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“Wan-la!”
Sotus Alkanus. 
Ta Pati Lazda Visiems. 
Barzdotas Prelatas.
“Baisi Ragana.”
Čiango Auksas Amerikoje.

Rašo A. BIMBA

Vienas korespondentas kal
bėjosi su bėgančiais turtingais 
kiniečiais. Jie bėga nuo ar
tėjančios liaudies armijos. 
Korespondentas sako: Kiek
vienas jų linguoja galvą ir sa
ko: “Wan-la! Wanda!”

♦ »
G lietuviškai tas reiškia: 

‘‘Viskas baigta! Viskas baig
ta !”

★ ★ ★
Radijo komentatorius Ful

ton Lewis, Jr., niekina viską, 
kas pažangu ir dora. Už lai 
jis nuo savo sponseriy gauna 
apie keturis šimtus tūkstančiu 
doleriu algos per motus.

Aišku, kad Lewis yra sotus. 
Aišku taip pat, kad jis alka
nųjų nepažįsta. Todėl jis sa
ko, kad 96 nuošimčiai visų 
darbininkų, kurie ima nedar
bo apdraudą, yra neteisingi.

Sunku šį sutvėrimą pamo
kinti. O pamokinti būtų ga
lima ir reikėtų. Geriausia gi 
mokykla, tai bedarbių eilė.

> Pabuvotų jis bedarbių eilėse 
ir tuojau kitaip galvotų.

★ ★ ★
Įkaitęs ir įpykęs CIO pre

zidentas Murray konvencijoje 
vienu laiku šaukė:

“Jei komunistas vadovauja 
CIO unijai ir po keleto metų 
negali įrodyti savo tinkamume 
suorganizuoti neorganizuotus 
tos pramonės darbininkus, tai 
dėl tu darbininkų labo jis pri
valo rezignuoti.”

Šventa tiesa.
Bet kodėl tiktai komunis

tui ta lazda taikoma? Ko
dėl netvoti ta pačia lazda so
cialistams, demokratams bei 
republikonams, kurie per de- 

b vii" sėtkus metų yra prezidentais 
unijų, kurios turi' po saujelę 
narių, o tose pramonėse šim
tai tūkstančių darbininkų te
bėra neorganizuoti?

Vadinasi, Murray, tylėda
mas apie kitų politinių pažiū
rų netinkamus vadus, o pul
damas tik komunistus. įrodė 
savo vienpusiškumą ir nesą- 
žiniškumą. 

★ ★ ★
Kunigų Draugas praneša 

didelę ir džiugią naujieną: 
Kunigas Krupavičius paaukš
tintas į prelatus.

Aš dažnai pamanydavau, 
kaip dar ilgai šis barzdotas 
kunigas ir be' galo suktas po
litikierius tarnaus tik papras
tu kunigu! Jau jeigu Darbi
ninko redaktorius kun. Urbo
navičius už reakcinį liežuvį 
tapo prelatu, tai juk Krupavi- 
čius kur kas daugiau tos gar
bės yra užsitarnavęs!

Argi kun. Krupavičius 1926 
metais nepadėjo Smetonai ir 
Voldemarui nuversti derrio- 
kratinę Lietuvos vyriausybę ir 
sušaudyti "keturis Lietuvos 
darbininkų vadus? Tada bu
vo pranešta, kad gruodžio 
perversmo dienomis kun. 
Krupavičius su revolveriu 
rankoje švaistėsi Kauno gat
vėmis ir vadovavo fašistiniams 
razbaininkams.

Gerai, kad nors dabar po
piežius to vyro darbus atsi
minė ir tinkamai įvertino, pa
keldamas jį į prelatus!

★ ★ ★
Kalbėjausi su moteriške, 

kurios gera draugė dirba toje 
ligoninėje, kurioje anuo laiku 
čiang Kai-šekienei buvo pa
daryta operacija. Visi gydy
tojai ir visos slaugės, kurios 
tik kokį nors reikalą turėjo su 
ja, sako, vadina ją “baisiąja 
ragana.” Į kitus žmones ji 
žiūrinti kaip į paprastą pur
vą. Esanti žiauri ir pikta.

O. mūsų komercinė spauda 
Madam čiangienę pavertė 
gražiausia, meiliausia ir ma
loniausia moteriške visoje 
ašarų pakalnėje.

(Tąsa 5-me pusi.)

KINŲ LIAUDININKAI
APEINA NANKING^.
Komunistai-Liaiidiniiikai Pasiekė Šanchajaus Apylinkę

Nanking, Kinija. — Kinų 
liaudininkai - komunistai 
atėmė iš - čiang Kai-šeko 
tautininkų Huaiyin ir Jua- 
ian miestus, prie Didžiojo 
Kanalo; vienas miestas už 
100, kitas už’ 90 mylių į 
šiaurės rytus nuo sostinės 
Nankin go.

Liaudininkai apsupo Ki- 
angyen miestą, vadinamą 
šiauriniai-rytiniu raktu į 
Nankingą.

Komunistų Liaudininkų 
kariuomenė pagrobė šimtus 
valčių plaukimui Yangtze 
upe į Nankingą.

(New Yorko Herald Tri
bune žemlapis rodo, jog ko
munistai užėmė pajūrio 
ruožtą iki šiaurinio šono 
Yangtze upės žiočių. Pieti
nėje Yangtze žiočių pusėje 
stovi šanghajus, pusšešto 
miliono gyventojų miestas.

(Yangtze žiotis pasiekda
mi, 'komunistai 'jau gana to
li apėjo sostinę Nankingą 
ne tik iš šiaurės, bet ir iš

Komunistai kietai suver
žė 250,000 tautininkų armi
jos, bėgusios iš Sučovo, ir 
visomis pusėmis naikina ją. 
Ta armija subrukta- tik 8 
mylių ilgio ir 5 myl. pločio 
sklype ir be atlaidos mėsi- 
nėjama. Kitos tautininkų 
armijos apgultos ir naiki
namos Suhsiene ir Pengpu 
srityje.

Kinų komunistų radijas 
atsišaukė, kad apsuptieji 
pasiduotų; sako:

— Jūs dabar esate taip 
kietai apsupti, kaip geleži
nėje statinėje. Jūs neturite 
nė mažiausios progos iš
trūkti. Jūsų padėtis yra net 
blogesnė, negu Septintosios 
armijos.

Septintoji tautininkų ar
mija buvo sunaikinta į ry
tus nuo Sučovo, ir nusišovė 
jos generolas Huang Po- 
tao.

Šiauriniame 
pingo srityje
komunistai užėmė Miyun ir 
Huaijou miestus. Kiti jų ar
mijos junginiai grumiasi 
artyn Tangku, Tientsino 
uosto.

fronte, Pei- 
liaudininkai-

šanghai, Kinija. — šio 
miesto policija slapstosi nuo 
demonstruojančių prieš či
ang Kai-šeko valdžig kinų.

Dulles Šaukia Pasaulį 
Prieš Sovietus

Paryžius. — John Foster 
Dulles, republikonas Tru- 
mano delegatas Jungtinių 
Tautų seimui, šaukė • visą 
pasaulį susivienyt prieš So
vietus ir komunizmą. Jis 
pasakojo, kad sovietiniai 
komunistai iš šiaurinės Ko
rėjos gręsią nuverst ir pie
tų Korėjos valdžią. — Pieti
nė Korėja jankių užimta.

Dulles ragino užgirt pie
tų Korėjos valdžią. .

Sovietų delegatas Mali
kas užreiškė, jog vadinama 
pietinės Korėjos valdžia y- 
ra tik Amerikos imperialis
tų įrankis.

Kariniai žemlapiai rodo, 
jog komunistai iš vakarų 
pusės apėjo ir milžinišką 
fabrikinį miestą Hanko- 
wą.

Tuo tarpu jie nuolat artė
ja prie Nankingo. Bet dar 
nežinia, ar komunistai pir
ma šturmuos Nankingą ar 
Šanghajų. Jeigu paimtų 
Šanghajų, tai būtų kilpa ir 
Nankingui.

Jankių Marinai Ginsią 
Saviškius Šanghajuj

Šanghai, Kinija. Čio- 
naitinė kinų spauda rašo, 
jog Amerikos karo laivai iš
kels į Šanghajų 1,300 savo 
marinų, kuomet 
kai r komunistai 
šio didmiesčio.

Amerikos konsulatas ir 
kariniai jos atstovai ruošia 
jėgas “apginti savo tautie
čius”, kaip sako N .Y. Times 
korespondentas.

liaudinin- 
arįės prie

Kinų komunistai pranešė, 
jog sunaikino 7-tą tautinin
kų armiją.

Korporacijų Pelnai 
—20 Biliūnų Dolerių

Washington. — CIO uni
jų centras apskaičiavo/ jog 
didžiosios amerikinės kor
poracijos ’per metus susi- 
kuopė 20 bilibnų dolerių 
gryno pelno. CIO vadai rei
kalauja, kad kongresas ap- 
taksuotų korporacijų 
pelnius.

Kiny Liaudininkai 
Artėja Prie Peipingo

virš-

KinųPeiping, Kinija, 
liaudininku - komunistų ka
riuomenė užėmė pozicijas 
tik už 17 mylių į šiaurės 
rytus nuo Peipingo, seno
sios sostinės.
~ Čiang Kai-šeko. tautinin
kų priešai susprogdino di
džiulius gazolino sandėlius 
Peipingo lėktuvų aikštėje, 
svarbiausioje tautininkų 0- 
ro jėgų stovykloje.

SYRIJA IEŠKO NAUJO 
PREMJERO

Damaskas,. Syrija. — Per 
rįaūšeš prieš Syrijos vai-' 
džią suiro jos ministrų ka
binetas. Dabar kviečiamas 
Emiras Abel Arslan suda
ryt naują kabinetą.

Arslan, Syrijos delegatas 
Jungtinių Tautų seimui, 
šaukė panaujint užpuolimo 
karą prieš Izraelio valsty
bę, v
šanghai Policija Esanti Ne

ištikima čiangui
Šanghai, Kinija. — Ne 

tik šio miesto žmonės maiš
tauja prieš tautininkų val
džią, bet ir policija, neišti
kima jai, sako amerikiniai 
korespondentai.

ORAS.—šaltoka giedra.

t

Tsingtao 
oficialiai

Jungtinių Valstijų marinai marŠuoja miesto 
gatvė’mis, Kinijoje. Jie buvę pasiųsti (sako 
pranešimai) pagelbėti iš ten iškraustyti 4,000 mūsų 
šalies piliečių. Tam buvę pasiųsta dar 1,500 marinų 

greta nuo seniau ten jau buvusių 4,500.

Anglai ir Amerikonai Vilioja 
Darbininkus iš Rytinio Berlyno

Berlin.—Amerikonai pra
neša, kad 650 vokiečių dar
bininkų apleido Bewag el
ektros fabrikus sovietinėje 
Berlyno dalyje ir perbėgo į 
anglų užimtą mYesto' kam-, 
pą. Jankiai ir anglai vilioja 
daugiau išlavintų darbinin
kų iš sovietinio ’ Berlyno 
ruožto.

Anglai - amerikonai buvo 
paskelbę, kad 2,000 elektri
nių darbininkų nusitarę 
bėgti iš sovietinės miesto 
srities pas anglus.

Sovietų vyriausybe areš
tavo 6 vokiečius, kurie ga
dino bei trukdė darbą Be
wag elektros darykloje. Tie 
gadintojai taipgi vogė įran
kius ir techninius prietaisus 
ir nešė į angliškai-ameriki- 
nę Berlyno dalį.

Anglai - amerikonai, vo
kiečiu socialdemokratai ir 
naciai todėl kurstė streiką, 
reikalaudami paleist areš
tuotus ir pašalint sovietinę 
policiją iš fabriko.

VAKARAI IR MARSHALLO PLANAS PADĖSIĄ 
JUGOSLAVIJOS VALDOVUI TITUI / _ _ _ _

Roma. — Teigiama, kad 
eina prekybinės derybos 
tarp Italijos, Jungtinių Val
stijų. ir Jugoslavijos Tito 
valdžios. Amerika leisianti 
Italijai gabent Jugoslavijon 
dirbinius, pagamintus iš 
medžiagų, kurias Marshallo 
planas davė Italijai. Iki šiol 
buvo uždrausta toki išgabe
nimai į Sovietų Sąjungą ir 
draugingus jai kraštus.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų spauda rašo, kad 
penkios vakarinės Europos 
valstybės, gaunančios ame
rikinę Marshallo paramą, 
tariasi pradėt prekybą su 
Jugoslaviją.

(Tito darosi geras vaka
rams po to, .kai jis išstojo 
prieš Komunistų Informa
cijų Biurą.)

♦

Našlė Kiny Krikščionio 
Generolo Prieš Čiangą

Gen. Clay Pakeitė Mirties 
Bausmę Naciui žmogžudžiui

NUSIMELAVO1 ŠNIPUKAS
WHITTAKER CHAMBERS
Neatsako, Kodėl Jis Slėpė “Išvogtus Valdžios Sekretus”

New York. — Federalė 
grand džiūrė, klausinėjo vie-

jos narį ir kongresmanų 
Neamerikinio Komiteto a- 
gentą Donaldą Appelį, kaip 
liudytojus apie tariamą iš
vogimą “valdžios sekretų.”

Grand džiūrės daromi ty
rinėjimai rymo ant šnipuko 
Whittakerio Chamberso pa
sakų ir. ant surastų pas jį

Marshallui Išpjautas
Vienas Inkstas

Washington. — Valsty
bės sekretoriui Geo. Mar
shallui per operaciją ligoni
nėje tapo išpjautas inkstas, 
ant kurio buvo užaugę du 
skauduliai. Sakoma, opera
cija pavyko.

Praeitą žiemą buvo nu
pjauti Marshallui du skau-’ 
dūliai/ vienas nuo nugaros, 
kitas nuo kojos.

Marshallas yra 68 metų 
amžiaus. Vėl kilo kalbos, 
kad jis, tu r būt, pasitrauk
siąs iš valdžios dėl nesvei
katos.

Fašistai Nužudė Dar 7
Demokratinius Graikus

Athenai, Graikija. — Mo
narcho - fašistų teismo 
sprendimu, tapo sušaudyti 
dar 7 demokratiniai graikai. 
Fašistai atrado, kad šie 
graikai' palaikę ryšius su 
partizanais, kariaujančiais 
prieš monarchistų valdžią.

Vakarinio Berlyno Majoras 
—Socialdemokratas Reuter

Nanking. — Našlė velio
nio krikščioniškojo kinų 
generolo F. U. Hsiango per 
radiją iš Mandžurijos šaukė 
buvusius to generolo sekė-' 
jus pereiti į komunistų-liau- 
dininkų pusę ir. kovoti prieš 
diktatorių Čiang Kai-šeką.

Lenku Prekybos Sutartis 
Su Argentina

Buenos Aires. —Argenti
na pasirašė prekyboj sutar
tį su Lenkija. Argentina 
siųs Lenkijai odas, vilną, 
vaisius ir tūlus kitus pro
duktus-. Lenkija mainais ga
bens Argentinai anglį, ce
mentą, plieną, geležinkeli- 
nius ir elektrinius įrengi
mus, popierį, chemikalus, 
audeklus, stiklo dirbinius ir 
k t.

1

Frankfurt, Vokietija. — 
Generolas L. D. Clay, kari
nis amerikonų gubernato
rius, pakeitė mirties baus
mę “amžinu? kalėjimu na
ciui Heinrichui Ricksenui, 
kuris nužudė vieną nukritu
sį talkininkų lakūną karo

’metu.

