

yBrooklyne.
/ Kai jis su grįš, turės daug 
ko papasakoti. Linkime jam 
geros kelionės! L. K.

“Pergalė“ 
Philadelphijoj

Teatro 
veikalą 
praėju- 

išvažiavo Phila-’

liandien Liaudies 
pė, kuri suvaidino 

ė” Brooklyne 
pavasarį, 

ijon.
kai išvyko autobu

su. ,nes yra daug patogiau vi
siems kartu ir, be to, gali su
sikrauti visus savo reikmenis, 
l^aip, pavyzdžiui: kostiumus, 
tūlas dekoracijas ir kitus da
lykus.

Philadelphijos Moterų Klu
bas suteikė šią progą veika
lui “Pergalė” pasirodyti sce
noje. Tai yra didelis darbas 
ir pasišventimas iš šios orga
nizacijos pusės, taip pat gra
žus pasiryžimas iš mūsų Liau
dies Teatro.

Su teatrininkais taip pat iš
važiavo ir keletas aidiečių, 
kad sudarius kaimo jaunimą 
pirmame veikalo akte.

Geriausio pasisekimo!
Rep.

Laivakroviai Balsuos Naują 
Kompanijy Pasiūlymą

su*
na-

pietų

šį šeštadienį, lapkričio 27-tą, 
viso rytinio pajūrio laivakro- 
viai, 45,000 jų, eis balsuoti 
priimti ar atmesti naujus bo
sų pasiūlymus, kuriuose dadė- 
ta po 3 centus virš to, kas 
buvo siūlyta seniau, viso po 13 
centų mokesties priedo per va
landą.

Vakarų pajūryje kompani
jos sutiko pridėti po 15 cen
tų per valandą. Ten taip pat 
nariai dar tebebuvo nenubal
savę, tik viršininkai buvo 
tikę pasiūlymą perduoti 
riams apsvarstyti.
New Yorke Balsavimo 
Valandos: x

Nuo 8 ryto iki 4 po
lapkričio 27-tą, /šeštadienį.

Ar darbininkai priims kom
panijų pasiūlymus, priklausys 
nuo šio balsavimo, kuris, kaip 
sako pranešimai, bus slaptas, 
pirmas toks Rvano valdomoje 
unijoje.

Tikėtis, kad nariai priimtų 
entuziastiškai, nėra pamato, 
nes jie originaliai reikalavo 
po 50 centų priedo, paskiau 
buvo nusileidę ant 25 centų. 
Yra susidarę stiprų eilinių na
rių judėjimą, su galingu, orga
nizuotu eilinių narių komite
tu. Ir yra gavę pažadus pa
ramos iš Anglijos ir kitų kraš
tų laivakrovių ir marininkų.

Naujos Sąlygos
Tačiau greta tų 13-kos 

tų jie yra pasiūlyti po 19 ir 
pusę centų daugiau, negu 
gau/lavo, per valandą viršlai
kio, koncesijų gerovės fondui, 
atostogas ii’ pagerinimų, darbo 
sąlygą, tad viską kartu sudė- 

‘jus jau bus šį tą laimėję, jei 
susitaikytų ir tomis sąlygomis, 
kurios jau pasiūlytos .

Atostogų sutikta duoti sa
vaitę su alga išdirbusiems 800 
valandų ir po dvi savaite^ iš
dirbusiems 1,350 valandų. 
Garantuoti mokestį už 4 va
landų darbą bile kurį rytme
tį ar popietį, kada jie būna 
pašaukiami darban, o už du 
pašaukimus per savaitę garan 
tuoti po 6 valandų mokestį.

Darbininkai iš karto buvo 
reikalavę tik vieno pašaukimo 
darban (shape) per dieną. 
Dabar darbininkai turi rapor- 
tuotis darban kas ryto 7:55 
ir kas popiečio 12:55, be už
tikrinimo, ar jie bus tą dieną 
paimti dirbti, ar ne. Ta sąly
ga išaiškina, dėl ko laivakro
vių uždarbiai ne kažin kokie, 
nors valandinė mokestis, tik 
ją vieną matant, atrodo ne 
menkiausia — $1.75, o pagal 
naują pasiūlymą būtų $1.88. 
Viršlaikio mokestis pagal nau
jąjį pasiūlymą būtų $2.82.

cen-

Brooklyniečiai LMS 
Festivalyje, Bostone

Brooklyniečiai gale šios 
vaitės likomės neturte—mūsų 
menininkai apleido mus. Ti
krai būtų liūdna, jeigu nebū
tų vilties jų sulaukti atgal. 
Mūsų laimei, jie visi, tikimės, 
gražiai atsirekomenduos sve
tur, mums, Brooklynui, par
veš naujos garbės.

