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kijos darbininkų partijų vie
nybė jau įvyko.

Komunistų ir socialistų 
partijos susivienijo, naują sa
vo partiją phvadindamos Len
kijos Jungtinė Darbininkų 
Partija.

HISS IKALTINTAS PACAI 
CHAMBERSO PASAKAS

damas, kad daiktų kokybė bū- 1^31101231 SllSOrOgdlIlO 
tų pagerinta; | • • • • » !»•

ne-

bu- 
per

snigti, — 
“rimtesnis 
miestyj.

63 metų 
amerikietė 
kalbėdama 

korespondentais 
Chambers’©

Pilnalaikiai Darbai
Žymiai Sumažėjo

šiemet New Yorke buvo ne
paprastas ruduo: šiltas ir gie
dras,—tiesiog malonus.

šiuos žodžius rašant, tre- 
pradėjo truputėlį 

tai pirmas šį rudenį 
” sniegas mūsų did-

Aną dieną Maskvos bur-; kad Chambers juos perduo- 
mistro padėjėjas pareiškė, kad tų Sovietų agentams Wash- 
tame mieste šiemetinis penke- jngtone.
rių metų planas jau pasiektas, j Hiss griežtai užginčijo šį

Bet jis, besididžiuodamas įtarimą. Ir grand džiūrė nu- 
šiuo Maskvos- darbo žmonių dį kad tu0 užginčiji. 
zygn., primine, jog tūlų gam,-, «
mų kokybe nėra pilnai gera. , r 1

Jis kritikavo fabrikų ir dirb- j ___________________________
tuviu manadžerius, reikalau- ,

dviem' Chambers pasakojo, kad 
; Hiss davinėjęs jam slaptus 
! valdžios dokumentus, esą, z v z

hur- ■ kad Chambers juos perduo-

_ Šnipas Chambers Neliečiamas 
viena politinė partija. Kitaip '  
ir negali būti.

Po pirmojo pasaulinio karo ' 
socialistinės partijos visur su 
skilo.

Po antrojo pasaulinio karo j 
visoje kraštų eilėje vyksta; 
vienybė. Bet toji vienybė 
vyksta marksistiniu - leninisti- 
niu pagrindu arba principu.

Lenkija stovi kelyje j soči-1 takerio Chamberso, prisipa- 
alizmą. Socializmo vykdyti ne-I Žinusio priešvaldiško Šnipo, 
būtų galima, veikiant 
darbininkų partijom.

New York. — Federalė 
'grand džiūrė įkaitino Algerį 
i Hissą, buvusį valstybės de- 
i partmento valdininką, gir- 
' di, už dvi kreivas priesai- 
' kas.

Hiss įkaitintas pagal ne- 
l patvirtintas pasakas Whit- 1 • r 11 1 ••

iU pag.ennm. ~ p.
Jo ši kritika, taigi, parodo, i JOVieUIHO KadlIO 

kad Tarybų Sąjungoje neban- _ . v r> 1 
do užtušuoti, užslėpti silpnus Į)OKStllS DCHVIIC 
reiškinius, nepaisant, kur jie 
pasirodo: fabrike, žemes ūky- _ .. .
je ar raštinėje. ■ Ber‘in- - Prancūzai

Tūla mūsų komercinė span-1 ogdmo du 
da iš to bandė pasijuokti,' Sovietų radijo bokštus, sto- 
skėlbdama: žiūrėkit, kas da-l vėjusius francūzų užimtoje 
rosi Tarybų Sąjungoje!...

Netenka nei sakyti, kad vi
sokį trūkumai Tarybų Sąjun
gos gamyboje bus pašalinti.

Vienas yra aišku: T. Sąjun
gos žmonės gali padaryti vis
ką geriau nei kapitalistiniuo-1 
se kraštuose.' Tik atsiminki-! 
me, kokius jie karo metu gin
klus pasigamino!

SU-
čionaitinio

—Jis tur būt pradeda dur 
navoti...