Pasakoja, kad Daug Vokiečių 
Bėgy pas Amerikonus

Berlin. — Karinis' ameri
konų gubernatorius Vokie
tijai, gen. Lucius D. Clay 
pasakojo, kad per mėnesį 
20,000 vokiečių perbėgą iš 
sovietinio Vokietijos ruožto 
į jankių užimtą sritį, o 10,- 
000 perbėgą į angliškąjį 
ruožtą. Esą, jie tikisi geres
nio gyvenimo pas 
amerikonus.

Berlin. — Socialdemokra
tai, klerikalai ir vadinami 
liberalai vakarinio Berlyno 
taryboje vienbalsiai išrin
ko savo majoru socialdemo
kratą prof. Ernstą Reute- 
rį. Vakarinė Berlyno dalis 
yra užimta amerikonų, an
glų ir francūzų, kurie ir su
rengė tarybos rinkimus 
praeitą sekmadienį.

Sovietų kontroliuojamoje 
rytinėj Berlyno dalyj veikia 
atskira valdyba, kurią išrin
ko darbininkų unijų ir po
litinių partijų konferenci
ją

Rezoliucija prieš Sovietus 
dėl Svetimšalių Vyrų Pačių |

Paryžius. — Jungt. Tau
tų seimo teisinis komitetas 
26 balsais prieš 6 smerkė 
Sovietų vyriausybę, kad ji 
neleidžia savo pilietėms 
svetimšalių pačioms išva
žiuoti su jais į jų vyrų 
kraštus.

Pasmerkimo rezoliuciją į-1 
nešė Čilės, Francijos ir U- 
ruguajaus atstovai.

valstybės dokumentų kopi
jų-

Chambers, Time žurnalo 
redaktorius, pasakojo, būk 
tų slaptų dokumentų foto
grafijas jam perdavęs Al
ger Hiss, buvęs valstybės 
departmento pareigūnas, e- 
są, kad Chambers perleistų 
sekretus sovietiniams šni
pams Washingtone.

Chambers sakėsi buvęs 
Komunistų Partijos narys 
ir tarpininkas tarp Algerio 
Hisso ir Sovietų agentų.iki 
1937 metų, bet tais metais 
atvirtęs į religiją, apleidęs 
Komunistų Partiją ir nusto
jęs šni panti.

Bet tie dokumentai pažy
mėti 1938 metais, vadinasi, 
už metų po to, kai Cham
bers “pasitaisęs.”

68 “sekretnų” dokumentų 
fotografijas Chambers pra
eitą savaitę išėmė iš arbū
zo savo farmoje Marylande 
ir atidavė valdžios agentam.

Grand džiūrei jis pasako
jo, kad per paskutinius 10 
metų jis neturėjęs pas save v 
tų “sekretų”, bet laikęs juos 
“draugiškoj globoj.” %

Bet, reporterių klausinė-----
jamas, Chambers pripažino: 
“Aš manau, kad jie buvo 
prie mano farmos.”

Jis neatsakė į klausimą: 
Kodėl Chambers tuos doku
mentus slėpė per 10 metų ir 
surado juos tiktai dabar, , 
kai Alger Hiss patraukė jį 
teisman už apšmeižimą.

Hiss užvedė bylą prieš 
Chambersą, reikalaudamas k 
$75,000 už apšmeižimą. Nes 
Chambers andai pasakojo 
kongresmanų Neamerikin. 
Veiklos Komitetui, kad Hiss 
buvęs “raudonas” ir palai
kęs ryšius su sovietiniais 
šnipais.

Hiss griežtai užginčijo 
visus Chamberso daromus 
įtarimus.

Washington. — Kongres
manų Neamerikinis Komi
tetas ieško dviejų spėjamų > 
buvusių valdininkų, kurie 
būk “išdavinėję Sovietams 
šalies sekretus.”

Buvęs valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Sumner . 
Welles sakė komitetui, jog 
vadinamieji išvogti doku
mentai atidengia valdžios 
slaptraščius (code). Tuose 
slaptraščiuose buvę politi
niai Amerikos planai dėl 
Vokietijos ir kitų kraštų.

anglus-

Nanking, Kinija. — Ko
munistai šturmuoja pasku
tines Čiang Kai-šeko tvir
toves kelyje į sostinę Nan- 
kingą.

Truman Siūlo Taisyt 
Karinius Teismus

Washington. — Prezid. 
Trumanas įsakė ir eilinius• 
kareivius priimti į teisėjus, 
kuomet teisiamas kareivis 
to reikalauja. Iki šiol tiktai 
oficieriai buvo teisėjai.

Žymėtina, jog kareiviai 
buvo kietai baudžiami už 
tokius nusikaltimus, už ku
riuos oficieriam nebuvo jo
kios bausmės.

Berlin. — Traukinių su
sidūrime į rytus nuo Ber
lyno užmušta 16.
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Prezidento Raportas Apie Graikiją
Prezidentas Trumanas pateikė Kongresui raportą 

apie padėtį Graikijoje. Raportas siekia iki š. m. rugsėjo 
mėnesio pabaigos.

Prezidentas skelbia, jog iki tos .dienos jungtinės Vals
tijos suteikė Graikijos fašistinių monarchistų valdžiai 
$170,000,000 ginklams ir amunicijai, taipgi siuntė ten 
Jungt. Valstijų militarinę atstovybę-misiją, kuri padėjo 
Graikijos monarchistams kovoti partizanus.

Graikijos monarchistai šiandien turi, sako prezidento 
raportas, 168,000 vyrų ginkluotose pajėgose — armijoje, 
laivyne ir aviacijoje.

Prieš pusantrų metų, kai buvo 
doktrina,” kai Amerika paskyrė,

paskelbta- “Truma'no 
pirmuosius milijonus 

dolerių Athenų monarchistinei valdžiai gelbėti, Graiki
jos partizanai, sako prezidentas, turėjo 15,000 vyrų savo 
armijoje, o šiandien — 22,000!

Vadinasi, per tą laiką, kai Amerika atvirai pradėjo 
gelbėti doleriais ir ginklais Graikijos monarchistų val
džią, Graikijos partizanų skaičius ne sumažėjo, bet pa
augo.

Dėl nepageidaujamos (Wall strytui) padėties Graiki
joje prezidentas kaltina Graikijos kariuomenę. Girdi, ji 
neužbaigė savo pradėto ofensyvo prieš partizanus, dėl 
to ji esanti kalta.

Atsimename, praėjusią vasarą Graikijos monarchistai 
skelbė pasauliui (panašiai, kaip Čiang-kai-šekas), būk 
jų .kariuomenė pradėjusi ofensyvą, kuris bėgyje keleto 
savaičių visiškai nugalės partizanus, — liaudies armiją. 
Ofensyvas prieš partizanus buvo pradėtas iškilmingai.' 
Bet, praėjus mėnesiui kitam, ofensyvas subliūško ir par
tizanų armija išėjo kur kas galingesnė, kaip buvo pir
miau.

Vieną dalyką turime žinoti: Graikijos partizanai turi 
šiandien kur kas didesnę savo armija, kaip 22,000. Bet 
dar ne viskas glūdi armijoje. Graikijos partizanai turi 
su savimi to krašto liaudį, to krašto darbo žmones. Sup
raskime: Graikijos fašistiJiė-monarchistinė valdžia yra 
taip įkyrėjusi graikų tautai, kaip Čiang-kai-šekas kinų 
tautai. Graikijos monarchistų liaudis neapkenčia, prieš 
juos kovoja, nepaisant to fakto, kad į kalėjimus yra su
kišta virš 100,000 politinių kovotojų, ir kad tūkstančiai 
jau buvo jų nužudyta ir dar tūkstančiai laukia fašistinio 
budelio.

Mes manome, kad Amerika turėtų liautis rėmusi fašis- 
, tinius monarchistus Graikijoje.- Mes sutinkame su tais 

Jungtinių Tautų vadais, kaip Evattas, kad Graikijoje 
turėtų būti paskelbta mūšių paliaubos, kad po to kuovei- 
kiausiai turėtų būti paleisti iš kalėjimų politiniai kaliniai 
ir įvykdyti laisvi, demokratiniai rinkimai. Šitaip išrink
tas krašto seimas įvestų šalyje tvarką.

O jei Amerika vis teberems monarchistinę valdžią, ci
vilinis karas nebus sulaikytas, tai, žinoma, ilgainiui prieis 

, prie to, kad dabartinė Graikijos valdžia susilauks čiang- 
,“kai-šeko likimo, bet tai nemažai graikų tautai kaštuos.

Quill’o “Pergalė”
Pirmadienį Chicagoje atsidarė Transport Workers 

Union (Važiuotės Darbininkų Unijos, CIO) suvažiavi
mas.

Kaip jau buvo pas mus rašyta, šitoje unijoje jau prieš 
tūlą laiką pradėjo smalą virtį josios prezidentas Michael 
Quill, pabėgęs iš Komunistų Partijos, vėliau iš Amerikos 
Darbo Partijos asmuo. Quill’as šiuo metu yra aršiausias 
progresyvių darbininkų neprietelius.

• Su kaikurių samdytojų ir CIO viršūnių pagalba, Quill 
ruošėsi šiam suvažiavimui didžiuliame įkarštyje. Rau- 
donbaubizmas buvo jo pats didžiausias ginklas. Kadan
gi šiandien raudonbaubizmas “pas mus” yra madoje, tai 
ir Quill’as nesidrovėjo juo naudotis; faktinai, tai jam 
padėjo verbuoti suvažiavimui delegatus.

• Prieš suvažiavimą tęsėsi kokusas po kokuso. Suvažiavi
mą pradėjus (jis pats suvažiavime ir pirmininkavo), 
Quill’as tuojau parodė, ko jis nori, kas jam rūpi.

Paprastai, unijų suvažiavimuose pirmiausiai daromi 
pranešimai iš praėjusių metų darbuotės. Unijos vadovy
bė pateikia suvažiavimui savo raportus-pranešimus. Tie 
raportai esti diskusuojami, svarstomi ir pagal juos sve
riama -vadovybės veikla. Jeigu toji veikla buvo unijai 
žalinga, tai suvažiavusieji, paprastai, išsirenka kitą va
dovybę, o jei gera — išrenkh tą pačią.

Bet šiame važiuotės darbininkų suvažiavime Quill’as 
neleido to padaryti. Jis pareiškė, jog pirmiausiai, girdi, 
turi 'būti išrinkta unijos valdyba, — išrinkta be jokių 
diskusijų, be niekur nieko.

Na, ir jo suorganizuota mašina laimėjo. Rinkimai įvy
ko, Quill’as ir jo pasekėjai tapo išrinkti, progresyviai, 
vadinasi, pralaimėjo.

Jei būtų vykusios pirmiau diskusijos, veikiausiai, to 
nebūtų buvę. Suvažiavimo delegatai, susipažinę su tikra 
unijoje padėtimi, veikiausiai būtų išsirinkę kitą veikėją 
savo prezidentu. Quill’as tai žinojo ir dėl to jis neleido 
diskusijoms įvykti. [

Taigi, važiuotės darbininkų unijistų suvažiavime lai
mėjo dešinieji, raudonbaubiai, bet pralaimėjo unija, jo
sios nariai.

o
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SIŪLO ČIANG KAI-ŠE- 
KIENĘ PASITIKTI SU 
NAUJA POLITIKA

“New York Post” nori, 
kad ši šalis pasitiktų ir pa
sveikintų ponią Čiang Kai- 
šekienę su mūsų šalies nau
ja politika linkui Kinijos. 
Dienraštis sako, kad ta gra
žioji ponia atvyko prašyti 
“daugiau ir daugiau kulkų 
žudymui daugiau ir daugiau 
Kinijos žmonių po. skraiste 
triuškinimo komunizmo.” 
Bet tai būtų mūsų klaida 
tą jos prašymą patenkinti.

“Tai atsišaukimas”, sako 
“Post”, “toliau tęsti ir dar 
praplėsti mūsų programos 
klaidą teikti militarinę pa
ramą Čiango režimui, kuris 
pasirodė ne vaistu prieš ko
munizmą, bet komunizmo 
priežastimi toje nelaimingo
je žemėje.

“Nes rūstus faktas yra 
tas, kad Čiango režimas 
taip atstume nuo savęs žmo
nes, jog jis dar šiaip taip 
pasilaiko tiktai pagalba re- 
akcijoniškiausios ir bruta- 
liškiausios miiltarinės dik
tatūros, moderniškajam pa
sauliui žinomos.”

Nuo Čiango režimo atsi
suko valstiečiai ir darbinin
kai. Amerikos ginklais 
tiems valstiečiams nebe- 
įkvėpsi meilės tam režimui.

“Post” reikalauja rimtai 
pažiūrėti į Kinijos padėtį. 
Kokia gali būti išeitis? 
“Post” griežtai priešingas 
teikimui toliau paramos 
Čiango diktatūrai. Tačiau 
jis nesutinka, kad Kinija 
būtų palikta “dievo va
liai.” »

Reikia žinoti, kad “Post” 
nemyli komunistų ir labai 
norėtų, kad Kinijoje komu
nistai neįsigalėtų. Todėl jis 
siūlo “tikrą išeitį”. Tai ko
kia ta išeitis? Ogi, teigia 
“Post”, reikia kreiptis prie 
Sun Yat-seno našlės ir jos 
prašyti, kad jinai sutelktų 
aplinkui save visas Kinijos 
demokratines spėkas suda
rymui naujos valdžios. Ši 
moteriškė turinti pilniausį 
pasitikėjimą visuose demok
ratuose ir komunistuose.

“Post” sako: “Mrs. Sun 
yra Kinijos revoliucijos 
dvasia — karšta priešas sa
vo švogerio sugedusio reži
mo — ir didelė jėga, aplin
kui kurią būtų galima su
daryti demokratų ir komu
nistų koaliciją formoje 
Liaudies Valdžios, kuri už
sitarnautų mūsų paramos.”

Vargiai kas išeis iš šio 
pasiūlymo. Kinijos liaudis 
jau pati ima savo reikalus į 
savo rankas. ‘

‘LAZDA, KURIOS ABU
DU GALAI LYGIAI GERI”

Tokią baisią lazdą sakosi 
suradus Clevelando fašisti
nė Dirva Maskvoje. Ji ra
šo:

Lazda turi du galu, bet vie
nas galas vis geresnis. To ne- 

\ ra su Maskva. Jos Hlzda vie- 
' nodai gerai kerta su abiem ga
lais. Iškeldama Berlyno triukš
mu, Maskva tyliai įšliaužė ’į 
Kiniją, kur komunistai gerai 
užtvojo per visus vakariečių 
pasaulinės politikos planus. 
Besiginčydami dėl Berlyno, ir 
Europos, vakariečiai nei ne
pamanė, kokia pirtis^ jiems už
kurta Azijoje, {vykiai Kinijo-

je verčią giliai , susimąstyti. 
(D., lapkr. 26 d.).
Tai yra sena ir jau labai 

nudėvėta pasaka, kad 
Kinijos liaudies kovos už 
laisvę ir gyvenimą yra Ma
skvos padiktuotos arba su
galvotos. Tuo blofu čiang 
Kai-šekas mulkino Kinijos 
žmones daug metų, bet da
bar tie žmonės prasiblaivo 
ir nuo jo nusisuka. Ne 
Maskva, bet Kinijos žmo
nės. Kinijos komunistų va- 

či-
hės, Kinijos Komunistų 
dovybėje, apsidirbs su 
ang Kai-šeko diktatūra.

istori- 
Labai

atsitin
ka d ji

gyvenimas žymiai

Amerikos pagal- 
karo čiangas ne-

ČIANGO PATI NIEKO 
NEBELAIMĖS

Dienraštis Vilnis anali
zuoją Čiang Kai-šekienės 
misiją Jungtinėse Valstijo
se. Laikraštis primena, kad 
anais metais, laike karo su 
Japonija, . toji ponia buvo 
Kinijos diktatoriaus atsiųs-, 
ta Amerikon pagalbos pra
šyti. Tada jai sekėsi, tada 
Amerikos žmonės jos balso 
klausė, Bet argi toji 
ja dabar pasikartos? 
abejotina.

