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Kas Džiaugiasi?
Marshallo Liga.
Didel is Sujušimas.
Bus įdomių Įvykių.

Rase R. MIZARA

“Mes
ją!...”

sveikiname laimėto-

Tai žodžiai, paimti iš niū- 
jorkiškio republikonų dienraš
čio “Herald Tribune.”

Tai žodžiai, skirti Michael 
Quill’ui, važiuotės darbininkų 
unijos (CIO) prezidentui, 
“laimėjusiam pergalę prieš 
komunistus” tos unijos suva
žiavime Chicagoje.

Reakcinis niūjorkiškis “Dai
ly News” skelbia:

“Mes tikimės, jog Quill’o 
važiuotos darbininkų unijoje 
triumfališkas laimėjimas bus 
pakartotas visose kitose svar
biose CIO unijose, kurios dar 
pasiliko raudonųjų kontrolė
je...”

★ ★ ★
Kaip matome, didžiausi or

ganizuotų darbininkų judėji
mo priešai plyšta džiaugsmu, 
kad “atsivertėlis į dvasią 
šventą” Quill’as “laimėjo per-
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Jankiai Urmu Grūda 
Ciangui Ginklus
Prigabeno Lėktuvų, Oro Bomhy, Kulkosvaidžių ir Kt.

šanghai, Kinija. —Trans
portiniai Amerikos armijos 

i laivai praeitą savaitę pri
gabeno Čiang Kai-šeko val
džiai didelius kiekius gink
lų ir amunicijos.

United Press praneša, jog' 
Tsingtao ir Tientsino prie
plaukose amerikonai suver
tė tūkstančius dėžių su kul
kosvaidžiais, oro bombomis, 
įvairiais kitais ginklais ir 
amunicija. Atgabenta ir

galę.”
žmonės sako: kada velniai 

džiaugiasi, tai šventieji ver
kia.

Quill’o laimėjimu šiandien 
džiaugiasi kiekvienas darbi
ninkų judėjimo priešas.

Atsiminkime: Quill’as ir jo 
klika laimėjo prieš tuos, kurie 
suorganizavo ir išaugino va- 
žiuotės darbininkų uniją.

Jis laimėjo, nes šiandien 
kiekvienam r a u d o n baubiui 
nesunku apsukti galvą politiš
kai neišprususiam darbinin
kui. Tik pažvelkime, kas da
rosi: kokia raudonbaubių iste
rija siautėja šalyje!

Bet šis jo “laimėjimas” nė
ra pastovus, nėra amžinas. 
Važiuotės darbininkai neužil
go pamatys, kur link veda 
Quill’o politika. Tuomet jie ja 
nusikratys.

★ ★ ★
Valstybės sekretorius Mar

shall pasidavė gan pavojingai 
operacijai: jam buvo išplau
tas vienas inkstas.

Kai žmogus sulaukia 60 me
tų amžiaus, visokios ligos jį 
gpniksta.

Atrodo, kad po operacijos 
mūsų valstybės sekretorius tu
rės gerokai pasilsėti.

Dėl to jo kadaise padary
tas Paryžiuje pareiškimas, 
kad jis manąs sausio mėnesi 
pasitraukti iš svarbių valsty
bės sekretoriaus pareigų, ne
buvo iš piršto išlaužtas.

Jėigu Marshallas ir pasi
liks savo pareigose, tai pasi
liks tik labai prašomas paties 
prezidento Trumano. Jose pa
silikęs. klausimas, kiek jis ga
lės dirbti ?

★
Šangajuje didelis sujušimas. 

šis penkių milijonų gyventojų 
didmiestis laukia ko nors nau
jo, — jis laukia komunistinių 
armijų.

šangajuje gyvena nemažai 
amerikiečių, bet dar daugiau 
britų. Pastarieji sakosi komu- į 
nistų ir liaudininkų nebiją, į 

• nes jie niekuo jiems nenusi
kaltę.

Amerikiečiai, Sako praneši
mai, geraį nesijaučia dėl to, 
kad Washington© valdžia per 
visą laiką rėmė sugedusią 
Čiang-kai-šeko valdžią.

Bet vienas įdomus dalykas 
kyšo j a amerikiečiuose ir bri
tuose, gyvenančiuose Kini
joje: visi jie keikia Čiang- 
kai-šeką!

Jei jis būtų paklausęs liau
dies balso, tai šiandien Kini
joje padėtis būtų ^isai kito
kia, sako svetimšaliai.

★ ★ ★
Nankingas jau supamas. 

Atsiminkirhe, jau ir to miesto 
pietuose pradėjo veikti komu
nistiniai- būriai. Sakoma, tarp 
Nankingo ir šangajaus šiomis 
dienomis buvo užimtas vienas 
miestelis, stovįs Yangtze upės 
pakraštyj.

i Japonijos Marininky, 
Angliakasių ir 
Gelžkeliečiy Streikai

Tokio, Japonija. — Jau 
penkias dienas streikavo 
81,000 Japonijos laivakro- 
vių* ir'marininkų; sustabdė 
580 laivų keliose dešimtyse 
uostų ir žada tęsti streiką, 
kol kompanijos ir valdžia 
sutiks pakelti ’ jiems algą.

450 tūkstančių streikavu
sių angliakasių sugrįžo dar
ban ,bet rengiasi iš naujo 

i streikuoti, kad priverstų 
kompanijas patenkinti mai- 

į nierių reikalavimus.
Geležinkelių Darbininkų 

Sąjunga pranešė, jog skelbs 
24-rių valandų streikus, jei- 

I gu valdžia nepridės algos.

Graikų Fašistai Nori 
Daugiau Armijos

Athenai, Graikija.— Mo
narcho - fašistų valdžia pra- 

Įšo Jungtin. Valstijas leisti 
i padidint Graikijos armija 
' nuo 132,000 iki 150,‘000 re- 
guliarės kariuomenės ir pa- 

, imt 50,000 dabartinės milici
jos į armiją. •

Fašistinė Graikijos val- 
■ džia taip <pat geidauja, kąd 
i amerikonai leistų suorgani
zuoti ir apginkluoti dar 8,- 
000 žandarų.

(Prezid. Trumanas pra
eitą pirmadienį kritikavo 

j monarchists, kad jie nesu- 
! muša partizanų, nors turi į- 
valias kariuomenės ir ame
rikinių ginklų .ir amunici
jos.)

Partizanai Atmuša Kur Kas 
Daugiau Graikų Fašistų

Athenai, Graikija.— Mo
narcho - fašistų komanda 
pranešė, jog 6,500 graikų 

i partizanų, įsitvirtinę Vitsi 
kalnuose, atmuša tris divi
zijas monarchistų, tai yra, 
bent 36,000 fašistų kariuo
menės.
...—■»>■»■■■— i —!■.......-    

j. šangajuje gyvena daug dar
bininkų; šangajus turi dau
giau čiang-kai-šeko priešų nei 
draugų.

Dėl to galima įsivaizduoti, 
kas ten bus, kuomet į miesto 

j duris savo galinga kumštimi 
subels kiniečių komunistinė 
armija!

Įdomių dalykų Kinijoj^ įvy
ko praėjusių keleto savaičių 
bėgyj, bet dar įdomesnių įvy
kių ten matysime sekamą žie
mą. ' ; Į
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naujas siuntinys karinių 
lėktuvų.

"Tie karo įrankiai prista
tyti Čiango tautininkų val
džiai iš 125 milionų dolerių 
fondo, kurį paskyrė pasta
rasis Jungtinių Valstijų 
Kongresas.

Atplaukia vis daugiau a- 
merikinių laivų su kariniais 
kroviniais Čiango karui 
prieš kinų liaudininkus-ko- 
munistus.

Tibetas Nori Pirkti iš 
Lenkijos Tiltą

Varšaya. — Lenkų spau- 
į da rašo,"jog Tibeto valdovas 
ir religinis galva Dalai La
ma pageiduja pirkt geleži
nį tiltą iš Lenkijos.

Lama savo laiške vienai 
lenkų kompanijai sako: — 
Aš noriu geležinio tilto, 
kad mano žmonės pasi
džiaugtų.

Lama klausia apie tokio 
tilto kainą ir kiek lėšuotų jo 
atvežimas iš Lenkijos į TL 
betą.

Tibetas, atsilikęs kraštas, 
yra prie pietiniai - vakari
nės Kinijos kampo.

J. Tautų Komisija Užgiria 
Pietų Korėjos Valdžių

Paryžius. — Jungtinių 
i Tautų seimo politinė komi- 
i sija 41 balsu prieš 6 nuta- 
! re pripažint pietinės Korė
jos valdžią kaip “visos Ko
rėjos” valdžią.

Sovietų delegatai sakė:
Ta valdžia “išrinkta” po 

amerikiniais durtuvais, per 
politinę priespaudą ir prie
vartą; ji yra amerikinio im
perializmo pastumdėlė.

Šiaurinėje Korėjos pusėje 
veikia liaudies respublika.
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BOMBA KŪBOS 
MINISTERIJOJ

Havana, Kuba. — Sprogo 
bomba Kubos darbo minis
terijoj; apardė raštines ir 
sužeidė tris tarnautojus.

Philadelphia, Pa.
Grab. Chas. Roman tele

fonu pranešė Laisvės rašti
nei, kad jo koplyčioj pašar
votas Fred Griciūnas.

Velionis veteranas Fred 
Griciūnas, 30 metų amžiaus, 
žuvo karo fronte Europoje 
lapkr. 24 d., 1944. Jo kūnas 
tapo parvežtas gruodžio 2 
d., š. m.

Pašarvotas grab. Chas. 
Roman (Ramanauskas) ko
plyčioj, 1113 Mt. Vernon St. 
Laidotuvės įvyks gruodžio 
11 d., 2 valandą ' dieną,
Fernwood kapinėse. Velio
nis paliko tėvelius Nellie ir 
Paul Griciūnas ir žmoną 
Konstanciją. , •

Tikimės, kad apie vęlionį 
ir jo laidotuves praneš 
draugai iš. Philadelphi j os. 
Tėvams Griciūnams .išreiš
kiame nuoširdžią užuojau
tą.

Anglai studentai apkulia mokytoją jo paties lazda. 
Mokytojas, lazdų dirbtuvės savininkas, buvo^atėjęs 
studentus mušti už prasižengimus. Studentai davė jam 
“paragauti” jo paties pasiūlyto kitiems duoti “vaisto.”

■..... ■■■■»—........ - H - - ... - - -- -

Kinų Komunistai vėl Ištaškė 
Čiango Tautininkų Pagyrus

Nanking, Kinija. —čiang 
Kai-šeko komanda ketvirta
dienį pripažino, jog kinų ko
munistai - liaudininkai su
naikino* vieną iš trijų gru
pių 250,000 tautininkų ar- 

' mijos, bėgusios nuo Sučovo 
linkui Pehgpu.

O diena pirmiau tautinin
kų komandieriai pasakojo, 

: būk jie prasiveržę pro ap
supančius komunistus ir su-

sijungę su ginančiais Peng- 
pu tautininkais.

(Pasirodo, jog liaudinin
kai - komunistai teisybę sa
kė, kad jie kietai apgulė ir 
naikina visas tris tautinin
kų armijas toje srityje.)

Tautininkai trečiadienį 
taip pat gyrėsi, kad jie “at- 
mušę” komunistų ataką už 
30 mylių j pietų vakarus 
nuo senosios sostinės Pei- 
pingo.

Wallace Šaukia Gelbėt 10 
Graikų Darbininkų Vadų

New York. — Progresy
vių Partijos vadas Henry 
A. Wallace ragino ameri
kiečius reikalaut, kad Grai
kijos monaTchistų valdžia 
pakeistų mirties bausmę de- 
šimčiąi nusmerktų graikų 
Marininkų Unijos vadų. 
Wallace dėl to išleido viešą 
pareiškimą, kuriame sako:

— Graikijos valdžia, pa
laikoma Amerikos pinigais

ir ginklais, nusmerkė mirti 
tuos žmones, kurie pirm ke
leto metų didvyriškai kovo
jo preiš nacius,

Aš griežčiausiai • protes
tuoju prieš nacišką, urminį 
tokių graikų žudymą. Aš ra
ginu visus demokratinius 
įmones ginti tų graikų ma
rininkų vadų gyvybę, rei
kalaujant pakeisti jiems 
mirties bausmę.

____ i _ *

MARSHALLO KROVINIAI BUS GABENAMI SVETIMAIS 
LAIVAIS; 7,000 AMERIKIEČIŲ NETEKS DARBO

Washington. — Marshallo 
plano administratorius Pau
lius Hoffmanas .sakė, - jog 
amerikinės laivų kompani
jos per brangiai ima už mai
sto, anglies ir kitų daiktų 
gabenimą į vakarų Europą. 
Todėl po naujų metų dau
giausiai užsieniniais laivais 
bus plukdomi marshalliniai 
siuntiniai. Tokiu būdu 7 ar 
8 tūkstančiai amerikinių.

marininkų neteks darbo.
Hoffmanas pranešė, kad 

svetimi laivai penketu dole
rių pigiau nugabena toną 
krovinių į Europą, negu 
amerikiniai.

Per paskutinius 9 mėne
sius pusė tokių krovinių 
buvo gabenama ameriki
niais laivais, o kita pusė už
sieniniais.

ANGLIJA GRŪMOJA IZRAELIO VALSTYBEI 1 <
Paryžius. — Anglijos at

stovas ragino Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybą priversti 
Izraelį apleist vietas, ku
rias izraeliečiai atkariavo 4
nuo įsiveržusių egiptėnų 
Negeve, pietinėje Palesti
noje. Anglų reikalavimą rė
mė Chinijos ir Belgijos de
legatai.

Anglų delegatas Harold 
Beeley grasino panaudoti 
ginklus prieš izraeliečius, 
jeigu jie įsiverš į Transjor-

daną.
(SenojifTautų Lyga nu

sprendė, kad Transjordanas 
yra Palestinos dalis. Bet 
Anglija atplėšė Transjorda- 
ną nuo Palestinos ir užsodi
no jam arabišką karaliuką, 
anglų pastumdėlį.)

Berlin. -t- Karinė Sovietų 
vyriausybė užprotestavo, 
kad amerikonų lakūnai per 
žemai skraido į Berlyną ir 
laužo kitas lakstymų tai
sykles.

Amerika Bandžius
Užgerinii Nacius
Išvogti Dokumentai Parodą Dvilypę Amerikos Politiką

Washington. — Išvogti 
valdiniai dokumentai, rasti 
pas šnipuką Whittakerį 
Chambersą, parodo, jog A- 
merikos valdžia vedė dery
bas dėl slaptų prekybos su
tarčių su nacių Vokietija 
1937 - 38 metais, kaip rašo 
New Yorko Daily News.

Antrojo pasaulinio - karo 
išvakarėse Jungtinių Vals
tijų valdžia taipgi slaptai 
tarėsi su Anglijos premjeru 
Chamberlainu, kaip užge- 
rinti hitlerinę Vokietiją 
(Čechoslovakijos ir kt. lėšo
mis), sako Daily News. —Iš 
antros pusės, Amerikos val
džia tuo pačiu laiku- ragino 
Staliną eit išvien su vakari
nėmis valstybėmis ir ’’sulai
kyt Hitlerį.”

Sovietai sužinoję apie tą 
dvilypę Amerikos politiką 
ir, vengdami karo, padarę 
nekariavimo sutąrtį su Vo
kietija 1939 m. rugpjūtyje.

Chambers pasakojo, būk 
minimų dokumentų fotog

rafines kopijas jam perda
vęs Alger Hiss, buvęs vals
tybės department© pareigū
nas, kad Chambers perleis
tų tuos sekretus vadina-

Izraelis Planuoja Naujus 
Darbo {statymus

Tel Aviv. — Izraelio 
valstybė • jau t u r i į- 
statymus, kurie ap
riboja darbo laiką 8 valan
domis dienai ir 48 valando
mis savaitei ir uždraudžia 
samdyti darban jaunuolius 
žemiau 16 metų amžiaus.

