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Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
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LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.

427 Lorimer Street.
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-8878

Su Kalėdomis ateina ir bė- i No. 291 
dos. Beveik kiekvienas ame-i________

rikietis krapštosi po savo ki-i” 
ieško dolerių 

Dovanas 
savo

x KINŲ LIAUDININKAI 
NUŠLAVĖ BENT 83,000 
ČIANGO TAUTININKU

šenių ir 
noms pirkti, 
savo mylimiems, 
miems.

Betgi geriausia 
giausia dovana 
darbininkiškas 1 a i k r a š t is.! 
Laisvės skaitytojai prašomi _ v
apie tai pagalvoti. Suardė Gelžkelj Tik už 35 Mylią nuo Sostinės Nankingo;

Jma-' ^omunistai Tikisi Užimt Visą Kiniją per Vienus Metus dar neskaito musu dienras- " r
čio? Užprenumeruokite jiems

• Laisvo.
Laikui bėgant žmogus 

dovaną labai Įvertins.

ir išmintin- į 
bus geras, ;

Nanking, Kinija. — Uni- 
šią , ted Press, amerikinė žinių 

agentūra, pranešė, jog ki
nų komunistai-liaudininkai 

padarė ; sunaikino jau trečdali 250,- 
?, kai nuvažiavęs Thila- 000 tautininkų armijos—nu- 

išvadino šlavė apie 83 tūkstančius 
J’s I tautininkų. Tai buvusi Su- 

, kuri mėgino 
ištrūkti iš apsupimo ir susi-

Kunigas Končius 
klaidą, 
delphijon lietuvius 
ubagais ir skūpuoliais. 
sakė: žiūrėkite, žydai kaip | čovo armija, 
duosnūs ir turtingi! ! - -..........

9 kaltas’ ^aft 1,otuviai ! jungti su Čiang Kąi-šeko 
' \ „ v. , I tautininkų kariuomeneKokio ten iGuscio Pnilactel- • T)_____
phijoj leidžiamos “Lietuvių 
Naujienos’’ sako, kad didžiau- | 
siu kaltininku yra kaip 
patys mūsų kunigėliai, 
kalti, kad jie mus 
mažens mokina 
svietiškais turtais.“ 
pu, girdi,

metus jie užims visą Kini
ja.

Tas radijas sakė, jog tau
tininkai vartoja nepapras
tai smarkias amerikines oro 
bombas, taip kad viena bom_ 
ba kliudo penkių mylių plo-

KO ČIANGO PATI PRAŠĖ 
IŠ PREZ. TRUMANO

jPengpu.
į Liaudininkai - komunistai 

Įik i yra kįetai apgulę ir naiki- 
jje na likusiąją Sučovo armi- 

-nuo pat ; j°s dali ir mėsinėja apsup- 
nesirūpinti ‘ tas Čiango armijas Suhsie- 

Tuo tar- | ne ir Pengpu, apie 100 my- 
žydų kunigai rabi- lių nuo sostinės Nankingo. 

nai savo tautiečių nemokina Komunistai taip pat ban- 
tokios beprotystės.“ ! do permesti savo jėgas per

★ ★ ★ • Huai upę, Pengpu srityje.
Komunistų kariuomenės 

junginiai suardė tautininkų 
geležinkelį tiktai už 35 my
lių į šiaurę nuo Nankingo.

Liaudininkų - komunistų 
radijas lėmė, kad per vienus

Šiaurėje komunistai užė
mė Huaijou miestą su gele
žinkelio stočia už 25 mylių 
į šiaurės rytus nuo senosios 
sostinės Peipingo.

Pusė Miliūno Asmeny 
Pabėgo iš Šanchajaus

Su lietuviais kunigais di
džiausia bėda bus ne tame. 
Su jais bėda yra tame, kad 
jie parapijomis mokę tik “ano 
svieto” reikalais rūpintis, o 
jie patys čia, ant šios žemės, 
turtus sau kraunasi. Rask 1 
šiandien biedną lietuvį kuni
gą! Rask nors vieną kuni
gėlį bedarbį, gyvenantį iš uba- 

' giškos valdiškos bedarbio pa
šalpos! .

Mike Quill Savinasi 
Diktatūrą Unijoj

Šanghai, Kinija. — Bent 
pusė miliono biznierių, 
šmugelninkų ir kitų turtin
gesnių žmonių pabėgo iš 
Šanghajaus gilyn į Kiniją. 
Jie nusigando artėjančių 
komunistų - liaudininkų.

(Washington. — Prane
šama, jog kai komunistai 
užpuls tautininkus Šangha- 
juj, tai kariniai Amerikos 
laivai iškels miestan savo 
marinus, girdi, (‘amerikie
čiams apginti” bei išgaben
ti.)

Vienas žmogelis rašo Dir
voje ir baua mane, kam aš sa
kau, kad Lietuvos ateitis švie- 

x si, kad ir ten su laiku gyve-t 
nimas visiems žmonėms pasi
darys lengvas, maldnus ir 
skaistus. Jis mano, kad Lie
tuvoje rojus< buvo 'tik Smeto
nos laikais. Tada tik 
kas bandydavo kitur 
ieškoti.’’

“retas 
laimėk

iš kur 
naujų 

Kanadoje

Bet tai netiesa. O 
atsirado tūkstančiai 
lietuvių imigrantų 
ir Pietų Amerikoje? Tūkstan
čiais jauni lietuviai bėgo iš 
Smetonos “rojaus“ laimės ir 
žmoniškesnio gyvenimo ieško
ti, — lygiai taip, kaip mes 
prieš ketvertą desėtkų metų 
bėgome iš Lietuvos.

Chicago. — Mike Quill, 
CIO Transporto Unijos pir
mininkas, su sėbrais perva
rė tarimą tos unijos suva
žiavime, kad Quill su savo 
vykdomosios tarybos užgy- 
rimu gali pašalint bet kurio 
unijos skyriaus viršininkus.

Quill įsiūlė “pataisyti” li
nijinę konstituciją, kad už- 

: draustų užimti vadovybės 
i vietas unijoj komunistams 
ir jų rėmėjams. “Pataisy
mas” taipgi užgina rinkti 
komunistus arba jų rėmė
jus delegatais į unijos nu
važiavimus.

Italija Jau Siunčianti 
Paskirtus Sovietams 
Karinius Laivus

Washington. — Preziden
tas Trumanas penktadienį 
“prie arbatėlės” kalbėjosi 
su Kinijos diktatoriaus Či
ang Kai-šeko pačia. Prane
šama, kad jinai prašė Ame
riką pastiprint Čiango val
džią prieš kinų komunistus 
•tokiais būdais:

Duot Čiangui tris bilio-

nūs dolerių — po bilioną 
per metus; paspartint gink
lų siuntimą Čiango tauti-' 
ninkams; atsiust Kinijon 
daugiau Amerikos karinin
kų.

Dar nežinia, kaip prez. 
Trumanas atsiliepė Į, Čian
go pačios prašymus.

chvrchillaS reikalauja 
UZGIRT FRANKO REŽIMU

London. — Buvęs Angli
jos premjeras Winstonas 
Churchillas1 reikalavo pa
naujinti pilnus diplomatijos 
ryšius su Franko fašizmo 
valdžia Ispanijoj.

Jis ragino anglų valdžią 
pasistengti, kad Jungtinės 
Tautos panaikintų savo ta
rimą prieš Franko.

Pirmesnis Jungtinių Tau-

tų seimas papeikė Franko 
diktatūrą ir nutarė, kad tos 
tautos atšauktų vyriausius 
savo-atstovus - ambasado
rius iš Ispanijos. •

Churchillas, kalbėdamas 
Anglijos seime, tvirtino, 
jog artimesnių ryšių su
mezgimas su Frąnko pastip
rintų vakarinę Europą prieš 
komunizmą.

6 VAKARINIAI KRAŠTAI SUDARĖ KARINĘ 
TARYBĄ VOKIETIJAI PRIEŠ SOVIETUS

London. — Anglijos - už
sienio reikalų ministras Be- 
vinas pasakojo seimui, kad 
Sovietai “paskutiniais veik
smais pasunkinę” Berlyno 
ginčų išsprendimą per dery
bas.

Bet Bevinas dar pirmą 
kartą davė žinią, kad jau 
birželio mėnesį Anglija, 
Amerika, Francija, Belgi-

ja, Holandija ir Luksembur- 
gas sudarė karinę savo ta
rybą Vokietijai prieš So
vietus. Ta taryba buvo slap
tai įsteigta.

Bevinas kartojo’ kad va
kariniai talkininkai nesi
duos Sovietam išstumti iš 
Berlyno, “nežiūrint, kiek 
lėšuos” anglam, ameriko
nam ir francūzam pasilai
kyti Berlyne.

PREZIDENTAS SMERKIA 
KONGRESO KOMITETO 
ŠNIPINĮ TRUKŠMA
Sako, Negyvėlis Kongresmaną Neamerikinis Komitetas Tik 
Pasigarsini Nori, bet Valdžia Persekios “Raudonuosius”

Washington. — Prezid. 
Trumanas kalbėjosi su re
porteriais apie tai, kaip Ne- 
amerikinis Kongresmanų 
Komitetas kelia trukšmą 
apie tariamus komunisti
nius šnipus, kurie, girdi, 
buvę valdžioj ir būk išdavi- 
nėję Sovietam karines ir 
politines Amerikos slapty
bes.

Trumanas sakė, jog re- 
publikonų vadovaujamas

Jungt. Valstijos Nori 
Prekybos su Tito

Washington. — Valstybės, 
departmento narys sakė, 
jog Amerikai rūpi išvystyti 
“sveiką prekybą” su Jugos
lavija, na, ir “su visais ki
tais kraštais.”

(Kad Jugoslavijos valdo
vas Tito išstojo prieš Ko
munistų Informacijų Biurą, 
tai Amerikos valdžia darosi 
vis palankesnė Titui.)

Roma. — Nusišovė buvęs 
fašistų milicijos vadas Ca- 
rafą d’Andrea., '

Pasitraukė Vengrijos 
Premjeras Dinneys

Aš tikiu, kad tas liūdnas ir 
skaudus Lietuvos istorijos la
pas pabaigtas rašyti ant visa
dos. Lietuvių tauta dabar ra
šosi visiškai naują istorijos la
pą. Lietuvių tauta kuriasi 
naują ir laisvą gyvenimą — 
gyvenimą be 
tojų.

ponų ir išnaudo-

kad tai Jengvas 
Nesakysiu, jog tai

Nesakysiu, 
darbas.
bus pasiekta į metus kitus.

Svarbu, kad didelė pradžia 
jau padaryta, kad tauta pasu
ko teisingu, išmintingu keliu.

Užteko Lietuvai carų vieš
patavimo, užteko dvarininkų 
viešpatavimo, užteko jai ka
pitalistų viešpatavimo. Nuo 
dabar ant visados pati liaudis 
viešpataus ir gyvens.

Budapest, Vengrija. — 
Pasitraukė Vengrijos prem
jeras Lajos Dinneys po to, 
kai jo paties *Smulkiųjų Že
mės Savininkų Partija pa
smerkė Dinneys’o politiką.

Tos partijos politinis ko
mitetas kaltino Dinneysą, 
kad jis pataikavo nepatiki
miems, dviveidžiams parti
jos elementams.

Taipgi apleido valdžią 
penki ministrų pavaduoto
jai, Smulkiųjų Savininkų 
Partijos nariai.

Jų partijietis, buvęs fi
nansų ministras Miklos Ny- 
arady, pabėgo užsienin.

Roma. — Pranešama, kad 
jau plauksią Rusijon kari
niai Italijos laivai, kuriuos 
taikos, sutartis paskyrė So
vietams į karinius atpildus.

Tie laivai yra Giulio Ce
sare, 25,000 tonų'; vienas 
šarvuotlaivis, trys naikintu
vai, du submarinai ir keli 
karinio aptarnavimo laivai.

Sovietų Sąjunga jau se
niai reikalavo atsiust tuos 
laivus. Italijos valdžia zvis 
delsdavo; sakydavo, kad 
reikią juos pataisyti. Sovie
tai atsakydavo, “mes patys 
juos pasitaisysime.”

(Kažin ar italų valdžia 
tuos laivus iš tikrųjų taisė, 
ar gudriai, neįmatomai ga
dino.)

Kongresmanai Suradę
Komunistinę Veiklą 
Mokytoją Unijoje

Jungi. Tautą Seimas 
Uždraudė Kitataučių 
Ir Kitatikių Žudymą

pa-Taip' dalykai yra. Tos 
dėties niekas nebepakeis.

Kiekvieno nuoširdaus, susi- 
pratusio lietuvio pareiga tik
tai palinkėti Lietuvos žmo
nėms pasisekimo. Kuris dh- 
bar jiems į veidą spiaudo, jų 
iškilmingus, didžius pasimoji-

(Tąsa 5-me pust)

Newport Beach, Calif. — 
Rado .pasikorusį ar pakartą 
judamųjų paveikslų rašyto
ją Wilf rėdą Petti ttą priva
čiame jo paties laive.

Maskva. — Sovietų Mok
slų Akademija pasiuntė 
sveikinimūs Andriui Višins-

Aprėžta Važiuotė tarp Vaka
rinio ir Rytinio Berlyno

Berlin. — Karinė Sovietų 
vyriausybė išleido įsakymą, 
kad visi vežimai ir automo
biliai, važiuojantieji iš va
karinio Berlyno į sovietinę 
miesto dalį, turi gauti spe
cialius praleidimus iš vokie
čių vyriausybės rytinėje, so
vietinėje Berlyno dalyje.

Važiuojantieji iš sovieti
nės rytinės miesto dalies į 
vakarinę taipgi turi gauti 
rytinio Berlyno vyriausybės 
leidimus. O jeigu ne, tai jie 
bus sulaikyti.

(Vakarinė Berlyno dalis 
užimta anglų, amerikonų ir 
francūzų.)

White Sands, New Mexi
co. — Karininkai pasiuntė

Washington. — Apšvieti- 
nis ir darbinis kongresma
nų komitetas reikalavo 
“nuodugniau ištirti komuni
stinį veikimą” New Yorko 
Mokytojų Unijoje, CIO.

To kongresmanų komite
to pirmininkas yra republi- 
konas S. K. McConnel, kitas 
narys taipgi republikonas, o 
trečias “demokratas” J. S. 
Wood iš Georgijos valsti
jos.

Tie tyrinėtojai pasakojo, 
kad newyorkine Mokytojų 
Unija ‘‘seka Komunistų, 
Partijos liniją.”

Jie prašo daugiau lėšų, 
kad galėtų “iš panagės” iš
tirti komunistinę veiklą 
tarp New Yorko mokytojų.

Paryžius. — Jungtinių 
Tautų seimas vienbalsiai 
nutarė uždrausti “genoci- 
dę”, tai yra, urminį žudy
mą tautinių ir religinių 
grupių.

Nutarimas įeis galion, ka
da jį užgirs bent 20 šalių, 
priklausančių Jungtinėms 
Tautoms.

Kiekviena tatai užginan
ti valstybė turės pasižadėti, 
kad ji stengsis pastot kelią 
kitataučių bei kitatikių žu
dymui ir baus valdininkus 
ir privačius asmenis, nusi- 
kalstančius tokia nedorybe.

Seimas atmetė Sovietų 
siūlytą priedą — užginti 
organizacijas, kurstančias 
tautinę ir religinę neapy
kantą.

Vengrija Nusmerkė Mirti 
žibalo Pramones Gadintoją 
Ir Įkalino 2 Jo Sėbrus

Budapest, Vengrija. — 
Čia tapo nusmerktas mirti 
inžinierius Simonas Papp, 
vyriausias viršininkas Ven
grų - Amerikonų žibalo 
Kompanijos.

Pappas, Vengrijos pilie
tis, tyčia stabdė žibalo ga
mybą, kenkė darbui ir tikė
josi sabotažo veiksmais nu
versti demokratinę Vengri
jos respubliką, kaip sako 
teismo nuosprendis.