Vilnis rašo:
čiangas savo žmoną 

te gal tikėdamasis,
Amerikos žmonių simpatijas 
jo valdžiai pakreips, kaip ji 
padarė laike karo. Bet tada 
buvo kas kita. Kinija kariavo 
prieš Japoniją, prieš fašistinę 
ašį. Dabar čiango valdžia ka
riauja prieš daugumą savo 
žmonių.

Tuomet manyta,. kad po ka
rui Kinijoj demokratinė val
džia įsisteigs. Taip mananti 
nusivylė. Kiniją valdo gene
rolai ir mandarinai. Demokra
tijos nėra. Liaudis skęsta var
ge. Visas 
pablogėjęs.

Nežiūrint 
bos, civilio
nuslopino.; Kaip tik priešingai, 
jo valdžia smunka.

Amerikos žm'onės turi prie
šintis siuntimui 'ginkluotų jė
gų, net davimui pinigų ir gin
klų čiango valdžiai. Siuntimas 
ginkluotų jėgų gali užkurti 
naują pasaulinį karą, kuris vi
sai žmonijai pavojingas.

Siuntimas ginklų ir pinigų 
tik prailgina civilį #karą, o 
Čiango valdžios vistiek neiš
gelbės.

Amerikai reikią visai nesi
kišti į Kinijos vidujines kovas. 
Tai yra kinų klausimas, o ne 
amerikiečių. Jei Kinijos žmo
nėms Čiango valdžia netinka, 
tai jų reikalas. Amerikos kon- 
gresmanai, politikieriai, o ir 
vyriausybininkai negali spręs
ti, kas kinams gerai ir kas ne
gerai. Tai yra pačių kinų 
kalas.

rei-

dėl ga’rbini- 
smetonizmo 
švenčių įsi-

BARA UŽ TIESOS 
PASAKYMĄ

Į diskusijas 
mo Amerikoje 
ir smetoninių
traukė ir pabėgėlis J. Kar
delis, buvęs Lietuvos Žinių 
redaktorius. Reikia žinoti, 
kad Kardelis save skaito di
deliu demokratu ir “totaliz- 
mo” priešu. Bet ar jis už
stoja A, Frenzelį, kuris 
smetonininkus kritikuoja? 
Priešingai: jis jį pasmer
kia. Ir dar kaip keistai pa
smerkia! Jis sako:

“Grįžtant prie A. Frenze- 
lio straipsio,' reikia pripa
žinti, kati j hm e pasakyta 
daug tiesos. Bet..-. ar vi-

Nemažai tų, kurie pirmadienį balsavo taip, kaip jiems 
diktavo Quill’as, gal kada nors gailėsis taip darę, bet jau 
bus pervėlu.

Tūli radijo komentatoriai, komentuodami apie šio su
važiavimo eigą, skelbė: “Komunistų Partija pralaimė
jo.” Mums rodosi, tai nėra.tiesa: pralaimėjo tie, kuriems 
rūpi išaugi n imas vąžiuotės darbininkų unijos į didžiulę, 
pralaimėjo tie, kuriems rūpi Amerikos darbininkų judė
jimo ir visos šalies ateitis. \

Bet tai yra tik laikinąs pralaimėjimas.;

suomet tai sakytina? Ar 
yra reikalas tai sakyti? Ir 
ar yra pagrindo tiems pasa
kymams?” (N., gr. 3 d.).

Kardelis protauja tikrai 
smetoniškai: tiesos nerei
kia sakyti, tiesą reikia slėp
ti. Frenzelis nusidėjo, kad 
tiesą paskelbė.

Šitaip nusigyveno žmo
gus, kuris kadaise didžiavo
si savo liberalizmu ir Lietu
vos Žiniose dažnai smetoni
ninkus pašiepdavo. Dabar 
visi “demokratai,” visi turi 
eiti išvien ir vieni kitų nuo
dėmes paslėpti. Taip moko 
Kardelis, taip turi elgtis A. 
Frenzelis, jeigu nenori nu
sidėti “demokratų bendra
jam frontui.”

—------------ A
KANADOS FARMERIAI 
APIE MARSHALL PLA
NĄ IR TAIKOS 
REIKALUS

& Kanados Saskačevanos 
farmeriai laikė savo kon
venciją, kuri, reikia pripa
žinti, rimtai pažvelgė į pa
saulinės taikos reikalus. 
Apie tai rašo Kanados 
Liaudies Balsas (gruodžio 
3 d.):

“Kanados farmeriai ypatin- 
* gai ir kanadiečiams priklau
sąs biznis aplamai labai nu
kentės, jeigu Kanados preky
ba su užsieniu bus paremta 
Jungtinių Valstijų ekonomija 
ir Maršalo planu,” pareiškė 
Wm. Irvino, Kanados parla
mento narys (CCF), kalbėda- 

. mas Saskačevanos farmeriu 
konvencijoj.

Irvine, kartu su CCF lyde
riu M. J. Coldwell,‘ važinėjo 
po Europą, kuri jis patyręs, 
kad amerikiečiai remia tik tas 
šalis, kurios skurdo priverstos 
priimti tokias sąlygas, kokias 
išstato Jungtinės Valstijos.

“Jiems reikia duonos,?’ sako 
jis, “todėl Amerika1 pasinau
doja tuomi. Jungtinių Valsti- 

" jų propaganda, tautinė ir 
tarptautinė, siekia padėti an
tidemokratinėms ir antisocia- 
listinėms jėgoms ir nori sulai
kyti socializmą visame pasau
lyje. . *

Konvencijos dalyviai parei
škė : “Mes norime taikos. Mes 
esame įsitikinę, kad nėra prie
žasties trečiam pasauliniam 
karui. Atominio ar net šal
to karo kupsty tojai yra pavo
jus viskam, kam mes tikime. 
Mes privalome turėti taiką. 
Mes, bijome, kad kitas karas 
sunaikintų civilizaciją. Mes 
reikalaujame, kad mūsų val
džia darytų viską, kas gali
ma, atsteigimui taikių tarp
tautinių santykių.”

Taipgi buvo priimta rezo
liucija, kurioj reikalaujama 

\ *

Tragiška Jurgio Kuraičio 
mirtis, įvykusi naktį iš 
gruodžio mėn. 2 į 3 dieną, 
turėtų būti gera pamoka vi
siems viengungiams, — pa
vieniai gyvenantiems žmo
nėms.

Kas nori, kad jis ar ji bū
tų palaidotas taip, kaip jis 
ai’ ji nori, privalo parašyti 
testamentą (Will) ir jį lai-, 
kyti tokioje vietoje, kur jo 
draugai ar pažįstami rastų. 
Kurie to nepadaro, jų laido
jimas dažnai gali būti atlie
kamas ne taip, kaip jis ar 
ji gyvas būdamas troško.

Paimkime velionį Jurgį 
Kuraitį ir jo laidotuves. 

’ Jurgis per metų eilę gy
veno taip vadinamoj room
ing - housėje pas vieną lie
tuvį biznierių Brooklyne 
(Williamsburge). Niekad 
nesitaikė man jo kambaryje 
būti, bet jis sakė, kad jo 
kambarys neblogas, nors 
nešildomas: erdvus ir oro 
esti užtenkamai. Bet arti
mų ryšių velionis su namo 
šeimininku neturėjo.

Na, Jurgis tragiškai mir
šta, — miršta bevežant li
goninėn.

Penktadienio rytą namo 
savininkas atvyko į Laisvę 
pranešti, kad Jurgis mirė.

Tuojau iš Laisvės ofiso 
buvo skambinta į Nauga
tuck, Conn., velionio broliui, 
Adomui Kuraičiui. Pastara
sis sakė, tuojau su grabo- 
rium atvyksiąs Jurgio pa
laikų pasiimti. 1

Jis atvyko su žentu ir 
graborium povakary j, bet 
.paaiškėjo, kad Jurgio palai
kų-negali tą dieną pasiimti, 
— reikėjo turėti specialus 
miesto leidimas.

Tuomet Adomas Kuraitis 
atvyko šeštadienį ir savo 
brolio palaikus pasiėmė, iš- 
siveždamas Naugatuckan.

Beje, Adomas Kuraitis 
penktadienį, susirinkęs, iš
sivežė visokius velionio 
daiktus - daiktelius iš jo 
kambario ir iš Laisvės. Jam 
taipgi buvo išmokėta ir ve-

sulaikyti siuntimą ginklų Ki
nijai.

Kas liečia prekybą, konven
ciją priėmė reikalavimą, kad 
Kanados valdžia stengtųsi iš
vystyti prekybą su visais kra
štais, kurie tik nori prekiauti 
su Kanada, mainų pagrindu.

Farmeriai jaučiasi, kad da
bartinė Kanados valdžios po
litika, kas liečia santykius ii’ 
prekybą su užsieniu, daro 
daug žalos jiems. Farmeriai 
reikalauja ne mažiau $2.00 už 
bušelį kviečių.

i At

Los Angeles Baby Line Furniture. Co. darbininkai, 
CIO ' United Furniture Workers nariai, neša karstą 
parodyti nesiskaitančiam su darbininkais samdytojui, 
kad jie yra pasiryžę palaidoti Taft-Hartley įstatymą, 

. gaifti pageidaujamą naują kontraktą.

lioniui priklausiusi savąitės 
alga.

Kai jis čia buw, laisvie- 
čiai prašė, kad Aaomas pra
neštų telefonu Jurgio laido- 
jim laiką. Būr^s velionio 
draugų, tame skaičiuje ir 
šitų žodžių rašytojas, norė
jo nuvykti Naugatuckan at
sisveikinti su Jurgiu, su ku
riuo teko drauge ilgai dirb
ti ir veikti organizacijose. 
Adomas Kuraitis tai žadėjo 
padaryti. Sakė: aš paskam
binsiu.

Mes manėme, kad Jurgio 
laidotuvės įvyks antradienį, 
gruodžio 7 d., kad galėtų iš 
Connecticut valstijos (ypa
čiai iš Waterburio) Jurgio 
draugai, su kuriais jis ka
daise yra bendrai dirbęs, 
atvykti į laidotuves. Taip 
buvo paskelbta ir Laisvėje.

Pirmadienio rytas.
Laukiame telefono iš 

Naugatucko,— Adomas Ku
raitis gi žadėjo paskambin
ti. Laukiame, laukiame, — 
nesulaukiame! Na, manome, 
Jurgio palaikai bus laido
jami antradienį, tad rytoj 
tikrai važiuosime. Tačiau, 
pagalvoję, pirmadienio po
pietį nutariame paskambin
ti į Naugatucką, graboriui, 
klausiant, kaip yra su Jur
gio laidotuvėmis?

Atsako: štai, dabar, jis y- 
ra vežamas į kapines!...

Adomo pažadai apie 
mums paskambinimą nuėjo 
vėjais!...

Ar tai gražu?
Jurgis priklausė Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimo 1- 
mai kuopai. Jis priklausė 
Literatūros Draugijos 1- 
mai kuopai. Jis priklausė 
Brooklyn© Lietuvių Atletų 
Klubui. Pastarasis norėjo 
pasiųsti gėlių vainiką. Be 
abejojimo, ir paminėtosios 
kuopos būtų padariusios tą 

! patį. Bet nežino nei kur, nei 
kaip! Laisvės įstaiga, kuriai 
velionis dirbo, davė grabo- 
riur pinigų, kad jis nupirk
tu vainiką, bet mes jo, ži
noma, nematėme, nes ten 
nebuvome, o nebuvome, nes 
mirusiojo brolis neišpildė 
duoto žodžio, —, nepranešė, 
kurdą dieną savo brolio pa
laikus laidos.

Man rodosi, Jurgio Ku
raičio palaikai reikėjo šitaip 
laidoti:,jie turėjo būti pa
šarvoti pas kurį nors gra- 
borių Brooklyne, — čia ga
lėjo pabūti šeštadienį ir 
sekmadienį, kad velionio 
draugai galėtų Jurgį žmo
niškai pagerbti ir atsisvei
kinti. Pirmadienį, jei Ado
mas Kuraitis taip norėjo, 
galėjo paimti Jurgio kūną, 
išsivežti į Naugatucką. Tai 
būtų buvę žmoniška ir 
draugiška.

Bet aš ir vėl grįžtu prie 
testamento: jei velionis 
Jurgis būtų palikęs testa
mentą, kuriame būtų buvę 
nurodyta, kaip ir kur' jis 
turi būti palaidotas, be abe
jojimo, taip ir būtų buvę pa
daryta. Jis, aišku, būtų no
rėjęs būti palaidotu taip, 
kaip aš nurodžiau.

Dabar gi... Jurgis ketvir
tadienį išėjo iš LDS Ūmo
sios kuopos mitingo, na, ir 
nieks iš draugų ant ryto
jaus jo nematė ir jau nema
tys! Viskas atlikta pogrei- 
čiu, be atodairos.

Žinoma, pagal įstatymus, 
brolis yra “bosas”, tad bro
lis ir elgėsi taip, kaip jis iš
manė ir norėjo. N—s.

Hamburg.—Nunacin. tei
smas atrado “nekaltu” 
Glaudą Dornierą, kuris sta
tė karinius lėktuvus' na
ciams.
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Fabrikantų Susivienijimo
Suvažiavimas

New Yorko mieste Įvyko 
galingiausios Amerikoje or- 
gan izac i j os su važi av i m as. 
Komercinė spauda suvažia
vimo eigą plačiai populiari- 
zavo, ilgas korespondencijas 
dėjo pirmuosiuose pusla
piuose.

Kalba eina apie Naciona
linio Fabrikantų Susivieni
jimo (National Association 
of Manufacturers) suvažia
vimą. Tai organizacija, ku
ri atstovauja patį stam
biausią kapitalą. Sunku 
rasti tokį pramonininką, 
kuris nepriklausytų šiam 
susivienijimui. P r i klauso 
taip pat stambesni biznie
riai. Laike Susivienijimo 
suvažiavimo biznieriai turė
jo savo atskirą sesiją. Jie 
pasisakė, kad jie kovos prieš 
atšaukimą Taft - Hartley 
įstatymo. Tasai įstatymas 
esąs geras ir naudingas.

'Aišku, kam Taft-Hartley 
įstatymas naudingas. Juk 
nebuvo jokia paslaptis, kad 
Nacionalinis Fabrikantų 
Susivienijimas tą įstatymą 
parašė, o kongresmanai jį 
priėmė. Jis naudingas sam
dytojams, nes jis nukreip
tas prieš organizuotus dar
bininkus.

Ne tik biznieriai iš Na
cionalinio Fabrikantų Susi
vienijimo stoja už palaiky
mą to pikto įstatymo, bet 
visi tos kapitalistų organi
zacijos nariai žada darbuo
tis, kad įstatymas nebūtų 
atšauktas arba panaikintas.