į Philadelphiją išvažiavo 
Liaudies Teatro grupė, taipgi 
grupė aidiečių vežini šiurpiąja 
drama “Pergale.”

Į Bostoną, dalyvauti ten 
įvyksiančiame LMS 2-ros Ap
skrities Festivalyje, išvyko 
dainos ir muzikos menininkai: 
muzikė
Pranas Balevičius, 
Jeskevičiūtė-Young, 
Kazokytė,

sa-

Šalinaitė-Sukackienė, 
Amelia 

Suzanna 
Violetė čypaitė,

Dolores Petronytė, ir gal dar 
kuris.

Viešniomis, tikimasi, daly
vaus Eva Mizarienė, šiomis 
dienomis nuvykusi į Bostoną 
savo profesijos Veikalais.

New York o Viešasis Knygy
nas (biblioteka) lapkričio 23- 

•Čią minėjo 100 metų sukaktį.

Amerikos populiarus teatras kviečia jus pamatyti
BETTY GRABLE ir DAN DAILEY

“WHEN MY BABY SMILES AT ME” | 
Technicolor Spalvomis.

širdį šildanti istorija apie teatrininkus 
su JACK OAKIE • JUNE HAVOC • RICHARD ARLEN

SCENOJE: Mickey Rooney • Rosario ir Antonio
Borrah Minevich’s Rascals

, Taip pat: Ant Ledo, “MLLE. MODISTE” Victor’o Herbert.
ROXY 7TH AVENUE ir 50TH STREET I

22-Metinis Šaunus Vaidinimas
JOHN LUND • WANDA HENDRIX 

BARRY FITZGERALD • MONTY WOOLLEY

“MISS TATLOCK’S MILLIONS”
Puiki komedija

ASMENINIAI: Stan Kenton ir Jo Orkestras 
Red Buttons, Raul ir Eva Reyes, Nellie Lutcher.

PARAMOUNT Times Square • Vidunaktį Rodoma Kasnakt.

Teatrinė RADIO CITY
Tautos Vieta MUSIC HALL

< ' Tikrai patrauklus ir. širdį šildąs judis 

“HILLS OF HOME” 
Techni-Spalvomis 

su EDMUND GWENN * DONALD CRISP 
. TOM DRAKE * JANET LEIGH ir LASSIE

DIDŽIOJOJ SCENOJ: "HAPPY DAYS” — Paruošė Leonidoff, See- 
nerijos Bruno Maine su Rockettes, Corps de Ballet, Glee Club, 
Music Hall Simfonijos Orkestras vadovybėj Alexander Smallen.

' Rockefeller *
Center _

Veteraną Rado 
Po Tiltu

Thaddeus W. Jordan, 
metų, veteranas, rastas miręs 
po Manhattan Bridge ties 
South St. ir Pike Slip. Neiš
aiškinta, kaip jis ten pateko: 
nukrito ar nušoko. Buvo pa- 

sveikata. Gyveno su 
452 — 50th St., Brook-

žeista 
šeima 
lyne.

Matykite Tarybinius 
Judžius

Karas.”
Sevastopolis atlaikė 
mėnesių apgulimą. 

Juodųjų Jūrų karo

Stanley teatre, ant 7th Avė., 
netoli 42nd St., New Yorke, 
rodo sovietinį istorinį veikalą 
“Admiral Nachimov.” Tai 
karas Turkijos, Francijos, An
glijos, Sardinijos ir jų talki
ninkų prieš Rusiją 1853-1855 
metais, arba kitaip vadinamas 
“Krymo

Tada 
devynių 
Rusijos
laivynas, vadovystėje admiro
lo Nachimovo, sunaikino daug 
galingesnį Turkijos karo lai
vyną, komanduojamą anglų 
admirolų.

šis veikalas iškelia tų lai
kų intrigas prieš Rusiją, ves
tas su pagalba Turkijos. Tos 
intrigos dabar vėl kartojasi 
tarptautinėj politikoj.

Prie to, rodo Stalingradą, 
kaip jis dabar atrodo po 5- 
kių 
šių.
tas, 
jai . . .
gražiausios architektūros, taip, 
kad atrodo,, kaip kokis sodas. 
Yra gražios muzikos, tai 
tarusijos melodijos.

D. M.

metų nuo tų žiaurių mū- 
Miestas gražus, atstaty- 

jau virš 2,700 namų nau- 
pastatyta, pagal planą,

Bal-

š.