Izraelio vyriausybė dabar 
planuoja naujus įstatymus 
— padvigubint atlyginimą 
už sužeidimus darbe, sam
dytojų lėšomis apmokėti vi
sas gydymo išlaidas, užtik
rinti darbą visiems paleis
tiems iš tarnybos karei
viams ir t.t.

Indija. — Policija suėmė 
vadus karštųjų indusų tau
tininkų Raštriya . Svajam 
partijos.

Įkaitintas Čiang 
Kai-šeko Pačios Brolis

Nanking, Kinija. — Vals
tybės kontrolės taryba įkai
tino Čiang Kai-šeko pačios 
brolį T. V. Soongą už Kini
jos iždo eikvojimą ir už pi
niginį šmugelį. Kaltinimas 
sako:
Soongas, būdamas Kwang- 

tungo provincijos guberna
torium, mėtė šalies iždo pi
nigus tuštiems “statybos 
darbams”. O kuomet jis su
žinojo, kad valdžia rengiasi 
numušti kiniškų dolerių 
vertę, tai Soongas pasisku
bino už tuos pinigus prisi
pirkti vertingesnių Hong 
Kongo dolerių.

Oslo. — Norvegijos seimo 
komitetas reikalauja pridėt 
ginklavimuisi dar $2,408,- 
000.

A

miems “sovietiniams šni
pams” Washingtone. ,

Hiss griežtai užginčijo tą 
įtarimą.

(Pats Chambers tūlą lai-1. 
ką tarnavo valstybės de- 
partmente. Yra spėjimų, 
kad jis ir išvogė tas slapty
bes, norėdamas jas kam 
nors parduoti; bet kad ne
rado pirkikų, taip ir nusen- 
dino tuos dokumentus pas 
save.)

Chambers Būsiąs 
Teisiamas už 
Kreivą Priesaiką %- ♦

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Ri
chard M. Nixon, Neameri- 
kinės Veiklos Komiteto na- i 
rys, nusigandęs pranašavo, 
kad šnipas Whittaker 
Chambers galės būti įkai
tintas ir teismui atiduotas 
už kreivą priesaiką. Nixo- 
nas reikalavo, kad valdžia 
nekliudytų Chamberso.

Po priesaika liudydamas 
federalei grand džiūrei 
New Yorke, Chambers ne 
sykį pats sau prieštaravo. 
Jis pasakojo, kad buvęs , 
valstybės departmento pa
reigūnas Alger Hiss veikęs 
kaip “Sovietų šnipas.” -

Raudonbaubiai Mėgino 
Diktuot Judžiams

\ ■ . ■■■■■■

Los Angeles. — Louis B. 
Mayer, Metro - Goldwyn-\ 
Mayer judamųjų paveikslų 
kompanijos p i r mininkas, 
liudijo federaliame teisme, 
kąd kongresmanų Nameri- 
kinis Komitetas jau seniai, 
liepė išmest iš darbo vadi
namus komunistus aktorius 
ir rašytojus^

Toki įsakymai buvo davi- 
nėjami dar pirma, negu 
Neamerikinis Komitetas ė- 
mė kvosti tariamus raudo
nuosius Hollywoodo akto
rius ir rašytojus.

Paskui Neamerikinis Ko
mitetas įkaitino ir teismui 
atidavė 10 tokių rašytojų ir 
aktorių už tai, kad jie neda
vė atsakymo į komiteto 
klausimą: Ar esi komunis
tas, ar bent kada buvai ko
munistas?

Nankingo Tautininkai Žudo 
Suimtus Komunistus

Nanking, Kinija.— čiang 
Kai-šeko tautininkų valdžia 
nužudė šešis areštuotus-Yu
nnan provincijoj komunis
tus.

Centralinė Kinijos Žinių 
Agentūra sako, jog tarp 
nužudytų buvę ir du komu
nistų generolai.

Nanking, Kinija. — Ko
munistai perkirto tautinin
kam geležinkelį į Nankin- 
gQ.

ORAS.—Niauku, šalčiau.

*
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labai didelę įtaką į tarptau- 
tinę politiką, nes ne tik vie
na Kinija pasidarytų komu
nistinė, bet' ir sovietiškas blo
kas padidėtų . dar 3.00 mili
jonų gyventojų, ir iš .čia 
plėstųsi komunistinė akcija į 
višą Aziją.

Tačiau' pirm r e m i a n t 
Chiang Kai-sheko režimą, 
reikia, kad jis pas save pra-' 
vestų “valymą,” nes perdaug 
pas jį yra visokių kyšininkų 
ir spekuliantų, jog kiekviena 
gautoji parama iš “Amerikos 
sutirpsta jų rankose.

šiandien patys, kiniečiai, 
kurie dar yra nusistatę prieš 
komunistus, nebenori gintis 
ir Nankingą palieką be jo
kios apsaugos. Didžiuma 
ministerių jau išsikėlė, o tur
tingosios šeimos lėktuvais 
bėga ieškotis kitur prieglau
dos, o pats miestas randasi 
beveik visai komunistų, ap
suptas.

O pats Draugo redakto
rius grūmojančiai bara mū
sų vyriausybę už nesuprati
mą Kinijos diktatoriaus bai
sios padėties. Pamiršęs, kad 
mūsų vyriausybė jau suki
šo Čiango režimui keturių 
bilijonų dolerių paramos, 

j jis šaukia:
Jau tada, kai komunistai 

pagrobė Mandžiūriją, buvo 
reikalas kelti aliarmas ir • 
skubintis su pagalba gen, 
Kai-sheko vyriausybei, nes 
juk aiškiai buvo žinoma, kad 
ir čia komunistai nesustos. 
Dabar jau veik neišvengia
mai visa šiaurinė Kinija pa
teks komunistams. Pavojai 
nacionalistams yra aiškūs. 
Ir, jei civilinis karas laimi
mas komunistų, pasaulio ba
lansas nusvyra ne ton pusėn, 
kurion Amerika norėtų ma
tyti j j nusvyrant. Todėl 
Amerika jokiu būdu negali 
laikytis pasyviai.
Šimutis nesutinka su tais, 

kurie mano, kad Čiango 
' diktatūros dienos jau sus- 
' kaitytos ir kad niekas’ jos 
i išgelbėti nebegali. Jis rašo: 

Ekspertai sako, kad Kini
jos būklė šiandien 'jau yra 
desperatiška. Tačiau jie pa
brėžia, kad dar yra vilčių 
ją ir visą Azijąx išgelbėti. 
Tik reikia imtis- to gelbėji
mo darbo. Reikia išklausyti 
Kinijos Prezidento žmonos 

^prašymo. Jei kas, tai ji ti
krai žino, ko reikia, kad ko
munistus ir sulaikyti ir juos 
visai iš Kinijos išstumti.

’Kinija gelbėti, reiškia gel
bėti ir jos kaimynus ir tuo 

pačiu palaikyti ir stiprinti

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 3, 1879.

Berlyno Dalykas, Žiūrint Iš Toliau.
Apie Berlyną amerikinėje spaudoje buvo daug rašyta. 

Apie jį dar ir šiuo metu neproporcingai daug rašoma.
Skaitant komercinę spaudą, klausantis radijo žinių, 

sunku vidutiniam piliečiui padaryti atitinkama išvada, 
kas, kaip ir kodėl ten vyksta.

Berlynas — griuvėsių miestas, tačiau ten gyvena mi
lijonai gyventojų. Didesnė miesto dalis yra anglų-ameri
kiečių - francūzų zonoje, o mažesnėji — tarybinėje zono- i

PASIŽYMĖJO
LIETUVIS MUZIKAS

Vienam argentiniečių lie
tuvių laikraštyje skaitome:

Argentiniečių muzikų or
ganizacija “Circulo Musi
cal” 18-9-48 surengė koncer-į 
tą lietuviui pianistui Andriui 
Kuprevičiui Kordobos miesto 
didžiuliame Teatre Rivera 
Indarte. Malonus jausmas 
lietuviui klausytojui buvo 
koncerto metu, kada intelek
tuale Kordobos publika ma
tėsi susikaupusi ir atydžiai 
klausanti jauno lietuvio pi
anisto pildomų veikalų. • Po 
kiekvieno paskambinimo, ai
tai Mozarto, ar tai Debussy, 
čiurlionies, Tallat-Kelpšos, 
sopino ar Šumano kūrinių, 
griausmingais publikos aplo
dismentais buvo sveikinamas 
pirmą k Artą Kordoboje kon
certavęs unūsų pianistas vir
tuozas Kuprevičius, o kon
certui pasibaigus ovacijoms 
nebuvo galo. Paskutinis virš 
programos paskambintas kū
rinys buvo Skriabino sutikus 
veikalas, išpildytas kairiąja 
ranka, dar kartą nustebino 
auditoriją.

Visi Kordobos dienraščiai 
labai palankiai parašė apie 
Įvykusį A. Kuprevičiaus kon- | 
certą, o “Los Principles’”l 
21-9-48 laidoje patalpino | 
plačią šio koncerto -recenzi-1 
ją, palyginant Kuprevičių su j 
pasaulinio garso -meniniu-1 
kais.
A. Kuprevičius, matyt, y- j

Atsimename, praėjusią vasarą Berlyne vyko visokių , 
“incidentų”. Darbininkai ruošė masinius protestų mi-■ 
tingus prie miesto rotušės (kuri yra tarybinėje zonoje). 
Tie protestai buvo dažnus ir apie juos buvo daug rašyta, į 
visą kaltę suverčiant ant komunistų (pastarieji šiandien, 
pasak komercinės spaudos, kalti dėl visko).

Ko gi tos darbininkų demonstracijos iš miesto tarybos 
reikalavo? Buvo reikalauta, kad miesto taryba rūpintųsi 
darbo žmonių reikalais, kad ji patenkintų būtinuosius jų 
gyvenimo reikalavimus.

Bet miesto taryba nekreipė dėmesio į žmonių reikala
vimus.

Tuomet jau atrodė, kad ilgai tokia padėtis nebus ga
lima tęsti. Kas nors turės įvykti, kas nors turės pasikeis
ti. ..... i

Pasikeitimas buvo padarytas tik neseniai, bet šis pasi-: 
keitimas turi ir turės didžiulės reikšmės visam miestui. 1

Prieš tūlą laiką tarybinės miesto zonos gyventojai — i 
vyriausiai darbininkai ir intelektualai, — išrinko savo 
miestp tarybą, o pastaroji išrinko miesto majorą — ra talentingas pianistas. Tik 
Friedrichą Ebertą. Taryba ir majoras, rinkėjai pareiškė, gaila, kad jis savo talentu 
bus ne tik tarybinės zonos, bet viso Berlyno, viso mies- tarnauja ne Lietuvoj, kur jo : 
to. gabumai būtų geriau į-

Rinkimai buvo atlikti delegacijų iš fabrikų, — sakoma, į vertinami ir kur jis daug ’ 
apie iš 800 fabrikų ir dirbtuvių specialės delegacijos da-1 daugiau padėtų f ' 
lyvavo rinkimuose. Be to, buvo sušauktas masinis mitin
gas, kuriame dalyvavo apie 300,000 žmonių, pareiškusių 
savo valią šiuo klausimu.

Ši miesto taryba ir majoras, aišku, yra tik laikinė, — 
ilgainiui, kai viskas aprims, susitvarkys, bus pravesti vi
suotini, slapti rinkimai.

Praėjusį sekmadienį vakarinėje Berlyno dalyje įvyko | 
amerikiečių - anglų - francūzų diriguojami miesto tary
bos narių rinkimai. Čia buvo išstatyti social-demokratai 
priešakin, nes šiuo metu jie vakariniams talkininkams 
geriausiai pasitarnauja. Jie, mat, esą “darbininkų at
stovai”, su jais lengviau prigauti liaudį. Ši taryba savo 
miesto majoru išrinko tūlą buvusįjį komunistą, o dabar 
socialistą, — aršų Tarybų Sąjungos priešą.

Taigi, kaip matome, dabar Berlyne yra dvi miesto ta
rybos, dvi valdžios. Ir viena ir kita sakosi atstovaujan
čios visą miestą.

Kas bus toliau, nieks tikrai negali pasakyti. Bet vie- i 
nas aišku: viskas vyriausiai priklausys, kaip tos miesto i 
tarybos veiks, ką jos žmonėms duos.

Berlyno darbininkai, progresyviai darbininkai^ jau se-1 
nai reikalauja, kad miestas būtų nunacintas, kad visoki : 
hitlerininkai būtų išrankioti, kad miesto pramonė būtų į- 
nacionalizuota, suvisuomeninta. Rytinės miesto dalies j 
taryba su tuo sutinka ir tai vykdys gyveniman, vakari- i 
nės miesto dalies taryba to gyveniman nevykdys, nes tai'! 
užgautų kapitalistų interesus, o sykiu, žinoma, ir anglų- I 
amerikiečių - francūzų interesus.

Kitas dalykas: žmones nori, kad jie žiemą būtų aprū
pinti anglimi, drabužiais, maistu ir kitais būtinai pra- I 
gyvenimui reikalingais produktais. Jie nori, kad miesto 
atstatymas turėtų būti vykdomas, nes visuomet negi gali 
jie gyventi griuvėsiuose. Tarybinės -miesto dalies taryba 
tai pažada vykdyti gyveniman tuojau.

Ką darys vakarinės miesto dalies taryba, — liekasi pa
laukti ir pamatyti.

Dabar, be abejojimo, labai daug priklausys nuo to, 
kaip kuri taryba vykdys gyveniman tai, ko būtinai rei
kalauja Berlyno darbo žmonės. Nuo to priklausys naujų 
valdžių likimas.

Mes manome, jog rytinės miesto dalies taryba grei
čiau savo pažadus įvykdys ir ji, ilgainiui, gaus daugiau 
pasitikėjimo Bėrlyno gyventojų daugumoje.

Tolimesnės išvados bus galima padaryti tik palaukus, 
tik susipažinus su tuo, kaip ir kas .ten vyks toliau.

į lietuvių 
tautai kultūrėti. Kuprevi
čius ir kiti meno talentai, 
karo audrų išblokšti iš savo 
tėvynės, turėtų rimtai pa
galvoti apie grįžimą Lietu
von.

į APVERKIA ČIANG 
i KALŠEKO LIKIMĄ

Kunigų Draugo bendra
; dar bis Arūnas rašo iš Pa-' 
’ ryžiaus, kaip ten niekas ne-1 
i bepasitiki Kinijos diktato-1 
! riaus režimu. Arūnui, ma-! 
| tyt, labai gaila, bet ką gi i 
į žmogus bepadarysi, kad jau i 
taip istorijos yra nulemta. i 

Jis per ašaras rašo:
Kaž kaip niekas paskuti- i 

niu laiku nebe p a sitiki i 
Chiang Kai-sheku. Net ne-! 
labai.ir jaudinasi, jei jis! 
pralaimėtų, nors tas turėtų.

Daugiau Nei Kada Nors
Britanijos prekybos ministras Harold Wilson pareiš

kė, jog per praęjusį (lapkričio) mėnesį Britanijos ekspor
tas buvo didesnis, negu kada nors to krašto istorijoje. 
Girdi, tapo išgabenta į užsienius vertės 147,100,000 sva
rų sterlingų ($588,^00,000 amerikiniais pinigais).

Kai Britanijos eksportas didėja, tai jis užduoda smūgį 
Amerikos prekėms, Amerikos bizniui. Nes kurios šalys 
perka iš Britanijos, tos tų pačių daiktų neperka iš Arne; 
rikos,

Vienas tačiau dalykas turi būti žinoma: nors Brita
nijos gamyba pakilo ir eksportas smarkiai padidėjo, jos 
žmonių gyvenimas dar vis yra baisiai sunkus. Jie negali 
pirkti, ko nori, — nes didesnė pusė visokių daiktų yra 
racionalizuota.