Šis fabrikantų balsas 
prieš Taft-Hartley įstaty
mo atšaukimą reiškia labai 
daug. Jau seniai puikiai ži
noma samdytojų įtaka Jun
gtinių Valstijų Kongrese. 
Tiesa, daugelis kongresma- 
nų, kurie buvo Fabrikantų 
Susivienijimo agentai bei 
pastumdėliai, įvykusiuose 
rinkimuose buvo supliekti 
ir naujame Kongrese nebe- 
dalyvaus. Tačiau dar pasi
liko užtenkamai tokių kon- 
gresmanų, kuriems sam
dytojų balsas yra ir dievo 
ir žmonių balsas, o darbo 
žmonių balsas jiems į jų 
ausis nepatenka. Todėl, aiš
ku, prisieis sunkiai kovoti 
tiems, kurie tikrai norės 
Taft-Hartley ^įstatymą iš
braukti iš įstatymų knygos.

Ko daugiau reikalauja 
Fabrikantų Susivienijimas? 
Jis reikalauja, kad prezi
dentas Trumanas ir demo
kratai, taip smarkiai laimė
ję rinkimus, pamirštų savo 
padarytus žmonėms paža
dus. O jeigu visiškai pa
miršti nebus galima, tai

juos reikią taip nusmailin
ti, jog iš jų mažai kas be- 
pasiliktų. Pavyzdžiui, Tru
manas prižadėjo sukontro
liuoti kainas. Fabrikantai 
jam liepia elgtis labai at
sargiai. Jeigu jau kur bū
tinai reikės kontrolę įvesti, 
tai, girdi, ji turi būti kuo 
trumpiausia. Iš viso tų kon
trolių, fabrikantai sako, tu
ri būti tik kelios, tik būti
nai reikalingos, kurių neį
vedus žmonės gali pamany
ti, kad vyriausybė visiškai 
nieko nedaro žmonių gero
vei.

Kaip į fabrikantų patari
mus pažiūrės prezidentas 
Trumanas ir naujieji kong
resmanai? Tik ateitis atsa
kys į šitą klausimą.

Pavojus yra. Prezidentas 
Trumanas jau pareiškė, kad 
jis savo kabineto šiuo tar
pu nepakeis. Jis palieka ka
binete net tuos narius, ku
rie jam nepadėjo laimėti 
rinkimus, kurie tvirtai ti
kėjo, kad Thomas Dewey 
bus išrinktas prezidentu. 
Prezidentas sako, kad jis 
visus kabineto narius pa
lieka savo vietose neribo
tam laikui.

Ką tas reiškia? Tas reiš
kia, kad jis nežada keisti 
savo politiką. Jo kabinetas 
susideda iš generolų ir 
stambiausių k a p i t alistų. 
Kabineto nariai yra įvairių 
departmentų galvos. Aišku, 
kad tos galvos rfeužsikiš 
ausų prieš fabrikantų bal
są. Tik jų pakeitimas kito
mis galvomis reikštų, kad 
prezidentas Trumanas tik
rai ruošiasi savo pažadus, 
sudėtus rinkimų metu, pra
vesti gyveniman, neatsižvel
giant į opoziciją.

Iš Fabrikantų Susivieni
jimo suvažiavimo galima 
suprasti, kad jis darys di
delį spaudimą ant preziden
to ir Kongreso. Milijonai 
dolerių bus išleista papirki
mams ir propagandai.

Prieš šitą spaudimą iš 
dešinės turėtų- susidaryti 
dar didesnis spaudimas iq 
kairės, — spaudimas orga
nizuotų darbininkų .ir šiaip 
organizuotos liaudies.

Fabrikantai pasisakė, ko 
jie nori ir ką jie darys. Da
bar turi liaudis prabilti su 
savo troškimais ir reikala
vimais. Salietis.

Washington. — 'Pas val
džioj šnipuką W. Chamber- 
są, “svietką” prieš komu
nistus, surasta kopijos už
draustų valdžios dokumen
tu, c

Matthew Woll ir I. M. Ornburn, viršininkai, linksmai 
sau juokauja AFL unijų konvencijoje Cincinnati mieste.
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*
Biski susigėdusios. Ir yra ko. Jos kaltinamos pelni- 
kavimu nuo veteranų jmamais bonais už išnuomojimą 
apartmentų. Jos ir 7 kiti tokie patraukti i teismą.

KAIP SU ĮVAIRIU VALSTIJŲ PR1EŠ- 
DARBIN1NKIŠKAIS ĮSTATYMAIS?

Atrodo, kad buvusiuose įsakymą ne tik atšaukt
prezidentiniuose rinkimuo
se buvo aiškiai Amerikos 
žmonių pasakyta, ką jie ma
no apie anti-darbininkišką 
Taft-Hartley įstatymą. Jie 
garsiai pasisakė prieš tą 
įstatymą. Jie balsavo už 
Trumaną ir demokratus 
todėl, kad jiems buvo pri
žadėtas to įstatymo atšau
kimas. Tuojau paaiškės, kaip 
tą savo pažadėjimą Truma
nas ir demokratai išpildys. 
81-masis Kongresas susi
rinks sausio mėnesį. Vienas 
pirmųjų sumanymų bus pa
siūlymas numesti į gurbą 
Taft-Hartley įstatymą, o 
sugrąžinti taip vadinamą 
Wagner Aktą^ kuris buvo 
po ilgos ir sunkios kovos 
Kongreso . priimtas Roose- 
velto prezidentavimo lai
kais.

Tačiau Taft-Hartley įsta
tymas tėra tik pusė bėdos. 
Kaip su panašiais įstaty
mais įvairiose valstijose? 
Kai 1946 metais reakcija 
pakėlė galvą ir kongresi
niuose rinkimuose republi- 
konai paėmė viršų, samdy
tojai nusprendė suduoti la
bai skaudų smūgį darbo 
unijų judėjimui. Įvairių 
valstijų seimeliai tuojau 
priėmė streiklaužiškus 
priešunijinius į s tatymus, 
pagrįstus Taft-Hartley įsta
tymo principais. Pasirodo, 
kad tokius įstatymus per 
tuodu trumpu metu yra pri- 
ėmusios 34 valstijos.

O reikia žinoti, kad at
šaukimas arba, panaikini
mas Taft-Hartley įstatymo 
dar nereiškia panaikinimą 
panašių įstatymų įvairiose 
v a 1 s tijose. Darbininkams 
nrisieis kiekvienoje valstijo
je sunkiai kovoti. Daugelis 
tų valstijų pasiliko republi- 
konų rankose ir po pastarų
jų rinkimų. Jose tebėra re- 
nublikonai gubernatoriais. 
Jų seimeliuose republikonai 
tebeturi daugumą. Keletas 
tu valstijų randasi pietuose. 
Nors jose viešpatauja de
mokratai, bet šitie demo
kratai nė kiek negeresni už 
pačius reakęijoniškiausius 
republikonus.

Šiomis dienomis Washin
gtone įvyko penkioliktoji 
metinė konferencija, kurią 
sudarė valstijų darbo komi- 
sijonieriai ir darbo unijų 
atstovai. Joje kalbėjo Jung
tinių Valstijų Darbo Sekre
torius ponas Maurice T. To
bin. Jis teisingai pripažino, 
kad prezidentiniai rinkimai 
reiškia Amerikos žmonių

Taft-Hartley įstatymą, bet 
taip pat riūšluoti visus pa
našius anti-unijinius įvai
riose valstij/se veikiančius 
įstatymus. Jis teisingai pa
stebėjo, jog' kai ku
riose valstijose 
tie į s t a t y mai yra dar 
žiauresni ir už Taft-Hart
ley įstatymą. Jis davė pa
žadėjimą, kad jis, kaipo 
Darbo Sekretorius, padės 
darbininkams apsidirbti su 
tais anti-unijiniais įstaty
mais. Aišku, jog jeigu po
nas Tobin laikysis savo žo
džio, tai jo parama darbo 
unijoms kovoje už panaiki
nimą tokių įstatymų turės 
didžiausios reikšmės.

Kaip ten nebūtų, su pra
džia 1949 metų mes maty
sime iš organizuotų darbi
ninkų pusės energingiau
sias pastangas išlaisvinti 
darbo unijas iš jas žiauriai 
varžančių įstatymų. Kova 
bus nelengva. Priešai labai 
galingi. Tų pastangų rezul
tatai labai daug priklausys 
nuo to, kiek organizuotiems 
darbininkams pagelbės pre
zidentas Trumanas, sekre
torius Tobin ir tie demokra
tai; kurie rinkimuose, mei- 
lindamiesi prie darbininkų 
balsų, pažadėjo jiems ateiti 
talkon, arba patenkinti jų 
reikalavimą sugrąžinti uni
joms tas teises, kurias jos 
turėjo prieš 1946 metų rin
kimus ir kurias jiems pa
tvirtino Wagner Aktas.

PlrilaiHnhia. Pa.
SVARBUS PRANEŠIMAS 

Bus palaidoti Mūsų Mylimo 
Fredo Griciūnuko Palaikai
Fredas žuvo pereito karo 

veiksmuose, 24 d. lapkričio, 
1944 m., Olandijoj. Jo palai
kai pargabenti ir randasi pas 
graborių Ramanauską, 1113 
Mt. Vernon St., Philadelphia, 
Pa.

Jo pagerbimui palaikų lan
kymas įvyks penktadienį, 10 
d. gruodžio. Gruodžio 11 d., 
šeštadienį, bus išlydėtas iš 
graboriaus Ramanausko 10 
vai. ryte į Oakland kapines.

Fredas Griciūnas buvo ne
pavaduojamas jaunuolis Lyros 
chore ir vaidinime' teatralių 
veikalų. Pažangioji lietuvių 
visuomenė liūdi jo.

Draugai Griciūnai kviečia 
draugus, drauges ir gimines.

A. J. Smitas.

London. — Spalių mėnesį 
amerikonai pirko 2,700 an
gliškų automobilių.

S. Altmants,

Tarybų Latvijos Ekonomikos
Didysis Pakilimas

Latvijos TSR Statistikos patriotų, gamybos novato-
Valdyba spalio mėnesį pra- rių judėjimas, įgijo
nešė valstybinio plano at
statant ir vystant respubli
kos liaudies ūkį įvykdymo
rezultatus per 1948 m. III 
ketvirtį. Pranešimas apie 
naujas pergales darbo, Ta
rybų Latvijos dirbančiųjų 
buvo sutiktas su giliu pasi
tenkinimu. >Kiekvienas lat
vis su teisėtu pasididžiavi
mu įsiskaitė į šį trumpą, 
bet iškalbingą pranešimą, 
matydamas šituose laimėji
mo skaitmenyse ir savo dar
bo dalį, dalį savo pergalės.

Pirmieji laimėjimai
Statistikos valdyba pra

nešė, jog III ketvirčio bend
rosios produkcijos išleidimo 
planas visos respublikos 
pramonės įvykdytas 123 
procentais, o šių metų 9 
mėnesių planas viršytas 17 
procentų. Palyginti su pra
eitų metų III ketvirčiu ben
droji produkcija išaugo 44 
procentais.

Latvijos respublikos svar
biausiųjų • pramoninių mi
nisterijų produkcijos gamy
binis planas per 1948 m. III 
ketvirtį šitaip įvykdytas: 
mėsos ir pieno pramonės mi
nisterijos įmonės įvykdė 
planą 133 proc., maisto pra
monė — 117 proc., lengvo
sios, tekstilės ir miško pra
monės — 124 proc., vietinės 
pramonės —123 proc., sta
tybinės medžiagos ministe
rija — 120 proc., vietinės 
kuro pramonės — 115 pro
centu celuliozės - popieriaus 
pramonė — 148 proc. ir. žu
vies — 104 procentais.

Visos, pastangos savais 
kaštais

Po pirmojo pasaulinio 
karo Latvija negalėjo pri
kelti savo ekonomikos per. 
20 metų.

Kapitalistinių šalių pa
vergiančios paskolos, už
krautos šaliai, buvo grandi
nė; jos nekėlė ekonomikos, 
o tempė ją žemyn, ne stip
rino ekonominę • nepriklau-> 
somybę, bet vedė į jos nu- 
stojimą.

Po antrojo pasaulinio ka
ro Tarybinė Latvija tvir
tai atsistojo ant kojų ma
žiau negu per trejus metus, 
nors žalos jai pridaryta de
šimteriopai daugiau.

Tai buvo galima įvykdy
ti tik todėl, kad latviu tauta 
yra broliškų tarybinių tau
tų draugingoje šeimoje ir 
nuolatos junta jų paramą. 
TSRS tautos padėjo ir tebe
padeda latviams visos savo 
industrijos pajėgumu, vi
sais TSRS planinio socialis
tinio ūkio turimais galimu
mais.

Nauji pasimojimai
Tarybų Latvijoj ne tik 

atstatytos visos pramoninės 
įmonės. Per pokarinius me
tus pastatyta dešimtys nau
jų, sukurtos tokios pramo
nės šakos, apie kurias pir
miau nė kalbos negalėjo bū
ti. Ir šitos naujosios pramo
nės ' šakos sėkmingai vysto
si. Taip, pavyzdžiui, hidro- 
turbinų gamyba išaugo 62,5 
proc. palyginti su praėjusių 
metų III ketvirčiu, elektri
fikuotų vagonų — daugiau 
negu 5 kartais; žymiai pa
kilo elektros energijos išdir- 
bimas, radijo imtuvų bei te
lefono aparatūros gamyba. 
Kasdien auga skaičius dar
bo didvyrių — moterų ir 
vyrų tarpe. Stachanovinin- 
kų judėjimas savo Tėvynės

respu-

virtį žymiai padidėjo visų 
maisto bei pramoninių pre
kių pardavimas gyvento
jams.

Dirbančiųjų gyvenimo 
sąlygos

Palengvėjo d i rbančiųjų
butu bei buitiesv gyvenimo

blikoj nepaprastą užmojį, sąlygos. Per pokarinius me- 
Tai vaizdžiai parodė prieš-! tus tūkstančiai darbininkų 
spalinis Latvijos dirbančių- šeimų persigabeno į naujus,
jų lenktyniavimas. Atskirų 
pramonės rūšių produkci
jos gamyba per šių metų III 
ketvirtį, palyginti su tuo 
pačiu praėjusių metų laiko
tarpiu, žymiai išaugo. Taip, 
pavyzdžiui, medžio apdirbi
mo universalinių staklių iš
leidimas išaugo 81 procen
tu, plūgų — 32,5 proc., ce
mento — 71,1 proc., šiferio
— 34,3 proc., popieriaus — 
63,2 proc., odinės avalynės
— 67,7 proc., vilnonių au
dinių — 45,8 proc., lininių 
audinių — 92,5 procento, 
baldų — 36.3 pr. Duonos iš- 
kepimas padidėjo 9.7 proc., 
dešros dirbinių gamyba —
14.4 proc., sviesto — 35,1 
proc., sūrių— 32 proc.; pa
pirosų — 54,5 proc* spirito
— 54,8 proc., ir muilo —
130.4 procento.
Transportacijos problemos

Audringas pramonės vys
tymasis ir prekių apyvarta 
pareikalavo iš geležinkelio 
bei vandens transporto, di
džiulio apkrovimo. Trans
portas sėkmingai susidoro
jo su šituo uždaviniu. Lat
vijos geležinkeliai įvykdė 
III ketvirčio pakrovimo pla
ną 106 procentais, iškrovi
mo — 102 procentais. Upių 
transportas per ketvirtį 
įvykdė pervežimų planą 130 
procentų.

1948 metais Tarybų Lat
vijos Jaukuose užderėjo 
aukštesnis , derlius, negu 
praeitais metais. Ir kolek
tyvinių ūkių derlius, žymiai 
pranašesnis už individuali
nių valstiečių ūkių derlių.