šitaip pareiškė 
amžiaus žymi 
Grace Hutchins, 
su/spaudos
apie Whittaker 
jai padarytus priekaištus.

Kaip žinia, Whittaker 
Chambers, buvęs šnipas, aną 
dieną pasakė, būk 1938 me
tais ši žymi moteriškė grasi
no jam “gyvybę atimti” už 
tai, kad jis pasitraukė iš ko
munistinės partijos.

—Tai yra juokingiausias da
lykas. — s;

Berlyno dalyje. Tuomi jie 
laikinai sustabdė sovietinės 
radijo stoties veikimą. Bet 
Sovietai turį dar vieną radi- 
jinį bokštą, kurį 
panaudoti.

Karinė francūzų 
sybė sakė, kad du 
bokštai buvę “pavojingi jų 

Į lėktuvų skraidymui”; todėl 
Ijie ir sunaikinti.

Francūzai iš anksto pra
nešę, kad susprogdins tuos 
bokštus. Sovietų vyriausybė 
prašė palaukti, nes negali
ma būtų greitai naujų bok
štų pasistatyti. Bet francū
zai nelaukė.

galėsią

vyriau- 
minimi

Hiss džiurei pareiškė, jog 
po 1936 metų jis niekuomet 
nematė Chamberso. Už šį 
pareiškimą grand džiūrė į- 
kaltino Hissą kaip už antrą 
priesaikos sulaužymą.

O už kiekvieną vadinamą 
kreivą liudijimą po priesai
ka Hiss galėtų būti nubaus
tas iki 5 metų kalėjimo ir 
$2,000 piniginės baudos, tai
gi viso 10 metu kalėjimo ir 
$4,000.
Chambers, pavarytas Time 

žurnalo redaktorius, karto
tinai pats sau prieštaravo, 
“liudydamas” prieš Algerį 
Hissą. Jis per 10-11 metų 
pas save slėpė šnipiškus do
kumentus, nežinia kaip ir 
kam iš valdžios išvogtus. 
Tačiaus federalė grand 
džiūrė nekliudė prisipažinu- 
sio nusikaltėlio, šnipo 
Chamberso.

Republikonas kongresma- 
nas Richardas* M. Nixonas,' 
Neamerikinio Komiteto na- > 
rys iš Washington©, praeitą ! 
savaitę viešai persergėjo 
grand džiūrę, kad ji nedrįs
tų įkaltint Chambersą.

Jungtinių Valstijų gene- 
ralis prokuroras Thomas 
Clark pareiškė:

— Aš tikiuosi, kad grand 
džiūrė atidės sprendimą dėl 
to, ar Chambers sulaužė 
priesaiką.

Taigi faktinai buvo įsaky
ta grand džiūrei įkaitinti 
Hissą, bet neliesti Cham
berso.

Jungt. Valstijų apskrities 
prokuroras J. F. X. McGo- 
hey dirigavo džiurę prieš 
Chambersą. Tai tas pats 
McGohey, kurio vadovybė
je grand džiūrė įkaitino 12 
Komunistų Partijos vadų.

Po to,' kai Hiss buvo ikal- 
tintas, jis išleido viešą pa
reiškimą:

—Mano liudijimai grand 
džiurei buvo visai teisingi.

Tai tas pumpkinas (arbūzas)> dvokiąs suokalbiu prieš 
darbininku judėjimą, kurin šnipas Whittaker Cham
bers V’dėjo ir atrado” neva sekretnas filmas. Tas 
filmas, pasakoja jis, jam Įteikęs asmuo, šnipavęs ru
sams, prieš dešimti metu. Tačiau šnipas Chambers 
neišsiaiškina, dėl ko jis nieko nesakė valdžiai apie tas 
filmas per desėtką metų, o dabar, staiga, dėl jų su- 
koneveikė pajui užgimusį pumpkiną. Tas pumpkini- 
jados cirkas taip nemalioniai atsimušė i nosį (į kiše
nių) io samdytojams, Time žurnalo leidėjams, jog 
Chambers “rezignavo” iš to žurnalo redakcijos. Kri
tikams parodžius skylėtumą jo neva liūdymų, jo žo
dis žurnale pasidarė nepelningu.