Buvęs prezidentu republikonų politinė ir finansinė 
galva Herbęrt Hoover’is (atsimenate obuolius ir “ge
rove už kampo”) po pasikalbėjimo sh prezidentu 
Trumanu pareiškė reporteriams, jog prezidentas už- 
gyręs jo planus perorganizuoti Trumano administra
ciją. Atrod.o, kad visiškai pildosi Wallace’o įspėji
mas, jog nežiūrint, ^katras iš <Įvięj.y kancįidatų^laimes 
prezidentystę, vis tiek šalį valdys patys reakcingieji 
stambaus kapitalo interesai. Hooveris yra vyriausias 

jų vadas.

Valdžia eksportuoja, Jpet tas eksportas yra daromas 
Britanijos darbo žmonių iškaščiais.

Amerikos saugumą. (D., gr.

Tai visiškai bergždžias 
Draugo redaktoriaus grū
mojimas. Jokio pavojaus A- 
merikai negali wti ir ne
bus iš išsilaisvinusios Kini
jos. Kaip tik priešingai: 
laisva Kinija bus didžiausia 
laaimė viso pasaulio taikai.

vir-
ran-

Jis 
Ka-

VARGAS PRAKRAPŠTĖ 
AKIS IR PARODĖ ' 
TIKROVĘ

Kanados Liaudies Balsas 
rašo:

J^ekurie dipukai truputį 
pasimokino. Tūlas agi’. M. J. 
rašo Nepriklausomoj Lietu
voj,, kad Kanados lietuvių 
tautinių organizacijų užduo
tis supažindinti Vokietijoje 
tebesančius, tautiečius su ti
krąja padėtimi Kanadoje, 
ypač ant farmų, nes Kana
dos organai “rfedrįstą” nu
šviesti Vakarų Europos švie
soje savo socialio gyvenimo 
žaizdas. Ir jis iškelia 
šun tas sąlygas, kuriose 
dasi atvykę tautiečiai, 
suranda, kad ant farmų
nadoje reikia dirbti nuo 14 
iki 16 valandų į dieną p'kad 
užmokestis .mažas, kad 
maistas prastas; sveikatos 
apsaugos nėra; kad švaros 
stoka; kad butai prasti; kad 
bernai verčiami net sekma
dieniais dirbti po 6 valan
das; kad sunku pasiekti gy
dytoją susirgus ar susižei
dus, ir tt.

Jeigu dar koks buvęs Lie
tuvos bernas patenka į to
kias sąlygas, aišku, jam dar 
ne taip baisu. Bet kuojmet 
Į tokias sąlygas patenka in
teligentas, rasi sunkaus dar
bo visai nedirbęs, tuomet 
skandalas. Už tai daugelis 
dabar keikia ir nežino, kurio 
galo griebtis.

Tie žmonės, kurie piešė 
rojų Kanadoje, kurie viliote 
viliojo tautiečius, kaip į kokį 
rojų, puikiai pasitarnavo sa
vo tautiečiams apgaudami 
juos. Tuos, kurie bandė 
Įspėti, kurie norėjo nušvies
ti gyvenimą, jie griežtai 
smerkė. Jiems atrodė, kad 
koks pavydas, kokia baimė 
tų žmonių.

Agr. J. M. labai teisingai 
sako, kad reikia įspėti- tau
tiečius. Jie turi žinoti, kur 
važiuoja, kad nebūtų pas
kui apsivylę. Tačiau jis la
bai klysta, kuomet sako, kad 
taip vadinamos tautinės at
stovybės gali padėtį pagerin
ti per imigracijos ir darbo 
ministerijos įstaigas. Kana
dos darbininkai turi patyri- 

I mą tame daug didesnį, ne
gu naujai atvykusieji Už 
tai jie turi šiandien -unijas, 
kurių pagalba jiems pavyko 
pakelti gyvenimo sąlygas ga
na daug.

Naujų ateivių kelias tas 
pats. Jie gali pagerinti sa
vo būvį tiek,, kiek aplamai 
visi Kanados darbininkai, 
per savo, organizacijas. Kito 
kelio nebuvę iki šiol, nebus 
ir ateityje.

Žinios iš Lietuvos
LTSR LIAUDIES 
ansamblio išvyka

ŠAKIAI.—Į šakių apskritį 
atsilankė Lietuvos TSR Liau
dies Ansamblis, kuris eilėje 
apskrities miestelių suruošė 
Koncertus. Į programą įėjo 
lietuvių ir kitų broliškų res
publikų liaudies dainos bei šo
kiai ir tarybinių rašytojų su
kurtos, dainos. •

• A. Naujokaitis.

KRAKĖS. — Gimnazijos li
teratūros būrelis surengė lite
ratūros vakarą, kuriame pasi
rodė jaunieji, poetai G.aueaitė, 
Goštautas ir kt.

Literatūros būrelis paskel
bė tautosakos rinkimo kon
kursą. P. Vasaris,

Pirmadienį Laisvės raštinėje lankėsi K. Žukauskienė ir 
sūnus Robertas iš Newarko. Gražiai pasidarbavo, nepai
sant to, kad Žukauskienė yra pusiau invalidė. Ji namuo
se susižeidė ir turėjo keletą dienų pasitraukti nuo vajaus 
daldio. Visvien pridavė keturias naujas prenumeratas ir 
pluoštą atnaujinimų. Žukauskai dabar pirmoj vietoj.

Iš Philadelphia, Pa., taipgi gavome gražų laiškelį nuo 
drg. Šapranauskienės, kuriame radome gabaliuką atnau
jinimų.

Brooklyniečiams padėjo punktais pakilti V. Paukštys, 
A. Mureika ir J. Weiss.

L. D. P. Klubui, Elizabeth, N. J., pasidarbavo Geo. 
Kudirka, prisiųsdamas atnaujinimų.

Iš Hartford, Conn., Valerijonas Brazauskas prisiuntė 
atnaujinimų.

Gražiai pasidarbavo A. Lipčius, iš .Chester, Pa., pri
siųsdamas dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų. Jis 
siekiasi į laimėtojų skyrių.

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:
Punktai

R. & K. Žukauskai, Newark, N. J..........................   5384
L. Prūseika, Chicago, III............  ...................... i 5044
Wm. Patten, Philadelphia, Pa................................   3635
Brooklyn© Vajininkai.............................................   3466
LDP Klubas, Elizabeth, N. J.................   2783
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn........................... 2317

S. G. Jusius, Worcester, Mass.................................. 2078
artfordo Vajininkai............................................... 1344

P. J. Anderson — L. Bekis, Rochester, N. Y............ 1081
Geo. Shimaitis, Brackton, Mass..........................  962

A. Lipčius,. Chester .................. 896
S. Kuzmickas, Shenandoah ..... 720
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 713
P. Šlekaitis, Scranton ............. 692
P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 660
V. Ramanauskas, Minersville .... 638
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 592
Bridgeporto Vajininkai ............  587
LLD 2 kp., So. Boston ............  584
Anna Bemat,' Los Angeles ..... 579
LLD Moterų Sk., Binghamton 522
J. Blažonis, Lowell ................ 520
J. Balsys, Baltimore ..... /.........  519
J. Grybas, Norwood ................ 490
S. Puidokas, Rumford ................ 394
V. Padgalskas, Mexico ..............  364
A. Valinčius, Pittston .......?...... 356
S. Tvarijonas, Detroit .............. 336
S. Sharkey,* Easton ................. 328
C. K. Urban, Hudson ..............  308
J. Didjun, New Haven ............  308
M. Janulis, Detroit .................... 307

Sekami vajininkai pakilo- 
punktais su atnaujinimais: 
L. Bekešienė, Rochester, 
N. Y.; Geo. Shimaitis, 
Brockton, Mass.; P. Šlekai
tis, Scranton, Pa.; J. Bal
sys, Baltimore, Md.; A. P. 
Dambrauskas, Haverhill, 
Mass, ir Mary Siekis, Gard
ner, Mass.

Aukų šį sykį gavome se
kamai:

Nuo LDS 8 ir LLD 4 aps
kričių parengimo (Oct. 24, 
per kasierių J. Urboną), 
Pittsburgh, Pa., $33.50.

Mike Puckus, Philadel
phia, Pa., $5.

Po $3: W. Bartulis, Gard
ner, Mass, ir John Žukas, 
Portland, Oregon.

Po $1: P. .Pestinikas, J. 
Elinckis, Frank Yieščipas, 
Scranton, Pa.

Aukomis biudžeto užtik
rinimui sukelta sekamai:
Philadelphia, Pa. . $273.00 
Brooklyn, N. Y........ 221.00
Detroit, Mich...........147.00
Chicago, Ill................98.50
New Britain, Conn... 93.00 
Binghamton, N. Y. .. 90.05 
Worcester, Mass. ... 79.50 
Pittsburgh, Pa.......... 51.50
Hartford, Conn. .... 40.50 
Rochester, N. Y........ 3i9.75
Newark, N. J...........29.50
Scranton, Pa..............27.00
Baltimore, Md...........25.50
Oakland, Cal............  25.00
Elizabeth, N. J. ... (. 23.00 
Norwopff, Mass..........22.00
Wilkes-Barre, Pa. .. 21.00 
Lawrence, Mass. .... 21.00 
Waterbury, Conn. .. 19.00 
Stamford, Conn........ 13.00
Seattle, Wash,......... 12.00

Great Neck, N. Y. .. 12,00' 
Miami, Fla.............. 11.00
Mexico, Me. ............. 11.00
Cleveland, Ohio. ----- l(X00
Jersey City, N, J. ... 10.00' 
Lewiston, Me. 10,00 
Los Angeles,,Cal. ... 10.00 
Lowell, Mass..............10.00
So. Boston, Mass. .... iD.OO 
Bridgewater^ Mass. .. 9.00 
Rumford, Me. ........... 8.50
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J. Simutis, Nashua .................. 305
LLD 75 kp., Miami ............... 252
S. Kirstis, Bridgewate^ ........... 252
V. J. Valley, New Britain ....... 252
A. Gudzin, Scotia ...................... 168
P. Paserskis, Baltimore ......... 155
H. Žukienė, Binghamton ............. 144
A. P. Dambrauskas, Haverhill 132
V. Wall, Wilkes-Barre ............. 130
J. Urbonas, Pittsburgh ............. 116
A. Kubilskjs-P. Walkins, Coal

Center ........................a........ ’. 112
Mary Siekis, Gardner ........ 112
J. Matačiūnas, Paterson .............. 84
A. Navickas, Haverhill ................ 84
LLD 198 kp., Oakland ............... 56
Alex Shatro, Aliquippa ................ 56
V. Smalstienė, Detroit ................  56
J. Adams, Grand Rapids ............. 56
J. Daujotas, E. St. Louis ........... 28
I. Klevinskas, Scranton ................ 27

! Paterson, N. J...........8.00
Coal ‘Center, Pa.......... 7.50
Bridgeport, Conn........ 7.00
Easton, Pa...................  7.00
Saginaw, Mich..............6.00
Eddystone, Pa.............6.00
New Kensington, Pa.. 6.00 
Brockton, Mass. ...... 5.50 
New Haven, Conn. ... 5.00 
Minersville, Pa............4.00
Washington, Pa.......... 3.00
Haverhill, Mass............3.00

■ Hudson, Mass..............3.00
Williamsport, Pa.........3.00
Scotia, N. Y................3.0(X
Nashua. N. H............. 3.00
Gardner, Mass............ 3.00
Aliquippa, Pa.............. 2.00
Cliffside, N. J............ ' 1.00

Širdingai dėkuojame pa
vieniams už jų finansinę pa
ramą dienraščio biudžetui. 
Taipgi ačiū vajininkams už 
pasidarbavimą.

Didelė konkurencija eina 
tari? vakarų ir rytų. Bet 

j kodėl kitos didesnės koloni
jos nepralenkė tuos du kon
kurentus. Philade 1 p h i a, 
Brooklynas, Elizabeth, Wa
terbury, Worcester, Hart
fordas, Rochester, ir Brock- 
tonas turėtų pralenkti — 
matome, kad keičiasi punk
tais, auga bet vis toj pačioj 
vietoj pasilieka. Pittebur- 
ghas, So. Bostonas, Law
rence ir kitos didesnės kolo
nijos turėtų įeiti į laimėtojų 
skyrių, ’ nepasilikti, žemiau. 
Nepamirškite, kad artinasi 
vajaus pabaiga, subruskite 
— nes kaip buvo anksčiau 
skelbta, vajus nebus pra
tęstas.

Laisvės Administracija.
11 T".......... . ■■ l ~

REAKCIJOS ATSAKYMAI
Petrui Butkiavičiui, Wor

cester, Mass. — Kadangi 
nėnurodote nei straipsnio 
vardo, nei Laisvės numerio, 
kuriame tas straipsnis til
po, tai mes negalime je su
rasti ir jums prisiųstL A- 
čiuojame už aukas ir linkė
jimus.

f



Biznio Darymas su Kinijos Komunistais
Kinijos turtingosios kla- kyti, pasiliktų namie ir tap

sės yra persigandusios. Jos tų naudingais šalies pilie- 
laukia komunistinių armijų I čiai> 
atėjimo kaip baisiausiosI Visi turtingieji, žinoma, 
“sūdo dienos”. Stambieji nepabėgs. Atsiranda tokių, 
žemių savininkai, pramoni-Į kurie pasilieka namie, ir 
niai kapitalistai, bankiniu- ; bandys taikytis prie naujo 
kai, turtingieji biznieriai, gyvenimo. Tūliems jų prisi- 
aukštieji valdininkai Kinį- i eis eiti prie paprasto darbo 
jos liaudies išsilaisvinime ir užsidirbti pragyvenimą, 
sau mato tik pražūtį. Todėl i Kiti galės verstis bizniu, 
tūkstančiais bėga iš tų vie- Niekas netiki, kad komuni- 
tų, kuriose- Čiang Kai-šekoi štai tučtuojau galėtų arba 
režimui ateina galas. Bėga | bandytų Kinijoje panaikinti 
taip, kaip išmano. Į privatišką biznį. Tokioj at-

Tą baisų turčių išsigandi-1 silikusioje šalyje, kaip Ri
mą ir bėgimą labai garsiai | nija, staigi viso ekonominio 
pavaizdavo dvi didelės ne- j gyvenimo socializacija ne
laimės. Lapkričio ’ .
didelis prekybinis 
prikimštas pabėgėliais L 
Mandžurijos, nusken d o. 
Nelaimėje žuvo per šešis 
tūkstančius žmonių. Gi 
gruodžio 3 dieną didelis

mėnesi; įmanomas dalykas.
knvas, j Kad nemažaj Kinijos tur-

1S tingųjų klasių žmonių pasi-
Kad nemažai Kinijos tu r-

naudos protu ir niekur ne
bėgs, tai parodo labai įdo
mus pranešimas 
Tientsin, kurį

iš miesto
neseniai CIO prezidentas Philip Murray laike jo iš naujo išrinkimo prezidentu CIO 10-je 

metinėje konvencijoje Portland, Oregon. 
------------------------------------ ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMPOZITORIUS STASYS ŠIMKUS

prekybims laivas su pabe- | Liaudies Armija išlaisvino 
geliais nuskendo pi le Šan-, - čiang Kai-šeko diktatū- 
ghajaus. Manoma, kad šioje ; ros. <pen susįrink0 kiniečiai 
nelaimėje bus žuvę daugiau : biznieriai, prie jų prisidė- 
kaip trys tūkstančiai pabe-1 - -
gėlių. Tik dviejose nelaimė- r - - ' ~ - - - - - -
se žuvo virš devyni tūkstan
čiai žmonių!

Bet kas tame kaltas?
Kalti tie patys žmonės.
Daugelis jų, aišku, yra au
ka fašistinės propagandos. 
Tai labai panašu į Europos 
žmones, kurie, ;

jo saujelė amerikiečių biz
nierių. Susirinkimas išleido 

j svarbų pareiškimą. Tie biz- 
| nieriai pasakė, kad tolimes
nis Amerikos teikimas pa- 

} ramos Čiang Kai-šeko reži
mui yra ir bergždžias ir 
pragaištingas. Jie reikalau- 

? . I ja, kad toji parama būtų 
apsvaiginti! tuojau sulaikyta. Jie patys 

fašistinės propagandos, bė- i pasižada pasilikti ant vie- 
go iš savo žemių, kai hit-; tos> prisitaikyt prie naujų 
lerinės gaujos buvo supliek- sąlygų ir varyti biznį. Jie 
tos ir vejamos laukan. Tie tikisi, kad ir naujose sąly- 
žmonės labai daug nuken- g0Se privatiškam bizniui 
tėjo, blaškydamiesi po sve- jar tus gana daug vietos, 
timus kraštus be savo tėvy
nės.