Ryškus grūdinių kultūrų 
gamybos padidėjimas, gy
vulininkystės padėties pa
gerėjimas, pramonės pro
dukcijos ir tame skaičiuje 
plataus vartojimo prekių 
gamybos išaugimas, sukūrė 
reikiamas prielaidas Latvi
jos dirbančiųjų gerovei pa
kelti. 1947 m. pravedus'pi
niginę reformą ir panaiki
nus kortelių sistemą, žymiai 
pakilo darbo žmonių realus 
darbo atlyginimas. Sistemi
nis valstybinių kainų maži
nimas produktams bei pra
moninėms prekėms iššaukė 
žymų kainų sumažinimą ir 
kooperatinėj prekyboj bei 
rinkose. Tarybų Latvijos 
darbo žmonės aiškiai pajuto 
kainų sumažinimą. Jie ga
vo galimumų,pirkti už savo 
darbo atlyginimą daugiau 
prekių negu pirma. Tai pa
reikalavo tarybinės preky
bos išplėtimo. Per III ket-

šviesius ir erdvius namus. 
Naujų gyvenamų namų sta
tyba, suardytųjų atstaty- ' 
m as tebesitęsė ir per šių 
metų III ketvirtį. Statybos 
planas per ketvirtį įvykdy
tas 119 procentų ir, paly
ginti su praeitųjų metų tuo 
pačiu laikotarpiu išaugo 28 
procentais. t

Buržuazinės Latvijos pra
monė, priklausiusi užsienio 
kapitalo interesams, kas 
metais vis mažėjo. Nedar
bas baisiai pliekė darbinin
kų klasę. Darbininkų gy
venvietėse viešpatavo skur
das, vargas ir badas. Kaip 
toli dabar šitie klaikūs lai
kai. Atgimusi ir naujai su
kurta Tarybų Latvijos pra
monė reikalauja kaskart 
daugiau darbininkų. Per šių 
metų 3-čią ketvirtį darbinin
kų ir tarnautojų skaičius,x 
palyginti su tuo pačiu per
nai metų laikotarpiu, išau
go 17,1 procento. Per tą 
patį laikotarpį darbo atly
ginimo fondas išaugo 18,4 
procento. Per trečią ketvirtį 
daugiau negu 4 tūkstančiai 
jaunų įvairių kvalifikacijų 
darbininkų baigė Latvijos 
TSR amatų mokyklas bei 
fabrikinio - gamyklinio ap
mokymo mokyklas ir buvo 
nukreipti į respublikos įmo
nes, į darbą savo specialy
bėje.

Kultūriniai polėkiai
Tarybų Latvijos miestuo

se bei kaimuose tolydžio au
ga mokslo įstaigų ir moks- ‘ 
leivių skaičius. Antai, šiais 
metais į respublikos 10 au
kštojo mokslo įstaigų priim
ta 1,952 naujų studentų. Į 
pirmąjį kursą technikumų 
ir vidurinių specialiųjų mo
kyklų įstojo 5.104 žmonės. 
Septynerių metų mokyklo
se bei vidurinėse mokyklose 
moksleivių skaičius, paly
ginti su praėjusiais metais, 
padidėjo 16.161 žmogumi.

1940 metais Liaudies Sei
mas, išreikšdamas Latvijos 
liaudies karščiausius .norus, 
pareiškė: “Tik didžiam sa
vo draugui, Tarybų Sąjun
gai padedant ir kaip lygia
teisis broliškos tarybinių 
respublikų šeimos narys, 
latvių tauta tegalės prikel
ti savo ūkį, išvystyti savo 
tautinę kultūrą, aprūpinti 
tautinį lygiateisiškumą, pa
rūpinti taiką, duoną ir tik
rą laisvę Latvijos darbo 
žmonėms.”- Ir šitie Latvijos ' 
liaudies karščiausi -norai ’ 
įvykdyti.

CIO viršininkai to. unijų centro konvencijoje Portland, 
Ore. Iš kaires: Philip Murray, Jacob S. Potofsky, L. 
S. Buckmaster. Konvencijos darbai skaitomi “žings

niu atgal” darbininkų judėjimui.
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DIENOS ir NAKTYS
10—1—48 APYSAKA —58—

(Tąsa)

— Taip, < kai teks vieną gatvę imti at
gal, tai bus geras forpostas pasistumti 
pirmyn, — pasakė Saburovas. — Reikia 
jį išlaikyti.

— Kai imsime atgal...—nutęsė Va
ninas. — Bijau, kad tas dar toli. ,

~ Kodėl? x
— Tuo tarpu duok dieve išsilaikyti 

ten, kur sėdime.
— Žinoma, — pasakė Saburovas, — 

aš apie tai ir kalbu, kad duok dievę/iš- 
silaikyti. O išsilaikysime, tad ir atsibu
sime.

— Tu kažkodėl linksmas, grįžai. Di
desnis optimistas, negu paprastai.

— Taip, žymiai didesnis, — pasakė 
Saburovas. — Tai nieko, kad vieną na
mą atidavėme. Tai yra, tas blogai, žino
ma, bet nieko. Tas, kad šiandien išsilai
kėme krante ir neleidome jų prie Vol
gos, — svarbiausia. Ir vėliau neleisime.

— Įsitikinęs? — paklausė Vaninas.
— Įsitikinęs.
— O kodėl įsitikinęs?
— Kaip tau pasakius? Galėčiau pa

teikti kai kuriuos logiškus įrodymus, bet 
ne juose reikalas. Jaučiu, kad taip bus. 
Šiandien tiek atlaikėme, kiek anksčiau 
nebūtume atlaikę. Pas juos kažkas lū
žo. Žinai, kaip užsukamas žaislelis. Štai, 
suko, suko, o paskui užsukimas-^-trakšt, 
ir daugiau nebeužsuksi.

— Na, ką gi, — pasakė Vaninas. — 
Su džiaugsmu patikėčiau. O mes čia dėl 
to namo tiek sielojomės, jog nei vakar, 
nei šiandien, išskyrus kartų apmaudą, 
daugiau nieko nejautėme. — Vaninas 
atsikėlė ir šlubčiodamas žingsniavo po 
blindažą.

— Ko tu šlubuoji?
— Sužeistas. Nieko, iki vestuvių iš

gis, — žinoma, iki mano, o ne iki tavo, 
nes tavo, sako, nebe už jūrių marių.

— Kas tai sako?
— Procenko.
— Na, ką gi, — pasakė Saburovas.— 

Pokylio salė paruošta. — Jis apmetė 
žvilgsniu blindažą. — Muzika bus, net 
užsienio muzikantai dalyvaus. Jaunikis 
yra. Beliko laukti, kol nuotaka su drau
gėmis atvyks į jungtuves.

— O šiandien, kai grįš Maslenikovas, 
suruošime bernvakarį, — pasakė Vani
nas. — Tu nemanyk, kad taip atsikra
tyti. Be bernvakario mes tau vis tiek ne
leisime tuoktis.

— Tik, kad pas Petią su atsargomis, 
berods, silpnoka. A, Petia?

— Kaip nors jau pasistengsiu, drauge 
kapitone, — pasakė Petia, — atsirasda
mas tarpdury. — Pusė butelio atsiras.

— Pagaliau, jis juk ūkvedys, — pasa
kė Saburovas, — jo baklagė be dugno: 
kiek begeri, visad joje pusė lieka.

— Tas tai teisybė, drauge kapitone,— 
pasakė Petia. — Pagaliau, jūs mane tei
singai įvertinote, — ir, atkimšęs bakla- 
gę, įpylė degtinės į puodukus, stovėju
sius priešais Vaniną ir Saburpvą.

Bet nespėjo jie pakelti puodukų prie 
lūpų, kaip prasiskleidė apsiau^tas-pala- 
pinė, ir Maslenikovas, linksmas, triukš
mingas, susitaršęs, pasirodė . blindažo 
tarpduryje.

— Palaukite, — pakėlė jis ranką. — 
Ką jūs darote? Be manęs?

Puolęs prie Saburovo, Maslenikovas 
jpagriebė jį, pakėlė iš vietos, išbučiavo, 
sugriebė už rankų, atstūmė nuo savęs, 
pasižiūrėjo, vėl prisitraukė, pabučiavo 
ir pasodino atgal — viską vienu aki
mirksniu. Paskui klestelėjo ant trečio
sios, prie stalo stovėjusios taburetės, ir 
netikėtu, smarkiu bosu riktelėjo:

— Petia, degtinės man.
Petia įpylė jam degtinės.
— Už Saburovą, — pasakė Masleni

kovas. — Už tai, kad jis greičiau būtų 
generolas. \

Bet Vaninas, pakėlęs puoduką, nusi
šypsojo savo liūdna šypsena ir pasakė 
kitaip:

— Už Saburovą. Už tai, kad jis kuo 
greičiau būtų istorijos mokytojas. '

Vaninas ir Maslenikovas sykiu pažiū
rėjo į Saburovą.

— Vadinas, istorijos mokytojas arba 
generolas? — paklausė Saburovas. — 
Aš pasirengęs būti gatvių laistytoju, jei 
dėl to karas baigtųsi nors viena diena

anksčiau. Žinoma, kad baigtųsi taip, 
kaip mes norime. Taigi, išgersime už ją.

— Už ką? — paklausė Vaninas.
Maslenikovas stuktelėjo jį keliu pas

talėje, duodamas suprasti, kad klausi
mas netaktiškas: na, žinoma, už Anią.

— Už ją — už pergalę, —paaiškino. 
Saburovas ir išgėrė vienu ypu. — O dėl 
mokytojų, — pasakė jis, atgaudamas 
kvapą, — tai po karo mes visi po truputį 
vienaip ar kitaip būsime istorijos moky
tojais. . . Na, kaip name, a? — kreipėsi 
jis į Maslenikovą.

— Ten karaliauja Koniukovas, — pa
sakė Maslenikovas.

Išgėręs tik vieną degtinės porciją, jis 
dėl nuovargio buvo jau tokios pakeltos ir 
iškilmingos nuotaikos, kada kalbama bū
tinai ilgai ir tiek sudėtingais sakiniais, 
jog jų kartais ir užbaigti nepavyksta.— 
Ten karaliauja Koniukovas, kuris pasi
skelbė įgulos viršininku ir elgiasi taip, 
kaip dera generolo leitenanto rangui, be 
to, užsikabino savo senąjį Georgijų, kurį, 
kaip kalba, jis nešioja laukdamas, kol 
kapitonas Saburovas įteiks jam teisėtai 
priklausantį, pagal armijos vado įsaky
mą, Raudonosios žvaigždės ordiną.

— Petia, ko tu žiūri? — staiga per
traukė savo kalbą Maslenikovas. — Juk 
puodukai tušti.

Saburovas paskersakiavo į Masleniko
vą, bet paskui, nutaręs, jog jis vis tiek 
dėl nuovargio virsta nuo kojų ir jam 
šiaip ar taip reikės miegoti, neprieštara
vo: Petia įpylė jiems dar po vieną porci
ja. \ •

— Štai kas įdomu, — pasakė Vaninas.
— Petia niekuomet nesuklysta: jis visa
da įpila lygiai po šimtą gramų.

— Tikrai, drauge vyresnysis polit- 
vadove.

— Aš žinau, kad tikrai. Ir jei net 
įvairūs indai — vienam į puoduką, an
tram į stiklinėlę,^trečiam į arbatinį puo
delį — vis tiek tiksliai pripilstė. Gal pa
aiškinsi paslaptį, a?

— Aš pilu ne iš akies, drauge vyres
nysis politvadove, o iš klausos ir pagal 
skaičiavimą. Laikau butelį tam tikru 
kampu ir tada pagal garsą skaičiuoju: 
vienas, du, trys, keturi, penki — baigta, 

- vienas, du, trys, keturi, penki — baigta.
— Na, šis, — pasakė Maslenikovas,— 

po karo dirbs vaistinių valdyboje.
— Niekados, drauge leitenante,—pa

sakė Petia. — Niekados.
— O ką gi tu po karoa veiksi?, — pa

klausė jį Saburovas.
— Aš dirbsiu tiekime. Aš nuostabiai 

dirbsiu tiekime.
— Tu, Petia, man rodos, išgėręs?
— Taip, drauge kapitone, kai jūs gė- 

» rėte už pergalę, aš taip pat išgėriau.
Taip, aš truputį išgėriau, — prabilo Pe
tia ir stabtelėjo. Jis nutylėjo, kad degti
nė, ko paprastai nebūdavo, paveikė jį, 
nes visos maisto atsargos baigėsi, ir jis, 
taupydamas maistą vadams, per visą 
dieną tesuvalgė du juodus' sausainius.
— Po karo, kaip ir anksčiau, dirbsiu 

įtiekime. Ir jei kas nors mano, kad po ka
ro tai bus neįdomus darbas, tas apsirin
ka. Aš noriu, kad ateitų tokie laikai, ka
da tai, ką aš dirbau 1933 metais, atro
dytų žmonėms juokinga. Aš buvau kara
lium, nes galėdavau gauti penkiasdešimt 
maišų bulvių arba tris maišus svogūnų. 
Bet kada nors, po karo, man pasakys: 
“Petia, gaukite* darbininkų valgyklai 
austrių, — pirma, ir šabli, — antra.” 
Aš pasakysiu: “Malonėkite.” Ir pietums 
bus austrių ir šabli.

—O tu kada nors valgei austrių? — 
paklausė- Saburovas. — Greičiausiai, tai 
baisi šlykštybė.

— Ne, nevalgysiu ... Aš tai dėl pa
vyzdžio. Aš tiesiog norėjau ką nors to
kio,-apie ką i jūs dabar mažiausiai galvo
jote. Dar jums įpilti?

— Ne, užteks. — Saburovas pasirėmė 
'galvą rankomis ir susimąstė.

Petia dabar kalbėjo nuoširdžiai, — tai 
buvo jo svajonės. O svajonės niekad ne
juokingos.

Užmerkęs akis, Saburovas galvojo 
apie tai, kiek svajonių, minčių apie atei
tį, pavėluotų atgailų ir neįvykdytų troš
kimų palaidota rusų žemėje per šiuos 
pusantrų metų; kiek žmonių, svajojusių,

(Bus daugiau)

“Kalėdos šiemet bus biski vėliau, ponaiti Clarence. 
Jūsų tėvas išvarė iš pareigų Šventąjį Klaus’ą už 

atsisakymą išpildyti Taft-Hartley afidavitą.”

1. Rapoportas.

PATARIMAI AKTORIAMS
RAUMENŲ ĮTEMPIMAS

Dabar pereisime prie se
kančio mūsų darbo sky
riaus.