Kiti du tos kompanijos 
pareigūnai, Bela Binder ir 
Abel Bogdog, nuteisti ka- 
lėjiman 4 iki 15 metų.

Teisme visi trys prisipa
žino, kad, pagal įsakymus 
amerikinės New Jersey Ži
balo kompanijos, jie trukdė 
bei gadino žibalinę pramo
nę Vengrijoje.

Žibalo

Neamerikinis Komitetas tik 
valkioja “raudonąją silkę” 
ir stengiasi pasigarsinti; iš 
tikrųjų gi tas komitetas jau < 
“negyvėlis” po to, kai de
mokratai laimėjo rinkimus. 
Bet komitetas garsinasi, 
kad Kongresas ir toliau jį 
palaikytų.

Prezidentas pareiškė, jog 
Neamerikinis Kongresmanų 
Komitetas, skverbdamasis 
tyrinėti šnipuko Chamberso 
pasakas apie tariamus So
vietų agentus valdžioje, tik
tai kenkia federalei grand 
džiūrei ir generaliam pro
kurorui Tomui Clarkui iš- ’ 
tirti vadinamus nusižengė
lius.

Vienas reporteris užklau
sė Trumaną, ar jis bet ka
da pagalvojo apie bylos pa
naikinimą prieš 12 Komu-i 
nistų Partijos vadų. Tru
manas atsakė, kad reporte
ris turėtų užklaust generalį 
prokurorą Clarką, ir čia jau 
pridūrė, jog Clarkas yra į- 
pareigotas traukti teisman 
visus tos rūšies įstatymų 
laužytojus.

Neamerikinis Komitetas 
kvotė Henry J. Wadleigh, * 
buvusį valstybės 
mento ekonominio 
pareigūną. Mat, 
Chambers įtarė, 
Wadleigh buvęs narys “ko
munistinio ratelio” valdžio
je, kuris išdavinėjęs Sovie
tams karinius šios šalies se
kretus.

Wadleigh pareiškė, kad 
jis niekuomet nebuvo komu
nistas. Jis atsisakė duot at
sakymus į bet kokius Nea- 
merikinio Komiteto klausi
mus. Wadleigh nurodė kon
stitucinę teisę, pagal kurią 
jis gali neatsakinėti į komi
teto statomus klausimus.

depart- 
skyriaus 
šnipukas 
būk ir

Jankiu Karo Laivai 
Atplaukė į Hong Kongą

kiui 65-metiniame jo gimtą- vokiečių rakietą V-2 65 my- 
dienyje. x lias aukštyn.lias aukštyn.

Albanija Areštuojanti 
Tito Šalininkus

Ar Užteks 15 Bilionų Dol. 
Kariniu Lėšy per Metus?

Belgrad. — Jugoslavijos 
spauda skelbia, kad Albani
jos valdžia areštavus tokius 
savo valdininkus ir kari
ninkus, kurie pritarę “ko
munistinei” Jugoslavų val
dovo Tito politikai.
-Albanijos vyriausybė eina 

su Komupistų Informacijų 
Biuru. Tas biuras išbraukė 
Tito “komunistų” partiją. 
Nes titinė partija smerkė šį 
biurą, kuris kritikavo bur- 
žu’azinę Tito politiką. *

ORAS.— GĮiedra, šilčiau, per metus.

Washington. — Prezid. 
Trumanas tarėsi su aukš
čiausiais kariniais vadais a- 
pie ginklavimosi išlaidas se
kamiems valdiniams me
tams. Prezidentas laikėsi 
nuomonės, jog turėtų už
tekti 15 bilionų dolerių ka
rinių lėšų per metus.

Visų ginkluotų jėgų sek
retorius James For ręstai, 
-kaip nuo pirmiau žinoma, 
reikalavo 23 iki 25 bilionų 
dolerių kariniams.. tikslams

Valdžia Sako, MacArthur 
“Išardęs” Japoną Trustus

Washington. — Jungtinės 
Valstijos pirmiau siūlė, kad 
Tolimųjų Rytų Komisija iš
sklaidytų Japonijos trustus 
į atskiras kompanijas. Da
bar atšaukė tą pasiūlymą. 
Trumano valdžia sako, kad 
jau pats generolas Mac- 
Arthuras “išskirstęs” japo
nų trustus, esą, į pavienes 
pramones.

Permokėta Veteranams?
Washington. — Veteranų 

Administracija sako, jog 
per klaidą esą nusiųsta ve
teranams 52 milionai dole
rių daugiau, negu jiem pri
klauso. (

Hong Kong.— Atplaukė j 
Hong Kongą trys kariniai 
Amerikos laivai — lėktuv
nešis Tarawa ir du naikin- • 
tuvai.

Hong Kongas yra Angli
jos užimtas Kinijos kampu
tis.

Anglija atsiunčia daugiau 
savo kariuomenės į Hong 
Kongą .todėl, kad “pablogė
jo padėtis Kinijoj”, kaip 
sako anglų karininkai.

Elektros Fabriko Sprogimai 
Topekoj Užmušė 8 Žmones

Topeka, Kansas. — Įvyko 
eilė sprogimų didžiame 
Kansas Power and Light 
(elektros) kompanijos.fab
rike. Eksplozijos užmušė 
bent 8 žmones ir sužeidė 
17.

Dar ieškoma kitų dingu
sių griuvėsiuose ir degė
siuose.
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Kuriuo Keliu?
Daugelis žmonių šiandien diskusuoja, kuriuo, būtent, 

keliu eis Trumanas ir jo “naujoji” valdžia? Ar jis atgai
vins Roosevelto pateiktą Nauj. Dalybą, kurią rinkimi
nėje kampanijoje jis gynė ir populiaravo, ar eis “senu 
keliu” trumanišku keliu?

Šiuo klausimu telpa įdomus straipsnis savaitraštyje 
“The Nation”, — straipsnis, pateiktas tūlo Thomas 
Sancton’o.

Mr. -Sancton’as mano, jog Naujoji Dalyba atgaivinta 
nebus; jis mano, kad Trumanas tęs savo senąją politiką, 
kokią tęsė per praėjusius kelerius metus, būtent’.palaikys 
koaliciją su republikonais ir tęs “šalto karo” politiką.

Trumano valdžią sudarys, anot Mr. Sancton’o, “banki
ninkai, korporacijų advokatai arba didieji pramonės sa
vininkai.”

Trumano valdžion įeis ir diksikratai, pietiniai reakci
ninkai, kurie rinkimų metu turėjo savo kandidatą prezi
dento vietai. Nepaisant, kiek Trumanas juos ujo ir prieš 
juos kalbėjo, jis ateityje palaikys su jais politinę bičiu
lystę, suteikdamas jiems svarbių vietų valdžioje bei kon
gresiniuose komitetuose.

Toliau Mr. Sancton nurodo, kad 1932 metais didelė 
dauguma amerikiečių buvo, politiškai ir dvasiškai, kare 
prieš Wall strytą, prieš monopolistinį kapitalą. Gi šian
dien dauguma tų amerikiečių, netgi darbo unijų lyderių 
yra “kare prieš rusiškąjį komunizmą ir įstojo j nuošir-i 
džią sąjungą su vadovaujančiais finansiniais interesais,! 
kurie kadaise buvo jų politiniai priešai.”

Kad tai yra tiesa, nieks neužginčys. Amerikos reakci- ■ 
ninkams pavyko patraukti tūlus savo pusėn darbo unijų ; 
vadus į sąjungą su stambiuoju kapitalu, už karinę prog- < 
Lamą, prieš progresyvę visuomenę, trokštančią pastovios i 
taikos.

Toliau: “Generolai patapo mūsų vadovaujančiais dip
lomatais, o bankininkai — mūsų militariniais vadais... 
žmonės, kurie kadaise buvo stambūs Naujosios Dalybos 
rėmėjai, šiandien ragina daryti sąjungas su fašistinėmis 
valdžiomis. Dvi didžiosios darbininkų organizacijos, — 
kurių viena kadaise labai rėmėsi komunistų organizaciniu 
talentu, kai ji smarkiai augo,-pradėjo eikvoti didelę dalį 
savo energijos anti-komunistinei kovai...”

Žodžiu, po Roosevelto mirties, prie Trumano adminis
tracijos, Wall strytui pavyko atgauti savo galią Wash- 
ingtone, jam pavyko patraukti savo pusėn darbo unijų 
biurokratiją, jam pavyko išblaškyti, sudemoralizuoti ne
mažą skaičių kadaise buvusių neblogų žmonių.

Pasiliko ištikimi Roosevelto programai tik tvirčiausie- 
ji) toki, kaip Henry A. Wallace, kurie, nepaisant to, kad 
yra mažumoje, nenuleidžia rankų, bet kovoja prieš re
akciją ir žada drąsiai kovoti ateityje.

Kad Trumano valdžia bus nieks daugiau, kaip Truma
no valdžia, negalima ginčyti. Kad Trumanas palaikys re- 
publikonų - demokratų koaliciją, kad jis tęs “šaltąjį ka- 
rą°, kad jis leis bilijonus dolerių ginklavimuisi, ruošda
mas kraštą “karštajam karui,” kad jis, talkoje su reak
ciniais darbo unijų vadais, naudos raudonbaubizmą pro
gresyviam judėjimui slopinti, nieks neginčys. Mes tai sa
kėme prieš rinkimus, mes tai sakome po rinkimų, nes 
taip buvo, taip ir bus.

Tačiau, nepaisant visko, mes nesame pesimistai. Mes 
žinome, jog tai yra tik laikinas reiškinys. Mes žinome, 
jog Coolidge prezidentystės laikais taipgi buvo net “kai
rių” žmonių, kurie skelbė, būk klasių kovai Amerikoje 
pagrindas išnyko, būk Amerikoje viešpataus “amžinas 
gerbūvis,” ir t.t. O kas gi buvo vėliau?! Ar ne kiekvie- 
ham aišku, kad šiandien Trumano politika, leisdama bi
lijonus dolerių ginklavimuisi, švaistydama bilijonus do
lerių Marshallo plano šalims, rengia dar baisesnę krizę, 
negu ta, kuri buvo Hooverio laikais?

Taip, pažangiems žmonėms nusiminti nėra ko. Jie, 
gerai numatydami Trumano politiką, žalingą kraštui ir 
pasauliui politiką, savo rankų nenuleis, bet veiks, kovos 
ir kovodami laimės!

KAM KOKIA KNYGA 
TARNAUJA?

Lietūvos Rašytojų Sąjun
gos organe, savaitraštyje 
Literatūra ir Menas, J. Pa
jaujis pateikia straipsnelį 
“Tarybinė Knyga Tarnauja 
Liaudžiai.” Pajaujis daro 
palyginimą tarpe tarybinės 
ir buržuazinės knygos vaid
mens. Jis nurodo, kam ku
ri knyga tarnauja.

Pajaujis rašo:
Tarybų / Lietuvos liaudis 

pasukusi plačiuoju tarybiniu 
keliu sėkmingai kovoja dėl 
socializmo pastatymo, dėl 
komunizmo pergalės mūsų 
respublikoje, dėl kapitaliz
mo liekanų likvidavimo dar
bo žmonių buityje ir sąmo
nėje.

Tarybinė . knyga padeda 
mūsų respublikos darbo žmo
nėms vykdyti šiuos grandio
zinius uždavinius. Tarybinė 
knyga apginkluoja juos vi
suomenės vystymosi dėsnių 
žinojimu, moko suprasti su
dėtingus visuomeninio gyve
nimo reiškinius, suteikia ori
entuotas jėgą, perspektyvos 
aiškumą, tikėjimą didžiųjų 
mūsų siekimų pergale. Ta
rybinė knyga yra galingas 
liaudies ginklas kovoje dėl 
komunizmo triumfo mūsų 
šalyje.

Marksistinė knyga padėjo 
bolševikų 'partijai suteikti 
darbipinkų klasę ir valstie
čius kovai prieš caro auto
kratiją ir kapitalizmą. Mark
sistinė knyga padėjo Rusijos 
darbo liaudžiai šturmuoti 
kapitalo tvirtoves ir nugalėti 
visus priešus kruvinuose mū
šiuose dėl Didžiosios Spalio 
socialistines revoliucijos per
galės. Tarybinė knyga pa
dėjo socializmo šalies liau-j 
džiai pilietinio karo metu ‘ 
sutriuškinti ir sunaikinti bal
tagvardiečių ir interventų 
gaujas.. Su tarybine knyga 
susijusios visos mūsų didžio-: 
sios Tėvynės pergalės visuo
se taikios statybos frontuose. 
Su ja susijusios tarybinės 
liaudies pergalės Didžiojo 
Tėvynės karo metu ir poka
riniu laikotarpiu . Tarybinė 
knyga padeda Tarybų Sąjun
gos darbo žmonėms nugalėti 
visas kliūtis kelyje j komu
nizmo pergalę.

Buržuazinėje Li e tu vo j e, 
kaip ir visuose kapitalisti
niuose kraštuose, svarbiau
sioji knygos paskirtis buvo 
ginti valdančiųjų klasių in
teresus, žaloti darbo žmonių 
sąmonę, mulkinti juos ir pa
dėti laikyti priespaudoje. 
Buržuazinė knyga persisun
kusi vertelgiškumo dvasios; 

Nusimelavo
Whittaker Chambers, ištraukęs iš pasmirdusio arbū

zo “labai svarbius dokumentus,” pasirodė, buvo sugautas 
negarbingoje melagystėje.

Kadaise, praėjusią vasarą, liudydamas Ne-Ameriki- 
niam Komitetui, šis vyras skelbė, būk jis iš Jungt. Vals
tijų Komunistų Partijos pasitraukė 1937 metais. Taip 
būVo užrašyta jo liudijimuose ir spaudoje.

Dabar gi tas pats Chambers skelbia, būk jis iš kom
partijos pasitraukęs 1938 metais.

Daily Worker tą jo melą iškėlė aikštėn. Kai komerci
nės spaudos korespondentai tai pastebėjo, jie tuojau 
klausė Chambers’ą: kas meluoja, Daily Worker ar pats? 
Chambers nenoriai atsakė: aš.

Chambers teisinasi, būk jis, sakydamas, jog iš kom
partijos pasitraukė 1937 metais, “padaręs klaidą.”

Ne vienas tik Chambers “padarė klaidą” pameluoda
mas; daug raudonbaubių, daug xNe-Amerikinio komiteto 
liudytojų panašias “klaidas” daro, visaip meluodami ir 
nekaltus žmones šmeiždami.

Dar vienas būrys J. V. marinu tapo pasiųstas iš Guam 
j Tsin^tao, sakoma, padėti iš tėri iškraustyti Amferikos 
piliečius. Numeriu 2-ru pažymėtoje vietoje apsuptos 

, Čiang Kai-šeko armijos atsisakė eiti muštis prieš . ko
munistu vaddvaūjaitaas armijas ties Nanking’u? (3); 
ČiAng’o VąldžiOs vadai esą pasiruošę bėgti i Ganton’ą 
(4). Gi pOhįa Čiang Kai-šekienė atbėgo Amerikon 
prašyti gelbėti jos vyro valdžią nuo pergalingo komu- 

nistų-liaudiečių armijų žygiavimo pirtnyft,
..į.-. . ...... .................'.........„4.^.——.... , ...............-...... -- . ■ .^.4^.....

Atsiminkime, 'Chambersas^ aną kartą liudydamas, liu
dijo po priesaika. O kadangi įas liudijimas buvo mela
gingas, tai dabar jis turėtų būti už tai nubaustas. Jus
ticijos ministras, Mr.'Clark, tai tūrėtų įsidėmėti.

ji propaguoja vergiškumą, 
keliaklupsčiavimą prieš sū
pavusią buržuazinę kultūrą^ 
prieš kapitalizmą, žmonių 
neapykantą, naujus imperia
listinius karius.