Amerikos žmonės turėtų 
nepamiršti vieno savo isto
rijos puslapio, kuomet čia 
irgi buvo masinis žmonių 
bėgimas nuo “raudonųjų”. 
Tai buvo 1776 metų revo-

Kas Yra Tarybine Demokratija?
Rašo A. P.Tarybų Sąjungoj demokrati

ja yra nuosekliausiai įvykdyta 
visose ekonominio bei valstybi
nio gyvenimo srityse.

Tarybų Sąjungoj likviduotos 
kapitalistų klasės, panaikinta!valdžia per deputatus gali pra- 
žmogaus išnaudojimas kito įvesti ir praveda tikrai didžiu- 
žmogaus. Tarybinę visuomenę!les priemones, nes šitas akty- 
sudaro draugingos klasės, kar-ivas, kalbant iš esmės, apima Vi
tu dirbančiais įkuriant komu-įsus mūsų šalies gyventojus. Ir, 
nistinę visuomenę. Tarybų vai-1 pagaliau, jis yra neišsemiamas 
džia remiasi nesugriaunama| šaltinis valstybinių veikėjų for- 
darbininkų, valstiečių ir liau
dies inteligentijos sąjunga, ap
rūpindama visos tautos, visų

i darbo žmonių politinius, pilieti
nius bei ekonominius interesus.

DEMOKRATIJOS VIENA 
IR KITA

Reikia pasakyti, kad 
1 Tientsino biznieriai elgiasi 
! labai protingai. Jie elgiasi 
i daug protingiau negu tie i Didžiuliai tarybinės demokra-Į 

devvni tūkstančiai 1 - - .• —u........
palikdami namus 
bėgo nuo ateinančios liau-

liucijos gadynėje. Tada ir- (lies armijos ii' žuvo jūrose, 
gi turtingosios klasės buvo 
persigandusios. Washingto- 
nas, Jeffersonas, Frankli
nas ir kiti didieji revoliu
cijos vadai buvo torių (re- 
akcijonierių) spaudos per
statyti pusiau kanibalais, 
kurie tik naikinti ir griauti 
temoka. Todėl daugelis tur
čių pametė viską, ir bėgo į 
Kanadą išsigelbėjimui. Vė
liau paaiškėjo, kad jie pa
darė klaidą. "Kai kurie su
grįžo' į namus, bet kiti pasi
liko svetimam krašte, iki 
mirties keikdami Amerikos 
revoliuciją ir revoliucijo- i 
nierius.

Panašus procesas eina | mis šalimis, — pirmoje vie- 
Kinijoje, tik daug didesniu toje, žinoma, su tomis, ku- 
mastu, nes Kinija turi be- Nos šiuo tarpu į jos kovas 
veik pusę bilijono gyvento- | prieš Čiang Kai-šeką atsine- 
jU* . šą prielankiai. Jeigu Ame-

Aišku, kad Kinijos turtin- > rikos vyriausybė dar bili- 
gosios klasės yra panikoje.; jonus dolerių sušers Čiango 
Rimtai ir šaltai protauti jos i režimo išgelbėjimui ir tuo- 
nebegali. Tokioje.padėtyje mi prailgins civilinį karą ir 
prie naujų sąlygų prisitai- liaudies kančias, tai kaip 
kyti yra sunku. O jeigu diena aišku, kad laisva Ki- 
šaltai ir rimtai pagalvotų, I nija biznį su Amerika sta- 
dauguma jų galėtų prisitai- tys tik paskutinėje vietoję.

Minėtieji Tientsino biz- 
inieriai pabrėžė ir kitą svei- 
i ką mintį. Jie pasakė, kad 
tolimesnis Čiang Kai-šeko 
režimo globojimas tiktai už
darys Amerikos bizniui du
ris Kinijoje. Juk negalimas 
daiktas, kad komunistinė 

i Kinija atsiribotų nuo viso 
svieto ir neieškotų prekybos 
su kitais kraštais. Tam mil
žiniškam kraštui juk reikės 
daugybės visokių daiktų, 
kuriuos kol kas galima gau
ti tiktai užsieniuose, o ypač 
Amerikoje. Tuo būdu, iš-

■ silaisvinus Kinijos liaudis 
' stengsis biznį vesti su viso-

Įsą prielankiai. Jeigu Ame-

AFL laivakrovių viršininkas Josepfy P. Ryan pasisvei- 
,kina su laivų firmų atstovu John V. Lyons pasitari

muose dėl buvusio laivakrovių reikalavimo naujo 
kontrakto. Už jų stovi tarpininkai.

kurie | ti jos pranašumai prieš buržua- 
ir viską ! zinę demokratiją yra tame, 

kad ji tvirtina tokią visuomeni
nę santvarką, kuri naudinga 
darbo žmonėms, t.’y. visai tary
binei liaudžiai. Buržuazinių ka
pitalistinių valstybių konstitu
cija, atbulai, tvirtina visuome
ninę santvarką, naudingą pasi
turinčioms klasėms, t. y., val
dančiai visuomenės mažumai.

Darbo žmonių deputatų tary
bos, esančios TSRS valstybės 
valdžios organai, vadovauja vi
sam šalies gyvenimui. Jų na
šus veikimas ryškiausiai maty
ti nepaprastai sparčiuose so
cialistinio ūkio bei kultūros vy
stymo tempuose.

LIAUDIES BALSAS IR 
GALYBE

Tarybų valdžios liaudiškumas 
daro ją itin stiprią ir galingą, 
šituo, būtent, ir aiškintina ta 
nematyta jėga ir stamantru- 
mas, kurią paprastai parodo 
Tarybų valdžia kritiškais mo
mentais. Didysis Tėvynės 
ras tarybinės liaudies prieš 
kiečių fašistų grobikus ir 
ponijos imperialistus tai 
tvirtino. Tarybinė 

[šlovingai išėjo iš 1 žiauraus ka
ro bandymų. Tik Tarybinės de
mokratijos sąlygomis galėjo 
būti susidaryta nematyta isto
rijoj moralinė-politinė 
nės liaudies vienybė^ 
reiškė per rinkimus 
Aukščiausiąją Tarybą, 
ginių respublikų Aukščiausią
sias Tarybas ir į vietines dar
bo žmonių deputatų Tąrybas, 
kuriose dalyvavo daugiau negu 
99 proc. rinkėjų. Daugiau ne
gu 100 milijonų rinkėjų vien
balsiai balsavo už stalininio 
komunistų ir nepartinių bloko 
kandidatus, už tolesnį Tarybų 
valstybės ir visuomenės san
tvarkos stiprinimą.

DARBO LIAUDIES ĮTAKA 
VALSTYBĖJE '

Tarybų valdžia našiai ir vi
sos tautos interesais išsprendė 
pagrindinį demokratijos klausi
mą — klausimą dėl tikro visų 
darbo žmonių dalyvavimo vals
tybės valdyme. Daugiau negu 
pusantro milijono deputatų 
dirba tarybose. ° Jau pats depu
tatų skaičius, — rašė M. Kali
ninas, — išsklaidytų po visą

ka- 
vO- 
Ja- 
pa-

valstybė

tarybi- 
Ji pasi- 
į TSRS 
į sąjun-

Tarybų Sąjungą, nuo 
iki pačių tolimiausių 
kampių, parodo, kad

TSR žuvų Pramonės Ministru 
----------- dirba buvęs žvejys Karlis Bu- 
Maskvos dė. Tokių pavyzdžių Tarybų 
jos už- 
Tarybų!

gali pra- dar-

Sąjungoj yra tūkstančiai.
KOMISIJŲ DARBAI

Didelę reikšmę Tarybų 
bui turi jų nuolatinės komisi
jos, užsiimančios kultūros-švie
timo darbo, sveikatos apsaugos, 
prekybos, vietinės pramonės, 
finansų ir kt. klausimais. Tik 
Rusijos Federacijos Tarybose 
priskaitoma apie du šimtus 
tūkstančių nuolatinių komisijų, 
kuriose dirba daugiau negu mi
lijonas du šimtai tūkstančių 
darbo žmonių.

Kasdieninis ''rūpestis gerinti 
dirbančiųjų materialinės bui- 

inteligentija, tiefi si-‘'ygas. kelti kultūfinį ly- 
gį — yra viena iš svarbiausių 

I 

į tarybinių valdžios organų pa- 
! reigų. šimtai gamyklų ir fabri- 
• kų gamina gyventojams pla
taus vartojimo reikmenis. Ta- 

! rybų statybos kontoros tvarko 
miestus, kelių trestai tiesia ir 

įtaiso kelius. Prekybos bei pa
iruos ų organizacijos užsiima 

■ produktų paruošimu bei tieki
mu gyventojams. Tūkstančiai 
miesto ir kaimo kultūrinių įs
taigų — mokyklos, knygynai,

mavimui.
“Gyventojai, išrenkantieji de

putatus, palaiko su jais betar
piškus ryšius, šitie ryšiai eina 
nepertraukiama grandine nuo 
apačios į viršų ir daro tarybų 
valdžią 'savo gimtąja valdžia.” 
žmonės iš liaudies —- darbinin
kai, valstiečiai, i 

;kuria šalyj visas materialines! 
bei dvasines vertybes patys ir j 
vadovauja valstybei.

Jakutijos respublikoj, pavyz 
džiui, penkiolika metų be per 
traukos dirba apylinkės tary-j 
bos pirmininku buvęs kumetis j 
Afanasijus Slepcovas. Jo gerą Į 

| darbą kiekvieną kartą bijvo at
žymėję rinkėjai/Slepcovas iš
rinktas Jakutijos ATSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputatu. 
Lietuvos'TSR Jurbarko apskri-j. - - . -
ties žobrininkų apylinkės vyk-Ųeati Ri, vaiko namai, lopšeliai, 
domojo komiteto pirmininku į vaikų darželiai ii kt. dilba 
dirba Antanas Stasiulis, kuris Į švietimo bei auklėjamąjį dar- 
20 metų išbuvo dvarininko Va-.n^ 
silčikovo kumečiu. Latvijos!

SKAmrojį]
BALSAI

Gerbiama Laisvės 
Redakcija:

.Sveikinu su šventėmis vi
są Laisvės Administraciją 
ir įdedu čekį ant 25 dolerių. 
Malonėkite padalinti* ant 
trijų dalių: 10 dolerių pieti
nės Amerikos darbininkų

TAUTINIŲ SANTYKIŲ 
IŠSPRENDIMAS

Vienas didžiausių tarybinės 
demokratijos laimėjimų yra 
sėkmingas nacionalinio t klausi
mo išsprendimas. Tarybų Są
jungoj faktinai likviduota ne
lygybė tarp tautų, parūpinta 
ii- įstatymo keliu užtvirtinta 
pilnas ir faktinis visų gyvenan
čių šalyje tautų ir nacijų lygia
teisiškumas. Stambūs materia
liniai ir kultūriniai- ištekliai, 
kuriuos turi pažangių TSRS 
respublikų, ir sričių tarybos,

spaudai paremti, 10 doleriu i buvo plačiai panaudoti buvu-
1 niniTno nnninvin -pAnflnn iv • ?

Aš myliu dainužę iš vargo nupintą, 
Kur girdisi aidas iš darbo minių, 
Ką padeda vergui blakstienas 

džiovinti
Atnešdama viltį žmonijos širdin.

Minint pcnkerių metų su- 
j kaktį nuo mūsų įžymiojo 
! kompozitoriaus Stasio Šim- 
' kaus mirties, pravartu per- 
! žvelgti jo palikimą. Turiu 
'galvoje ne tą formalų paliki
mą, kurį sudaro jo gausūs kū- 

į riniai, visos liaudies plačiai 
Įdainuojami — jie niekada ne- 
I mirs — o tą nerašytą dvasi- 
! nį palikimą, kurį šis mūsų 
! liaudies sūnus mums yra pa- 
| likęs.

Perskaitę bet kokią trumpą 
Į St. Šimkaus gyvenimo ir kū- 
Į rybos apžvalgą, matysime, 
kad. tai būta tvirtai žengian
čio savo nusibrėžtu keliu, kil
nios sielos menininko — tau
raus žmogaus. Šimkus, būda
mas iš prigimties spontaniško 

i būdo, su visu savo gaivalin- 
I gurnu pasinerdavo aplink jį 
Į verdančio gyvenimo verpetan. 
i Nėra tos meninės srities, ku.- 
I rioje jis su pasisekimu nebū- 
i tų darbavęsis, nėra to muzi- 
! kinio žanro, kurio- jis nebūtų 
I savo kūryboje palietęs, nėra 
| netgi tos visuomeninės vei
klos, kurios jis būtų vengęs— 
jis visada mokėjo būti ten, 

! kur. tuo metu būdavo daugiau- 
| šia reikalingas.

Milžinišką reikšmę mūsų 
' vos tik kūdikio žingsniais te- 
| bežengiančiam muzikos me- 
i nui turėjo St. Šimkaus dar 
Į prieš pirmąjį imperialistinį 
ikarą organizuojami chorai ir 
I vakarai — vaidinimai. Cho
rus Šimkus organizavo ne Vil
niuje, Kaune ar kokiame ki
tame zdidesniame Lietuvos 
centre, kaip tai darė daugu
mas ano laiko muzikos vei
kėjų, o gilioje provincijoje, 
“pačioje kaimo gūdumoje.” 
Jis pasirodydavo lyg meteo- 

i ras, ir žiūrėk—iš negausaus 
būrelio dainos mėgėjų, be
mokslių paprastų žemės arto
jų, per palyginti trumpą laiką 
išaugdavo darnus choras.

Pokariniai laikai pakeitė 
j Lietuvos gyvenimo sąlygas. 
| žmonės pradėjo burtis į di
desniuosius miestus. Ten savo 
darbo vagą nukreipia ir St. 
Šimkus. Jis pats savarankiš
kai įkuria Klaipėdoje muzi
kos mokyklą ir jai iki pat jos 

i likvidavimo vadovauja. Ši 
mokykla skyrėsi n(io kitų pa- 

! našių institucijų tuo, kad jo- 
I je mokėsi ne tie, kurie turėjo 
i lėšų už mokslą užsimokėti, o 
I gabūs neturtingų tėvų jaunuo- 
■ liai, surinkti iš visos Lietuvos. I Per palyginti neilgą septyne- 
rių metų laiką, Šimkus -.suge
bėjo mūsų kraštui priauginti 
tikrai grąžų būrelį aukštos 
kvalifikacijos muzikų, kilusių 
iš liaudies ir karštai mylinčių 
savąją liaudies dainą. Be to, 
sudaręs iš mokinių 'simfoninį 
orkestrą, jis važinėdavo po 
miestus, miestelius su koncer
tais, propaguodamas sudėtin

gą didžiųjų klasikų simfoninę 
muziką.

Neabejotinu St. Šimkaus 
nuopelnu reikia skaityti ir 
“Liaudies Melodijoms Rinkti 
Komisijos” prie tautosakos 
archyvo įsteigimą ir jos vadp- 

į vavima. f
Savo kompozicijose St. šim- , 

kus ,visada liko ištikimas lie
tuviškajai liaudies muzikai. 
Pats kilęs iš liaudies ir sek
damas didžiųjų klasikų tradi-’ 
cijas, jis niekada nenutolo 
nuo pasirinktojo teisingo ke- 
lio, niekada nepersiėmė jokio
mis formalistinėmis, banalio
mis idėjomis. Dar daugiau— 
jis pirmasis surado teisingą 
lietuviškai liaudies dainai tin
kantį hai*monizavimo būdą, ♦ 
pasmerkęs seną įsigalėjusį 
įprotį harmonizuoti liaudies 
dainą, kaip bažnytinį chorai^ 
ar salioninį romansą, nes jo 
nuomone, liaudies dainą rei
kia ne vien mokykliškai pagal 
visas taisykles subalsuoti, o 
reikia dar ją ir suprasti, pa
justi. Tik tada kompozito
rius neklys, kada jis gyvens 
su liaudimi ir jos kūryba, nes 
liaudies kūryba yra tas žie
das, kuris kiekvienam kūri
niui suteikia tą malonų aro
matą, kurį pagaminti neįma
noma jokiomis dirbtinėmis 
priemonėmis.