Mes jau esame kalbėję, 
kad žmogus pasijunta su
mišęs, kai pastebi, kad į jį 
žiūrima. Aktorius arba kal
bėtojas, būdamas scenoje ar 
estradoje, stipriai pergyve
na šį sumišimo jausmą. 
žinojimas, kad į tave žiūri 
daug žmonių, sukelia in
stinktyvią, nesąmoningą 
raumenų reakciją. Mūšy 
raumenys lyg ir susitrau- 

\kia, per daug įsitempia, jzi- 
desiai darosi suvaržyti, ne
laisvi, balsas užkimšta, vei
das įgauna paprastai jam 
gyvenime nebūdingą, pasi
pūtėlio išraišką, \ bendrai 
žmogus tampa nebe savas, 
netenka jam gyvenime įpra
sto laisvumo. Tą jausmą pa
žįsta kiekvienas aktorius ar 
kalbėtojas, apskritai žmo
gus, kuriam teko pasirody
ti'žiūrovų akyse. Neretai 
noras įveikti tokį varžymą
si, sumišimą sukelia kitą 
reiškinį — perdėtą laisvu
mą, ištižimą ir judrumą, 
tam tikros rūšies sceninį 
įžūlumą aktoriaus elgseno
je, kas iš esmės yra 'tokia 
pat yda, kaip ir varžyma
sis, kūno įtempimas. Kaip 
nereikalingas kūno suvaržy
mas, taip ir perdidelis pa- 
laidzimas yra rezultatas 
aktoriaus bejėgiškumo, ku
ris stiprėja, žiūrovui jį vei
kiant, ir yra viena iš svar
biausių kliūčių, kurias ak
torius turi nugalėti, nes ki
taip nėra galimas jo teisin
gas išsivystymas.

Mes šitą kliūtį vadiname 
raumenų įtempimu ir sako
me, kad aktorius visą sce
noje buvimo laiką turi tu
rėti laisvus raumenis.

DĖMESYS IR 
RAUMENYS

Atsiminkite, kad rau- 
meny atpalaidavimo raktas 
yra organinis dėmesys, šios 
dvi mūsų sistemos sudeda
mosios dalys yra neišskiria
mai susijusios ir tarpusavy 
viena į kitą įsiskverbia. Be 
organinio dėmesio negali 
būti visiškos raumenų ra
mybės.

Kada jūs galutinai, visiš
kai rimtai ir iš tikrųjų su
sidomėsite prieš jus pasta
tytu objektu, jūs lyg ir už
miršite raumenis, jie nebe

trukdys jums.
Ir, atvirkščiai, sugebėti 

išsivaduoti iš nereikalingo 
raumenų įtempimo, priar
tėti prie ramios raumenų 
būsenos scenoje — tai, va
dinasi, palengvinti sau ga
limumą organiškai, atidžiai 
įsižiūrėti .į nustatytą ob
jektą.
RAUMENŲ LAISVUMAS

Kas yra raumenų laisvu
mas? Būdami scenoje, mes 
visą laiką darome vieno
kius ar kitokius judesius. 
Mūsų sąmonė duoda įsaky
mus, mūsų kūnas, klausy
damas jos, tuos įsakymus 
įvykdo; mes kalbame, vaik
ščiojame, sėdime, gestiku
liuojame (t. y. stengiamės 
judesiais atvaizduoti arba 
pabrėžti savo išreiškiamą 
mintį). Visus šiuos jude
sius mes atliekame savo 
raumenimis — mes kalba
me gerklės raumenų ir bal
so stygų pagalba, vaikščio
jame kojų raumenų pagal
ba ir 1.1.

Mūšų raumenys, vis tiek 
kokia būtų mūsų kūno pa
dėtis, turi atlikti tam. tikrą 
darbą, išeikvoti tam fikrą 
energijos kiekį.

Gyvenime mes visados iš
eik vo j ame tiek raumenų 
energijos, kiek to reikia 
mūsų kūno padėčiai -— nė 
kiek ne mažiau ir ne dau
giau. Jeigu mes turime pa
kelti vieno kilogramo sun
kumo daiktą, tai mes išeik- 
vojame jėgos, taip sakant, 
įsitempiame vienam kilo
gramui. Jeigu mes stovime, 
tai mūsų kojų raumenys 
įsitempia lygiai tiek, kiek, 
reikalinga mūsų kūno svo
riui išlaikyti. Visa tai vyks
ta instinktyviai, mums apie 
tai negalvojant. Gyvenime 
mūsą raumenys visados 
laisvi. Šis gyvenimo dėsnis 
(taip pat kaip ir dėmesio 
dalykas) būtinas ir aktoriui 
scenoje. Reikia išeikvoti ly-r 
giai tiek raumenų energi
jos, kiek to reikalauja kiek
viena aktoriaus kūno'uži
mama padėtis. Neturi būti 
nei raumenų energijos per
krovimo, nei nepakankamo 
jos išnaudojimo.

Kiekvienam 'atitinkamam 
sceniniam judesiui turi bū
ti išeikvotas pakankamas ir 
būtinas raumenų energijos 
kiekis. Pratybų ir pamokų

metu reikia apvaldyti savo 
raumenų aparatą, tapti jo 
šeimininku. Kitaip, kada 
jūs išeisite į sceną, raume
nys pradės patys savaip 
reikštis, beveik nepriklau
somai nuo jūsų valios, o 
vien iš baimės prieš ram
pos šviesą, prieš žiūrovų sa
lę, ir gali atsirasti — dau
giausia taip ir būna — nu
tirpimas, įsitempimas ir 
falšas.

Taigi mes tikriname sa
vo raumenų aparatą ir mo
komės jį valdyti.

Štai jūs sėdite ant kėdės.
/

Visiškai atleiskite rau
menis: rankos, kojos, pečiai 
turi būti visiškai suglebę, 
minkšti, galva vos laikytis 
ant kaklo, apskritai visas 
žmogus turi atrodyti kaip 
išpurtytas maišas.

Tegul vadovas patikrina, 
ar jūs galutinai atleidote 
raumenis, tegul jis kilsteli 
jūsų ranką, kuri pati, vi
siškai nuo jūsų nepriklau
somai, užims tokią padėtį, 
į kokią ją numes tikrinan
tis; tegul vadovas palenkia 
jūsų galvą, patikrina, ar 
atleisti pečių ir kojų rau
menys. Visa tai darykite la
bai rimtai ir atsargiai. La
bai svarbu sekti, kad atlie
ką pratimus nepritartų ir 
nepadėtų tikrintojui pakel
ti ranką, palenkti galvą ir 
t.t. Padėti atlikti judesį ar
ba net jo dalį pačiam — va
dinasi, išeikvoti bereikalin
gą energiją — o mes susi
tarėme, kad jūsų raumenys 
turi būti visiškai suglebę.

Toliau, būdami toje pa
čioje padėtyje, pradėkite iš 
eilės įtempti raumenis. Sa
kysim, dešinės kojos raume
nys palaipsniui įtempiami 
ir pasiekia aukščiausią 
įtempimą, o visos likusios 
kūno dalys, kaip ir anks
čiau, lieka suglebusios. Ži
noma, nenoromis dalis šios 
įtampos persiduoda ir į ki
tus raumenis, tartum išsi
lieja visame kūne. Jūs, ta
čiau, stenkitės kaip tik pa
siekti ko didžiausią skirtu
mą tarp per daug įtemptų 
dešiniosios kojos ir atleis
tų kairiosios kojos raume
nų. Paskui įtempkite dešinę 
ranką ir palikite atleidę 
kairiąją. Patys patikrinki
te save, ir tegul jus patik
rina pratimų vadovas.

pereikite į be galo įtemptą 
būklę, pripildydami raume
nų Energijos visą kūną iš 
karto arba dalimis.

Išsaugodami, kiek gali
ma, visą kūną laisvą, įtemp
kite tiktai kaklą, paskui 
rankų pirštus. Arba labai 
įtempkite kojas, tuo tarpu 
pečius, rankas ir kaklą pa
likdami visiškai atleistus. 
Paskui darykite atvirkš
čiai: kojos ir stuomuo at
leisti, o rankos labai įtemp
tos.

žodžiu, bet kuria tvarka 
įtempkite "ir atleiskite savo 
kūno raumenis. Šitokiu bū
du sėdėkite, vaikščiokite ir 
stovėkite. Mokykitės valdy
ti įvairius raumenų įtam
pos laipsnius (nuo didžiau
sio įtempimo iki visiško at
leidimo) ir “perlieti” rau
menų energiją iš" vienos kū
no dalies į kitą.

Ateityje, ruošiant vaid
menį, kada jums teks ieško
ti eisenos ir laikysenos bū
do, aplamai būdo judesiams 
išreikšti, mokėjimas valdy
ti savo raumenų aparatą 
jums labai padės.

O tuo tarpu tam, kad bū
tumėte pasiruošę mūsų to
lesniems pratimams, jūs tu
rite išmokti valdyti savo 
raumenų aparatą. Štai, aš 
be reikalo įtempiau pečius, 
atleidau juos, — pasidarė 
patogiau, ramiau. Štai, aš 
vienas vaikščioju kambary
je, mano eisena normali, 
paprasta. O, štai, aš vaikš
čioju prieš pratimų dalyvių 
grupę, jie į mane žiūri — 
ar nėra kojose nereikalin
gos įtampos? Kaip aš jau
čiausi, kada vaikščiojau vie
nas? Išdava turi būti ta, 
kad mes turime atleisti rau
menis pratimų metu, pa
siekdami tą raumenų lais
vumą, tą ramybę, kuri bū
dinga žmogui gyvenime, ka
da . jis negalvoja apie tai, 
kiek energijos reikia išeik
voti, bet instinktyviai atlie
ka kiekvieną judesį, išeik
vodamas tam būtiną ir pa
kankamą energijos kiekį.

(Daugiau bus)

Paryžius. — Sovietų de
legatai J. Tautose sakė, 
šiaurinės Korėjos liaudiška 
respublika atstovauja ir 
pietų Korėją, apart pačių 
dešiniųjų,

Atlikite eilę pratimų. Pa
vyzdžiui, dešinioji kūno da
lis be galo įtempta, kairio
ji — kiek galima, atleista. 
Apčiupinėjant tuo pačiu 
laiku dešiniosios ir kairio
sios kūno dalies raumenis, 
įtampos skirtumo laipsnis 
turi būti ypač pastebimas. 
Šitokiu būdu sėdėkite, sto
vėkite ir vaikščiokite. Pas
kui padarykite atvirkščiai:* 
kairioji kūno pusė be galo 
įtempta, dešinioji, atvirkš
čiai, laisva. Palaipsniui iš 
neįtemptos, laisvos būkles

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krąjavus 
sudarau su ame- 
rikoųiškais Rei
kalui esant ir 
padidinu tokin 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Bro»dwa, |r Stop* Ava. on*- 
Chauncey St., Broadway tin.

Tel. GLenmore 0-6181

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS*'

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

1 iūdesio valandoj kreip 
'••itės nrie mane? diena ai 
naktį, greit suteiksim* 
moderniška patarnavimų 
Patogiai ir gražiai moder 
'liškai įruošta mūsų šer- 
meninė. Mūsų patarnavi 
mu ir kainomis būsite pa 
tenkinti,

4 pusk—Laisvė (Liberty, Li th. Daily) —Ket v., Gruod. 9, 1948
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WORCESTER, MASS
“KAS GIRDĖTI PAS MUS 

WORCESTERY”
Tai vietinis atsiprašant laik

raštis ‘Amerikos Lietuvis” 
gruodžio 4 d. laidoje štai ko
kias žinias rašo po virš pa
žymėtu antgalviu:

“Spalių 30 d. prieš visuo
tinus rinkimus vietos Stalino 
vergai-komunistai .< buvo atsi
vežę gerai apdžiūvusią Stali
no vieros moteriškę į Water
bury, Conn. (Tai kur 
gyvuoja — Waterbury, 
Worcesteryj ? — D. J.)
moteriškę vežiojo vietos gat
vėmis bačkoje ant sunkveži
mio. Ją vežiojant gatvėmis 
ji rėkavo per garsiakalbius, 
kad visi balsuotų už garsųjį 
Henry Wallace.”

Spalių 30 d. buvo sekma
dienis ir rupesniu Liet. Progr. 
Balsuotojų Kliubo buvo su-

ar 
šita

rengtas masinis mitingas Lie
tuvių Svetainėje, 29 Endicott 
St., kur kalbėjo gerbiama 
Kristina Stanislovaitienė iš 
Waterbury, Conn. Viso labo 
ji užtruko apie 4 valadas lai
ko čionai. Atvažiavo nuo gelž- 
kelio stoties į svetainę ir dar 
mitingui neužsibaigus vėl iš
siskubino į stotį, kad paimti 
trūkį. Be to, sekmadieniais 
nėra leistina rėkauti per gar
siakalbius važinėjant gatvė
mis. Pagaliau, juk nereikia 
nė aiškinti, kad tai melas, 
vien blevyzgojimo žodžiai pa
rodo to laikraščio “teisingu
mą ir logiką.”

bet tavo darbai ir ga- 
pasižymėjimai ir sąži-

karališkos kilmės, nie-

Goldburgas. Paleiskim, jei 
ir būtų tiesa apie gimtį Pa
leckio, juk avarba valdininku 
būti ne iš kokios giminės esi 
gimęs, 
bumai, 
nė!

Vot
kam netikęs sutvėrimas, vien 
žmonijos parazitas, kaip da
bar Anglijoj, tai vos spėjo už
gimti, jau didžiausia alga mo
kama iš valstybės iždo, tai 
toks valdininkas tai 
garbinti.

Tačiau netaip stebėtina, kad 
taip nupuolęs yra v f asistuojan
tis redaktorius ir laikraštuko 

yra

yra ką

Kitame puslapyje tos pačios 
laidos yra neva aprašymas 
prezidento Justo Paleckio bio
grafijos. Rašo, kad Paleckis 
nėra jo pavardė sava, nes jis 
benkartas, buvęs žydų kilmės

pa
tai 

‘Ameri-

Visi Hartfordo ir apylinkės 
lietuviai kviečiami atsilankyti 
j trijų dienų Bazarą, kuris at
sibus Laisvės Choro salėje, 
155 Hungerford St., gruodžio 
(Dec.) 10, 11 ir 12 dienomis.

Pažare jūs gausite daug 
įvairių produktų su žymiai 
nupigintomis kainomis. čio
nai galėsite įsigyti sau reika
lingas Kalėdų dovanas. Ba
zare bus daug visokių daiktų, 
kaip tai, drapanų, laikrodukų, 
žiedų, knygų, saldainių 
daug visokio maisto. -

Šeštadienį nuo pietų
vaikučių pusdienis. Atvažiuos 
Kalėdų Diedukas (Santa 
Claus) pasikalbėti su jaunuo
liais. Bazaras prasidės seka
mai: penktadienį 7 vai. vak., 
.šeštadienį 12 vai. dieną, sek
madienį 2 vai. po pietų.

Bazarą rengia Lietuvių Li
teratūros Draugijos 68 kuopa.

Kviečiame atsilankyti.
Rengimo Komisija.

ir

bus

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINA AR MOTERIS
NAMU DARBAS.

Sunkaus skalbimo nėra. Bcndix Mazgoja
mu ir džiovinama. Guolis ant vietos. Nuo
savas kambarys, radio. Reikalinga liudiji
mai. 25 minutės iki Times Square autobusu-

CUTLER,
1070 Sussex Rd., Teaneck, N. J.

Teaneck 6-0436
(2»1)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

KALĖDŲ DOVANOS
jau laikas apsirūpinti pirkiniais Kalėdų dovanom. 
Labiausia įvertinamos ir ilgos atminties dovanos yra

“A. L.” leidėjas. Bet čia 
“susipratusių” ir jei jiems pa
siūlysi užsirašyti rimtą, 
žangų laikraštį .“Laisvę, 
atsakys: “Skaitau
kos Lietuvį’.” Aišku, kad nei 
vieno, nei kito neskaito, bet 
medžiaginiai priešą remia.

Kas link kaišiojimo “.ko
munistai,” tai “A. L.” leidė
jai nemato nei tiek, kad pa
staruoju laiku nep kapitalis
tinėj spaudoj sumažėjo ko
munistų prikaišiojimas, kuo
met Kinijos komunistinė ar
mija šluoja reakcinę ameriko
niškai mokytą ir ginkluotą ar
miją. ' D. J.