Tarybinė knyga galinga 
savo aukštu idėjiniu princi- 
piškumu, bolševikiniu par
tiškumu. Tarybinė knyga 
tarnauja liaudžiai. Ji for
muoja ii’ ugdo darbo žmonip 
pasaulėžiūrą, apginkluoja 
juos priešakiniu marksizmo- 
leninizmo mokslu, daro juos 
sąmoningais, nepalaužia
mais, bebaimiais kovotojais 
dėl komunizmo pergalės mū
sų šalyje.

Mūsų šalies darbo žmonės 
myli tarybinę knygą, nes ji 
sava, ji, anot Černyšeyskio> 
yra jų “gyvenimo .vadovas.” 
Ji organiškai susijusi su liau
dimi, su jos gyvenimu, jos 
siekimais, jos lūkesčiais. Ji 
kyla iš plačiųjų liaudiės nia- 

^ių gelmių, jungia jų jaus
mus, mintis ir valią. Tary
binė knyga, atvaizduojanti 
naująją, socialistinę tikrovę, 
ugdanti komunistinę, tautinę 
savo forma ir socialistinę sa
vo turiniu, kultūrą, yra dar
bo žmonėms suprantama ir 
jų branginama.

Idėjinę tarybinės knygos 
esmę sudaro komunistinė pa
saulėžiūra, Lenino - Stalino 
partijos pasaulėžiūra. Bol
ševikų partijos ugdoma, ta
rybinė knyga pirmoji žmoni
jos istorijoje sugebėjo at
vaizduoti revoliucinę liau
dies masių kūrybą, jų 
organizuotą judėjimą pir
myn, kaip pagrindinę is
torinio proceso jėgą, kuri 
performuoja tikrovę. Tary
binė knyga apginkluoja liau
dį komunizmo idėjomis, pa
deda statyti komunistinę vi
suomenę. Dar niekados jo
kia knyga pasaulyje neturė
jo tokių didingų tikslų!

Tarybinė kpyga — tai ‘švy
turys, nušviečiąs darbo žmo
nėms kelią į galutinę perga
lę. Ji stiprina tarybinės vi
suomenės moralinį - politinį 
vieningumą, ji išugdo tarybi
nius žmones, tokius žmones, 
kurie pasižymi savo idėjiš
kumu, principiškumu, drąsu
mu, ištikimumu- socialistinei 
Tėvynei, bolševikų partijai. 
Ji išugdo, tokius žmones, ku
rie nebijo kliūčių, sugeba 
drąsiai ir atkakliai nugalėti 
bet kuriuos sunkumus, kurie 
nekenčia mūsų šalies priešų, 
kūne pasiryžę mirti dėl soci
alistinės Tėvynės. Ji moko 
tarybinę liaudį pasiaukoja
mai dirbti mūsų Tėvynės ge
rovei, dirbti taip, kaip dirbo 
ir dirba mūsų didieji vadai

—Leninas ir Stalinas.
x Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės,, kovodami dėl socia
lizmo pastatymo mūsų res
publikoje, dėl kbhiūniztno 
pergalės, šiandien jau gali 
skaityti savo gimtąja kalba 
pagrindinius marksizmo-leni
nizmo korifėjų veikalus, o 
taip pat gausybę knygų, 
kaip tai istorijos, filosofijos, 
politinės ėkonofhijos, - kolek
tyvinių ūkių kūrimo, jauni
mo auklėjimo ir įvairiais ki
tais 'klausimais. Tarybų 
Lietuvos darbo žmonės uo
liai skaito tarybinę knygą, 
mokosi dirbti ir nugalėti, 
kaip dirba ir nugali kitų 
broliškų respublikų darbo 
žmonės. Tarybinė knyga— 
nepakeičiamas mūsų vado
vas kelyje į šviesų ir laimin
gą komunistinį rytojų.

kaiFUefuvai
GERIAU?

Jungtinės Amerikos Val
stijos buvo visų pasaulio 
skriaudžiamųjų rojus. Į jas 
bėgo yisi persekiojami, kaip 
politiniai, taip religiniai iš 
viso pasaulio kraštų. Labai 
didelė garbė ir atmintis pri
klauso šios šalies tėvams, 
kurie iškovojo ir sukūrė šią 
šalį.

Ši šalis išgyvenusi virš 
170 metų savo pavyzdingo 
gyvenimo. Betx jei šios ša
lies tėvai atsikeltų iš kapų 
šiandien, būtų labai nuste
binti.

Birma, šios šalies politi
kai perstojo priimti ir gel
bėti biednus, skriaudžiamus, 
persekiojamus kitų šalių 
žmones, kaip kad šios šalies 
tėvai darė. Bet vietoj to, jie 
dabar gelbsti tuos visus ki
tų šalių ponus, ponias, ku
rie valdė ir skriaudė savo 
žmones.

Antra, jei kuriam pasau
lio kampely kyla kova prieš 
ponus ir ponias valdonus, 
kaip ekonominiai, taip poli
tiniai, ten kuogreičiausiai y- 
ra siunčiamu parama, kad 
išgelbėjus tuos; kurie‘yra 
politiniai ir . ekonominiai 
valdonai.

Ir tai yra daroma neva 
dėl demokratijos!

Taip,- demokratija mažu
mai, o skurdas didžiumai!

Yra kuo didžiuotis, ar 
ne?

Dienrašty j Vilny j skai
tau:

“Dr. A. Montvidas yra 
didelis originalas. Apie pa
bėgusius iš Lietuvos dypu- 
kus jisai sarkastiškai pa
stebėjo: Gerai, kad jie pa
bėgo iš Lietuvos. Tie sme- 
tonininkai būtų pridirbę 
Lietuvoj daug švisnstvų jr 
visokio sabotažo-,. Be jų Lie
tuvai daug ramiau.”

Kad Dr. Montvidas ši
taip pasakė, pilnai tikiu. 
Jis, turime pripažinti, pa
sakė daug tiesos. Nemažai 
yra tokių dypukų, kurie, 
jei būtų Lietuvoje pasilikę, 
arba jei būtų sugrįžę iš Vo
kietijos, būtų padarę nema
žai to krašto žmonėms blė- 
dies.

Tuojau po antrojo pasau
linio karo pabaigos, man 
teko kalbėtis su tūlu kata
likų veikėju. Aš jį klau
siau :

— .Ar tamsta manote, 
kad jūsų pažiūrų žmonės 
gerai daro, negrįždami į 
Lietuvą?

Patylėjęs, jis daug maž 
šitaip atsakė:

— Galima aiškinti visaip. 
Man, asmeniškai, atrodo, 
kad jie visų pirmiausiai 
padarė klaidą, bėgdami iš 
Lietuvos.’ Gyvendami ten, 
jie būtų turėję progos pa
kenkti komunistams. Išbė
gę, jie nieko jiems nepa
kenks ...

Lietuvoje, be abejojimo, 
yra pasilikusįų tokią, ku
rių tikslas yra kenkti tary
binei santvarkai.. Kaip teko 
iš Lietuvos spaudos patirti, 
ne vienas toks, įsiskverbęs 
į atsakingas j visuomenines 
pareigas, kenkė, kiek tik 
galėjo, iki jis buvo išaiš
kintas, iki jis, taip sakant, 
buvo “už ausų ištrauktas” 
viešumon kaip kenkėjas.

Todėl ir D r. Montvido 
padaryta pastaba yra visai 
vietoje; Jei visi pabėgėliai, 
įskaitant tuos, kurie krimi- 
riališkai lietuvių tąutai nu
sikalto, kurte padėjo hitle
rininkams žudyti Lietuvos 
gyVentojūs karo metu, bū
tų Lietuvon grįžę, tai, žino
ma, jie būtų nemažai žalos 
atlikę lietuvių tautai.

Bet argi tarybinė Lietu
vos vyriausybė tokius kvie
čia grįžti atgal? Ar ji no
ri, kad tokie, kurie tarna
vo Hitleriui karo^mė'tu, su
grįžtų? Niekad!

Lietuvos vyriausybė kvie
čia grįžti Lietuvon tuos, 
kurie nėra lietuvių tautai 
nusikaltę, kurie nedirbo iš
vien sU hitlerininkais, bet 
kurie bėgo “į vUkafūs” ar
ba vokiečių raginami; aks-

Ištikrųjų, tai tikrai yra 
gėda, kad mūs komercijinė 
spauda taip bjauriai rašo 
apie tuos' žmones, kurie 
trokšta taikos šioj šaly ir 
visam, pasauly. J

Kaip turtuolis yra pasi
pūtęs, išdidus, su nieku ne
nori kalbėti, taip dabar, at
rodo, ir mūsų šalies ponai 
tuomi užsiima. Jie tik kal
ba, kad mūsų šalį likimas 
nuskyrė vaduoti pasauliui.

Tas būtų labai gerai, jei 
mes parodytumėm pasaulio * 
vargstantiems ž m o n ėms, 
kad pas mus viskas jau yra 
tvarkoj. Nėra biednų ir’nė
ra perdaug turtingų. Taip 
sakant, mūs visų gyvenimas 
užtikrintas, kaip politiniai, 
taip ir ekonominiai.

Taip, politiniai mes turi
me gal laisviau, negu ku
rioj šaly, jei laikome burną 
uždarytą; taipgi, jei mes pa
klusniai priimame visus po
nų patvarkymus, kurie ne
paliečia jų ekonominių inte
resų.

Jei mūs šalis gelbėtų kitų 
šalių vargstančius žmones, 
mums nereikėtų didžiuotis, 
kad likimas mus nuskyrė 
vaduoti pasauliui. Viso pa
saulio dirbančioji, vargstan- 
čioji liaudis mus gerbtų ir 
sektų mūs nurodytu keliu į 
ateitį.

Bet dabar taip nėra! Gy
venimas jau aiškiai įrodė. 
Mes gelbstim tuos, kurie iš
naudojo dirbančiąja liaudį. 
Vienu žodžiu sakant, gelbs
tim turtingąją luomą, kad 
ji ir ant toliau skriaustų 
savo šalių liaudį.

Ponas Hamilton Butler, 
rašydamas apie mūsų šalies 
žmonių ekonominį stovį ir 
Europos, užvadino savo 
straipsnį ' “Giving Away 
Amęrjca”,

Po visų savo išvedžioji
mų, jis prieina prie išva
dos:

“We might better" use 
some of the wealth we are 
now throwing a^way ab
road right, here at home, 
where tens of millions of 
Americans are still living in 
city slifms or rural shacks, 
without proper food or 
clothing or medical care or 
educational opportunities.”

Matote, koks aiškus vaiz
das nupiešta, kas dedasi 

, mūs šaly.
Geriausiai yra pirmiausia 

sutvarkyti savo reikalus, o 
jau po tam kritikuoti kitus 
ir gelbėti jiems, jei jie to 
reikalauja.

Tik taip mus kiti gerbs ir 
mumis pasitikės.

Pasauly yra būtinai rei
kalinga taika!

Už ją visi turime kovoti!
P. Jo—nis.

Jei bile asmuo reiškia 
savo mintį prieš karą, prieš 
skriaudas, išnaudojimą, tas 
yra apšauktas raudonuoju, 
šalies priešu, Maskvos a- 
gentu. . '

Dar daugiau būdvardžių 
gauna. Štai dabartiniu laiku 
čia randasi Dean of Can
terbury kun. Johnson. Man 
teko klausytis jo prakalbos. 
Daug žmonių klausėsi jo 
kalbos. Jis nelietė Amerikos 
politikos. Jis kalbėjo apie 
biaurumą ir baisumą karo. 
Aiškiau sakant, kalbėjo 
prieš karą, nurodydamas, 
kad Sovietų Sąjunga visiš
kai karo nenori. Sovietų 
Sąjunga visokiais būdais 
bando vykdyti planus, kad 
pagerinus savo tautos žmo
nių gyvenimą, žodžiu sa
kant, gyrė Sovietų Sąjungą 
jos darbe dėl pagerinimo 
savo žmonių gyvenimo.

Na> ką jūs.manote, kaip 
komercijinė spauda atsilie
pė? Detroit Free Press net 
editorialą parašė, kuriame 
taip nešvariai išjuokė kun. 
Johnson, išvadindamas jį 
“screw ball”. Dar to neuž
teko. Girdi, vietoj kryžiaus, 
kurį jis nešioja ant krūti
nės, jis turėtų nešioti “pjau
tuvą ir kūjį.”

tinami, arba prievarta iš-j 
gabenti, arba kurie bėgoj 
paklausę hitlerininkų pro
pagandos, nusigandę “rau
donųjų.”

O tokių dypukų arba 
“Dievo paukštelių,” yra ne
mažai.
- dūkstančiai 'tokių jau 
sugrįžo Lietuvon. Nemažai 
jų, sugrįžus gimtinėn, jau 
įsijungė į darbą. Tūli jau 
eina atsakingas pareigas: 
mokytojai mokytojauja, 
technikai dirba prie tokių 
darbų, kurie jiems geriau
siai žinomi, darbininkai ir 
valstiečiai, gavę butus, sto
ja į'bendrą socialistinį dar
bą, — į kūrybinį darbą — 
kraštu; atstatyti ir naujam 
gyvenimui kurti.

Tokių dypukų pageidau
ja Lietuva, tokius ir mes 
raginome ir’ tebevagi n am e 
grįžti tėVynėh.

■ M. Galinis.

Dr.• Edwin G. Nourse tapo 
prezidento Trumano paskiri 
tas suplanuoti prieštinfliaciją 
veiklos ‘ programą. Ponas 
Nourse sakosi ją jau gaminąs.

• . ■ 4 . . ......... .-4—- ----------------------- 1----------

2 pusi.—Laišve (Liberty, Lith. Daily)-šešt.t Gruod. 11, 1948
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Lietuviai Teatro Mylėtojai Gerai Priėmė 
“Poną Amerikoną” Chicago j e

Keletas Pastabų apie Veikalą, Jo Suvai- 
dinimą, Publikos Atsinešimą ir 

Kitus Dalykus ■'t >
Chicao-o. III. — Sekmadienį Lietuvių 

Auditorijoj LKM Choras statė scenoje 
kompdija “Ponas Amerikonas.” Veikalą 
vaidino T,KM Choro ir Liaudies Teatro 
nariai. Žmonių buvo veik pilna audito
rija. Žiūrovai veikalą priėmė gerai, ga-. 

T . Įima sakyti entuziastingai.
Apie vaidinima reikia pasakyti tiek, 

isėio gan gerai. Bet reikia šis tas paste- 
į beti anie vaidvlas paskirai.

Svarbiausia rolė buvo Džiano Kamb^- 
į lio. G. K. Budris ją atliko labai gerai. 

Buvo malonu matyti šį seną mūsų sce
nos veteraną ne tik neatsilikusių vaidy- 

, boję, bet dar geriau vaidinančiu, negu 
pirmiau. Jis pilnai įėjo į Kamblio cha- 
rakterį ir vaidino, galima sakyti, meis
triškai.

A Kitą svarbią rolę vaidino Aldona Ves- 
? tart’ienė. Aldona yra pirmo masto ak

torė. Ji yra mokinusis dramos. Estra
doj ji elgiasi laisvai, kalba lietuviškai 
gražiai, nors ir čiagimė. Jinai labai ge
rai atliko rolę Pašonių dukters, Magdu- 
tės.

Jei kas galima pastebėti, tai kad jos 
aprėdai, plaukų sutaisymas, čeverykai 
buvo perdaug naujoviniai. Net ir, Ame
rikoje 25 metai atgal to nebuvo. Tas da
rė truputį neigiamo įspūdžio. Bet kiek 
teko patirti, rengėjai nenorėjo išlaidų 
daryti kostiumų samdymui, o juk lietu
višku kostiumų ir sunku gauti.

Nežiūrint to, Aldona vistiek pasirodė 
pilnai gera aktorka.

Pašonio, Lietuvos ūkininko, rolė irgi 
J didelė. Ją vaidino Frankas Kirka. Jisai 

tainjau ęerai suvaidino. Pastebėtina, 
1 kad mažose rolėse jam ne taip vyksta, 

( kaip šioj didelėje. Kai kas pastebėjo, kad 
jo drabužiai rodė jį daugiau dvarininkė
liu, kai valstiečiu, bet tai jau aukščiau 
paaiškinta. Franas buvo komisijoj ir tu
rėjo sunkaus darbo.