Ir tikrai visuose Šimkaus 
kūriniuose, nesvarbu kokie jie 
būtų—originalūs ar tik liau
dies dainų subalsavimai—mes 
jaučiame tą malonią šilumą, 
dvelkiančią iš liaudies.

Visas St. Šimkaus gyveni
mas ir veikla rodo, kad me
nininkas turi pats gyventi to
je visuomenėje, kuriai jis ku
ria, nes, jeigu jis gyvens už
sidaręs savo kabinete, tai to 
paties likimo susilaukė ir jo 
kūriniai — jie liks kabineto 
stalčiuose. Tiktai bendradar
biaudamas su masėmis, meni
ninkas supras masių troški
mus ir reikalavimus ir suge
bės juos patenkinti, štai ko- -- 
dėl nei vienas choro koncer
tas neapsieina be Šimkaus 
dainų, nėra nei vieno solisto- 
dainininko, kuris savo reper
tuare neturėtų bent kelių de
šimčių jo kūrinių, o liaudyje 
fo dainos jau labai seniai pri-' 
gijo ir kai kurios tapo net 
bendruoju turtu — liaudies 
dainomis, o tai kiekvienam 
menininkui yra aukščiausias 
įvertinimas.

Smetoninės santvarkos me- • 
tais, nežiūrint vieno kito St. 
Šimkaus reveranso valdantie
siems, jis nepakentė lietuviš
kų fašistų ir dėl to beveik-ne
turėjo rimtesnio darbo gali
mybės. Tik Tarybų Lietuvai 
susikūrus jis išvystė savo ta
lentingas jėgas, sukūrė operą 
“Kaimas prie dvaro,” bet vo
kiškoji okupacija sugriovė tas 
sąlygas ir patį menininką nu
vedė į kapą. Bet savo me
niniu palikimu St. Šimkus vi
suomet liks su savo liaudimi.

Alg. Kalinauskas.*

Laisvės popierio fondan ir 
5 dolerius apšvietos fon
dam . Pavelykit. man išsi
reikšti, ką aš labiausiai my
liu skaityti. Mylėčiau, kad 
ir visi Laišvės skaitytojai 
skaitytų — antrą puslapį, 
neišskiriant pirmo puslapio. 
Antras puslapis editorijali
nis, pamokinantis puslapis. 
0 labiausiai pasaulinė ap
žvalga. Skaitydamas pasau
linę apžvalgą, matai visą 
pasaulinę padėti, kaip per 
veidrodį. Ačiū draugui'Šo- 
lomskui už tą aprašymą.

Myliu skaityti įvairumus 
kas pirmadienį trečiame 
puslapy, -— labai daug pa
mokinantis puslapis/

Su geriausiais linkėjimais, 
• Petras Butkevičius. 

Worcester, Mass.

Buenos Aires. — Argenti
na pasirašė prekybos su
tartį su Vengrija. Prekyba 
bus vedama produktu mai
nais.

sioms atsilikusioms tautoms bei 
nacijoms visapusiškai pakelti. 
Tarybų Sąjunga yra draugin
ga broliškų tautų, nežinančių 
nelygybės bei engimo, šeima, 
štai kodėl Tarybų Sąjungos 
tautų draugystė tapo galinga 
tarybinės visuomenės judina
moji jėga. Tarybų valstybinė 
santvarka tapo pačios pažan
giausios daugiatautės valstybės 
pavyzdžiu.

Tikrai liaudiškas Tarybų de
mokratizmas yra neišsenkantis 
tarybinės liaudies didžios kū
rybinės energijos šaltinis, so
cialistinės valstybės ’ jėgos ir 
galybės šaltinis. Nė viena kapi
talistinė šalis niekuomet neži
nojo ir nežino tokių aukštų 
liaudies ūkio vystymo tempų, 
kaip TSRS.

Tarybinės demokratijos jėga 
ir galybė nepaprastai ryškiai 
aiškėja palaipsnio perėjimo į 
komunizmą laikotarpiu. Tary
binė liaudis — tikras savo val
stybės šeimininkas, naujo lai
mingo gyvenimo dirbantiesiems 
kūrėjas. •

Scena iš CIO 10-tos metinės konvencijos Portland, 
Oregon, kuri, kaip sako darbininkų judėjimo vadai, 
pasuko CIO judėjimą iš progreso Į regresą. Progresas, 
kaip kad teisės ir laisvės, nėra amžinas. Susižavėję 
pasisekimais, progresyviai darbininkai biski atlėžo, 
apsnūdo. Pasinaudodami reakcijos momentu ir masių 
pažangiečių ramybe, atgaleiviškieji viršininkai pasuko 

vairą atgal.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Gruo. 10, 1948



(Tąsa)

troškusių, galvojusių, atgailavusių pa
laidota šioje žemėje, ir jau niekad jie 
nebeįvykdys nieko to, ką galvojo. Ir jam 
pasirodė, kad visa sumanyta, bet nepa
daryta tų, kurie dabar negyvi, visu sun
kumu gula pečius gyvųjų, jo pečius. Jis 
galvojo apie tai, kaip viskas bus po karo 
ir negalėjo šito įsivaizduoti, kaip prieš 
karą nebūtų galėjęs įsivaizduoti to, kas 
su juo dabar dėjosi.

— Ko nuliūdai? — kreipėsi į jį Vani
nas. — Generolas su tavim kalbėjo?

Saburovas pakėlė galvą.
— Aš neliūdžiu, aš tik galvoju. — Jis 

nusijuokė. — Kodėl mes, jei kas nors su
simąsto, manome, kad jis liūdi?

— Petia!
— Taip?
— Paimk mano automatą. Tuoj mudu 

eisim.
— Kur? — paklausė Maslenikovas.
— Apeisime pozicijas.
— Pamiegokite, Aleksiejau Ivanovi- 

čiau. Rytą. .. Rytą protas lankstesnis.
— Ne, iš ryto apeiti jas — man gyvy

bė brangesnė, — šyptelėjo Saburovas.— 
Aš dabar eisiu.

— Aš su jumis, — pasakė Masleniko
vas.

— Ne, aš vienas, — ir Saburovas pa
dėjo ranką ant Maslenikovo peties. — 
Viskas, Mišenka. Sėdėk ir atsimink, kad 
vadui grįžus į dalį, jį priima kaip svetį 
pirmąjį pusvalandį, o paskui jis vėl šei
mininkas. Supratai? Gulkis miegoti. Kai 
grįšiu, aš tave pažadinsiu, ir mes pakal
bėsime apie rytdienos planus. Tu taip 
pat nusnaustum, Vaninai.

— Aš jau, — nusišypsojo tasai. — 
Niekaip nebaigiu •politinio pranešimo, 
tris kartus užmigau.

— O tu juos nuobodžiai rašai, — taip 
nuobodžiai, kad pats tuo metu užmiegi, 
o įsivaizduok, kaip kiti užmiega skaity
dami juos.

Abu nusijuokė.
Saburovas ir Petia išėjo iš blindažo. 

Jiems išėjus, Maslenikovas išsitiesė ant 
lovos ir iškart, vaikiškai pro nosį šniokš
damas, užmigo. Vaninas atsisėdo už sta
lo ir prieš save pasidėjęs nebaigtą politi
nio pranešimo lapą, užsimąstė. Paskui 
palindo po lova, iš ten paėmė apdriskusį, 
vaškuotos drobės lagaminą ir iš jo iš
traukė . storą moksleivišką juodraštinį 
sąsiuvinį. Pirmame jo puslapy buvo pa
rašyta: Dienoraštis. Čia retomis, laisvo
mis minutėmis jis įrašydavo įvairius, jo 
dėmesį patraukusius įvykius ir aplinky
bes. w

Dienoraštį jis pasidėjo šalia šios die
nos politinio pranešimo lapelio ir pagal
vojo, kad gal kaip tik tą, ką jis užraši
nėja šiame šventai saugomame sąsiuvi
ny, ir reikėjo rašytą politiniuose praneši
muose. Pasikalbėjimai, mintys, jausmai, 
įvykiai, parodą žmpnes iš išvirkščiosios 
pusės, — viskas, ką jis užrašinėjo savo 
įdomumui, ■ gal būt, kaip tik'tas ir ben
drai įdomu, o tai, ką jis kasdien įrašo 
skiltyse: “teigiami reiškiniai,” “neigia
mi reiškiniai,” nelabai įdomu jam, gal 
būt, taip' pat neįdomu ir tiems, kurie 
skaitys. Ir taip, kaip jam nuobodu ra
šyti, jiems bus nuobodu skaityti.

Šią minutę, pakėlusi apsiausto-palapi- 
x nės kraštą, į blindažą įėjo Ania.

— Sveiki, drauge vyresnysis politva- 
dove. z • Z

Vaninas pakilo jos pasitikti ir pa
spaudė ranką.

— O kur kapitonas Saburovas? — pa
klausė'ji. • •

— Išėjo į kuopas, greit grįš.
— Leisite kreiptis į jus?
— Prašau.
— Paskirta į jūsų batalijoną, karinis 

felčeris Klimenko į paskyrimo vietą at
vykau, — pasakė Ania, atidavusi pagar
bą. Paskui, nuleidusi ranką, ji paklau
sė: — O Aleksiejus Ivanovičius greit 
bus?

— Greit.
— Aš noriu jį kuo greičiau pamatyti.
—- Užjaučiu jus. Jis greit bus. Sėski

tės.
Jie atsisėdo ir kokią minutę patylėjo.
-— Nežiūrėkite taip į mane. .Aš to ne

prašiau.
t— Žinau.

— Ir jis neprašė, — pasakė Ania ryž
tingai.

— žinau. Aš prašiau.
— Jūs?
— Aš.
Vaninas, prisiminęs savo dingusią 

šeimą, su nepiktu pavydu ir nuvokda
mas, kad jo laimė nebegrįš, pasakė:

— Puiku, kad jūs čia, jūs pati nesu
prantate, kaip tas puiku.

Ania tylėjo laukdama, ką jis daugiau 
pasakys.

— Jūs suprantate, aš džiaugiuos galė
damas padėti, kad jūs būtumėte kartu. 
Mudu čia su Aleksiejum Ivanovičium 
dažnai ginčydavomės. Mudu labai skir
tingi žmonės. Bet, matote, kokia istori
ja, kaip čia jums tą paaiškinus... Pa
laukite, jūs juk mane pažįstate, — stai
ga nutraukė savo kalbą.

— Žinoma, drauge Vaninai. Kuris gi 
Stalingrado komjaunuolis jūsų nepažįs
ta?

— Kai mudu su Saburovu čia susiti
kome, susiginčijome dėl žaliųjų apsodi
nimų. Atsimenate, mes visi čia įsitrau
kėme į žalumynų sodinimą. Jis man įro
dinėjo, kad, numatydami karą, mes ma
žiau turėjome tuo užsiimti ir žymiai 
daugiau kuo kitu. Ir aš su juo iš esmės 
net sutikau. Bet jūs atsimenate, su ko
kiu įkarščiu mes tai darėme, kaip tat 
buvo gera. Atsimenate?

— Atsimenu.
— Tai juk buvo tokia laimė, — pasa

kė Vaninas, įsitikinęs, — tokia laimė. 
Aš visados norėjau, kad visi būtų lai- 
mihgi. Ir viską, ką aš dariau, dariau tik 
dėl to. Kartais griebiausi nereikalingų 
priemonių — dėl to; nereikalingas direk
tyvas rašiau — taip pat dėl to. Taip aš 
bent visados manydavau.

Nors Vaninas kalbėjo supainiotai • ir 
klupdamas, bet Ania suprato, kad jis 
kalba tai, kas jį visą laiką kankino.

— O štai dabar, — tęsė Vaninas, — 
nors man visados atrodė, jog aš viską 
teisingai dirbau ir žmonių laimei, dabar 
aš jaučiu, kad, tur būt, Saburovas tei
sus: gal mažiau reikėjo sodinti žalumy
nų, mažiau laisvų judesių fizkultūros 
paraduose, mažiau gražių žodžių ir kal
bų, — reikėjo daugiau trepsenti su šau
tuvais ir mokytis šaudyti.

Vaninas nubloškė dribusius jam ant 
kaktos plaukų kuokštus, ir Ania prisimi
nė senuosius ,komjaunimo susirinkimus, 
kur Vaninas pasirodydavo tribūnoje, 
karščiuodavosi štai taip pat, kaip ir da
bar, ir taip pat nublokšdavo nuo kaktos 
jam trukdžiusius plaukų kuokštus. Ir 
nors ne viską, ką dabar Vaninas papasa
kojo, ji suprato, nes tai, ką jis pasakojo, 
matyt, buvo tik jo s»u Saburovu ginčų tę
sinys, bet ji suprato, kad priešais ją sėdi 
labai geras, labai mielas žmogus/

— Taip... — nelauktai stabtelėjo 
Vaninas, nubloškęs ant kaktos dribusius 
plaukų kuokštus. — Štai aš' ir sakau, 
ypatingai aš džiaugiuosi, kad jūs būsite 
su Aleksiejum Ivanovičium kartu, kada 
aplinkui vyksta kažkas tokio, velniai ži- 

zno — baisaus ar nebaisaus — bendrai 
sunkaus žmogui. Gerai, kada kartu. Jūs 
kaip, tiesiog su daiktais?

— Štai daiktai, — nusišypsojo Ania, 
parodžiusi didelį, sausakimšai prigrūstą 
sanitarinį krepšį.

— O dar?
— Daugiau nieko nėra, — pasakė 

.Ania, nusivilkdama milinę ir sėsdama 
prie stalo. ,

— O vis dėlto mes vėl čia žalumynų 
prisodinsime, — pasakė Vaninas. — 
Kaip buvo, taip ir bus. Ir jei jaunimas to 
imsis ne taip karštai, kaip mes norėtu
me, mes, senieji komjaunuoliai, prisimin-' 
sime senus laikus ir patys imsimės?-

— Žinoma, imsimės,.— pasakė Ania, 
nesąmoningai prisiminusi vaizdą, kokį 
šiandien darė Stalingradas.

Gulėjęs ant lovos Maslenikovas sukru
tėjo po miline, paskui skubiai atsisėdo 
ant lovos, pasigraibė batų, įsiavė juos 
basa koja, atsistojo ir priėjo prie Anios 
pasisveikinti.

— Štai ir jūs, —* pasakė jis.
Aniai buvo malonu, kad jis tai pasakė 

taip, tarsi čia seniai jos laukė.
— Valgyt norite?
Ania neigiamai pakratė galvą.

(Bus daugiau)

Z. Rapoportas.

PATARIMAI AKTORIAMS
(Pabaiga)

' PĄTEISINIMAS
Pozos pateisinimas. Kiek

vienas pratimų dalyvis su
lig vadovo ženklu (rankų 
suplo j imu) pasirenka kokią 
nors padėtį (pozą), nesu
galvojęs jos iš anksto, bet 
tokią, kokia pasitaiko: vi
siškai nelauktą, net visiškai 
nevykusią. Po to,, nekeisda
mi * pasirinktos padėties 
(pozos), patikrinkite save: 
atleiskite raumenis, t. y pa
likite tiktai būtiną ir pa
kankamą tai pozai energi-. 
jos kiekį. Ir, pagaliau, pa
sistenkite tą pozą pateisin
ti. Toliau mes paaiškinsim, 
ką reiškia šis terminas (pa
vadinimas) “pateisinimas.”