Marininkų unijos 
cijos rezoliucijų

viršininkas Joseph Curran, konven- 
komiteto sekretorius, pasikalba su 
Philip Murray.

LAWRENCE, MASS

Agnes Smedley, kuri giliai 
ir plačiai yra Kinijos gyveni
mą studijavus ir puikiai pažįs
ta tiek Komunistų Partijos, 
tiek Kupmintango Partijos va
dus, klausia, kodėl Čiango 
klika savo karo vedimui nepa
naudoja to aukso, kurą jie tu
ri pasidėję Amerikoje? To
kio aukso tie reakcijonieriai 
turį Amerikoje daugiau kaip 
trijų bilionų dolerių vertės!

AUKSINIAI IR DEIMANTINIAI DAIKTAI Kenosha, Wis

Didelis

LAIKRODŽIAI, .
ŽIEDAI, j

BRONSELftTAI, I
LAKETUKAI

pasirinkimas gražiausių džiulerii^ 
Kalėdų dovanoms yra pas

Joną Patašių
307 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Prieš City Market

Taipgi taisome laikrodžius ir visokius džiulerius.

Pet'er Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 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.

Roselandiečių Apsilankymas 
Kenoshoje

Sekmadienį, lapkričio 28 d., 
anksti ryte roselandiečiai pra
liejo rinktis prie savo Lietu
vių Kultūros svetainės. Apie 
9 vai. vieni suisėdę į automo
bilius išdūmė, o kiti apie 11 
vai, susirikiavę laukė buso at
vykstant. Prisikimšęs busas 

. roselandiečių ir, snaigėms 
skraidant, patraukė šiaurės 
linkui.

Trečią valandą po pietų 
durys užsikimšo German - A- 
merican svetainės. Kenoshie
čiai pasitikę sveikino, džiau
gėsi, lyg visi būtume labai ar
timi giminės, kaip vįenos 'sei- 

i mos veikai.
Aidiečiai atvyko atvaizduot 

i “Atsiminimus.” Atsiminimus 
visiems suprantamus, pergy
ventus jaunose dienose savo 
gimtinėje, vėliau atkeliavus 
laimės ieškoti šioje šalyje. Ot 
dėl to ir sveikino kenoshiečiai 
roselandiečius.

Sveikino ir čiagimiai pus
broliai, atsiminę tėvų pasako
jimus apie Lietuvą ir savo 
jaunas dienas. Jie tą girdėję 
atėjo pasižiūrėt ir pasiklau
syt. Pamatę atidavė tinka
mą kreditą, sakė, kad pirmu 
kartu matę tokį puikų show. 
Tai buvo malonus ir jaudinan
tis vienas kitam išsireiškimas.

Žodis apie chorą ir vaidi
nimą. Šį kartą aidiečiai bu
vo geroj nuotaikoj, nei vie
nas nebuvo susirūpinęs, nei 
pavargęs. Todėl gal viskas 
pavyko geriau, kaip kada pir- 

svelniai, 
Bet ne
it ad bu- 
Taip ne-

Nuėjau į judžius. štai pra
dėjo rodyti pasaulines naujie
nas, 
per Kalėdas 
m ima,
Anglijoj vaikas, kuris 
būti 
bar 
re i 
000.

didelė stoka. Daugelis šeimų 
gyvena susikimšę į butus.

Skamba varpai, tartum 
Kristaus užgi- 

Skelbia, kad užgimė 
turės

karaliumi. Na, jau da- 
socialistų valdžia pasky- 
metus jam “algą” $200,-

Vietos komercinė spauda 
Kinijos dvarponių 

pavergėjų valdžios 
su generolu čiang 
Labai nusigandusi, 

Liaudies Išlaisvi
ni u ša

Johnson City, N. Y

Taip dedasi šiame “demo
kratiniame” pasaulyje. Kaip 
darbininkas, gyvendamas su 
šeima už kokius $1,500 į me
tus, paprašo pakelti algą, tai 
jį apšaukia “bolševiku.” Kaip 
tai pasikeitė Amerikoj daly
kai! Laike Amerikos Revo
liucijos žmonės būtų lazdomis 
apkūlę tą, kuris garbintų An
glijos karalių ir įpėdinį, o da
bar garbinami spaudoj ir ju- 
džiuose . Matai, turčiai mato 
galą savo, viešpatavimui, tai 
visi susimetę į daiktą—kara
liai, kapitalistai, įvairūs dar
bininkų išdavikai ir taip va-’ 
dinami “socialistai.”

Mokyklos Kalėdų šventėms 
užsidarys 23 dieną gruodžio 
ir atsidarys 3 d. sausio. Reiš
kia, vaikai turės pusėtinai lai
ko.

Apdoverio miestelio valdy
ba nutarė nupirkti nuo tūlos 
moteriškės žemės plotą ir ten 
statyti karo veteranams gy- 
vennamius. Tai geras daly
kas. Atrodo, kad mažesnių 
miestelių valdybos daugiau 
rūpinasi savo piliečiais, negu 
didelių miestų. Lawrence 
miesto valdyba vis dar tik 
planuoja, o darbas iš vietos 
nesijudina. Gyvenimui namų

labai gaili 
ir liaudies 
priešakyje 
Kai-šeku.
kad Kinijos 
nimo Armija 
prietelius. 

žinoma 
f 

tojai vieni 
vieni kitu 4- 
darbo žmonės nori 
lies pagelbėti lutos 
bininkams, 
šaukia, k 
m as.” 
Sovietų
kuojantiems T-Yancijos mainie- 
riams. S. Penkauskas.

visii šalių 
kitiems

savo ne

’išnaudo- 
už jaučia, 
et jeigu 

vienos ša-

tai spauda jau 
tai “bolševiz- 

Taip šaukė ir prieš
mainieriu aukas strei- v

Guatemala. — Šio Cen
trines Amerikos krašto j 
valdžia skelbia, kad suėmė 
pulkininką M. Casado, su
kilimo vadą prieš valdžią.

Partizanų būrys vėl ata
kavo fašistus ties Yanina, 
nors fašistų komandieriai! 
gyrėsi, būk ta sritis “apva
lyta” nuo partizanų.

Padėka
Aš, Marijona Kulbienė, ma

no sūnus Jonas ir dukra Jau
nė tariamo Širdingai ačiū vi
siems '.ir visoms, kurie laike 
mano mylimo vyro ir mūsų tė
vo šermenų pasitarnavo.

širdingai ačiū grabnešiams 
ir J. Vaicekauskui už pasaky
tą atsisveikinimo kalbą ant ka
pų. Ačiū už gyvų gėlių vaini
kus, taipgi dėkui už vienokį ar 
kitokį patarnavimą svetainėj 
dirbant prie užkandžių ir 1.1.

širdingai dėkui visiems už 
bile pasitarnavimą laike laido

tuvių mano mylimo vyro ir 
mūsų tėvo — Klemento Kulbio.

Pasiliekame liūdesyje.
Kulbienė ir šeima.

Jie nėra kvaili: Jie žino, 
kad jiems reikės bėgti. Prie
glaudą jie suras Amerikoje, 
čia jie turi didelius turtus ir 
galės sau rojiškai gyventi.

Tuo tarpu tegul Amerikos 
žmonės moka aukštus taksus 
ir finansuoja jų vedamą karą 
prieš Kinijos liaudį .

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Paryžius. — Amerikonai 
ir australai siūlė, kad Jung
tinės Tautos pavieniai pri
pažintų amerikonų įsteigtą 
valdžią pietinėje Korėjoje. ‘

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥.

Tel. EVergreen 8-9770

GREAT NECK, N. Y.' j
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks j 

12 d. gruodžio, 1.0:30 vai. ryto, 
Endicott St. Visi malonėkite 
vauti, turėsime išrinkti 
1949 m. ir taipgi galėsite 
gražią knygą “Žmogus ir 
už šiuos metus. J. M. Lukas, 

(289-290) . *

291
daly-| 

valdyba ■ 
atsiimt i ■ 
Mašina”'| 

sek. i

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 gelių frūkietą 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,
twn—B BJI » f— Afr—■ t*-** wr m —

miau. Viskas ėjo 
kaip palei muziką, 
imsiu drąsos sakyti, 
vo gerai visų 100%.
buvo, ypatingai atsisveikinimo 
scenoje galėjo būti mažiau 
susigrūdimo pasikėlus uždan
gai. Buvo ir daugiau trūku
mų.

Antra dalis išėjo puikiai. 
Ypatingai reikia pažymėt kai 
kuriuos vaidintojus. Wanda 
Žalis savo judėjimo gyvumu; 
ypatingai dainose, labai ža
vėjo klausytojus, nes jie ga
lėjo ne tik girdėti, bet ir jaus
ti.

Helen Misevich daugiausia 
dainuoja ilgesio meliodijas. 
Ji dainuoja su pilnu jausmu ir 
žiūrovų širdis pasiekia. Pu
blikai patiko. Rįchis, jos vy- 
ras, turėtų daugiau dainuoti, 
nes jiedu sudarytų puikų du
etą. -

V. Urmonaitė gerai 
turėtų toliau siektis. 
apie programą.

Parengime žmonių 
daug ir visi pasitenkinę, 
mi grįžozį savo namus.

Menininkas.

Corlett’o žaislų vakarėlis 
gerai pavyko, kurį rengė dvi 
kuopos bendrai—LDS 138 ir 
LLD 57-ta. Įvyko sekmadienį, 
lapkričio 28 d., Lietuvių Sa
lėje, 6835 Superior Ave.

Nors tą vakarą labai pras
tas oras buvo, lietus ir snie
gas sykiu krito, bet publikos 
atsilankė nemažai.

Ačiū komisijai—B. M. ir M. 
M.—už paėmimą tos 
kuri buvo tuom sykiu 
ga. ' ■ ‘ 
. Taipgi ačiū mūsų
gaspadinėms, kurios pagami
no maisto iki valios skanaus 
ir gero.

Taip ir gaspadoriams, ku
rie pristatė skanių gėrimų. 
Ačiū ir publikai, kuri atsilan
kė ir parėmė gerus ateities 
darbus. Taipgi ačiū ir dd. K. 
A. Lesnikams, kurie mūs ne
pamiršo. įMes visi gerai žino
me dd. K. A. Lesnikų puikią, 
gražią

vietos,
1 ai m i n-

geroms

šoka, 
Tai tiek 

v
buvo 

links-

Salina$ Calif. — Nukrito 
karinis lėktuvas. Užsimūšė 
6 jūreiviai.

užeigą. Kas norite 
įsigerti >, ir skaniai’ pavalgyti, 
užeikitepenktadieniais kep
ta žuvis, likerių kokių nori, 
alaus kokio nori,, vyno ir ki
tokių minkštų 
nekito užeiti 
Avė.

Taipgi ačiū

gėrimų. Malo-
6824' Superior

moterims už 
dovanas, kurias pagaminote. 

LLD Korespondentas.

WORCESTER, MASS.
LLD 72 kp. priešmetinis susirin

kimas įvyksta pirmadienį, gruodžio 
13 d., A. J. Kasmočių salėje. Kvie
čiame visus narius dalyvauti, nes 
turime svarbių reikalų aptarti. Ku
rie dar neatsiėmėte kpygos “Žmogus 
ir Mašina” už šiuos metus, galėsite 
gauti. Pradžia 7:30 v. v. — Kom. 
Narys. (289-290)

SCRANTON, PA. ,
Literatūros Draugijos 39 kp. su

sirinkimas įvyks gruodžio 12 d., 2 
vai. dieną, pas draugę E. Geležaus- 
kienę, 1210 Blair Avė. Visi drau
gai dalyvaukite, nes pradėsime mo
kėt duokles už 1949 m., kad mūsų 
kuopa ir sekančiais metais būtų 
garbes kuopų tarpe. Taip pat ncku- 
rie draugai 
Todėl šiame 
rykite, kad 
nešiotis ton 
tis,. sekr.

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 pasirinkimas. •

i--------------- :------ 1

PEIST LANE
DRUGS, Ine.

405 SO. 4th ST.,
Cor. I (ewes St.

Brooklyn, N. Y.

dąr neatsiėmė knygų, 
susirinkime taip pada- 
sekretoriui nereikėtų 

ir atgal. — P. Slckai- 
(288-289)

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G„ 
EDWIN LĄNE, Ph. G. 1

Tel. Evergreen 7-6238

LLD 
Liet. 
Vine

ir šokiai. Rengia 
gruodžio 11 d., 

apatinėj salėj, 8 
Main St., Brocktone.

MONTELLO, MASS.
Vakariene 

6 kp. Įvyks 
Taut. Namo 
St., iš No.
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga tik 95c. 
Prašome vietinius 
dalyvauti, turėsite gerą laiką, gerų 
valgih. — Reng. Kom. (288-289)

ir iš apylinkės

HARTFORD, CONN.-
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr-jos 

priešmetinis susirinkimas įvyks ket
virtadienį, gruodžio 9 d., Laisves 
Choro salėje, 155 Hungerford St. 
Pradžia 7:30 v. v. Visi nariai daly
vaukite, nes bus renkama valdyba 
1949- m. Kurie nedalyvaus, turės 
pasimokūti bausmę. —'J. Kazlaus
kas, sekr. (288-289)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 10 d., Liet, salėje, 315 
Clinton St., 7:30 v. v. Svarbus su
sirinkimas, turime visi dalyvauti, 
reikės rinkti naują valdybą 1949 m. 
Taipgi yra ir kitų reikalų aptarti. 
Kviečiame visus. — H. Zukienė, 
seki’. (288-289)

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje aUnpatlSkąJ 
ir asmeniškai patarnauja ui 

prieinamą atlyginimą.

Modemiškai įrengtos Koplyčios

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

Tek MArket 2-5172

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y
Suteikiam garbingas laldotqVtjB

$150
Koplyčias suteikiam nemokamu! 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

RONKONKPMA
8634

TELEPHONE 
8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai *
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

------------------------------- ■ ».......................................... .........................
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Aido Choras Kviečia
Ateinami sestanienj, gruo

džio 11 d., 8 vai. vakaro, Li
berty Auditorijoj, Aido Cho
ras rengia draugiškas vaišes. 
Aido Choro valdyba 
visus aidiečius ir jųjų 
artimuosius atsilankyti.

Dabar, kaip tik po visų di
džiųjų parengimų, kuriuose 
Aido Choras dalyvavo, yra 
proga susieiti ir įspūdžiais bei 
mintimis pasidalinti.

Prašome atsilankyti.
Aido Choro Valdyba.

kviečia 
šeimos

Ar Čiang Kai-šeko Globėjai 
Amerikoje Gali Išgelbeti 
To Diktatoriaus Sostą?

Pramiegojo Kasą

ir- užrubežinė

Drauginga 
Demonstracija

Liaudies Teatras Dėkoja

taip
Per-

Liaudies Teatro valdyba šir
dingai dėkoja Philadelphijos 
Lietuvių Mpterų Klubui už 
pakvietimą suvaidinti 
svarbaus veikalo, kaip
gale.” Taip pat už skanią va
karienę ii puikų draugišk i 
priėmimą, kuris pasiliks per- 
galiečių širdyse ant visados.

Labai daug darbo buvo 
įdėta kaip iš teatrininkų, taip 
ir iš Moterų Klubo puses; 
bet kuomet matai geras pa
sekmes, tai, regis, tas darbas 
nebėra toks sunkus. Garbė 
Philadelphijos Lietuvių Mote
rų Klubui už tai ir pavyzdys 
kitoms artimoms kolonijoms!