Pašonienės taipjau ilga rolė. Ją vai
dino Juzė Dorinienė. Man rodos, kad šį 
svki Juzė dar geriau parodė, kad ji gali 
bile role vaidinti ir gerai atlikti. Malo-

• nu stebėti ja vaidinant. Ir kalba ir nuda- 
vimai tiek pritaikyti, kad jinai, rodos, 
gyvena Pašonienę, o ne vaidina.

Airio role vaidino Jonas Jokubka. Pir- 
me knrtn teko matvti Jokubka ilgesnėj 
rolėj Manau, visi sutiks, jog jis vra pir
maeilis mūsų aktorius. Jam taip lengva 
estradoj, kad jis rodos turi sau natūra

lių pokalbį su kitu asmeniu. Stebint jį, 
A ' tartum matai ir girdi originalų, o ne 

role vaidinantį.
Didelė rolė teko ir “Irorui” Šarkiū-

. nui. Jis buvo Šepetys, Kamblio piršlys. Jis - 
labai rerai žinomas mūsų teatre akto
rius. Iš jo daug reikalaujame, bet jis ne
suvedė nei vieno. Jis pasirodė ne tik ge
ras aktorius, bet ir dainoje “neatgru
bęs.” Gerai jis publiką prijuokino.'

Reikia . taipgi pastebėti, kad jauna 
mūsų teatro narė Ruthe Juodaitytė, la- 

. bai gerai pasirodė. Jos rolė nebuvo il
ga, bet ir trumpoje ji parodė savo gabu
mus. Lietuviškai ji kalba gražiai, tarmė 
gera, nudavimai geri. Ruthe bus pirma
eilė aktorka, dėlto negali būti dviejų 

’ nuomonill-
W Kiek trumpesnes roles turėjo:

Jonas Pateckas — Klimo. Atliko ge
rai. Martha Plečkaitienė — Anelkos. 
Taipgi gerai vaidino. Jos kalba, dikci
ja gera. Ji liuosai veikia estradoj. An
na Marquardt — Klimienės rolę taipgi 

z gerai atliko. Anna yra įgudus mūšų te
atro aktorks. Turi stiprų balsą, moka 
nudavimus. Rugienio rolę gerai atliko 
V. Dorinąs. Jisai imą tik mažesnes ro-

I t les, bet jis turėtų imti dideles.
Beje, reikėjo anksčiau pastebėti, kad 

J neilgą, bet sunkią rolę Čeponio vaidino
I Fredas Ainis ir suvaidino gerai. Jo ap-

rėdymas pilnai tiko rolei. Taip ir jo el
gęsis. Jei kartais jis nelaiku atsistojo, 
tas visai pritiko, dar paįvairino vaidini
mą.

Čeponienės rolėj buvo Vainauskienė. 
Patyrus choristė ir aktorka. Jinai moka 
vaidinti.

Nelengvą, kad ir ne taip ilgą rolę tu
rėjo Jonas Karvelis — Maikio, Katfiblio 
frento. Karvelis taipgi nėra naujokas. 
Nudavimais jis pilnai tiko, tik kalbos 
kartais ne visiems girdėjosi. Vienu tar
pu tik pasirodymas sukėlė daug juoko.

Abelnai paėmus, vaidyba, galima sa
kyti, atlikta daug geriau kaip vidutiniš
kai. Kai kurie sakė, kad ji išėjo geriau, 
negu pirmiau kada.

Verta pastebėti, kad režisierė Juzė 
Dorinienė pirmą sykį tą darbą vedė. Ir 
be mikčiojimo pasakysiu, kad atliko ge
rai.

Sufleravo įgudęs “amate” Leonas Jo
nikas, tai irgi pagelbėjo aktoriams.

Apie trūkumus tiek galima pasakyti:
Šlubavo kartais vaidyba nuo to, kad 

rolių kai kurie gerai nemokėjo.
Drabužiai ir grimiravimas ne visų bu

vo kaip reiktų.
Kalbėti kaip kuriems reikėjo garsė

liau.
Apie patį veikalą reikia štai kas pasa

kyti:
Pirmas aktas išeina sklandžiai. Antras 

visai geras. Trečias betgi biskį sušlubuo
ja.

Trečias aktas gerai išvesti nelengva. 
Čia autorius atsidūrė tarp realybės, kad 
jauna žmona ir senas vyras sunkiai su
gyvena, jei ir abu yra geri ir vienodi. 
Veikale gi abu jie skirtingi. Jam teko 
dramatingai veikalą baigti perskyrimu 
jų dviejų, bet tą kai kas būtų palaikę 
netiesiogine propaganda už perskyras, 
arba kompromisuoti. Autorius, matyt, 
tai jausdamas, padarė kompromisą su 
realybe — sutaikė Kamblį su jauna žmo
na, Kamblio atsiprašymu ant kelių atsi
klaupus.

Autorius Čia vistiek išėjo geriau kaip 
vidutiniai ir šiame akte, nors jis kiek 
nuobodesnis už kitus du.

Veikale yra daug juoko, bet pilnai jis 
komedija negalima vadinti. Jei ne žar
gonas “Ai bečjur laif” (I bet your life), 
“Šiur” ir kiti tokie, komedijos kaip ir 
nebūtų.

Bet juk yra veikalų, kurių rūšį sunku 
tikrai apsklembti. O rūšies reikia. Ko
medija užvadinimas neblogina veikalo.

Abelnai, “Ponas Amerikonas,” turės 
pasisekimo mūsų scenoje.

Jį parašė, kaip jau daugelis žinote, 
Rojus Mizara, Laisvės redaktorius.

Va.
/ j

Širdis iš Geležies
(Autorius nepasirašęs) 

Širdis iš geležies, širdis iš plieno! 
Štai kokia ji būti privalo 
Šiandieną 
Nelaikąs trūkčioti apsąlus 
Ir turkštis po kraujo suvėsusią balą. 
Po velnių, širdie!
Negaliu pakęsti apmirusio tavo plakimo, 
Taip vos girdimai: tik-tak
Tegu velniop visi grandiniai trūkti ima; 
Širdie, suplak!
Ot, kad taip širdis lyg kūjis 
Į degantį priekalą kalantis 
Kraujas būtų lyg dujos, 
Kraujas gyslose šąlantis. 
Apkalk, jei nori, tada tokią širdį 
Ir suveržk pančių spyriais, 
Ji tave dujoms prigirdys, 
Ji tave gyvą suvirins...
Širdis iš geležies, širdis iš plieno 
Štai, ji kokia būti privalo 
Kasdieną, šiandieną:—
Tegul širdis lyg kūjis į priekalą kala!

(Iš mano albumo—šiauliškis)

'LMS “News &■ Views
By MILDRED STENSLER

I suppose I shouldn’t attempt to write 
this column so soon after the 3rd LMS 
Festival in Boston. My whole outlook 
this first morning is too pessimistic for 
publication ;■ but then, it may be a wel
come change, possibly a good shot in the 
arm. Our correspondents as a whole have 
been too generous with praise for our 
performers. I’m going to swing the pen
dulum completely in the other direction. 
Let’s see what will happen.'

How could such nice, happy people, 
literally die when they come out on our 
Lithuanian stage? My dictionary tells 
me that a festival is a gay, holiday ce
lebration. In Boston the gay celebrating 
certainly was not On the stage. It would 
hurt my vanity less if I could say thar 
this was the fault of the Committee who 
planned the Festival. Their motives were 
good; their mistakes, in some instances, 
unavoidable. In my opinion it was the 
artists themselves who killed the festive 
spirit.

I know I’m sticking my neck out, but 
I’m so mad at this point that I’m going 
to say a lot that has been bothering me 
for .a very long time. I don’t believe any 
of this is going to come out in any semb
lance of order, and please bear in mind 
that these are my humble opinions, shar
pened only by years1 of activity in the 
Lithuanian Cultural Movement and some 
private knowledge of music and art.

When, oh when, are we going to ac
quire a little bit of polish?* Do our am
ateurs have to act so amateurishly? Sup
pose I received an invitation to perform 
at a Festival. The invitation, I’m pres
uming, came a reasonable time before 
the affair, this is the way I would go 
about getting ready for it. Taking into 
consideration who I’m to perform for, 
I would first look over my present re
pertoire and pick out a few numbers 
that I have done before and I know were 
well received. Then I would look around 
for some new material. I would visit 
other artists and musicians in my com
munity asking for suggestions on new 
songs. I would write the LMS Center 
in Chicago asking for any new music 
they may have. I’d go to a music store 
or to the library and get some American 
songs that I like.

Now with a batch of music before me, 
I would pick out about 6 that I feel are 
suitable for my abilities and my person
ality. Assuming that I am a singer, .1 
would read my songs first, look up un
familiar words and their proper pro
nunciations and get acquainted general
ly with the story of the song. Then, I 
would proceed to learn the song, paying
attention to the time, the rhythm and all 
the signs put there by the composer. <

By the time I’ve learned the music I 
should know the words by heart. Then I 
would ask myself does this song do any
thing to me? Do I feel that this song is 
bringing out the best in me? Are there 
any tricks in that big bag called Show
manship that I could apply to this par
ticular number? — a little more shad
ing here, a bit of acceleration there, per
haps the addition of a stronger and 
brighter ending.

From these 6 songs, I am now ready 
to pick 3 for the program. Keeping in 
mind that I was called upon to enter
tain some hundreds* of people from all 
walks of life, and that popular little say
ing, “Variety is the Spice of Life,” I 
would pick something like this — one 
song for its simple sentimental beauty, 
one for action or humor, and one grand 
glorious number for the climax. The 
other 3 I would bring along for encores 
or emergencies.

I can hardly believe that more than 
a couple of our soloists, and this goes for 
our othėr singing groups, follow any of 
these rules. Incidentally these aren’t 
rules that I made up out of my own head. 
These rules are taught by all good teach
ers of music and can also be found in 
any book on the art of singing for the 
public.

So much for pre-concert preparations. 
I’d like to add, though, that if you can’t 
take with you an accompanist that 
you’ve worked with, write to the people 
in charge of the program to make an 
appointment for you to practice with 
their accompanist.

Now we come to the actual perform
ance. There are so many things to re

member, most of them depending on your 
own good sense, but here’s a partial list 
as they come to mind.

Dress simply and appropriately.
Make a good spirited entrance.
Come out front center.
Acknowledge any applause.
Nod to your accompanist. x
No notes, please.
Make use of a few well-chosen gest

ures.
Try for the emotions of your listeners.
Don’t act stiff or superior.
Look alive and enjoy yourself.
Make each song ending positive.
Acknowledge your thanks by a simple 

steady bow.
Walk out graciously.
If called back for an encore, announce 

your song clearly, and if possible add a 
few words of interest about the song or 
its composer.

Komedija “Ponas Ame
rikonas” Montevidejuje

MONTEVIDEO, Uruguay. — Tai įdo- 
xmi, daug pamokinanti 3 veiksmų kome
dija, ’ plačiai vaizduojanti Amerikos ir 
Lietuvos gyvenimą. Parašyta pasaulio 
lietuviams gerai žinomo rašytojo Rojaus 
Mizaros. Spalio 2 d. buvo suvaidinta 
ULC scenoje Montevidejuje.

Imant trumpoj formoj, komedija aiš
kiai vaizduoja, kaip labai klysta tie as
menys, kurie įvertina labiau saujelę pi
nigų, o ne žmogaus organizuotumą ir ap- 
švietą. Manau, daugeliui pasiliks ant vi
sados nepamirštami autoriaus žodžiai: 
“Žmogus turi dvi ausis, o tik vieną lie
žuvį.” Nors tą žinome visi, bet deja, dau
gelis vienu liežuviu daug daugiau plepa, 
negu žino ir girdi abiem ausim. Jeigu 
sakytij kad veikalas buvo suvaidintas be 
jokių trūkumų, tai būtų pasigyrimas, ly
gus komedijos personažui tuščiagalviui 
Džianui. Bet turint omeny visus vaidi
nimui reikalingų, priemonių trūkumus, 
ir sceną tik 2 per 3 metrus, tai reikia 
pripažinti, kad geriau ir negalima. Ne 
tik kad ir profesionalai artistai geriau 
nesuvaidintų, bet jie visai atsisakytų, 
pareikšdami, kad tokiose sąlygose jokiu 
būdu neįmanoma panašių veikalų pa
statyti. Tatai galima tik dėka mūsų ne
nuilstamiems scenos mėgėjams, pasišven- 
tusiems ir nesigailintiems nei vargo nei 
pastangų.

Šį kartą toji didi kolonijos pagarba 
tenka Liaudies Teatro,mėgėjams, suvai
dinusiems “Poną Amerikoną” draugams- 
draugėms: A. Abračinskienei, A. Valio
nienei, V. Banevičienei, K. Kaušienei, O. 
Rasikienei, Sofijai Džiaukštaitei, P. Če- 
pulioniui, A. Sausiui, J. Stanuliui, J. 
Trinskiui, S. Žaibai, A. Matoniui, Abra- 
činskui ir V. Leviškai, kuriuos pilnutėlė 
Salė tautiečių griausmaingais aplodis
mentais apdovanojo.

Pirmą kartą man teko matyti drg. V. 
Levišką. scenoje, bet galiu pažymėti, kad 
tai nauja L. Teatrui sužibėjo “žvaigž
dė,” kuris gerai mokėdamas savo rolės 
žodžius, tipiškai suvaidino kaip tikro 
Džiano minkštakaušio rolę, kas suįdomi
no ir prijuokino visą publiką. Mano su
pratimu, nepadarys nei vienas scenos 
mėgėjas klaidos, jei turės už pavyzdį ir 
paseks drg. V. Levišką vaidinime. Ne 
mažesnės visos kolonijos pagarbos yra 
verti: ilgametis sufliorius J. Donkus ir 
pasižymėjęs veikalo režisierius St. Ra- 
sikas. , A. R-kas.

(Iš Uruguaj’iečių “Darbo”).

Klaipėdos Muzikinės 
Komedijos Teatras
Klaipėda, sp. 21 d. —Tre

tįjį darbo sezoną Klaipėdos 
muzikinės komedijos teat- 

į ras pradėjo šūkiu: taupyti 
valstybės lėšas, išsilaikyti - 
be dotacijų.

šio sezono darbp plarie 
numatyta dvigubai daugiau 
premjerų, negu pereitą se
zoną. Pirmoji šio sezono 
premjera A. N. Ostrovskio 
4 veiksmų pjesė “Vėlyvoji 
meilė” įvyko rugsėjo 24 d. 
Dabar, Spalio revoliucijos 
31-jil metinių garbei, spar
čiai ruošiamasi Rachmano- 
vo pjesės “Profesorius Po- 
ležajevas” pastatymui. Sta
tytojas— režisierius Šeinas, 
dekoracijos — dail. Jan
kaus. Be šių dviejų premje
rų, šiais metais pasirodys 
dar du pastatymai: vienas 
tarybinis ir vienas klasiki
nis veikalas. Darbas teatre 
taip suplanuotas, kad visi 
aktoriai būtų iki maksimu
mo apkrauti darbu, kad 
spektaklių skaičius aūgtų 
kokybiškai ir kiekybiškai.

Aktorių meniniam ir po
litiniam lygiui pakelti teat
re veikia meno ir politinio 
lavinimosi rateliai, kuriems 
vadovauja teatro meno va
dovas drg. Gustaitis ir te
atro direktorius drg. Zin> 
kus.

Teatro kolektyvas užmez
gė draugiškus ryšius su 
Latvijos TSR Liepojos mu
zikinės komedijos teatru 
pasikeisdami gastrolėmis.

Liepojos muzikinės kome
dijos teatro baleto šokėjai: 
drg. drg. Alvine Duns, Li
vija Dreimanis, Žentą Jauze 
ir Karolis Bukers, rugsėjo 
24-26 d. dalyvavo klaipėdie
čių baleto vakare.