(per

Koncerte Laisvei 
Aukojo: »

J. Wizbor iš Elizabeth 
Ę. Mizarą) $5.

Drg. Zmitra iš Johnson Ci
ty, N. Y., pamatęs Laisvėje, 
jog $3.15 dar trūko iki šešių 
šimtų dolerių (visos rinklia
vos bendros sumos), nuspren
dė pridėti sudarymui lygių 
$600. Dovaną atsiuntė jo 
duktė Bronė sykiu su prenu
merata.1 Pirm to jinai kon
certe asmeniškai jau buvo ati
davusi šeimos serą.

Apie Ridgewoodieciy 
Bankietą ir Greta 
įvykusią “Parę”

Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
Lapkričio 20 d. .šios kolonijos 
kuopos (LLD 55-ta . ir LDS 
103-čia kuopos) turėjo suren
gusios labai šaunų bankietą 
šapolo - Vaiginio svetainėje, 
147 Thames St. (Apie šio ban- 
kieto programą jau buvo mi
nėta pirmesnėje koresponden
cijoje, tad“ čia praleidžiame.— 
Red.) z

Kad bankietas gerai pavyko, 
daug kredito priklauso priren- 
gimo komisijai, o joje buvo: 
nuo LLD 55 kp. P. Grabauskas 
ir J. Steponaitis; nuo LDS 
103 kp. P. Kukonis ir P. Ba
li arsk as.

Už skaniai sutaisytus vai- 
u

gius kreditas priklauso gaspa- 
dinėms. Jomis buvo: M. Kal- 
vaitienė, M. Babarskienė, M. 
Stripeikienė, taipgi Stripeikų 
sūnelis Albertas joms gelbė
jo.

Padavėjomis svečiams maisto 
ant stalų buvo šios jaunuolės: 
seserys Dolores ir Gene Wait
kins, Ruth Babarskaitė, Mrs. 
Wane, Florence Kazakevičiū
tė, M. Ėnderson.

Manau, kad sekačiuose LLD 
ir LDS kuopų susirinkimuose 
bus išreikšta širdinga padėka 
visiems tiems, kurie kaip nors 
prisidėjo prie surengimo mi
nimo bankieto. O aš nuo ha- 
vęs dabar jiems išreiškiu di
delę padėką.

Beje, bankieto proga gauta 
į LLD ir viena nauja narė.

Kaimynams raportavus poli
cijai, kad jie p*er keletą die
nu nematė iš buto išeinančios 
78 metų amžiaus Rosinos Oli
veri, New Yorke, policija įsi
laužė į jos butą. Rado ją ant 
lovutės virtuvėje pusgyvę, ma
tomai, perąlkusią. Nuvežė li
goninėn.

Jos Varganame bute radę 
kelioliką deimantų — žiedų 
kitų gražmenų.

TAMMANY REIKALAUS 
PERRINKIMO TEF3ĖJO

ir

diena keliuose 
balsavimų maši- 

Tamo įžiūrima

sakoma, jie tiki-

Republikonų i;* liberalų kan
didatui į palikimų teisėjus 
(surrogate) George Franken- 
thaler laimėjus rinkimus tik 
su labai maža didžiuma bal
sų, Tammany Hali demokratai 
grasina bylą perkelti teisman. 
Reikalaus perbalsavimo.

Tammaniečiai gavę skundų, 
kad rinkimų 
distriktuose 
nos neveikė, 
suktybės.

Greta to,
si, kad daugelis balsavusių už 
Progresyvių Partijos kandida
tą O. John Rogge ir numa
tydami, kad šiuo kartu jis dar 
nebus išrinktu, pabalsuotų už 
demokratų kandidatą Mul- 
len’ą, tuo būdu lengvai jį iš
renkant.

Tos neveikusios mašinos, ta
čiau, galėjo būti “sufiksytos” 
ne tiek prieš kandidatus į tei
sėjus, kiek prieš Vito Marc- 
antonio, kurio distrikto dalis 
randasi toje srityje, iš kurios 
rinkta teisėjas.

ant
ras-

Tics Riverdale, Bronx, 
New York Central trakių 
tas kūnas nežinomo vyriškio, 
apie 55 metų.

Laisvos Ispanijos Mitingai SUSTABDYT FR ANCO

Laisvo-

Ispanija yra J. Tautų 
d ienotvarkė j G r uo-
džiui. Sukrus 80 šalių 
žmonės laike
sios Ispanijos Savaitės 
Grubd. 2 iki 9 <1., rei
kalaus išlaisvint Ispa
niją ir neleist Franco > 
į J. Tautas. ■,

KELKITE PROTES-Į 
TA • • • Dalyvaukite ; 
viename iš 50 
nirno mitingų 
Valstijose

laisvi-
Jungt.