Kartu su “Pergalės” sąsta
tu važiavo ir trys aidiečiai, 
kad sudarius kaimo jaunimą, 
kuris sudainavo tris daineles 
pirmame veiksme. Šie aidie
čiai yra: Gladys Vinikaitis, 
Juozas Dagys ir Teny Navi
kas. Dėkui jums už sutiki
mą dalyvauti. Gražu, kuomet 
yra sutarti nu mas mūsų 
organizacijose,
bendrai daug ką galima at
siekti.

Dėkui, taip pat, Petrui Ka- 
pickui už suteiktą teatrinin
kams dovaną.

Labai malonu buvo matyti, 
tarp pergaliečių Laisvės re
daktorių R. Mizara. Jis mums 
buvo lyg ir dvasinis ramstis. 
Tai prie vieno, tai prie kito 
jis prieidavo; su patarimu, su 
anekdotu, norėdamas priduo
ti visiems gerą nuotaiką.

L. T. Valdyba.

meno
o veikiant

Buvusi pirm mirties "numa
rintoji” Mary Grey gal bū
sianti duktė Terre Haute mo
kytojų kolegijos profesoriaus 
Mackell, kaip spėja profeso
rius savo ats i k re i pi m e dėl jos 
į ligoninę.

Lenkijos laivas Batory at
plaukė į New Yoflką vežinas 
902 keleivius.

Kaine sekretas Kinijos ko-įlies vi 
munistų - liaudiečių pergalių ■ litiką ? 
frontuose, nežiūrint mūsų ša- j Ką reiškia Trumano laimė
lius ir viso pasaulio reakcijo- 
nierių simpatijos ir paramos 
čiangui ?

Kaip Kinijos liaudiečių lai
mėjimai atsilieps i pasaulio

o mūsų šalies valdi- 
• finansierii’i dabar 
atsineša j poniu lės 

prašymą 3

ninkai 
šalčiau
Čia n g K a i -še k i e n ės 
bilionų dolerių prie .jau duo
tų seniau 4 bilionų čiangui 
nuo komunistų gelbėti?

Kur link sukama mūsų ša-

po-

jimas rinkimuose?
Tuos ir kitus tolygiai 

i bins klausimus aiškins:
Antanas Bimba, 
Rojus Mizara.

Prakalbos jau šio ketvir- 
tadienio vakarą, gruodžio 9- 
tą, Lietuvių Amerikos PilieA 
čių Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne.. Pradžia 7:30 vai. 
Įėjimas nemokamas . Rengia 
LLD 1-ma kuopa.

Laisvės skaitytojai kviečia
mi patys atvykti ir prašomi 
būti kvietėjais kitų.

svar-

John ..Finan, nakvojęs 
neles Anitos F. McDonald 
kambaryje, Hotel Howard, 
New Yorke, pasišaukė polici
ją užmigusią panelę prikelti. 
Jis apsiskundė, kad jis užmi
gęs su $250 kišeniuose, o at
budęs be pinigų.

Policija iškrėtė tos panelės 
kambarį ir ten atradę $235, 
bet panelė tikrina, kad tie 
pinigai jos. Kol kas tebebuvo 
neaišku, kaip policija galės 
atpažinti, kieno tie pinigai iš
tik ro buvo.

pa

Įspėja Saugotis Vagių

Garsusis Artistas Kalbės

Dabar yra už vis pavojin
giausias laikas prarasti pini
gus kišenvagiams ir visokį ki
tą turtą namų apvaginėto- 
jams, sako policijos viršinin
kas Wai lander.

Dcmonstraci j os, d i d ž i urnoje, 
rengiamos protestams, ką nors 
pasmerkti. Praėjusio pirma
dienio prievakarį New Yorko 
pajūryje įvyko skirtinga de
monstracija — pasveikinimo 
ir padėkos demonstracija.

Ją surengė ncwyorkieciai 
laivakroviai ties 90-ta prie
plauka pasitikti atplaukiantį 
didlaivį Queen Elizabeth, jo 
įgulą. Tai tas būrys žmonių 
buvo daug atsakom i n gi ,už tai, 
kad čiondi, Now Yorko prie
plaukoje, tie laivakroviai ga
lėjo susirinkti į džiaugsmo 
demonstraciją, ne į streiko pi
ki etą.

Kada mūsų laivakroviai 
streikavo, to laivo įgula 'atsi
sakė didlaivį vairuoti į už- 
streikuotą New Yorko uostą, 
tuomi paskubindami 
k i arus 
ma.

Organizuoto, vieningo dar
bininkų judėjimo ' ranka, pa
sirodo, gali persiekti net per 
vandenynus. T-as.

Advokatas Weslan 
Aplanko Daug 
Europos Didmiesčių

rei-

mūsiš-
1 a i v a k r o v i a m s 1 a i moji-

Brooklyne

Paul Robeson

ro spccialis padėjėjas; Rose 
Russell, mokytojų unijos vei
kėja.

Meninėje programoje, be

Leon Destine.
šis mitingas yra dalimi vi

sos šalies ir visame pasaulyje 
pravedamos Free Spain Week. 
Ji suruošta tikslu pagelbėti 
Ispanijos žmonėms išsilaisvin
ti iš po fašistinio režimo ir 
pastiprinti pasaulyje taikos 
jėgas rieįsilcidimu į Jungtines 
Tautas hitlerininkų ir Musso- 
linio fašistų ginklais užkarto 
Ispanijai fašisto Franco.

Neleido Mažinti Rendas

Agotą Klimienę Laidos
Gruodžio 9~ta

Krautuvėse, traukiniuose 
pataria būti atsargiems spūs
tyse, nes ne tiktai iš kišenių 
ištrauko pinigus, bet gali ir 
kostiumą' sugadinti perpjau
nant kišenių iš viršaus.

Išeinantiems iš 
pataria nepalikinėti 
pranešimų, kada 
nepalikti raktų po 
ar pašto dėžutėse, 
patarėjas, šiuo 
tikisi didžiumą 
būsiant namie, .

namu vėl 
prie durų 
pareisite, 

karpetuku 
nes, sako

sezonu vagys 
žmonių ne

apžiūrinėja.

Manhattan e atidaryti šeši 
laikini pašto skyriai švenčių 
lai k otarpiui.

Veteranai Pikietuoja 
Carnegie Hal!

Amerikos Veteranų Komi
teto nariai New Yorke pikie- 
tavo Carnegie Hali, protes
tui prieš būsimus toje salėje 
koncertus dainininkės Kirsten 
Flagstad ir Walter’io Giese- 
king. Abu yra užsipelnę an-* 
tifašistų nemalonę bendravi
mu su naciais karo laiku.

Išvykęs savo profesijos 
kalais, advokatas Antanas 
Weslan - Vižlianskas per Li
liją Kavaliauskaitę pasveiki
no laisviečius atvirukais ši 
daugelio miestų ir vietų.

Pradėjus su miglotu Londo
nu (po nuskridimo Pan Ame
rican Airway^ iš New Yorko, 
su pertrauka ir pietumis 
Shannone, Airijoj), jo sekama 
stotis buvo Orly Field ir Pa
ryžius.

Po keturių dienų Londone 
ir aplankymo daug pirminių ir 
eilinių vietų-, advokatas rašo, 
jog su maistu Londone jau 
nebėra didelės bėdos, bet ir 
ne geriausia. '

—Labai gražiame Paryžiuje, 
—rašo jis,—gali gauti visko, 
ko tik širdis pageidauja—jei
gu tik turi tam? reikalingą 
kainą. Ten atlankęs Follies 
Bergcrc, Baletą. Iš ten buvo 
nuvykęs į Nice ir garsiąją 
Rivierą, Monte Carlo.

Iš Franci jos per Viduržemio 
Jūrą ir salas Corsicą ir Elba 
nuskrido Romon. Kelias die
nas turėsiąs praleisti .Romoje. 
Iš Romos žadėjo vėl grįžti Pa
ryžiun, o iš ten namo. Tad, 
ne už ilgo tikisi pasimatyti 
su visais.

Agota Klimas, žmona Mo
tiejaus Klimo, mirusi gruo
džio 6-tą, bus laidojama ket
virtadieni, gruodžio 9-tos po
pietį, Alyvų Kalnelio kapinė
se. Išlydės iš šalinsko šer
meninės 2 valandą po pietų.

Prie draugės Klimienės ka
po atsisveikinimo kalbą pasa
kys Domininkas M. šoloms-" 
kas, Laįsvės redakcijos narys, 
taipgi centro sekretorius Lie
tuvių Literatūros Draugijos, 
kurioje buvo nare ir d. Agota 
Klimienė. 
Richmond
Yorko 185-je kuopoje.

Pašarvota Jalinsko šermeni
nėje 
prie 
ties 
jos.

Jinai priklausė
IIill - East Now

84-02 Jamaica Ave., 
pat Forest Parkway sto- 
ant BAIT Jamaica lini

Puošnus plėšik'as keltuvo 
atėmė iš knygvedės $1,700 al
gų pinigų jai grįžtant iš bstn- 
ko Į Arno Reig kriaučių ša- 
pos raštinę, 642 — 5th Avo.,

PRANEŠIMAS
SO. BROOKLYN, N. Y.

LDS 50 kp. turės filmų vakarą, 
11 d. gruodžio, pradžia 8 v. v., Dam
browski Democrat Klube, 755 — 
4th Avė., prie 25-tos gatvės. Fil
mas rodys Jurgis Klimas, paveikslai 
bus iš Sovietų Sąjungos. įžanga 50c. 
Moterys, vyrai, mergaitės ir vai
kai ateikite visi, mes jūsų lauksi-

Kom. (288-289)me.

Pasauliniai paskilbęs daini
ninkas - aktorius ir visuome
nininkas Paul Robeson kalbės 
brooklyniečiams šio ketvirta
dienio vakarą, gruodžio 9-tą, 
Brooklyn© Academy of Music 
(prie pat Independent cross
town linijos Fulton St. stoties 
ir netoli nuo kitų linijų sto
čių Borough Hall srityje).

Mitinge, šaukiamame tikslu 
protestuoti prieš įleidimą fa
šisto Franco valdomos Ispani
jos į Jungtines Tautas, greta 
didžiojo artisto kalbės savo 
srityje taip pat žymūs kiti 
kalbėtojai: Howard Fast, no- 
velistas; O. John Rogge, bu
vęs J. V. generalio prokuro-

Miestavoji New York City 
Rent Advisory Board atmetė 
r e n d a u n inkų organizacijų 

numažinti rendas 
nuošimčių. Už at- 

prašymo balsavo 11

valdančios 
seniau duo- 

neatlieka 
Stoka to

TĖ^minaojamA’fcis,] 
Į Rašome Receptus Į 
iDarome ir Pritaikome Akinius |

i BROOKLYN ■
1 LABOR LYCEUM į

DARBININKŲ ĮSTAIGA J 
Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-! 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. ■ 

Puikus steičius su naujausiais I 
įtaisymais. |

J KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS į 
| Kainos Prieinamos. "
Į 949-959 Willoughby Ave. Į 
! , Tel STagg 2-8842 ?

r/T TI>r»*Q U A D 4ii grand streetLi Ur i O IJ AK BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

LITUANICA SQUARE

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N* Y. 

Tel. ST. 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS . į

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:-

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Žvaigždė Ūmos " vou.i o4 .uc • mgrid 
Bergman girdi daug komplimentų už 

puikią vaidyba. Tačiau tas viskas neatė
jo be pastangų, nežiūrint jos talento. Ji
nai mokiusis nuolat pasitardama su Mi- 
’u, iš naciu koncentracijos kempių pa

bėgusiu asmeniu, kuris skaitomas Joanos istorijos ži
novu, daug dirbusiu paruošimui fi’.mos. Bernheim sa- 
ko, kad Bergman artimiausia vaizduoja Joaną iš visų 
jam matytų aktorių. Čia Bergman matoma vienoje iš 
dramatiškų scenų. Filmą teberodoma Victoria Teatre 

ant Broadway.

prašymu 
dešimčia 
metimą 
iš 17-kos narių.

Prašytojai numažinti ren
das argumentavo, jog ąpart- 
mentinius namus 
firmos nebeteikia 
tų patarnavimų, 

i reikiamų pataisų.
' visko prilygsta pakėlimui ren- 
dų, dėl to jos turi būti nu
mažintos.

Neleido numažinti, tačiau 
■ veiksmu už numažinimą ne
prileido nei pakelti. Keliomis 
dienomis pirmiau ta pati tary
ba, kurios pirmininku yra 
buvęs miesto iždininkas , Jo
seph D. McGoldrick, svarstė 
ir taip pat atmetė namų sa
vininku firmų reikalavimą 
leisti pakelti rendas 15 nuo
šimčiu.

Samuel Finkelstein, 70 me
tų, tapo užmuštas taksiko, 
Bronxe.

gruodžio 12 d., 
110-06 Atlan- 

bus 
Pra-

nernoka-

Flower” 
brangiai

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

GRUEN CURVEX ROYALTY
Full-size 17 jewel Precision 
movemęnt actually curved to fill 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled....................,.$59.50

Del dailiu džiūleriu visokiu
rūsiu, dėl

KALĖDINIŲ DOVANŲ

APLANK Y KITE ROBERT LIPTON’S g 
Jewelry Store «

Įsteigta 1892

Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriai, Religijiniai 
Daiktai ir daugybe kitų daiktų perdaug 

skaitlingų; suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai ®

* garsinamų išdirbinių. ®
Kiekvienas pirkinys garantuojamas.

Apsimoka pirkti pas— J*
J T p T1 1VT 701 Grand St, Brooklyn ®
.■_J JL * A 1 i arti Graham , Avenue vS

♦ MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS *
Revoliucija Venezueloj — J. Tautos surengia paliaubas Jeruzalėje —

Rinkimai perskeltame Berlyne — Padėkos traukinys važiuoja 
Amerikon — Aršiausia ūkana istorijoj troškina Londaną.

T7 Tl/T A C C? XZ newsreel theatreJtj 1VJL JL> OO-L Broadway ir 46th Street

FILMININKAS G. KLIMAS
Šį sekmadienį,

Liberty Auditorium,
tic Ave., Richmond Hill, N. Y 
rodoma filmą ‘‘Stone Flower.” 
džia 2 vai. dieną. įžanga 
ma.

Gerbiamieji — ‘‘Stone 
yra pirmos rūšies filmą ir
kainuoja ją rodyt, tad bus kolekta 
padengimui lėšų. Dalyvaukite ir pa
matykite šią gražią filmą.

Taipgi, po parodymo ‘‘Stone 
Flower” bus rodomas “Kuprotas 
Oželis,” nes daugelis dar pageidau
ja jį pamatyti. Taigi, kurie norėsite 
pamatyti Kuprotą Oželį, pamatę 
Stone Flower pasilikte salėje ir pa
matysite. (288-290)

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D.
| 223 South 4th Street
1 ’ BROOKLYN, N. Y.

Valandos- J1“2 dienom3 vaianaos. vakarąJg

I Ir Pagal Pasitarimais. F

| Telefonas EVergreen 44)208 £

TONY’S JL
UP-TO-DATE

BARBERSHOP Į
ANTANAS LEIMONAS f

Savininkas

306 UNION AVENUE 
/ >

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
1

Nau lovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per

Albiną
Stripinj
Permanent Waves
SR 50

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

sutai-

UP

Swirl. Cut

kad jūsų plaukų pfro-

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizgantį 

sukelia komplimentus

jos 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

Hairdressers

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.

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Gruod. 9, 1948