Spalio 5-7 d.d. Klaipėdoje 
viešėjo ir visas Liepojos 
mtiž'ikinėfc komedijos teatro 
kolektyvas, kuris čia davė 
5 spektaklius rusų ir latvių 
kalbomis. Klaipėdiečiai gė
rėjosi klasikine Puccini ope
ra “Tosca” if latvių tauti
niu - muzikiniu veikalu —X 
Rainio “Pūsk, vėjeli”.

Klaipėdos muzikinės ko
medijos teatro kolektyvas 
spalio 12-14 d.d. išvyko j , 
Liepoją, kur latviams paro
dė lietuvišką pasaką “Eglė 
žalčių karalienė” ir Duna- 
jevskio operetę “Laisvasis 
vėjas.”

Mano Rytas
Mano rytas kai prašvito, 
Džiaugsmas skverbės į krūtinę, 
Gimė geismas uždainuoti 
Skambią dainą sutartinę.
Dvelkė vėjas — ir gaivumą
Po apylinkę nešiojo,
Nė neklausęs ar patipka, 
Ar to laukia kas nuo jojo.
Nuo gėlių rasa nudžiūvo, 
Ir migla nykte sunyko, 
Žvelgė akys platų šilą— 
Jo žaliuojantį vainiką.
Džiaugsmas atbalsį surado,— 
Paukščių dainos suaidėjo, 
Taip ritmingos, švelnios, skambios,— 
Ar pirmiau kas tai girdėjo?
Ak, tai buvo mano rytas, 
Dainos širdį paviliojo,-— 
O kada — kada iš naujo 
Aš sulaukt galėsiu jojo?

Stasys Jasilionis.

Klaipėdos muzikinės ko
medijos teatras dažnai ap- z. 
lanko ir apylinkinius mies
tus. šį sezoną su simfoni
niai^ koncertais, A. Arbu-' 
zovp pjese “Sugrįžimas į 
jaunystę” ir kt. veikalais, 
jau aplankė Šilutę, Salan
tus, Mosėdį, Skuodą, Ž. Kal
variją, Platelius, Ylakius, 
Mažeikius, Tirkšlius, Plun
gę, Palangą ir kt.
* Spektaklių žiūrėjo ir sim
foninių koncertų klausėsi 
per penki tūkstančiai žiūro
vų, daugiausia darbo vals
tiečių ir moksleivių.

J. Tumėnas

VILKAVIŠKIS. — Gimna
zijos moksleiviai pastatė Go
golio 5 veiksmu komediją 
“Revizorius.” Gera vaidyba 
pasižymėjo A. Vasilčikas, R. 
Meškevičiūtė, G. Vosylius, V. 
Lenkaitis, Sarpalius ir kt. 
Gimnazijos scenos mėgėjų ko
lektyvas su “Revizoriumi” ma
no išvykti į kaimą gastro
lėms. S. Šeimena.

Paryžius. — Jungt. Tau
tų seimas atidėjo sprendimą 
klausimo dėl buvusiųjų Ita
lijos kolonijų Afrikoje.
3 pusi.—Laisvė (Liberty, J 
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Parašė K. Simonovas Vertė J. Tomau

DIENOS ir NAKTYS
APYSAKA

BOSTON, MASS.

(Tąsa)
—Miego norite?
— Nieko nenoriu. Džiaugiuosi maty- 

• dama jus.
Rytoj pas mus, tur būt, bus ramu, — 

pasakė Maslenikovas arba jai nuraminti, 
arba tik norėdamas tęsti pokalbį.

— Mano sena komjaunuolė, — pa'sakė 
Vaninas. — “Draugai vėl susitinka,” — 
rodos, buvo toks filmas?

— Buvo, — pasakė Ania;
— Seniai nemačiau kino. Čia kažkaip 

gavome “Pravdą,” aš žiūrėjau sąrašą 
filmų, einančių Maskvos kinuose. Net 
“Trys muškietininkai” ten eina.

— Aš mačiau “Tris muškietininkus,” 
— pasakė Ania, — kai buvau visai ma
žutė.

— Tai, tur būt, su Duglosu Ferbenk- 
su? — paklausė Maslenikovas.

— Taip.
— Ne, sako, dabar jau kiti artistai 

vaidina. Duglas Ferbenksas mirė.
— Nejau? — nusistebėjo, Ania.
— Mirė, seniai numirė. Ir Meri Pik- 

ford mirė.
— Nejau ir Meri Pikford? — pasakė 

Ania nedirbtine širdgėla, tarsi tai buvo 
liūdniausias paskutinio mėnesio Stalin
grade įvykis.

— Mirė, — šiurkščiai pasakė Masle
nikovas.

Tikrai sakant, jis nežinojo, mirusi, ar 
gyva Meri Pikford, bet, kartą ėmęs kal
bėti šia tema, jis norėjo nustebinti klau
sytojus savo nusimanymu.

— O Besteris Keitonas? — su nerimu 
paklausė Ania.*

— Mirė, — įsitikinęs -pasakė Masleni
kovas. Vaninas nusijuokė.

— Ko tu juokiesi?
— Tu kalbi apie juos taip, tarsi iš

skaičiuodamas kurios nors kuopos nuo
stolius paskutinę parą, — ir Vaninas 
dar garsiau nusijuokė.

— Labai geras artistas buvo, — pa
sakė Ania. Jai buyo liūdna, kad Beste
ris Keitonas mirė. Ji prisiminė jo ištį
susią, liūdną, niekados nesišypsančią fi
zionomiją, ir jai pagailo, kad mirė kaip 
tik jis.

— Jis nemirė, — pasakė Vaninas, pa
žiūrėjęs į Anią.

— Ne, mirė, — karštai prieštaravo 
Maslenikovas.

— Na, tiek to, tegul bus mirė, — suti
ko Vaninas. — Aš eisiu sargybų patik
rinti, pridūrė jis užsivilkdamas milinę 
ir tuo duodamas suprasti, kad pokalbis 
baigtas ir kad pagaliau ne taip svarbu, 
miręs ar gyvas Besteris Keitonas.

Ten jau kapitonas apeina, — pasa
kė Maslenikovas.

— Jis, gal būt, kur nors kuopoje už
truko, o man vis tiek reikia patikrinti. 
Aš greit grįšiu.

Vaninas išėjo iš blindažo.
— Jūs vis dėlto prigulkite, — pasakė 

Maslenikovas. — Mes jums čia kampe 
rytoj lovą sukalsime, o tuo tarpu gulkite 
į mano.

Ania visai nenorėjo gulti, bet ji supra
to, kad jei dabar heatsiguls, tai po trijų 
minučių Maslenikovas būtinai pakartos 
savo pasiūlymą, ir nesiginčijo. Ji nusi
vilko milinę ir, nutraukusi batus, atsi
gulė į lovą, iki pat kaklo kruopščiai pri
sidengusi miline.

— Na, štai jūsų paklausiau, o miego 
nesinori, — pasakė Ania. — Papasako
kite, kaip jūs čia gyvenate.

— Puikiai, — pasakė Maslenikovas, 
pabrėžtai oficialiu tonu, tarsi priešais jį 
būtų ne Ania, o iš Čitos atvykusi su do
vanomis delegacija. — Puikiai. .. ^— 
paskui susizgribęs, kad tai buvo Ania, 
kuri už jį neblogiau žino, kas čia dedasi, 
pridūrė. — Puikiai, šiandien visas ata
kas atmušeme. — Jis tuo davė suprasti, 
kad žodis “puikiai” liečia tai, jog šian
dien mūšis buvo sėkmingas. — Kapito
nas atrodo puikiai. Mes dėl jo čia neri-

, mom.
' — Aš taip pat, — pasakė Ania.

— Bet jo net neįdreskė. Generolas 
mums slaptai pasakė, jog jį pristatė Le
nino ordinui už tai, kad jis du kartus 

' naktį ėjo pas Remizovą. Na, ką čia dar? 
Mes čia truputį išgėrėme susitikimo pro
ga, už pergalę. O aš kartu ir už jus iš
gėriau.

m _ Dėkui.

— Aš labai džiaugiuosi, kad jūs čia, 
— pasakė Maslenikovas. — Ar žinote, 
kai vis vyrai ir vyrai, kažkaip šioje ap
linkumoje virsti storžieviu. — Jis paju
to, kad sakinys jam išėjo pernelyg vy
riškas ir subrendęs, ir visas nuraudo.

— Gal norite užrūkyti? — pridūrė jis 
skubiai.

— Aš nerūkau, — pasakė Ania.
— Aš taip pat prieš karą nerėkiau. 

Bet šioje aplinkumoje traukia. Greičiau 
laikas lekia. Užrūkykite.

— Na, gerai, — pasakė Ania, supras
dama, kad užrūkiusi suteiks jam malo
numo.

Jis išėmė iš palaidinės kišenės vienin
telį ten buvusį papirosą ir padavė Aniai, 
o. pats ėmė sukti suktinę. Paskui susi
zgribo, kad nedavė degtuko, pašoko, iš
barstė iš suktinės tabaką, užbraukė deg
tuką ir pakišo Aniai. Ji rūkė, kaip- visi 
rūkyti nemoką, vos vos žįsdama papiro- 

' są ir iškart išpūsdama dūmus.
Nors Maslenikovas paprastai cigariu- 

kus gan vikriai susisukdavo, šį kartą su
ko ilgai ir atsidėjęs, o vienok padarė di
džiulę, negražią suktinę, kurios galas bu
vo apsuktas daugybe nereikalingo popie
riaus, ir, kai ją uždegė, ji pirmą sekun
dę suliepsnojo, kaip žibintas.

— Gal jūs norite valgyti? — paklau
sė Maslenikovas.

— Ne, dėkui.
— O vandens jums atnešti?
— Ne, dėkui.
Maslenikovas nutilo. Čia, jo apsaugo

je, buvo jo viršininko bei draugo žmona, 
ir jis elgėsi su ja tuo jautriu paslaugu
mu, kaip elgiasi tik berniukai.

Jis norėjo apsupti ją rūpestingumu, 
duoti jai suprasti, kad jis visų ištiki
miausias jos vyro draugas, kad ji gali 
juo visiškai pasitikėti, ir kad bendrai 
nėra to, ko jis dėl jos nedarytų.

Taip jie patylėjo keletą minučių.
— Miša!
— Taip.
— Jūs juk Miša?

' — Taip.
— Jūs labai geras.
Ir išgirdęs tuos žodžius “jūs labai ge

ras,” Maslenikovas pajuto, kad nors jie, 
tur būt, vienmečiai su Ania, bet ji kaž
kuo daug vyresnė už jį.

— Miša, — tarsi įsimindama jo var
dą, pakartojo ji, užmerkusi akis.

Paskui, kai Maslenikovas kažko ją pa
klausė, ji nebeatsakė. Ji užmigo iš kar
to, tą pačią sekundę, kai užmerkė akis’

Jis sėdėjo vienas už stalo tylumoje, 
kurią retkarčiais nutraukdavo tolimi šū
viai. Ant lovos, už dviėjų žingsnių nuo 
jo, miegojo moteris, jo draugo žmona, 
labai graži (kaip jam atrodė), kurią jis 
įsimylėtų, jei ji nebūtų jo draugo žmo
na (taip jis manė), ir kurią, jis jau buvo 
įsimylėjęs (taip buvo iš tikrųjų, bet jis 
niekados neprisipažintų net pats sau).

Jis kažkodėl prisiminė brolį ir triukš
mingą pamaskvio vasarvietę, į kūrią jo 
brolis dažnai važinėdavo grįžęs iš Ispa
nijos ir vėliau, grįžęs iš Mongolijos. Tur 
būt, dėl to, kad brolis dažnai rizikuoda
vo gyvybe, sunkiai ir daug kariavo, jis 
mėgo, kąd šių retų apsilankymų metu 
aplinkui jį būtų triukšminga ir linksma. 
Jis atvažiuodavo į vasarvietę su gražio
mis moterimis, iš pradžios su viena, vė
liau, pp dviejų metų, su kita. Jis buvo 
visados triukšmingas, linksmas ir, atro
dė, kad viskas jam lengvai sekasi — ir 
draugai, ir meilė. Ir Maslenikovas pa
stebėdavo, kad dėl viso to broliui kar
tais būdavo truputį nuobodu.

Atvažiavęs į vasarvietę su didele drau
gija ir su moterimi, kuri atrodė Masle- 
nikovui tokia įstabi, jog negalėtum nuo 
jos nė žingsnio atsitraukti, brolis staiga 
sakydavo: “Mišką, einam bilijardo,” ir 
jiedu užsidarę lošdavo po tris valandas 
bilijardą. O kai belsdavosi į jų duris, ir 
moteriškas balsas šaukdavo: “Kolia,” 
brolis pridėdavo prie lūpų pirštą ir sa
kydavo: “Tss, Miša,” ir jiedu tylėdavo, 
kol lengvi žingsniai nutoldavo nuo durų, 
ir tada vėl žaisdavo toliau. Brolis saky
davo: “A, na, tegu jas viešpats dievas,” 
ir Maslenikovas stebėdavosi: jis to nesu
prasdavo, ir jam atrodydavo, kad jis 
pats, jei jį šauktų moteriškas balsas, ne
galėtų taip nutylėti ir lošti bilijardą.

(Bus daugiau)

BRUOŽAI Iš BUVUSIO 
FESTIVALIO

Pirmas festivalio vakaras 
prasidėjo didokai suvėluotai. 
Programa buvo pradėta su 
Amerikos ir Lietuvos himnais. 
Paskui iš eilės be pertraukos 
ėjo visa dainų ir muzikos to 
vakaro nustatyta programa.

šį vakarą dalyvavo trys 
chorai. Harmonijos Choras 
iš So. Bostono, Vilijos Choras 
iš Waterbury, Conn., ir Lais
vės Choras iš Hartford, Conn. 
Visi chorai atsižymėjo gerai, 
gražiai sudainavo visas savo 
pasirinktas dainas.

Kitos grupės taipgi išpildė 
savo užduotį labai tinkamai. 
Man pirmu kartu teko išgirsti 
mūsų garsias solistes Suzaną 
Kazokytę ir Ameliją Jeskevi- 
čiūtę-Young, abi iš Brooklyn, 
N. Y. Abi dainuoja gražiai. 
Jeskevičiūtė turi aukštą ir la
bai tvirtą soprano balsą. Pu
blikai ji patiko. Richard 13a- 
risj armonikos solistas, taipgi 
gražiai sugrojo tris kavalkus.

Alena Navajevaitė, iš Hart
fordo, neseniai atvykusi iš 
Francūzijos, jausmingai ir aiš
kiai pasakė dvejas eiles. Tai 
buvo to vakaro įvairumas. Pu
blika, matyti, labai mėgsta 
klausyti tinkamai nusakomų 
eilių. Tas vakaras užsibaigė 
dainuojant visiems chorams 
masihiai. Paskui buvo šokiai 
iki vėlumos nakties.

Po to visi programos daly
viai greitai skirstėsi į savo 
gautas nakvynes, vieni pas 
draugus, kiti į viešbutį. Lais
vės Choras iš Hartfordo išvy
ko namo tą patį vakarą. Tik 
4 choristai iš Laisvės Choro 
pasiliko pažiūrėti sekmadie
nio programos. Programa bu
vo įvairi ir nenuobodi, nors 
ir buvo gana ilga.

Sekmadienio Festivalis pra
sidėjo apie 3-čią vai. po pie
tų. čia jau buvo biskį tinka
mesnė salė. Estrada turėjo 
uždangą.

Visi programos pildyto.)ai, 
galima sakyti, atsižymėjo 
kuogeriausiai. Chorai, duetai 
ir solistai maloniai linksmino 
pilną salę prisirinkusios pu
blikos.

šeštadienio vakarą publikos 
buvo per mažai, o tam galėjo 
būti kelios priežastys. Pir
ma—tai per mažas garsini
mas.