Iš anksto tenka nurody
ti, kad čia mes prieiname 
prie svarbiausiojo klausimo, 
prie pačios mūsų sceninio 
darbo esmės, kadangi viso 
to, kas vyksta scenoje, pa
grindas, kaip jūs toliau pa
matysite, turi būti pateisi
nimas.

Taigi, suplojus rankomis, 
mes padarėme tam tikrą 
judesį. Pavyzdžiui, jūs pa
kėlėte į viršų abi rankas. 
Jūs padarėte šį judesį atsi
tiktinai, nesugalvoję jo iš 
anksto, taip sakant, pats jo 
nenumatęs. Dabar pasisten
kite pagalvoti, įsivaizduoti, 
kokiu tikslu šis judesys ga
lėtų būti padarytas gyveni
me arba (o tai yra tas pats) 
dėl kokios priežasties gyve
nime būtų galėjęs būti toksi

myn ir rankas atmetė at
gal už nugaros.;

2) priklaupė ant vieno 
kelio ir ištiesė į priekį abi 
rankas;

3) atsistojo, užvertė gal
vą aukštyn, viena ranka 
kelnių kišenėje, antroji — 
prie šoninės švarko arba 
palaidinės kišenės;

4) atsisėdo, laikydamie
si ranka ausies.

Pirmosios pozos pateisi
nimas: žiemą vežu rogutes 
su malkomis. Įsivaizduoki
te malkų kiekį, rogių sun
kumą, ieškokite atitinkamo 
stuomens palinkimo, kojų 
atsispyrimo, įsivaizduokite 
virvę, kuria jūs traukiate 
roges, žodžiu, kiek galima 
smulkiau įsivaizduokite, kad 
jūs veža te roges su malko
mis, ir pakartokite šią pozą, 
tačiau jau įprasminę ją ras
tuoju pateisinimu. Antras 
galimas pateisinimas tos 
pačios pozos: stengiuosi iš
laisvinti surištas už nuga
ros rankas. Trečias pateisi
nimas: tyliai įeinu į kam
barį, sąsiuviniu arba dova
nomis nešinas, kurios pa
slėptos už nugaros ir t.t. 
Jūs matote, kad atsitikti
nai pasiimtą nė kiek iš ank
sto neapgalvotą pozą gali
ma pateisinti įvairiausiais 
būdais; tiesa, priklausomai 
nuo pateisinimo poza tru
putį pasikeičia (galvos pa
lenkimas, žvilgsnis, rankų 
pirštai, raumenų įtempimo 
laipsnis ir t.t.), tačiau išminė .dūlu galėju dūli ioKbjesmgs lieka tokia pat (ko_ 

jūsų judesys padarytas. Sa- k^a ^uvo pasįrinkta suplo-
kysim, jūs pakėlėte rankas 
į viršų, norėdami pataisyti 
'kieme ant virvės kabančius 
skalbinius arba sugriebti 
nuo viršutinės vagono len
tynos krintantį krepšį. Ir 
kada jūsų vaizduotė pakiš 
jums tikrą prasmę, jūsų 
padaryto judesio tikslingu
mą, |ada šis judesys ir pa
dėtis .(poza/ bus pateisinti. 
Tokių tikslų, pateisinančių 
vieną, tą patį judesį, gali 
atsirasti gana daug.

Jūs jau ne šiaip sau sto
vėsite iškeltomis į viršų 
rankomis, bet ši* padėtis 
bus jums reikalinga patei
sintam tikslui, pavyzdžiui, 
įsivaizduojamam krintan
čiam krepšiui palaikyti. Da
bar, suradę pateisinimą, 
jūs patys pajusite ir prati
mų vadovas pamatys skir
tumą tarp pateisinto ir ne
pateisinto judesio, 
atveju (suplojus) 
lyg beprasmiškas’, antruo
ju (suradus pateisinimą) 
jis bus prasmingas, supran
tamas.

Tegul kiekvienas prati
mų dalyvis suranda jo pa
siimtos padėties pateisini
mą ir ją pakartoja, turėda
mas galvoje fastąjį pateisi
nimą. Šį pratimą galima 
daryti atskirai,* galima ir 
ketverto penketo žmonių 
grupėmis, Kiekvienas pra
timų dalyvis, pasirinkęs 
vieną ar kitą pozą, patikri
nęs raumenis, palikęs viėn 
būtiną ir pakankamą šiai 
padėčiai energijos kiekį, iŠ 
eilės apgalvoja savo judesio 
paaiškinimą, “įprasmina” 
jį. Jis turi papasakoti, kaip 
jis pateisina pasirinktą po
zą, ir parodyti, pakartoti 
ją, bet jau t turėdamas gal
voje rastąjį pateisinimą.

Kol pirmasis pratimų da
lyvis atras pateisinimą, ki
ti, atsiminę savo pozą, gali 
likti paprastoje padėtyje, 
kol ateis jų eilė. Sakysime, 
kad keturi pratimų daly
viai suplojus užėmė šias pa
dėtis :

Pirmu 
jis bus

jus).
Antrosios pozos pateisi

nimas: ieškau nukritusio 
po stalu daikto, rankomis 
pakeliu staltiesę arba užde
gu degtuką. Antras pateisi
nimas — šaunu iš šautu
vo medžiodamas.

Trečiosios pozos pateisi
nimas: seku skrendantį lėk
tuvą, rankomis saugoju ki
šenes, bijau pamesti reika
lingus dokumentus. Antras 
pateisinimas — ieškau ki
šenėje pinigų, nerandu, gal
voju, kur jie galėtų būti.

Ketvirtosios pozos patei
sinimas: trukdo < dirbti, 
triukšmauja, sėdžiu prie 
knygos, užsikimšęs ausis, 
kad negirdęčiau. Antras pa
teisinimas : užsidedu ausi
nes, klausau radijo. Trečias 
pateisinimas: išsimaudęs
iškratau iš ausų vandenį ir

Pateisinimų kiekvienam 
judesiui galima rasti kiek 
norint. Juo geriau jie ati
tinka, suplojus delnais, pa
sirinktą judesį ir juo grei
čiau ateina į galvą atlie- 

tuo ge-

atliekąs 
negali 

vadovas

kančiam pratimą, 
riau.

Tuo atveju, kai 
pratimą vis dėlto 
rasti pateisinimo,
ir dalyviai išimties būdu 
gali jam padėti.

Pratimą galima laikyti 
atliktu tada, kada poza, ra
dus pateisinimą, pakartota 
įtikina/mai, natūraliai, ne 
formaliai, kaip buvo suplo
jus delnais, o organiškai, 
motyvuotai, prasmingai, kai 
ji pripildyta surastojo turi
nio, t. y. pateisinta.

Visi judesiai, suplojus 
vadovui delnais, kaip jau 
buvo sakyta, turi būti da
romi netyčia, 
Jokiu
anksto sugalvoti ir imtis 
štampuotų judesių, šokių 
judesių ir t.t. Apskritai ne
tinka pateisinti judesį tuo, 
kad “aš šoku” arba “žai
džiu” kokį nors žaidimą. 
Taip pat venkite psichologi-

atsitiktinai, 
būdu negalima iš

Berankė nuo gTmimo, 5 metų amžiaus Grace Hur'cell
mėgsta pasitikti prapuškuojančius pro šalį traukinius 
ir šveikinti gelžkeliečius. Gelžkeliečiai mergiščią pa
milo, jos jiems pagailo. Jie sudėjo pinigų nupirkti jai 

mechaniškas rankas ir išleisti kolegijos mokslą.

nių pateisinimų: “išsigan
dau,’^“nudžiugau” ir pan.

Ieškokite galimai dau-

kamus judesius, t. y. patei
sinate juos.

Sakysime: 1) purtote Die
giau konkrečių pateisinimų, dį; 2) pasitraukiate atgal, 
susietų su fizišku to jude- norėdami pažiūrėti, kas nu- 
sio tikslingumu, su daik- krito; 3) pasilenkę renka
mais — fiziškais objektais,;1 te.
su konkrečia aplinka. i Arba: 1) siekiate -nuo 

. Duotų judesių pateisini- lentynos puodelio, jis krin- 
mas. Toliau seka pratybos ta ir sudužta; todėl jus 2) 
duotiesiems judesiams pa- i pasitraukiate atgal ir 3) 
teisinti. Šiuo atveju pats i renkate šukes.
vadovas pasiūlo keletą ju- Arba jūs piešiate paveik- 
desių, geriausia tris ketu-.slą aliejiniais dažais: 1) 
ris, kurie turi sekti vienas.piešiate viršuje (debesį); 
po kito. Pavyzdžiui, vado-'2) pasitraukiate atgal na
vas sako: “Pakelti dešinę i sižiūrėti, kaip pavyko; 3) 
ranką aukštyn, žengti žing- i pasilenkiate išplauti teptu- 
snį atgal ir ranka paliesti; ką.^
grindis.” Jūs atliekate iš ei-! žodžiu, jūs matote, kad 
lės tuos tris judesius for-; ir šiuo atveju galima rasti 
m a 1 i a i, nepateisindami,! kiek norint pateisinimų.
paskui, suradę pateisinimą' Dabar eisime toliau. Štai 
ir tikslingai juos sujungę įsakėme — sugalvokite pa- 
aplinkos vientisumu, sten- teisinimą, suraskite jį. Kas 
kites pakartoti taip, kad’ padeda mums rasti pateisi- 
būtų suprantama, kuriam’nimą? Mums padeda vaiz- 
tikslui ir dėl kokių prie-| duotė, arba, kaip ją vadin- 
žasčių jūs atliekate atitin- sime, kūrybinė vaizduotė.

JOHN AMBROSE
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, Our Specialty:
REUPHOLSTERING AND REPAIRING 

FURNITURE 
LIVING ROOM SUITES 

and
CHAIRS REUPHOLSTERED 
CHAIR CUSHIONS FILLED

'■

1

3350 Friendship Street,
PHILADELPHIA, PA.

Telephone DE. 3-3576

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio, valandoj kreip
kitės prie mahea dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
niodernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder 
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patamavi 
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

y:

■'i

S

4 PAisl.—rLąįsyč (Liberty, Lith. DfcilyGruo. 10, 1946

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

---- "-'“““r “If*---
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Parinktines Tarnybos 1948 m. Įstatymas HELP WANTED—FEMALE . 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINA AR MOTERIS
NAMŲ DARBAS.

Sunkaus skalbimo nėra. Bendix Mazgoja
ma ir džiovinama. Guolis ant vietoe. Nuo
savas kambarys, radio. Reikalinga liudiji
mai. 25 minutės iki Times Square autobusu.

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

Teaneck 6-0436
(291)..... ...===g

Bridgeport, Conn.

Harrison - Kearny, N. J,Generalinio Prokuroro užgir- 
tą Jungt. Valstybėse. Toki 
studentai nereikalaujami užsi
registruoti tol, kol seks savo 

’mokslą Jungt.. Valstybėse.
2) Ateiviai, kurie laikinai 

įleisti į Jungtines Valstybes 
pagal sutikimą su valdžia ša
lies, kurios jie yra tautiečiai 
arba su tinkama agentūra tos 
valdžios*, dėl sezoninio arba 
laikino darbo, bet privalo 
dirbti tik tą darbą.

3) Diplomatiniai atstovai, 
pareigūnai^ ir darbininkai sve- 

.timų valdžių, viešų tarptauti
nių organizacijų, nariai jų šei
mų ir nekurie ateiviai prie 
Jungtinių Tautų.

Tie ateiviai studentai, kurie 
nereikalaujami užsiregistruo
ti, turi visuomet nešioti pas- 
portus, kurie turi Section 
4(e) vizą. Visi kiti ateiviai 
turi visuomet turėti oficialų 
dokumentą, išleistą pagal įsa
kymą Director of Selective 
Service, kuris j parodo, kad 
jiems nereikia užsiregistruoti.

Turi būti aiškiai supranta
ma, kad kiekvienas ateivis 
tarpe 18 ir 26 m., kuris gy
vena Jungtinėse Valstybėse, 
privalomas užsiregistruoti, tik 
jeigu priklauso prie vienos iš 
viršminėtų klasių. .

Sekamieji ateiviai automa
tiškai paliuosuoti nuo militari- 

' nio lavinimo ir tarnybos, ka- 
I da jie jau užsiregistravo:

1) Visi tie, kurie nepareiš
kė intencijos tapti piliečiais ir 
kurie įleisti į Jungtines Vals
tybes nekuriems specifiniams 
laikiniams biznio arba darbo

i tikslams, ..kuriuos normaliai 
j jie užbaigtų į vienų metų lai- 
į ką ir kurie per išbuvimą 
(Jungtinėse Valstybėse neprisi- 
i dėjo prie kito biznio arba 
I darbo, tik pri to, kuriam buvo 
įleisti.

2) Tie, kurie nepareiškė in
tencijos tapti piliečiais ir yra 
tautiečiai šalių, su kurių val
džiomis Jungtinės Valstybes 
užbaigė sutartį, paliuosuojant 
tos šalies tautiečius nuo mili- 
tarinių pareigų, kol jie gyve
na Jungt. Valstybėse ir dėl 
kurių jų šalis padarė paliuo
savimo aplikaciją, kuri buvo 
Valstybės Departmento užgin
ta.

3) Tie, kurie dėl tautybės, 
negali būti priimti į ginkluo
tas jėgas dėl lavinimo ir tar
nybos.

Ateiviai, paliuosuoti pagal 
šių patvarkymų, yra padeda
mi į Class 4-C. Jų atidėji
mas nė jokiu būdu nekenks 
jų tinkamumui naturalizuotis, 
jeigu prisilaikys prie visų ki- 

įstatymų

KALĖDŲ DOVANOS

IR DEIMANTINIAI DAIKTAIAUKSINIAI

suprasti,

šalių, 
bus

LAIKRODŽIAI, 
ŽIEDAI, 

BRONSELfiTAI, 
LAKETUKAI

ini- 
pa- 
tar-

Jau laikas apsirūpinti pirkiniais Kalėdų dovanom. 
Labiausia įvertinamos ir ilgos atminties dovanos yra

1948. Sulaukę 
žiaus, bet dar 
26 m., praeitą 
d. vyrai turėjo
ti tarpe rugpiūčio 30 d. ir rug
sėjo 18 d. Bet kiti Parink- 
tinės Tarnybos patvarkymai 
liečia vyrus ateivius tarpe 18 
ir 26 m.

pasirinkimas gražiausių džiulerių 
Kalėdų dovanoms yra pas

(7

Taipgi taisome laikrodžius ir visokius džiulerius.

Tel, EVergreen 4-8174
t

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

Bendrai- žinoma, kad, su 
keliais išskyrimais, vyrai atei
viai (nepiliečiai) tarpe 18 ir 
26 metų, gyvenantieji Jungt. 
Valstybėse, papuola po mili- 
tarine ir lavinimo tarnyba pa
gal Selective Service Act of 

18 metų am- 
neturėdami 

rugpiūčio 30 
užsiregistruo-

važiavę iš Jungtinių Valsty
bių, turi užsiregistruoti į 
penkias dienas po sugrįžimo į 
šią šalį. Asmenys, gimę ant 
arba po rugsėjo 19 d., 1930 
m., turi užsiregistruoti į pen
kias dienas po 18-to gimta
dienio. Visuose atsitikimuo
se, ateivis turi užsiregistruo
ti vietinėj drafto taryboj ar
čiausia jo gyvenimo vietos.

Nekurie vyrai ateiviai, ku
rie nepareiškė savo noro 
tapti piliečiais, nereikalauja
mi užsiregistruoti militarinei 
tarnybai ir tarnavimui. Jie 

i yra sekami:
1) Ateiviai, kurie atvyko į

Vyrai, kurie atvyko į Jung
tines Valstybes po registraci
jos laiko, turi užsiregistruoti Jungt. Valstybes laikinai kai- 
į šešis mėnesius po atvykimo, po nekvotiniai imigrantai- 
Tie, kurie turėjo gyvenimo studentai pagal Skyriaus 4(e) 
vietas Jungtinėse Valstybėse, Imigracijos Įstatymo ir kurie 
bet negalėjo užsiregistruoti, atvykę tik lankyti mokyklą, 
todėl kad laikinai buvo iš- universitetą, arba seminariją,

“Mūsų vaikas netiki i Šventąjį Klaus’ą. Jis žino, jog 
mums dovanas-pelną neša Taft-Hartley Įstatymas.