Tai pagal tokio gaivalo prieštaraujančias pasakas 
federalė džiūrė dabar Įkaitino Algerį Hissą.

Pletkai apie Kito Sekreto 
Neva Išdavimą Sovietams

Washington. — Kongres-1 miausiai pranešė tą neva 
manų Neamerikinės Veik-Į žinią reporteriams, 
los Komitetas garsinasi, į 
būk suradęs, kad tūlas val
džios narys 1938 metais iš-

rikos sekretą, — kaip yra 
padarytas Norden prietai
sas, kuriuom nutaikomos | 
bombos iš lėktuvų.

Neamerikinis Komitetas 
nežino tariamo išdaviko 
vardo, bet tvirtina, kad jis 
ir dabar tarnaująs civilinėje 
armijos įstaigoje...

Reakcinis demokrat. Ran
kinas, komiteto narys, pir-

Reporteriai ' paskui už- 
klaušė . kitą Neamerikinio 
Komiteto narį:

— Ar tamsta manai, kad 
Norden taikiklio sekretas 
Rusijai išduotas?-

— Kas jums tatai sakė? 
— atsiliepė komiteto narys.

— Mums tatai pranešė 
Rankinas, — atsakė vienas 
reporteris.

— Na, Rankinas tik “per 
kepurę šnekėjo,” tarė komi
teto narys, bet prašė ne-' 
skelbti spaudoje jo vardo.

KINŲ LIAUDININKAI
ĮSIVERŽĖ į peipinga
Suėmę Tautininkų Komandierių

Nanking, Kinija. — Neo
ficialiai pranešta, jog kinų 
liaudininkų - komunistų ar
mija jau įsiveržė į senąją 
Kinijos sostinę Peipingą ir 
suėmė tautininkų koman
dierių generolą Fu Tso-yį. - 
Taip sakė telegrama iš Pei- 
pingo, atsiųsta Prekybiniam 
Bankui* Nankinge, dabarti
nėje tautininkų sostinėje.

Keistas” Miesto Gynimas
Peiping, Kinija. — Vieni 

amerikiniai korespondentai 
praneša, kad Čiang Kai-še-’ 
ko tautininkų komapdierius 
gen. Fu Tso-yi subūręs ka
riuomenę Peipingui ginti 
nuo kinų komunistų.

Kiti jankių koresponden-

Ciango Partija Reikalauja, 
Kad Jis Pasitrauktų

Nanking, Kinija.— Plinta 
judėjimas, reikalaująs, kad 
Čiang Kai-šekas pasitrauk
tų iš valdžios.

Visi Čiango tautininkų 
(Kuomintango) part ijos 
sluoksniai, apart pačių deši
niųjų, mato reikalą pašalint 
Čiang Kai-šeką ir 'susitarti 
su kinų komunistais, kaip 
patyrė New Yorko Times 
korespondentas H. R. Lie
berman.

/aidžia Ragino Patvirtint 
Bausmę Japonų Nenaudėliam

Mr'

m
tai sako, jog vadinamas 
miesto gynimas keistai at> 
rodo ir gali būti tiktai lo- •' 
Šimas. Jie nužiūri, kad tau
tininkų komanda veda slap
tas derybas dėl Peipingo a- 
tidavimo komunistam - liau
dininkam.

New Yorko Times repor
teris Jean Lyon rašo, ,kad 
“artilerijos šūviai drebina 
Peipingą”, kurį komunistai 
visomis pusėmis apgulė, bet 
komunistų artilerija dar 
neatsiliepus į tautininkų pa
trankų šūvius.