Pirmu kartu girdėjau visą 
Sietyno Chorą dainuojant 
koncerte. Ir tai tikrai buvo 
ko pasiklausyti. Sietyno dai
nos buvo maišytos lietuviškos 
ir angliškos. Jie išpildė di
delę dalį programos -su vie
nu pradėjimu. Visi gerai iš
silavinę. Jokių popierų ne
reikėjo rankoje laikyti. Tas 
daug reiškia kiekvienam dai
nininkui. Antru išstojimu Sie
tynas gražiai surėžė tris lietu
viškas dainas. Publika neno
rėjo juos paleisti nuo estra
dos. Bostoniečiai ir kiti il
gai nepamirš skambaus, Siety
no iš Newarko.

Vincas (Vincukas) Motie- 
jaiti's iš Worcesteri'o žymiai 
progresuoja. Tik praeitą va
sarą, lankydamas lietuvių me-

/ t

no vasarinę mokyklą, pamėgo 
sakyti lietuviškas eiles ir da
bar jau pasirodė visai publi
kai, išstodamas su dvejomis 
ilgomis ir gražiomis eilėmis. 
Jo žodžių išreiškimas aiškus. 
Nudavimas tinkamas. Vincuk, 
tu turėsi būti kada mūsų sve
čias.

Worcesterio duetai ir solis
tė padainavo labai švelniai ir 
aiškiai. Ir jos žengia pirmyn 
dainoje. Kiti, solistai taipgi 
gražiai sudainavo. Užbaigi
mui festivalio buvo sudainuo
ta masiniai visų chorų ir so
listų trys dainos ir abu him
nai.

rMano supratimu, šis festi- 
.valis buvo labai sėkmingas 
dainomis ir muzika. Kompo
zitorius Frank Balevičius-Bal- 
wood šį kartą puikiai pasiro
dė skambindamas pianu sa
vo sukurtus kavalkus. Bet 
kiek buvo finansiškai pasek
mingas tas festivalis, tai ne
vietiniam sunku pasakyti.

Bet negalima praleisti ne
pastebėjus rengimo komisijos 
trūkumų ar gal ii* apsileidimų, 
šeštadienį, lapkričio 27 d., 
programos dalyviai pradėjo 
atvykti vieni anksti dieną, ki
ti anksti vakare. Dasigavę į 
tokį didmiestį, žmonės nežino, 
kur eiti, nė ką šaukti, kad nu
rodytų vietą, kur būtų galima 
apsistoti. Tas atsitiko Wa- 
terburio chorui, nes jie pri
buvo anksti. Laisvės Choras 
pribuvo 5-tą vai. vakare. Ra
dome salę uždarytą ir susto
ję ant gatvės nežinome, kur 
ir ką daryti, žmogaus nėra, 
kuris nurodytų, kur randasi 
pažangiųjų kambariai. O čia 
reikia moterims apsimainyti 
sukneles ir prisiruošti. Visi 
nori ir biskį užkąsti ir išsi
gerti, pavakarieniauti. Visi 
pikti! Vieni eina šen, kiti 
ten. Išsisklaidė. Už kiek 
laiko gavome nurodymą, kad 
čia kur nelabai toli randasi 
lietuvių progresyvių salė. Vi
si einam hešdamiesi savo dra
panas ir kitus daiktus. Mo
terys pyksta, kad perto Ii rei
kia eiti. Apie 7-tą vai. su
sirenkam į tą auditoriją, kur 
bus festivalis. Salė didelė, 
bet be jokių patogumų. Es
trada neturi jokios uždangos. 
Nėra nė garsiakalbio. Jau 
reikia prasidėti programai, o 
komisija dar neturi paskyrus, 
kas bus to vakaro pirminin
kas. Ar tai gerai? Ne, tai čia 
jau komisijos apsileidimas. 
Man rodos, kad ir salė galėjo 
būti geresnė. Taipgi, galėjo 
būti pranešta per Laisvę, ką 
turi daryti atvykę anksčiau iš 
tolimesnių miestų.

Dabar, pažiūrėjus į festi
valio programą ir jame esan
čius apgarsirtimus, tai . visai 
neatrodo, kad festivalis buvo 
Bostone. Komisijos visai ma
žai pasidarbuota gavime pro
gramai skelbimų, yp~ač iš Bos
tono miesto. Kiti miestai— 
Massachusetts ir Connecticut 
—pasirodė gerai.

Sekmadienį važiuojam į Ga
vin Auditoriją, kur įvyko an
tros dienos festivalis. Turime 
programų knygutę, bet čia

nėra pažymėta, ant kokios 
gatvės ta sale randasi. Tai 
ir vėl nesmagumas.

Abelnai paėmus Bostono 
žmones, jie yra • draugiški, 
o ypač su kuriais man 
teko susieiti ir kalbėti. 
Trūkumus atskyrus, tai 
festivalis buvo gausus įvai
riomis dainomis skirtingų 
grupių ir solistų. Manau, kad 
toki LMS dainų festivaliai tu
rėtų pasikartoti kiekvieną me
tą skirtingose didesnėse lietu
vių kolonijose.

Harlfordiskis.

San Francisco, Cal.
SIŪLO SUJUNGIMĄ 
UNIJŲ f VIENĄ

Laimėjus streiką kelioms 
unijoms bendrai veikiant, In
ternational Longshoremen’s 
and Warehousemen’s Union- 
siūlo visų CIO ir nepriklau
somų laivų ir pamario darbi
ninkų unijų sujungimą į vieną 
didelę industrinę uniją.

Šios unijos Veikianti Tary
ba instruktavo unijos prezi
dentą Harry Bridges vesti 
derybas ir vykdyti vienybę, 
jei bus galima, su kitomis 
unijomis.

Tarybos posėdyje taipgi 
smarkiai kritikuota CIO kon
vencija, atsibuvus Portland, 
Oregon.

Vienybės konferencija siūlo
ma laikyti Washingtone, sau
sio 26.

Taryba sako, jog labai ga
lima, kad ir- kitos unijos su
tiks. Norima sujungti ii’ At- 
lantiko pamario darbininkus į 
vieną uniją su Pacifiko Pa
mario darbininkais. Ameri
kos Darbo Federacijai pri
klausanti darbininkai Atlanti- 
ko pakraštyje labai nepaten
kinti savo viršininkais, ypač 
Joe Ryan, kuris diktuoja uni
jai. Dauguma jų veikiausia 
dėtųsi prie vienos didelės uni
jos.

Taryba taipgi pareiškė, kad

CIO nacionaliai viršininkai 
mojasi naikinti unijų autono
miją . Kurios unijos nesutin
ka su Murray ir kitų virši
ninkų politika, jos atakuoja
mos ir veikiausia bus pastan
gos dedamos jas persekioti. 
Galinga pamario darbininkų 
unija galės nepaisyti to..

Taryba sako, kad unijų na
riai turi teisę būti komunis
tais, kaip jie turi teisę būti 
demokratais ar republikonais. 
Persekioti tuos,* kurie kitaip 
mano, negu CIO viršininkai, 
yra paneigimas asmens teisės.

Laivakrovių ir laivų darbi
ninkų CIO unijos jau susitai
kė su samdytojais ir galėtų 
darbą • pradėti. Baigia su
tarti ir nepriklausoma Ma
rine Firemen Liners Water? 
tenders and Wipers Unija.

Bet ADF jūreivių unijos 
galva Lundberg sako, iki sam
dytojai neįrodys, kad sutar
tis su ta unija yra pasirašy
ta ir fakte, laivai neišplauks 
iš uostų.

Visos unijos buvo susitarę 
vieha kitą streike palaikyti.

Atrodo, kad greit bus strei
ko reikalas visai sutvarkytas 
ir labiau galės veikti, kaip 
veikė. F-p.
r—~~~~~~~~~~~~~~~~— • >

J. J. Kaškiaučius, M. D.
• 580 Summer Avenue 

Newark 4, N. J 
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Egzaminuojant Akis.
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinins

Drš. Stenger & Stengei
Optometrist#

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

LITUANICA SQUARE

RESTAURAMT
' » ’ v , . f ’ ’ . y 1

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgiu

ATDARA DIENĄ IR NAKTJ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

'71 IDD’C O A D 411 GRAND STREETAUT 3 D Ait BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop. ,
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefęnas
EVergreen 4-7729

E

LfTUVUM
.^.GERIAUSIA DUONA x 
^^SCHOLES BAKING

_ _ _ 532 Grand Street, Brooklyn _ _____
KEPAME^ tikrą lietuvišką duoną ir visokius

PYRAGUS BEI KE1KSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 4uono^ 

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

Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, 
j krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

CHARLES J. ROMAIN
(RAMANAURKAR'

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

’ • ę* f *
Telefonas Poplar 4110

ifidesio valandoj krei; 
itės nrie mane.’ diena »» 

iHktj. greit suteiksim- 
nnderniška patarnavime 
Patogiai ir gražiai moder 
niškai įruošta mūsų Šer
meninė. Mūsų patarnav< 
rmi ir kainomis būsite pa 
tenkinti

ft
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Iš MAINE VALSTIJOJ MEDŽIOKLES
Tūli iš jų turėjo pro-Lietuvių Literatūros Drau- stirną.

gerą gų ir nušovė kitokių žvėreliųgija šiemet išleido 
mokslišką knygą vardui “žmo
gus ir Mašina.’’ Joj yra daug ; 
paveikslų. Puslapyje 14-tame I Me. 
pavaizduoja, kaip senovėje; 
žmonės medžiojo. Tais lai
kais neturėjo šautuvo, nei ge
ležinių durklų, o vis gi nu- 
durdavo didelį gyvūną mais
tui, kad badu nemirti.

Dabar medžioklės įrankiai 
šimteriopai geresni. Tie- 
dabar medžioklė skaito- 
“sportas.” Bet kada go- 

mėsos trustas pakėlė
aukštas kainas ant mėsos,
kad daugelis darbininkų ne
gali įpirkti mėsą, tai daugelis 
medžiotojų ant žvėrelių ir 
paukščių ne tiek dėl sporto 
eina, kiek dėl reikalo.

Maine valstijoj šiemet me
džioklė buvo atidaryta per 6 
savaites ant stirnų, šioj vals
tijoj turėjo leidimus medžio
ti 186,000 medžiotojų. Ir jei
gu priskaityti jaunuolius, ku
riems medžioti leidimo nerei
kia, o jie yra smarkūs me
džiotojai, tai bus nemažiau, 

‘ kaip 200,000 medžiotojų. 
Stirnų buvo nušauta 35,316. 
Reiškia, tik kas šeštas medžio
tojas turėjo laimę nušauti

yra
' sa, 

m a
dus

Dienraščio Laisvės 
BANKETAS 

ĮVYKS

SAUSIO 30 JAN.

ir paukščių.
štai, tūlas Dulle iš Anson, 

., nušovė keturias meškas į 
4 minutes laiko. Jis gavo 
$100 už jas. Aš patsai tik pa
šoviau didelį stirnyną, o ki
tas strielčius pribaigė jį, tai 
jo laimė. Vienok, aš nušo
viau 8 kiškius (zuikius), dvi 
kurapkas ir lapę. Tie gyvū
nėliai visi kartu svėrė 37 sva
rus.

Čionai per medžioklę tapo 
nušauta 18 medžiotojų, štai 
N. C. Davis, 46 metų amžiaus, 
likosi nušautas vietoj žvėrie? 
per jo paties sūnų. Kitur vy
ras nušovė pačią vietoje stir
nos. Iš Massachusetts valsti
jos buvo du draugai atvykę į 
Maine valstiją stirnauti ir vie
nas kitą nušovė meškų vietoj. 
Tūlas G. J. Chaster nušovė 
Mrs. Gilbs, kuri tuo laiku ruo
šėsi šauti stirną, šovikas sa
kė, kad jis matęs dvi akis, tai 
ir šovė. Dabar jis randasi po 
$5,000 kaucija.

Beje, New York o valstijoj 
laike medžioklės likosi nu
šauta 17 medžiotojų. Abel- 
nai, šiemet medžiojant stirnas 
21 valstijoje nušauta 111 
žmohių. Reiškia, daug ne
laimių įvyko laike medžio
klės.

• Beje, pereito j koresponden
cijoj iš Dover Foxcroft įvyku
si klaida. Ten pasakyta, kad 
mirė Juozas Žilinskas, o turė
jo būti Antanas Žilinskas.

Na, dar prie medžioklės. 
Padekavonės dieną išėjau kiš- 
kiauti, išvydau kiškį ir šoviau. 
O jis, kad pradės verkti, ver
kė, kaip koks vaikas, suimtas 
skausmų. Man prie jo prisi
artinus nustojo vaitoti, tik pa
kreipė akį į aukštį ir į ma
ne pažvelgė su didele nea
pykanta ir dar krūptelėjo. Jo 
paskutinė šlaunis buvo nu
kirsta šūvio. Bet vis tiek pra
dėjo šliaužti nuo manęs tolyn, 
įkrito i vandenį ir galvą pa
slėpė už kelmo... Jo tas verks
mas, metimas pikto žvilgsnio 
ir paskutinis veiksmas labai 
blogai paveikė į mane ir su
gadino medžiotojo sportišką 
jausmą.

Beje, 
stirnyną

Naujas Butų Įstatymas

26
Bennett nušovė 
metų amžiaus.
P. A. Vizbar.

Pittsburgh, Pa.

Fox- 
stir-

nuvykau1 į Dover 
apylinkę medžioti
Nagi,- pas 'dienraščio

1949

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 ATLANTIC AVĖ.
Richmond Hill, L. L N. Y

i croft 
i nu.
Laisvės skaitytoją Bacilą dar
žinės tarpduryje kabo stirna.

i Mateušas sakė, kad pirmiau 
Įsu valdžios leidimu jis pagavo 
į 5-kių metų amžiaus ožį už 
i javų gadinimą. O dabar štai 
jau ir antrą turi. Dviejų stir
nų nušovimas pridavė Rači- 
lams nemažai smagumo, o tas 
ir pritiko apvaikščiojant jų.

, 39-nių metų ženybinio gyveni
mo sukaktį.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. E Vergreen 4-8174

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokiie dieną ar naktj 

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 Kuiet/>ų Pardavėjas 
6762 FOURTH’ AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

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

ir tt., telpfonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

VISOKIOS ŽINIOS
\

Gruodžio 5 d. atsibuvo LDS 
160 kuopos mėnesinis susirin
kimas savajame name, 1320 
Medley St. Komiteto nariai 
visi pribuvo. Buvo skaityti 
laiškai iš centro ir priimti; 
taipgi laiškas nuo policijos 
viršininko prašant aukų dėl 
biednų vaikų, Vaikų reika
lams paaukota $10.

New Kensington kuopa at
sišaukė pagelbėti ligoniui Va
laičiui. Nutarta paaukoti $10.

Išrinkti knygų peržiūrėto
jais J. Mažukna, J. Šimkus ir 
D. P. Lekavičius.

Išrinktas kuopos komitetas 
1949 metams. Pirmininkas— 
Jurgis Lekavičius, pagelbinin- 
kė — Helen Kairienė, užrašų 
raštininkas — Petras Aglins
kas, turto raštininkas — Wal
ter Aglinskas, iždininkas—J. 
K. Mažukna, direktoriai kliu- 
bo prižiūrėtojai — Ed. Nor
kus, A. Dovidas, B. Armalie
nė, Maselga, St. Orda, ligo
nių lankytojai—B. Armalienė 
ir Mauragienė, gaspadorius J.

I Kansevičius, ir įvairios komi
sijos.

• Nutarta surengti parengi-
Su- 

apie
iną sausio 7 d., 1949 m. 
sirinkime narių dalyvavo

Mūsų kuopos narys Vladas 
Sadauskas turėjo operaciją 
ant akių. Iš ligoninės jau grį
žo į namus. Linkiu greitai 
pasveikti.