LAWRENCE, MASS.

Didelis

Vagys įsilaužė į Victory Club, 
211 ..Lowell St., bet mažai jie 
laimėjo, nes paėmė tik $3. Ban
dyta įsilaužti pro užpakalines 
duris, bet nepavyko, tai tada 
išmušė langą ir įlindo..

jų. Tai svarbi radijo progra
ma ir ją reikia palaikyti finan
siniai, kaip pavieniai, 'taip ir 
draugijos raginamos tą pada
ryti. '

‘Prašome Laisvės skaitytojus

VAKARĖLIS “LAISVĖS” 
BIUDŽETO NAUDAI

LLD 136 kuopa rengia va
karėlį, kuris įvyks gruodžio 
11 d., tai yra, šeštadienio va
kare, po antrašte 15-17 Ann 
St., Harrison, N. J. » Vakarė
lis prasidės apie 7-tą-vai. šis 
vakarėlis buvo rengiamas jau 
daugiau mėnesis laiko tam 
atgal, bet dėl jau žinomų 
priežasčių tapo atidėtas iki 
dabar.

Laisvėje skaitome žinias iš 
daugelio kolonijų, kad įvai
rios organizacijos ir pavieniai 
jau su gana stambiomis auko
mis yra prisidėję prie Laisvės 
biudžeto. Taigi, matydami 
labai svarbi] reikalą, nutarė
me ir mes nepasilikti.

Todėl, prašome visus na
rius ir visos apylinkės drau
gus -ir drauges ateiti į viršmi- 
nėto vakarėlio parengimą, 
kur gražiai paviešėsime ir 

i linksmai laiką praleisime, nes 
bus skanių užkandžių ir gėri- 
rimų. Taip pat ir-muzika šo- 

! kiams. šį kartą nesuvilsime, 
j visi galės pasišokti-, kas tik 
, norės . ir galės.

įžanga veltui.
Kviečia Komisija.

' KUPIŠKIS.—Subačiaus gim- 
? nazijoje įsisteigė literatų bū- 
j relis, į kurį įsirašė 23 nariai. 
' Būrelis išleido sienlaikraštį 
I “Kūrybos keliais.”

M. Griciūnas.

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

Prieš City Market

Meadowbrook County klubas 
sudegė ir nuostolių padaryta 
apie $75,000. Taipgi sudegė dvi 
krautuvės ir darbininkų namai. 
Gaisras prasidėjo iš klubo, gal 
rūkoriai paliko degančių ciga- 
retų. Reikia daugiau saugumo.

District Court nariai turi 
būti naujai perbalsuoti. Sena
torius Michael A. Flanagan su 
reprezentantu William Woll iš
pildė peticijas su Clerk of the 
House, kad būtų įgaliotas aps
krities komisionierius naujai 
pabudavoti policijos ir Apskri
ties Teismo buveines.

nelaukti paskutinių dienų sa
vo prenumeratų atsinaujinimui, 
ypatingai nelaukti švenčių. Pra
šome tuojau atsinaujinti, nes ir 
dienraščiui pinigai reikalingi 
ir jums bus geriau, kada jau 
žinosite, kad metų prenumera
ta užmokėta, kad dienraštis 
lankys jūsų namus ir atneš la
bai' svarbias žinias.

S. Penlcauakas.

LDS 74 Kp. Nariu Atydai
Iš priežasties įvykusios ug

nies Liet. Jaunų Vyrų Drau
gijos Kliube, susirinkimo ten 
negalime turėti. Todėl, LDS 
74 kuopos susirinkimas atsi
bus sekmadienį, gruodžio 12,
5 vai. vakare, 706 Hallett St., 
Bridgeportc. Visi nariai pra-

( šomi laiku susirinkti, nes tu- 
i rime daug svarbių reikalų 
aptarti, 1949 metams valdybą 
išrinkti ir narines šių metų 
duokles apsimokėti.

Taipgi, LDS 71 kuopos ir 
Jaunuolių Kliubo rengiama ‘ 

Į “Christmas Party” lietuviams 
! vaikams atsibus trečiadienį, 
i (seredoj), gruodžio 22 dieną,
6 vai. vakare, American Le
gion Hall, 307 Golden Hill 
St., Bridgeportc. Pątys reng-

i kites ir kitiems pasakykite, 
■ kad dalyvautų, nes bus graži 
I programa ir vaišės dėl jaunų 
| iietuvukų. Augusiems irgi 
j bus ne pro šalį dalyvauti ir 
i pasigrožėti.

Fin. Rašt.

Peter Kapiskaa

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y,

Tūla moteriške, J. B. Reed, 
mirdama paliko $86.644 epis
kopatų „ bažnyčiai ir $7,500 
mergaitei, kurią / buvo paėmu
si į savo namus auginti ir ap
sirašiusi, kaipo dukrą.

Indianapolis. — Ameriko
nų legiono suvažiavimas 
reikalaus po $60 pensijų per 
mėnesį visiem karų vetera
nam, sulaukusiem 60 metų 
amžiaus.

Fotografas
Traukiu paveikslus famiiijų, ves- 

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-' 
kalui esant ir 
padidinu tokio' 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-: 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191 j

W ...... f

GERI PIETŪS!

J. J. Mockaitis.

tuvių, kitokių

Lawrence lietuviai, ar klau
sotės sekmadieniais Gintarų ra
dijo programos? Programa 
prasideda 9 vai. ryto, ant 119 
radijo numerio. Atsisukite ir 
pasiklausykite! Per šią progra
mą perduoda gražių dainų, 
svarbių naujienų ir informaci-

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.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau prisiątys 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.

ginkluotas 
aplikaciją 

pasiunčiant 
Application 

from Mi- 
form No.

tų natūralizacijos 
reikalavimų.

Piliečiai svetimų 
mant viršminėtus,
liuosuoti nuo lavinimo ir 
nybos, jeigu prieš įstojimą į 
Jungt. Valstybių 
jėgas jie padarė 
būti paliuosuoti, 
vietinei tarybai
by Alien for Relief 
litary Service” (SSS 
130).

Bet ateivis turi 
kokios rimtos pasekmės gali
išeiti iŠ tokio žingsnio, jeigu 
jis prašys paliuosavimo nuo 
militarinės tarnybos.,

Selective Service Įstatymas 
iš 1918 m.- parūpinai kad “bet 
kuris asmuo, padaręs tokią 
aplikaciją, negalės tapti 
Jungt. Valstijų piliečiu.” Ir 
pagal parūpinimus Immigra
tion Act of 19£4, tokis asmuo 
taps netinkamu imigracijai. 
Ateivis, kuris paduoda SSS 
Form No. 130, bus padėtas į 
Class 4-C.

Pirm, negu ateivis paduoda 
SSS Form 130, jis turi atsar
giai peržiūrėti, ar jis nega
lėtų būti paliuosuotas pagal 
kokių kitų patvarkymų.

Common Council.,

Muskogec,X)kla. — Areš
tuotas republikonas senato
rius Chan Gurney už per 
greitų važiavimą automobi
liu — 90 mylių per valandą.

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

Newark 4, N. JI. 
HUmboldt 2-7964

PRANEŠIMAI ’
GREAT NECK, N. Y.

LLD 11 kp._ susirinkimas įvyks 
12 d. gruodžio, 10:30 vai. ryto, 29 
Endicott St. Visi malonėkite daly
vauti, turėsime išrinkti valdybą 
1949 m. ’ ir taipgi galėsite atsiimti 
gražią knygą “Žmogus ir Mašina“ 
už šiuos metus.—-J. M. Lukas, sek.

(289-290)

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 neatsičmėte knygos “Žmogus 
ir Mašina?.mž šiuos metus, galėsite 
gauti. Pradžia 7:30 v. v. — Kom. 
Narys. (289-290)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks gruodžio 13 d., 7:30 v. v., 
Liet, salėje, ‘29 Endicott St. Malo
nėkite visos narės dalyvauti ir nau
jų atsiveskite, taipgi reikės užbaig
ti šių metų reikalus. — A. W.

(290-291)

PHILADELPHIA, PA.
Kalbės Hewlitt Johnson, Dean of 

Canterbury, iš Anglijos. įvyks gruo
džio 14 d., Town Hall, Broad ir 
Rice gatvių, 8 v. v.. Jis .yra parašęs 
geni knygų apie Tarybų Sąjungą ir 
kaipo jos draugas, ji? ir dabar gėri
si santvarka, kuri kovoja už pasau
linę taiką ir geresnį žmonių gyveni
mą. Jo vardus tankiai yra minimas 
“Laisvėje“ ir bendrai darbininkiš
koj spaudoj. Lietuviai nepraleiskite 
progos jį išgirsti ir gyvą pamatyti. 
— S. (290-291) ■

ROCHESTER, N. Y.
LLD 50 kp. rengia turkių vaka

rienę, gruodžio IĮ d., 6:30 v. v., 375 
Joseph Ave. Malonėkite dalyvauti, 
nes vakarienė bus viena iš geriausių 
atėję nesigailėsite.’ —• Kom..

(290-291)

ŽOLĖS ARBATOS 
FORMOJE

Valo kraują nuo visokių nešvarumų 60c 
Nuo išgąsčio, bemiegės, galvos ir spran

do skaudėjimų, ausyse ūžimo ........... 85c
Nuo kosulio, dusulio bei astmos ........... 60c
Vyriškumo pataisymui ........... .. $1.25
Nuo užsisenėjusio kataro, Hay-fevcr

ar rose catharh ................  $1.25
Sunkių mėnesinių sureguliavimas ....... 75c
Bailių, arbata 85c. _ Mestis .................. $1.25
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo

tarpina ir varo laukan akmenėlius 60c 
Ncsišlupyk bemiegant .............................. 60c
TRAJANKOS šaknyti dėl arielkos ....... $1.00
Valnija vidurius, labai gera arbata 60c 
Nuo sutukimo .eik kūdyn .................. 85c
Nuo cukrinės ligos (Diabetes) .............. 85c
Nuo užsisenėjusio bronkaitis .................. 75c
Npo visokių išbėrimų, pimples ........... $1.00
Plaukų tonikas nuo pleiskanų,

apsaugoja nuo pražilimą ir slinkimo 60c 
Nuo surūgusio pilvo, heartburn ........... 85c
Nuo nemalonaus kvapo i burnos ........... 85c
Nuo vandeninės ir širdies ligų ........... 60c
Nuo neuralgijos, neuraitis ir kitų pana

šių. šilą arbata ne tik užeinu kelių 
šioms ligoms, bet ištarpina susuktus 
guzus ant sąnarių vartojant per kokj 
laiką ....................................  $1.75

Tyra inostis stabdo bile kokį niežulį
ir galima vartoti bile kur .............. $1.25

Nuo visokių reumatiškų sausgėlių .... 60c
Laiškams popiera į Lietuvą su apie 15

skirtingų pasveikinimų. Tuzinas 40c. 3
tuzinai už $1.00.

....Žolės yra sudėtos j pakelius su Nurody
mais, kaip vartoti.

M. ZUKA1T1S, 3.34 Dean Terr.
Spencerport, N. Y.

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, 

jį------------------------------------ g,

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. ¥.

Tel. EVergreen 8-9770

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiška! 
Ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimu.

Moderniškai (rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST„
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5172

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Auksu altorėlis, maldų knyga, paveiks
luoto# mišių maldos. Ccluloidos gražiais 
viršais. Tilžės spaudos .................. $1.75

Vainikėlis, mažesnė, paveiksluotos 
mišios, juodais apdarais .....  75c

Biblija, su 379 paveikslais, su išaiški
nimu, ką jie ženklina, su apskaity
mu, ką jie reiškia .......................... $2.25

Nebijok mirti, nes iš jos neišbėgsi ....... 60c
Saulė ir visos dangiškos planetos ir

jų kelionė vienos aplink kitą .......... ..... 50c
Celibatas, neženotų kunigų ...................... 30c
Sawizrolas didis klasterius ...................... 35c
Raginis, gražios pasakos .i........................ 35c
Dainų .apie 120 įvairiausių .................. 75c
Jonas ir Alenutė, gražios pasakos - ....... 25c
Laimė ir planetų nubūrimai .............. 25c
Naujausia didale sapnų, knyga ........  $1.75
Detroito muštynės už dalinimą lapelių

prie lietuvių bažnyčios ................. ’........ 35c
Duktė marių, graži apysaka ...............  25c
Karvės ir sūrių padarymas .................. 25c
Kaip duktė gyveno pustynčjc .............. 25c
Neužmokamas žiedas, graži pasaka ....... 35c
Gudrus piemenukas ...........................<..... ’ 35c
Lengvas būdas išmokt angliškos kalbos

be kito pagalbos ............  ,.....   35c
Girtuoklių 'gadzinkos ir gyvenimas ....... 30c
Istorija Seno ir Naujo, su paveikslais 25c 
Juokų vežimas ir ar paeini iš luonkos

ir kiti monologai .............     35c
Nojaus Arka, įdomūs skaitymai ........... 25c
Keliautojai j Šventąją žemę Jeruzalę 35c 
Lytiškos ligos ir kaip apsisaugoti ....... 35c
Pinigai galvažudžiai ir prie ko jie

žmogų priveda ..........................-......   35c
Paparčio žiedas, Ifcaip jį atrasti ........... 25c
Patarimai vyrams ir moterims .apie

lyties dalykus su paveikslais ........... $2.50
Praloto Olšausko gyvenimas su meiluže

ir jos pasmaugimas .......................... 25c
Pekla, kur ji yra ir kam reikalinga?

Su kankinimo paveikslais .................. 35c
Raktas į laimingesnį gyvenimą ........... $1.00
Ragauti, gražios apysakos ...................... 36c.
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus įpėdinis? ............................ $1.50
Velnias kapitonas, 3-jų temų knyga Jl.'CO 
Kabalas, laimių nubūrimas ................  13c
Lietuviška gaspudinė, su 450 receptų $1.00 

M. ZUKAUTS, 334 Dean Terr.
Spencerport, N. Y.

PEIST LANE 
DRVGS, Ine.

■ 40S SO. fth ST., ■ 
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y. '

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kuU 
dikiam reikmenys, įvairūs daik-J 

utėliai, ligonių kambariui reikme- 
! nys už grieštai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI. ! i

: MAX PEIST, Ph. G., ; ! 
EDWIN LANE, Ph. G.

; Tol. EVergreen 7-6238
4 1 j

F. W. Shalins
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y 
Šateikiam garbingas laidotom.

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. |

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos l
Mylimiems Pašarvoti Dovanai į

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. | *
..... ..... - ■ .■ jn. -I XII.....—JT >4

. ................................ ir-—■ .i  ——-—— — -—      ~ t
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Netoli Nauji Metai Teisme už Kūdiki
ko vai-

p ra

li KIAUŠINIAI PINGA

So. Brooklyn© Žinios
LITUANICA SQUARE

Valandos:

282 UNION AVĖ.

tarta rengtis

KALĖDINIŲ DOVANŲMirė
am-

Įžanga

Flied-

Valandos:

kuo
ku ris

Flower” 
brangiai

kuo- 
kiek

mūsų 
bent

Johnson, 
pagrindų

Square

Telefonas
EVergreen 4-7729

Pra- 
nemoka-

metus nesu- 
amerikiečių 
nuoširdžiai

atdaro- 
teisma- 
girdeti

ir kitų 
parengi-

Lietuvių Kultū- 
už vestą provą 

leidimo pardavi- 
šie draugai pri-

Hewlett
vienų

Madison 
pirmadienio vaka

rone
filmą ir
tad bus kolekta

DANTŲ GYDYTOJAS j

Dr. A., Petrikai
221 South 4th Street į

BROOKLYN, N. Y. į

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

Penktadieniais uždaryta.
’Hyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiu

neišsigalint 
pirkti, 

pradėjo 
mažėti, 
kainas.

vykęs iš
praktikuoti
1935-tais
New Yorke-Bronx tris ofisus.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

“šaukiu visus geros valios 
amerikiečius imti domėn vi
sli pažvalgas savo siekimęsi

Kompaniškos krautuvės 
skelbia nuleidūsios didžiųjų 
grade A kiaušinių kainas iki 
75 centų.