BRONX. Sekm., Gruod. 5,2 P. M.
Bronx Winter Garden

QUEENS. Sekm., Gruo. 5, 2:30 P.M.
Sunnyside Gardens

• Sen. Glen Taylor. Dorothy Parker. 
Paul Draper. Ada B. Jackson. Dr. 
Edward K. Barsky. Kongr. Leo Isac- 
•son. Maxine Sullivan. Ispanų šokiai.,

MANHATTAN. Pirm. Gr. 6, 8 P. M.
Manhattan Center

• Kongr. i Vito Marcantonio. James Wa
termart Wise. Howard Fast. Mary Van 
Klecek, Dunham šokikai.

B’KLYN. Ketvrt., Gruo. 9, 8 P. M.
Academy of Music

• Howard Fast. Paul Robeson. O. John 
Rogge. Rose Russell. Jean Leon 
Destine. Haiti Šokikai.

TIKIETAI: 
$1.80, $1.20, 80c 
(taksai įskaityti)^

JOINT ANTI-FASCIST REFUGEE COMMITTEE,
192 Lexington Avenue, New York City, LE 2-3184

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 

H kalui esant ir 
■ padidinu tokio 
y 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. GLenmore 5-6191

, BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA 

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

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. , < .

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave. 
Tel ŠTagg 2-8842 .

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street A

BROOKLtN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta.
’Wiiimii;--------------------- --------------- ~ —*

Valandos:

A

-.P. 1
1

Majoras Atstatydino Matusevičius Sugrįžo 
2 Rendu Tarybos Narius Iš Izraelio

Majoras O’Dwyer praėjusį 
trečiadienį “rezignuodino” du 
miest'avosios butams ir ren- 
doms tarybos narius, Maurice 
Finkelstein ir Louis Toth, na
mų savininkių firmų sąskaiti
ninką.

Sukrėtimas įvyko po to, kai 
ta taryba leido viešbučiams 
kelti rendas, paskui, kilus kri
tikoms ir teisėjui neparėmus 
to pakėlimo, ta pati taryba 
savo leidimą atšaukė. Tary
ba buvo paties majoro paskir
ta.

Pradžioje šios savaites lan
kėsi Laisvėje Dovydas Matu
sevičius, ką tik sugrįžęs iš 
Palestinos. Jis buvo nuvykęs 
asmeniškai patirti, kaip gyve
na ir kovoja naujoji žydų 
valstybė Izraelis.

Kaipo nauja šalis ir dar tu
rinti kariauti, sako Matusevi
čius, dar daug turi nedateklių 
ir daug turi panešti vargo iki 
atsistos ant kojų. Tačiau 
žmonės yra pasiryžę išsaugoti 
savo šalį ir ją pastatyti ant 
kojų.

a
SANBŪRIS DEL TAIKOS

PANYUŠKIN
Ambasadorius iš 

Sov. Sąjungos

Gerbiamasis Kun.
HEWLETT JOHNSON

CANTERBURY!)
DEKANAS

Paul
ROBESON

Liaudies
Artistas

HENRY A. WALLACE
m Taikos Paradas Muzika ••• < . •»

Madison Square Garden
Pirmadienį, GRUODŽIO 13 d, 7:30 P. M. ::

Į. Tikietai: $2.40, $2.00, $1.80, $1.50, $1.20, 85c, 60c "
•• (įskaitant taksus) j j
•• Rengia: NATIONAL COUNCIL OF AMERICAN-SOVIET ;; 
jį FRIENDSHIP B
j; 114 East 32nd Street, New York 16, N. Y.—MU 3-2080 R

pARCflS

Pagaliaus
ORO PAŠTU
DABAR .Apdrausti Dovanų Pundeliai nusiunčiami j kelias dienas. 

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

WORLD TOURISTS nc
1845 BROADWAY (60th SI.,. MA YORK 23. N. Y. 
Telephone: Luxemburg 2-0590

BRONX AGENCY

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONA8

3 Savininkas >

306 UNION AVENUE
> w >

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

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

UP

kad jūsų plaukų pro-

sutai-

Hairdressers

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą... blizgantį 

sukelia komplimentus

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per

Albiną 
Stripinį
Permanent Waves

50

Swirl Cut

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

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

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

Fashion
Center

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

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

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

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. Evergreen 7-62^8
6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Lapkr 27, 1948