Lapkričio 28 <1. mirė Ka
zimiera Gutanckienė. Palai
dota 2 d. gruodžio, šv. Kazi
miero kapinėse. Buvo apie 
53 metų. Iš Lietuvos paėjo iš 
Kauno rėdybos, nūn' Šeduvos. 
Jos vyras Kazys jau miręs ke
li metai atgal. Moteris gyve
no turtingai, užlaikė saliūną, 
tuirėjo kelis namus ir 
Paliko nuliūdime 
krą.

sūnų

mi re

farmą.
ir du-

South-Gruodžio 2 d.
sidėje Vincas Varkutis, apie 
60 metų. Eidamas iš dirbtu
vės' sUsitgo. Nuvežtas į ligo
ninę už poros dienų mirė. Pa
laidotas šv. Kazimiero kapi
nėse.

Kazimieras Leliušis, dien
raščio Laisvės skaitytojas, 
sijaučia gerai.

Gydytojas pataria jam 
lias savaites pasilsėti.

užlaikosu žmona 
Southsidėje.

ne

Jis 
saliūną

24 dieną atidarė 
Pittsburgho, ku-

Lapkričio 
fabriką arti 
riame iš anglies gamins gaso- 
liną. Jonn Lewis kalbėjo, tar
pe kitų kalbėtojų, laike cere
monijų. Sakoma, kžd fabriko 
įrengimas atseis apie $20,- 
000,000.

Pereitą mėnesį parvežė į 
Centres, Pa., iš Franci jos ka
reivio L. Bartkaus kūną, ku
ris žuvo kare. Su m Gitarinė
mis apeigomis jo kūnas palai
dotas Daisytown miestelyj.

D. P. Lekavičius.

, Paskutinėmis rugsėjo mė
nesio dienomis Urugvajaus 
parlamente vyko gyvi ir 
karšti ginčai. Buvo norima 
priimti naują .įstatymą, su 
kurio pagalba’ būtų buvusi 
žymiai pabranginta butų 
nuoma. Be to, su rugsėjo 30 
diena baigėsi terminas, pra
tęsiantis apie 30,000 nuomi
ninkų iškraustymą. Naujo 
įstatymo priėmimui buvo 
sušaukta parlamento visuo
tinė asamblėja, t. y. depu
tatų ir senatorių kamerų 
sesijos bendrai.

Visuotinėje asamblėjoje į- 
statymas, ginantis namų 
savininkų interesus, buvo 
nepriimtas, nes dauguma 
parlamento atstovų nebalsa
vo už. Pasisakė prieš minė
tą įstatyrho projektą komu
nistų, herreristų ir nekuriu 
koloradų grupių atstovai, o 
už balsavo tiktai batllistų 
(“EI Dia” sektorius) atsto
vai.

Spalio 1 d. senate buvo 
pasiūlytas naujas įstatymo 
projektas, kuris buvo priim
tas po trumpų diskusijų ir 
tą pačią dieną perduotas 
deputatams. Deputatų ka
mera taipgi jį priėmė. Nau
jasis įstatymas susideda iš 
14 straipsnių, kurių męs 
Darbe neperspausdinam dėl 
vietos stokos. Tačiau savo 
skaitytojus supažindiname 

’su jo svarbesnėmis vieto
mis.

Straipsnyje pirmame nu
statyta, kad nuo šių metų 
spalio 1 d. iki 1949 metų 
rugsėjo 30 d. negalės būti 
pakeltos nuomos gyvena
mųjų kambarių bei' pramo
nei, prekybai ir kitiems tik
slams skirtų lokalių, be vi
siško susitarimo tarp nuo
mininko ir nuomotojo. Toks 
susitarimas turi būti atlik
tas aktu pas Taikos teisėją 
vietoje, kurioj randasi nuo- 
muojamasis namas; teisėjas 
tokį aktą atlieka be jokių 
žyminių mokesčių bei 
kių išlaidų.

Nuomos' pakėlimas, 
kiąs iki 20 procentų,
vien dėl sutikimo iš abiejų 
pusių reikš, kad buto nuo-. 
mininkas galės tame bute I 
pasilikti gyventi 3 metų lai- j 
kotarpyje. Jei nuomos pa
kėlimas, taipgi susitarimo 
atveju,viršytų 20%, nuomi
ninkas įgija teisę gyventi 
tame bute 5 metų laikotar
pyje. Nuomininkui sutikus 
tnokėti 20% pakėlimo, buto 
kaina liekasi nustatyta 
trims metams. Pavyzdžiui, 
kas iki saplio 1 dienos mo
kėjo už butą $20.00 ir šeimi
ninkui pasiūlius mokėti 
20% brangiau (4.00), o nuo
mininkui sutikus priimti to
kį pasiūlymą, atai nuo spalio 
1 dienos jo buto kaina nu
statoma 24 p'ezai, kuriuos 
jis mokės 3 metų laikotar
pyje. Šis abeijų pusių suti
kimas pabranginti buto 
nuomą 20% konstatuojamas 
pas Taikos teisėją, ne vėliau 
kaip laike 90 dienų po įsta
tymo paskelbimo galiojan
čiu. •

Butų nuomoms, 
moms daugiau kaip 20% 
pakėlimo, nustatoma 
tiktai gyvenimo laikui, t. y. 
5 metams, bet nenustatoma 
tarti laikotarpiui pastovi bu
to nuomos kaina. Pavyz
džiui, laike 5 metų buto šei
mininkas galės per kelis at
vejus kelti nuomos kainą.

Straipsnyje 2-me pažy
mėta, kad iki 1949 metų 
rugsėjo ^30 d. sulaikomi visi 
nuomininkų iškraustymai iš 
butų, kuriems terminas bu
vo teismo numatytas.

kituose straipsniuose pla
čiai nurodoma, kaip ir kada 
butų šeimininkai turi teisę 
savo nuomininkus iškraus-

atvejus, kuriais namo savi
ninkas galės įrodyti, kad jis 
teturi tik vieną gyvenamąjį 
fiamą ir kad jis pats nori jį 
užimti; arba, kad reikalau- • 
ja nuomininkų išsikrausty
mo tikslu atlikti pastato re
montą; tokiu atveju nusta
toma sąlyga, kad atliekant 
remontą, turi padidinti, 
mažiausiai padvigubinti, 
gyvenamąjį plotą.

Bendrai imant, turime 
naują butų nuomos pakėli
mą. Dalinai šis įstatymas 
ne toks griežtas, kokį norė
jo priimti didžiųjų savinin
kų atstovai.

Butų nuomos pabrangi
namos. Juodajai rinkai, spe
kuliacijai su butais, — dėl 
jų stokos, — paliekamos 
laisvos rankos.

Norwood, Mass

kito-

sie
jau

taiko-

riba

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) * 

mus niekina, neturi teisės va
dintis susipratusiu lietuviu.

Aną dieną Washingtone 
garsiai buvo p'asijuokta, kad 
prezidento Trumano sekreto
rius Boss jau buvęs prieš rin
kimus nusirendavojęs naują 
apartmentuką. Mat, jis tikė
jęs, kad jis tos garbingos Vie
tos nebeteks, nes rinkimų jo 
dabartinis bosas nelaimės.

Boss prieš tai užprotestavo.
Pradėta teirautis pas namo 

savininką.
surasta, kad tuo 
sekretorium” būta 
Dewey sekretoriaus 
Lockwood. Lockwood 
žiavo Washingtonan ir 
re n d a vo j o a p a rt m e n tą
“prezidento sekretoriaus.” 
Taip jis buvo tikras, kad jo 
bosas laimės rinkimus!

Kai ištirta, tapo 
prezidento 

Thomas 
Paul 

nuva- 
pasi- 

vardu
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Priminimas Norwoodo 
Kaimynams

Šį sekmadienį, gruodžio 
d., 2-rą valandą dieną, bus duo
dama pietūs ir graži progra
ma iš dainų, muzikos, kalbų ir 
juokų. Tikietas tik $1.50. To
dėl, smagesnio ir malonesnio 
laiko ’praleidimo niekur kitur 
nebus. Ir tai rengia Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 3-čia 
kuopa atžymėjimui 18-kos me
tų savo gražaus gyvavimo. Vi- 
si ir visos būkime Norwoode; 
Lietuvių Svetainėje, 
George Avė,

Vagišiai veikia ir 
laiku, reikia būti labai 
giems.
ganizacijų veikėjas, likosi ap-;

Hollywoodo filmų imperi
jos karaliai suplanavo iškepti 
ilgą filmą “1 Married a Com
munist.’’ Filmas, sako, turė
jo būti pagrįstas Californijos 
laivakrovių streiku, bet aitriai 
anti-komunistinis. N o r i m a 
parodyti, kaip baisūs yra tie 
komunistai, kaip jie šio strei
ko pagalba norėjo Dėdei Ša
mui rankas ir kojas nulaužyti.

Bet štai galvosūkis: Nie
kinsi komunistus — niekinsi 
o r gani zuotus laivakrovius.

I Kaip į tokį filmą pažiūrės or- 
! ganizuoti darbininkai? Da- 
; bar jau nebegalima gero biz- 

p, St ' nio pasidaryti su anti-darbi- 
’ ’Įninkišku, anti-unijiniu filmu.

O komunistų negalima atskir- 
dienosjti nuo darbininkų. Juk jie— 
atsar-, darbininkai. Jie pirmutiniai 

vietos or-jpikieto linijoje.
. , . j ♦ Todėl, girdi, ir to veikalo

vogtas dienos laiku, einant iš| rašytojai ir to filmo gaminto- 
Norwoodo banko, ištraukė pi- įaį suRa galvą ir negali iš- 

čia padarius,
Norwoodo banko, 
nigus tik iškeltus čekį. Kaip -galvoti, kaip 
pajuto, kad pinigų nėra, tai bu- ];afj ir kopūstas pasiliktų čie- 
vo pervėlu žulikus pagauti. ; ]as jr Oz];a būtų pašerta. ---------- i 

Nedarbas labai didėja, pra-Į 
deda iš daugelio darbaviečių 
darbininkus paleisti iš darbų į 
gatves. Kada darbai pagerės, 
nesimato progų.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

HfcLP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINA AR MOTERIS
NAMŲ DARBAS.

Sunkaus skalbimo nėra. Bendix Mazgoja
ma ir džiovinama. Guolis ant vietos. Nuo
savas kambarys, radio. Reikalinga Ilgi
mai. 25 minutės iki Times Square autobusu. 7

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

Teaneck 6-0436
, . . ..

Atplaukė Prieš Srovę
Westervelt A. Taylor "tapo . 

prisiekdintas Queens apskri
ties distrikto prokuroro padė
jėju. Jisai — pirmas negras 
užėmęs tokią vietą toje ap
skrityje. Tai dėka progresy- 9 
vių judėjimui, kurie lygios pi
lietybės ir progų visiems klau
simą pastatė griežtai ir už tai. 
kovojo ir tebekovoja. Pro
gresyvių veikla spiria ir’ reak
cininkų partijas prisitaikyti 
prie sąlygų.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

r lūs ir krajavūs 
bi sudarau su ame- 
Mį rikoniškais. Rei- 
Kkalui esant ir 
■ padidinu tokio 
V dydžio, kokio pa- 
r geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie 
Chauncey St.į Broadway Line. _ ' 

Tel. GLenmore 5-6191

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. X-

Tel. Eyergreen 8-9770

Serga J. Balnis, senas Lais
vės skaitytojas. Linkiu kuo 
greičiausiai pasveikti!

Laisvės It e p.

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

ALDLD 25 kp. metinis susirinki- ■ 
mas įvyks gruodžio 13 d., 7:30 v.v. į 
Liet, salėje, 851 Hollins St., (trečios i 
lubos). Kviečiame visus narius da-1 
lyvauti šiame metiniame susirinki- j 
me, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Taipgi bus renkama valdy
ba 1949 metams. Gausite šių metų 
knygą, galėsite džiaugtis per šven
tes su' gera knyga — taipgi bus 
lengviau sekretoriui, nereikės asme
niškai išdalinti. — Valdyba.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinama atlyginimą, 
t

Moderniškai (rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST„ 
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-8172

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. 

įvyks gruodžių 13 d., 7:30 v. 
Liet, salėje, 29 Endicott St. 
nekito visos narės dalyvauti 

atsiveskite, taipgi reikės 
šių metų reikalus. — A.

(290-291)

jų 
ti

susirinkimas | 
v., 

Ma lo
ir nau- 
užbaig- 
W.

PE 1ST LANE
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

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 
gerų knygų apie Tarybų Sąjungą ir 
kaipo jos draugas, jis 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 11 d., 6:30 v. v., 375 
Joseph Ave. Malonėkite dalyvauti, 
nes vakarienė bus viena iš geriausių 
atėję nesigailėsite. — Kom..

(290-291)

. ................................ 7--------

Tel. TRObrldge 6880

DR. JOHN REPSHIS
(RĖP6YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis Ir SventadlenlaLs: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman S L, arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

F. W. Slialins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-8048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
' Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas* bus užtikrintas Ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šeši., Gruod. 11* 1948
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Iš Lietuvių Literatūros D-jos 
Pirmosios Kuopos Prakalbų

Praėjusį ketvirtadienį Broo- 
klyno Lietuvių Piliečių Klu
bo salėje įvyko ALDLD 1- 
mosios kuopos prakalbos. Kal
bėjo R. Mizara ir Antanas 
Bimba.

Mizara, pradėjęs kalbą, pa
brėžė, jog šias prakalbas ruo
šiant, daugiausiai darbo bu
vo įdėjęs Jurgis Kuraitis, ’tos 
kuopos veikėjas, kuris netikė
tai praėjusį penktadienį mirė. 
Kadangi velionio draugai ne
turėjo progos po to matyti ir 
ji pagerbti, jam mirus, tai 
Mizara prašė publiką sustoti 
minutei ir velionį pagerbti. 
Tai ir buvo padaryta.

Toliau kalbėtojas aiškino 
amerikinius rinkimus, įvyku
sius lapkričio 2 dieną, 
pasekmes; jis nurodė, 
kryptimi eis prezidento 
mano administracija ir
jos gali tikėtis Amerikos dar
bo žmonės.

Antrasis kalbėtojas buvo A. 
Bimba. Pastarasis dėstė tarp
tautinius bėgamuosius 
simus. Pirmiausiai 
Lietuvą, nurodydamas,
ten šiuo metu plečiasi kūrybi
nis, socialistinis darbas, kaip 
Lietuva sparčiai atsistato.

Paskui kalbėtojas 
Graikiją, Jungtines
na, ir ilgiausiai apsistojo ties 
Kinija, kurioje šiuo metu ver
da milžiniškas karas tarp 
liaudies ir jos priešų.

žmonių nebuvo perdaug, 
nes prakalboms vakaras nebu
vo tikęs. Mano nuomone,
šiuo metu, žiemą, prakalbos > žydų.

geriausiai ruošti penktadienių 
vakarais, o jei ne—sekmadie
nių popiečiais.

Aukų lėšoms padengti su
rinkta virš $23.

Vakarui pirmininkavo J. 
W. Tomsonas.

Viešbučiams Įsakė 
Grąžinti Nuomų 
Permokesčius

Ns.

ir jų | po 12 
kuria
Tru

ko iš

klau- 
palietė 

kaip

Miestavoji laikina Housing 
land Rent Komisija įsakė virš 
■400 viešbučių sugrąžinti nuo
mininkams tuos pinigus, ku
riuos jie permokėjo mokant 

nuošimčių pakėlimus
n u omu.

Bendroji suma tų sugrąži
namų nuomų siekianti iki 
$600,000, paliečia apie 50,- 
000 asmenų, nuolatinių gy
ventojų viešbučiuose. Vieš
bučių savininkai prašė leidi
mo tuos pinigus palaikyti 
stato, tikėdamiesi teismų 
iiu gauti galią negrąžinti

■ pinigų. .
Nuomas kelti buvo leidusi 

i pastovioji miestą va komisija, 
palietė i kurios vienas narys buvo 

Tautas, stambių namų savininkų fir- 
'mų žtrtimais bendradarbiais.

už
lie
tu

mi-
tos partijos žygius iš-

ir

ponia

Valandos:

Valandos:

BRONX AGENCY

Nuolat
rodoma

Ta proga jo brolis 
suruošė sulauktuvių ir 
tų amžiaus sukaktuvių 
nes tą dieną įvyko jo 
dienio sukaktis.