Vartotojams
aukštomis kainomis 
neperkant, sandėliai 
užsikrauti, o prekyba 
tad ir turėjo mažinti

Ray Milland ir Florence 
moję “Sealed Verdict,” 
mount Teatre, Flatbush

rodo Tolstojaus “Anna Karenina,

Praėjusio trečiadienio
karą, Lietuvių Amerikos Pilie- Pabrėždamas būtinumą Ry-' Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
čių Kliubo salėj įvyko lietu- tams - Vakarams susipratimo | Sąjungos. Niekad ši proble- 
vių Amalgameitų 54-to Loka- kaipo pamato pasaulinei tai-■ ma nebuvo taip užaštrinta, 
lo susirinkimas, kuriame per- kai, Henry A. Wallace, buvęs | kaip dabar.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

K; -.į' SmTfrn. i'ri

Buivydiniai Kriau- 
čiuose Pralaimėjo

Wallace Sveikino Canterbury 
Dekaną už Veiklą Taikai

rinkta valdyba. Kandidata- . Jungtinių Valstijų viceprezi- 
vęs į pirmininkus Jonas Bui- ■ dentas ir Amerikos Progresy- 
vydas ir jo klika tapo kriau- . vių Partijos vadas, pagyrė 
čių skaudžiai supliekti. I Canterbury’© dekaną už jo

Daugiau apie rinkimus ma-! nuopelnus taikai.
tysite kriaučių korespondento Mr Wallace ir žymusis An- 
pranešime, prie pirmiausios giijos dvasiškis, Canterbury’© 
progos.

Ragino Majorą Veikti 
Thompson© Byloje

Gruodžio 8-tos rytą įvyko 
demonstracija prie City Hali 
ir delegacija buvo nuvykusi į 
City Hali reikalauti teisėtumo 
Thompsonų byloje.

Majoras, kuriam 12 dienų 
anksčiau buvo pranešta, kad 
pas jį lankysis delegacija, su 
delegacija pasimatymą suspė
jo pavėluoti, bet pataikė lai
ku pasveikinimui naujo auto- 
buvo. Tad maršuojančioji 

• prie City Hali 400 asmenų de- 
Jegaciją likosi antroje vietoje, 
busas pirmoje.

Demonstracija ir delegaci
jos palikta majoro raštinėje 
rezoliucija reikalavo, kad fa
šistiniai užpuolikai Robert 
Thompson© ir jo 7 metų am
žiaus dukrytės būtų surasti 
tinkamai nubausti.

'dekanas 
į kalbės nuo 
i didžiojoje 
i Garden šio
i ra, gruodžio 13-tą.

Tarybų Sąjungos ambasado
rius Alexander S. Paniuškinas 
taipgi atvyksta iš Washingto- 
no kalbėti Gardene su Wall- 
ace’u ir Johnsonu. Bus ir 
meno programa.

Mitingą už Taiką (Rally for 
Peace) rengia National Coun
cil of American-Soviet Friend- I , . . ... V.i ship, žymių amerikiečių 

I įsteigta ir palaikoma organi
zacija tikslu išlaikyti draugin
gumą tarp Amerikos su Ta
rybų Sąjunga ir tuo būdu už
tikrinti pasauliui taiką.

Taikos Kūrėjas
Apie dvasiškio Johnson© 

nuopelnus taikai Mr. Wallace 
matė reikalo atsiliepti seka
mai :

“Per virš du 
skaitomai daug 
jautė, kaip kad
jaučiau aš, jog numerio pirmo 

į problema prieš visą pasaulį 
yra reikalas susipratimo tarp

HENRY A. WALLACE

tokios taikos, kokia yra rei- 
I kalinga visiems išsaugojimui 
; civilizacijos. Niekas kitas ne- 
■ dirbo taip didvyriškai ir ne- 
atlaidžiai už tokį susipratimą, 
kaip darbavosi dekanas John- 
sonas.”

Mirimą Dėl Nelaimią 
Mažiau

Mr. Wallace’© prakalba 
| Gardene šį pirmadienį bus 
i pirma prakalba po praėjusių 
rinkimų. O dvasiškio John
son© prakalba bus paskutine 
šiuomi jo atsilankymu Ame
rikoje, pirm išvykimo atgal 
An gi i j on.

Areštavo Daktarą už 
Nelegalę Operaciją

Dr. Michael Moldovan, 42 
metų, newyorkietis,.tapo areš
tuotas ir sulaikytas po $500 
kaucija iki kvotimo. Jį kal
tina daryme nelegalės opera
cijos netekėjusiai nėščiai mo
teriškei, nuo ko jinai pavojin
gai susirgusi.

Moldovan, sakoma, būk at- 
Trieste. Leidimą 

profesiją gavęs 
metais, užlaikąs

Užstreikuotos Aludės 
Pikietuojamos

Sustreikavusieji bartende- 
riai pareiškė, kad jie nelauks 
kol visi aludžių savininkai su
sitars pasirašyti su unija. Jie 
veda derybas ir pasirašinėja 
su kiekvienu atskirai.

Užsilikuisios nepasirašiusio
mis aludės bus pikietuojamos. 

Į Bartenderiai tikisi, kad uni- 
: jizmo gadynėje tas turės įta- 
įkos'į savininkus.

Padėtį kontroliuoti nėra 
lengva dėl pasklidumo įstaigų 
ir darbininkų. Tačiau per dvi 
dienas šis tas atsiekta — 86 
samdytojai pasirašė, 65 pa-' 
grasino saviškius išmesią iš 

I darbo, o daugelis kitų 
I dėjo derybas.

Tačiau vis viena dar per
daug išmušame ir užsimuša- 
me.

Newyorki.sk ės Saugumo 
Tarybos viršininkas Frank L. , 
Jones savo raporte skelbia, Į 
jog pirmais dešimtimi mėne
sių šių metų mirtingumas nuo 
nelaimių numažėjęs 1 nuošim- ■ 4 • * CJU.

Vienok nelaimėse New Yor-- 
ko didmiestyje vis dar užmuš
ta 2,860 žmonių, kurių di
desnė pusė — 1,534—užmuš
ti namų nelaimėse. Namie 
nelaimėse mirtingumas dau
gėjo, o trafiko nelaimių mir
tingumas mažėjo. Darbuose 
nuošimtis nepasikeitė: šiemet 
užmušti 167, o pernai 166 as
menys. Namai, atrodo, esą 

-pavojingiausia vieta pasauly
je!

LDS 50 Kuopos Veikla

Gruodžio 3 d., Dombrows- 
ky svetainėje, įvyko kuopos 
priešmetinis susirinkimas. Na
rių dalyvavo vidutiniai. Kuo
pos komiteto raportas priim
tas be apkalbėjimo. Kuopoje 
viskas tvarkoje, tik su naujų 
narių gavimu labai prastai, 
*per 12 menesių laikotarpį ne
gauta nė vieno naujo nario. 
Su pradžia sekančių metų 
prasidės LDS Jubiliejinis va
jus, reikės visiem daugiau su
sirūpinti mūsų organizacijos 
reikalais. Mūsų kuopos orga
nizatoriai jau dabar turėtų 
pradėti planuoti, rengtis, kad 
sekančiame vajuje 
pos narių skaičių 
jaadidinus.

Susiedijos draugija atidarė 
bendrabutį 33 Madison Ave., 
į kurį priims benamius jau
nuolius nuo 16 iki 21 metų 
amžiaus. Tačiau tai bus tik 
lašas didžioje reikalo jūroje, 
tilps tik 15 vaikinų.

John Gorney, 73 metų 
žiaus, gyvenęs 11 Woodbine 
St., Brooklyne, mirė gruodžio 
7 d., Central Islip iLigoninėje. 
Kūnas pašarvotas Matthew P. 
Ballas - Bieliausko koplyčioj, 
660 Grand St.

Laidotuvės įvyks gruodžio 
11 d., Kalvarijos kapinėse. 
Velionis paliko liūdesyj dvi 
dukteris, Mrs. Tessie G inkus 
ir Pauline Gorney, ir tris sū
nus, Steve, Henry ir James, 
taipgi ir tolimesnių giminių. 
Laidotuvių apeigomis rūpina
si graborius Bieliauskas.

prie 
pos metinio parengimo, 
turės įvykti apie kovo mėne
sį. 1948 metais parengimo 
neturėta, nes’ nes tinkamos 
svetainės nebūvo galima gau
ti. Rengimo komisija turėtų 
pasirūpinti, kad ir sekančiais

■ metais taip neatsitiktų.
Mūsų geras draugas Ch. 

Reivydas jau treti metai kai 
serga, ir nors jojo sveikata ei
na geryn, bet iki visiško pa
sveikimo dar toli. Mat, pa
ralyžiaus liga labai lėtai duo
dasi gydoma. Kol sveikas 
buvo, Ch. lankydavosi kuo
pos susirinkimuose 
mūsų organizacijų
muose, taipgi prisidėdavo ir 
su pinigine parama. Kuopie- 
čiai linki Ch. kuogreičiau pa
sveikti. Ch. yra Laisvės skai
tytojas. bet esant‘tokioj sun
kioj padėtyj jam nėra gali
ma užsimokėti, šie draugai 
paaukojo Laisvės prenumera
tos atnaujinimui: V. Malaus-

■ kas $5, E. ir J. Lagisky $2.
Po $1 aukoj© W. Kūlikas, C. 
Bready, Andziulevičius, Bun- 
kienė, Navalskas, Milenkevi- 
čius, Meškėnienė ir Weiss.

Prisiminus 
rinio Centro 
dėl įsigijimo 
nėti gėrimus
sidėjo su auka: K. Milenke- 
vičius ir C. Bready po $5, M.

i ir W. Kūlikai $2. Po $1 : M. 
■ Džyovėnas, V. Majauskas, J. 
Ishulskis, E. ir J. Lagisky, An- 
dziulevičius, Meškėnienė. Vi
so $18. Labai pagirtina, kad | 
draugai rūpinasi visuomeninės | 
įstaigos reikalais.

Sekantiem metam kuopos 
valdybom išrinkti šie draugai: 
M. Kulikienė pirmininke, 
Meškėnienė užrašų sekretore, 
C. Bready finansų- raštininku, 
W. Kūlikas-iždininku, V. Ma
jauskas ir Weiss globėjai, ir 
korespondentu Weiss.

Mūsų kuopietis Geo. Kli
mas pranešė, kad jisai galėtų 
gana pigiai parodyti gražią 
filmą' Stone Flower, ši filmą 
yra spalvuota, seniau buvo ro
doma Stanley teatre, New 
Yorke. Taigi, southbrookly- 
niečiai ir kitų priemiesčių lie
tuviai prašomi' atsilankyti ir 
pamatyti šią puikią filmą. 
Įvyks sekantį šeštadienį, 7 :30 
vai. vakare, Dombrowsky sve
tainėj, 755 — 4th Ave., So. 
Brooklyn. Privažiuoti paran
kiausia paimant 4th Ave. lo
cal, išlipant 25 gatvės stotyje.

Koresp.

Izidorius Dečkauskas, gyve
nęs New Yorke, mirė gruo
džio 8:tą. Pašarvotas 
nerts Funeral Home, Middle 
Neck Road, Great Neck, N. 
Y. Laidos gruodžio 10-tą.

Drg. Dečkauskas buvo na
rys LDS 159-tos kuopos, New 
Yorke. Apie jo mirtį pra
nešė jo duktė.

FILMININKAS G. KLIMAS
Šį sėkmadienj, gruodžio 12 d., 

Liberty Auditorium, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. Y., bus 
rodpma filmą “Stone Flower, 
džia 2 vai. dieną, 
ma.

Gerbiamieji — 
yra pirmos rūšies 
kainuoja ją rodyt,
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 Oželi, pamatę 
Stone Flower pasilikte salėje ir pa
matysite. (288-290)

Marly vyriausiose rolėse fil- 
rodomoje Brooklyn© Para- 
ir- DeKalb Avės. Antrąja 

su Vivien Leigh.

Masės Atėjo Teisman 
Protestuoti Prieš 
Metimą iš Namą

Artinasi dvi didelės meti
nės šventės. Kalėdas dažniau
siai žmonės praleidžia sve
čiuodamiesi vieni pas kitus, o 
Naujus Metus — kaip nors 
triukšmingiau.

Jei norite sutikti Naujus 
Metus linksmai ir smagiai, 
tai ateikite visi į Aido Choro 
Naujų Metų parengimą. Gir
dėjau, kad salė bus gražiai ir 
jaukiai išpuošta - prirengta. 
Bus įvairumų.

šis Naujų Metų sutikimas 
įvyks Kultūriniame Centre 
(Liberty Auditorium), 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill.

Aido Choro mylėtojai ir rė
mėjai, kalbinkite savo drau
gus, organizuokite savo gru
pes, kad būtų linksmiau sur 
tikti Naujus Metus aidiečių 
tarpe. H. F.

►j.,—.—«—«—
į Egzaminuojant Afeis,} 
j Rašome Receptus i 
IDarome ir Pritaikome Akinius į

Mrs. Belle Popper Gramunt 
užvedė bylą atgauti sūnelį. 
Būdama liguista, jinai pavedė 
kūdikį prieglaudos globai. Bet 
pasirašydama globos doku
mentą nežinojusi, kad doku
mentas įgalina prieglaudą kū
dikį atiduoti, kitiems auklėti. 
Pasveikusi, ji nuėjo kūdikio 
atsiimti ir sužinojo, jog prie
glauda jį atidavė auklėtojams 
įsisūninti.

Virš šimtas vyrų, moterų ir 
vaikų pripildė m i estą va j į 
teismabutį Manhattane, kur 
buvo sprendžiamas St. Clare’s 
ligoninės reikalavimas iš
kraustyti iš namų 5 šeimas, 
nes ligoninė norinti paimti na
mus savo slaugių bendrabu
čiui.

Tos penkios šeimos yra da
limi tų apie 60 šeimų, kurias 
ligoninė norėjo iškraustyti vie
nu kartu, bet, kilus dideliems 
protestams, pažadėjo atidėti 
iškraustymą pusmečiui laiko. 
Tačiau, matyt, pažadas nebu
vo nuoširdus, nes tuojau pra
dėjo tas numatytas šeimas iš
kraustyti, rankioti po kelias.

Gyventojai perpildė teisma
butį ir išgavo leidimą palik
ti teismabučio duris 
mis, kad netilpusieji 
butin žmonės galėtų 
bylos eigą..

Teisėjas klausė, dėl
kai ne mokykloje, bet teis- 
mabutyje. Jam atsakyta, jog 
gręsmė netekti buto žiemos. 
metu vaikams yra svarbiau už 
mokslą.

Komunistų ir darbiečių par
tijų vietiniai skyriai, tėvų ir 
mokytojų, taipgi rendauninkų 
organizacijos imasi masių vei
klos apsaugai pastogės toms 
šeimoms.

'7TTL»r>’’Q r> ip 4ii grand street/Trr” D All BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI ALUS

TELEVISION

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl

APLANKYKITE ROBERT LIPTON’S 
Jewelry Store 

Įsteigta 1892

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

skaitlingų ,suminėti.
Mūsų krautuvė stisideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—
T T P TP TV 701 Gi;and St., Brooklyn
XJ XX X 1 1 arti Graham Avenue

GYDYTOJAS

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

įp ‘ BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom f 
6—8 vakarais ?

3 Ir Pagal Pasitarimais. s
< I c
į Telefonas EVergreen 4-0203 ?

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių .

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per 

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves 

50
UP

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

sutai-

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

Ne tik, kad tai 
švelnią,

duoda jūsų plaukams 
natural? išvaizdą ... blizganti 

malonumą, kuris ^sukelia komplimentus 
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

For Appointment Call EVergreen 4-2525
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sat. 0-6 P. M.
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