K astas
21 me- 
pokylį, 
gimta-

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

Progresyvių P arti- 
Kadangi šios bus 

jo prakalbos po rinki- 
tad daleistina, kad jis

Kartu su veiklia

Prasidėjo spėliojimai, k a,d 
majoras O’Dwyer ir distrikto 
prokuroras Hogan kandida
tuosią i majorus ateinančiuose 
rinkimuose 1949 metų rudeni.

Gladys Cruz, 2 mėnesių, už
duso gerklėn įtraukusi nuo 
bonkutės speniuką.

DANTŲ GYDYTOJAS I

Dr. A. Petrikaj 
221 South 4th Street

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

9—12 ryte 
1—- 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
'lillllllUIIIIUIUIIIUIIIIIIIIllIllllllBIM

sunkumai, 
karo 

sū- 
j os 
su-

Bene pirmu kartu šį rudenį 
New Yorke gruodžio 9*tą 
temperatūra buvo nupuolusi 
iki 36 laipsnių.

žymusis anglas 
Hewlett Johnson, 
ry’o dekanas 
pam laikui
vienu iš žymiųjų 
masiniame nowyorkieciu 
tinge už draugingumą su 
rybų Sąjunga ir taiką.

Kitais žymiausiais tame

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Planuoja Sheepshead Bay 
prieplauką, dabar tarnaujan
čią žuvininkams, paversti 
valtimis pasivažinėtoji! prie
plauka ar parku.

ROMANiV^’rnfįiPagaliaus
ORO PAŠTU
DABAR Apdrausti Dovanų Pundeliai nusiunčiami į kelias dienas.

ORO PAŠTAS SIUNČIA IR VAISTUS ' 
“NEMOKAMAI” REIKALAUKITE APRAŠANČIO KATALOGO.

Daugelio šalių vaikams ap
rėdą modeliai išstatyti paro
dai Vaikų Muziejuje, Brook
lyn Avenue ir Park Place, 
Brooklyne.

na- 
ji- 

pa- j 
šei-

WORLD TOURISTS >NC
1 845 BROADWAY (60th ST.), NEW YORK 23, N..-Y.
Telephone: Luxemburg 2-0590

^PpIO-SHIPTARta?

juhMV*

Naujovinis Plankų Apdirbimas Jums 
Per

Albiną
Stripinį 
Permanent Waves

50

Palaidojus Agotą Klimienę -
li ruodžio 9-tos popietį, Aly

vų Kalnelio kapinėse, tapo 
palaidota Agota Klimienė 
(Radušiūtė), žmona Motie
jaus Klimo, mirusi gruodžio 
6-tą. Prie jos kapo atsisvei- 

• kinimo kalbą pasakė Dominin
kas M. šolomskas, dienraščio 
Laisvės redakcijos narys, LLD 
Centro sekretorius.

Velionė iš Lietuvos paėjo iš 
Rūdų kaimo, Gižų valsčiaus, 
Vilkaviškio apskrities. Ameri
kon atvyko 1913 metais, čio
nai gražiai, pažangiai su Mo
tiejumi Klimu gyveno ir iš
auklėjo sūnų Kazį Algirdą ir 
dukterį Emilį, gabius, ener
gingus .jaunuolius. Sūnus jau 
vedos taip pat plačiai žino
mųjų Vaiginių dukterį Sophie, 
pasižymėjusi ą s p o rte.

Klimienė buvo pažangių pa
žiūrų moteris. Priklausė ka
daise gyvavusiame Lietuvių 
Darbininkių Susivienijime. Ir 
dabar tebebuvo nare Lietuvių 
Literatūros Draugijos ir Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo, taipgi dienraščio Laisvės 
p at rijote.

! savo šeima nuolat lankydavo 
j jų pramogas, kol buvo svei- 
i ka. Ir dabar, nors ir su di- 
1 dėlių vargu, jinai atvykdavo 

į svarbiausias pramogas, ypa
čiai dienraščio Laisvės kon
certus, ir bendrai į pažangių
jų koncertus, teatrus.

Draugės Klimienės sveikata 
buvo pašlijusi per arti desėt- 
ką metų. Ją ištikus apoplek
sijai (stroke), ji ilgą laiką 
sunkiai sirgo, paskui nuo to 
šiek tiek buvo atkutusi. Pri
sidėjo moters kritiškojo laiko
tarpio gyvenime
Taip pat -rūpestis del 
tarnybon buvusio išėjusio 
naus. Visa tai sužalojo 
sveikatą taip, kad dalinai 
paralyžiavo ją, kad tik su 
dėlių vargu galėdavo iš 
mų išeiti. Tačiau namie 
nai galėdavo sau pamažu 
sitarnauti, nereikalavo
mos prie jos nuolatos būti, 
pageidavo, kad šeima gyven-

žydų darbininkų organizaci
jos New Yorke rengia 3 die
nų bazarą St. Nicholas Areno

je, pradedant gruodžio 16-ta, 
i paramai Izraelio ir Europos*

©r a

Teatrinė Tautos Vieta Rockefeller Center ,
Žvaigždžių pilna metinė muzikalė!

“WORDS AND MUSIC”
June Allysou _ Perry Como - Judy Garland - Lena Horne 

Gene Kelly - Mickey Rooney - Ann Sothern 
TECHNICOLOR • spalvomis.

ir PUIKUS KALĖDINIS MUSIC HALL’S VAIDINIMAS SCENOJE 
“THE NATIVITY” — Pagarsėję gyvi vaizdai ... ir “Star Spangled” 
—Pagamino Leonidoff, scenerijos Bruno Maine... Choro Ansamblis, 
Corps de Ballet, Rocket tęs, Simfonijos Orkestras vadovybėje 
Alexander Smallens,

DABAR GALITE GAUTI
REZERVUOTAS SĖDYNĖS

Dėl negirdėtai skaitlingų publikos reikalavimų, 
turėjome taipgi pasamdyt

FULTON THEATRE, PRADEDANT ANTRADIENIU, GRUODŽIO 14
su rezervuotomis vietomis rodyti

JOAN OF ARC
klins vis dar bus tęsiamas Victoria Theatre, 
nuolatiniams rodymams po 7 sykius kasdien.

FULTON’
46th St. West nuo B’way 

Circle 6-6380
Užsakymai Paštu 
Greit Išpildomi.
Sėdynės dabar 

Parduodamos Apribotam 
“Švenčių Sezonui” 

Rodymui per 6 savaites

Rezervuotos
Sėdynės

VICTORIA
B’way prie 46th Street

REGULIARIAI 
VAIDINIMAI:

Du sykiu per dieną, 2:30 ir 
8:30 P. M. šeštadieniais 2:30, 

5:30, 8:30 ir 11:30 P. M. 
Sekmadieniais 2:30, 5:30 

ir 8:30 P. M.
KALĖDINEI SAVAITEI 

VALANDOS:
Kalėdų Diena, 2:30, 5:30, 8:30, 

11:30 P. M.
Sekmadienį Gruod. 26-tą, 2:30, 

5:30, 8:30 P. M.
Gruod. 27 iki Gruod. 31 d., 
10:30 A. M., 2:30, 5:30, 8:30.

JOAN of ARC 
žvaigždžiuoja INGRID

BERGMAN
VICTOR FLEMING Veikalas 
TECHNICOLOR SPAVOMIS 

VAIDINA TŪKSTANČIAI 
su JOSE FERRER

FRANCIS L. SULLIVAN . J. CARROL
NAISH . WARD BOND . SHEPPERD 

STKUDWICK , HURD HATFIELD
GENE LOCKHART . JOHN EMERY 

> GEORGE COULOURIS . JOHN 
IRELAND ir CECIL KELLAWAY 
paremta

Lorraine’ 
judj 

i
direktorius

scenos veikalu ‘Joan of
..... MAXWELL ANDERSON’O 
paruošė MAXWELL ANDERSON 

ANDREW SOLT . meniška*
JOSEPH VALENTINE 
A. S. O.

VICTOR FLEMING
WALTER WANGER

Dirigavo
Pagamino

peratato SIERRA PICTURES, Inc. 
išleido"' RKO RADIO PICTURES

FULTON KAINOS
Popiet: $1.80. Vakarais: $2.40 (įskait. taksus)

SPECIALIS NAUJŲ METŲ IŠ VAKARE J 
RODYMAS VIDUNAKTYJ.

✓

7 Rodymai Kasdien* 
Pradedant 9 AM, 

11:30, 2 PM 
4:30, 7, 9:30, 
12 Vidunaktį.

/

Pora rezervuotų 
sėdynių dėl ‘Joan of 

Arc’ yra puiki 
Kalėdų dovana!

TAUPYK ŠJ SKELBIMĄ 
pilnam “Joan otcArt^/odyinų tvarkraščiui 

per švenčių savaitę.

tų normaliu gyvenimu.
Pirmadienį, kaip ir visuo

met, šeima išėjo į darbą, pa
likę ją ilsintis. Vėliau kai- 
minka, kuri visuomet užeida
vo jos pažiūrėti, pas ją pabū
ti, jei ko reikėdavo, patar
nauti, pasibeldusi į duris, ne
išgirdo priprasto šaukimo įei
ti. Įėjo nešaukta. Įėjusi pa
matė, kad ligone no tokia, 
kaip visada, negali iškalbėti. 
Kaiminka skubiai pašaukė 
daktarą ir pranešė dukrai, 
kuri parskubėjo iš darbo. Po 
kiek laiko ligonė atsipeikėjo, 
pradėjo kalbėti.

Daktaras atrado, kad jai 
pasikartojo “stroke,” kurio šį 
kartą jai nebepavyko nuga
lėti, pirmadienio vakarą mirė.

šermenis lankė labai daug 
žmonių. Abu erdvūs Šulins
ko šermeninės kambariai per 
abu vakarus buvo pilni velio-

drau- 
labai 

ke

nės ir šeimos giminių, 
gų, pažįstamų. Sunešta 
daug gelių ir masiniai, 
liomis dešimtimis mašinų, pa
lydėta į kapus.

Po liūdnų apeigų, graborius 
Šalinskas, varde šeimos, pa
kvietė palydovus sugrįžti į Li
berty Auditorijos Restorantą, 
kur pavaišino karštais pietu
mis.

Be jau minėtų velionės šei
mos narių, liko liūdesyje se
suo Uršulė Senkevičienė su 
šėima, gyvenanti Richmond 
Hilll, broiai Stasys ir Kazys 
Radusiai, gyvenantieji Ba
yonne, N. J.

Ramiai ilsėtis d. Agotai Kli- 
mienei! Ramintis linkime jos 
šeimai. * R.

Dvasiškis Kalbės Mitinge už MASPETH, N. Y
~ « APSIVEDĖ

Taiką Madison Sq. Gardene
dvasiškis tinge bus: 

Canterbu- į 
atvykęs trum- 

iš Anglijos, bus 
kalbėtojų 

mi

Jaunimas Išvyko į 
Washington ą Ginti 
12-ką Įkaitintąją

Newy or kiečių „ jaunimo 
studentų delegacijos išvyko 
Washington an gruodžio 10- 
tos rytą. Jos lankysis pas 
prezidentą Trumaną ir gene- 
ralį prokurorą Tom Clark rei
kalauti panaikinti įkaltinimus 
prieš 12-ką komunistų vadų.

Ncwyorkieciai yra tik da
lis nacionalės delegacijos, su- 
vykusios i Washingtona (ma
žiausia) iš 12-kos valstijų ir 
20 žymiausių kolegijų. Jos 
organ i z atoriuose, rė m ė j u ose 
yra daug žymių visuomeninin
kų, švietėjų.

Henry A. Wallace, buvęs 
Jungtinių Valstijų vi,ce-pre- 
zidentas ir ministras, o dabar 
Amerikos 
jos vadas, 
pirmos 
mų,.
savo kalboje skelbs tolimes
nius 
laikymui taikos.

Aleksandras S. Paniuškinas, 
Tarybų Sąjungos ambasado- 

I rius Washingtone.
Paul Robeson, garsusis ar

tistas ii’ visuomenininkas.
Dainuos CIO Choras, gros 

žymus benas. •
Mitingas įvyks jau šio pir

madienio vakaro’ 7 :30, gruo
džio 13-tą, Madison Square 
Gardene, 50th St. ir 8th Avė., 
New Yorke. Įėjimas 60 cen
tų iki $2.40.

APSIVEDfe
Pereitą savaitę žinomas 

Maspetho biznierių Aleko ir 
Katrinos Navickų sūnus Alek
sandras apsivedė su Kostan- 
cija Worth.

Vestuvių pokylis įvyko Na
vickų salėje, kame dalyvavo 
virš 400 žmonių.
^Lietuvių Piliečiu Klubo 

metinis susirinkimas, šauktas 
penktadienį, gruodžio 10 d., 
Klubo salėj, 60-39 ‘ — 56th 
Drive, 8 vai.’ vakare.

švento Vincento Draugijos 
metinis susirinkimus bus šeš
tadienį, gruodžio 11 d., Lie
tuvių Piliečių Klubo salėj, 60- 
39—56th Drive, 8 vai. vakare.

Visi .nariai turi būtinai at
silankyti, nes visi turi pasira
šyti ant likvidavimo 'blankos 
ir pasiimti savo čekį.

Lapkričio 21 d. grįžo jūrei
vis Juozas Litvinas, ištarna
vęs 4 metus laivyno koman-

Pikietas Prie 
Kinijos Konsulato

Tuo pat laiku, kada 
čiang Kai-šek pakviesta pas 
prezidentą Trumaną arbatė
lėm newyorkieciai taikos pa
sauliui ii- laisvės Kinijos žmo
nėms šalininkai sušaukė masi
nį pikietą prie Kinijos konsu
lato, 1250 Avenue of the A- 
mericas (6th Ave.), New 
Yorke.

Pikietas suruoštas gruodžio 
10-tą, prievakarį, tuojau po 
darbo, 4:45 iki 6:15, kad ii1 
šapų darbininkai galėtų atei
ti.

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

KALĖDINIŲ DOVANŲ
2W>

APLANKYKITE ROBERT UPTON’S 
Jewelry Store 

Įsteigta 1892

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

skaitlingų, suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas— /

T T P T O N 701 Grand St., Brooklyn 
jI. V-F 1 i arti Graham Avenue

KONCERTAS
Rengia RUSSIAN BALALAIKA MUSICAL SOCIETY 

vadovybėje Alexander Kutin
Programoje dalyvauja:

ANDRE & VERA, su šokių Ansambliu, akomp. Walter Chytllo 
ALEXANDER HOLUB, tenoras,

DORA BOSIIOER, dainuos rusiškas liaudies dainas.
BROOKLYN ACADEMY OF MUSIC 

30 Lafayette Ave., Brooklyn, N: Y.
PRADŽIA 8:30 . — įžanga: $1.20, $1.80 ir $2.40.

Penktadienį, Gruodžio 17
Tikietai gaunami: Kismet Record Co., 227 E. 14th St. Gr. 7-2891: 

Russian Skazka, 227 W. 46th St., Ch. 4-9229; Alexander Kutin,, 
35 W. 20th St., Wa. 9-1343 (per paštą) ir virš minėtoj salėje.

BROOKLYN
LABOR LYCEUM

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

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
• Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
I ' X 

1—2 dienom 
6—8 vakarais

| Ir Pagal Pasitarimais.
į Telefonas EVergreen 4-0203

Swirl Cut

difficult, resis-for
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

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

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

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

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

240 Grand Street
Hairdressers D L| M V

D1 VUKljU^ 11 • 1 •
For Appointment Call EVergreen 4-2525

Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Fri. 10-9; Sat 9-6 P. M.

šutai-.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-šest., Gruod. llt