(New Yorko miesto ra
dijas sakė, vadinamas Pei-’ 
pingo gynimas nuo komu
nistų keistai — “foniškai” 
atrodo.)
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Ameriks Remsianti 
Ciangą Tik Kaip 
Kongreso Nutarta

Washington. — Jungt.
_ . Valstijų prekybos depart-

lykas7'’-Tak7‘Grac7"ilūtčh-. mentę skaitmenys rodo, jog 
ins.—Aš Chamberso pareiški-kipki icio menesį šiemet‘.apie 
mą griežtai užginčinu. Aš 3,000,000 mažiau dai bininkų 
nesu Mr., Chamberso mačius turėjo darbą pilnam laikui, 
mažiausiai per 11, o gal net negu pernai tą patį mėne- 
12 ar 13 pastarųjų metų. SĮ.

Tik didžiulis neišmanėlis Visiškų bedarbių pernai 
gali tikėti Chamberso paleis- i lapkrityje buvo 1,621,00, O 
tu- šiai šviesiai moteriškei kai- šiemet lapkrityj jau 1,831,- 
tinimu. L0()0.

Jungtinių Valstijų- komu
nistų veikėjo, Robert Thomp
son©, užpuolikai, andai besi- 
siekę jį užmušti, dar vis 
surasti.*

Kaip žinia, Thompsonas 
vo sunkiai sužeistas ir
tūlą laiką gulėjo ligoninėje.

Užpuolikai nesurasti, ka
dangi jų niekas neieško. O 
niekas neieško dėl to, kad 
Thompsonas yra komunistas.

Dėl to aną dieną grupė žy
mių moterų buvo nuvykusi į 
miesto rotušę reikalauti, kad 
majoras O’Dwyeris verstų po
liciją veikti tame reikale, — 
surasti Thompsono užpuoli
kus.

Kiekvienas padorus žmogus 
privalo reikalauti, kad užpuo
likai būtų surasti ir atitinka
mai nubausti.

700 Amerikos Msriny 
Atplaukė į Šanghsjų

Shanghai, Kinija. — Ka
riniai Amerikos laivai atga
beno 700 jankių marinų į 
Šanghajų. Marinai tuojau 
išlipo į miestą.

‘ Amerikonų komanda sa
kė, kad tie marinai gelbėsiu 
čionaitinius amerikonus nuo 
kinų komunistų. \

HOFFMANAS ATLĖKĖ Į 
PIETINĘ KORĖJĄ

Seoul, Korėja. — Čia įt
iekė Paulius Hoffmanas, 
Marshallo plano administra
torius .Tariasi su dešiniai
siais pietinės Korėjos val
dovais ir amerikonų koman- 
dieriais.'

(Pietinė Korėjos pusė už
imta amerikonų, šiaurinė — 
buvo Sovietų kontroliuoja
ma.)

Hooveris Pataria iš Anksto A
Mobilizuot Civilius

v Washington. — Pataria
moji prezidento ' Trumano 
komisija, vadovaujama bu
vusiojo prezidento Herber
to Hooverio, ragino tuoj su
tvarkyti visas karines jėgas 
ir iš anksto gatavai paga
minti planus, kaip civiliai a- 
merikiečiai turėtų būti su
mobilizuoti tam tikriems 
darbams, jei karas kiltų.

Hooverio komisiją, be kit
ko, pastebėjo, jog karui pa
sibaigus liko 25,000 Ameri
kos tankų, bet 16,600 tų tan
kų negalima buvo surasti.

Vengrija Griežtai Atmetė Jungt 
Valstijų Žibalinį Protestą

Budapest, Vengrija. — 
Jungtinės Valstijos užpro
testavo, kad Vengrijos val
džia varu privertus prisipa
žint amerikonų - vengrų ži
balo kompanijos pareigū
nus, jog jie stabdė bei gadi
no žibalo gamybą Vengri
joj. Kartu Jungt.’ Valstijos 
protestavo, kad Vengrijos 
valdžia užėmė vengrų-ame- 
rikonų kompaniją, New 
Jersey Žibalo kompanijos 
skyrių.

Vengrija griežtai atmetė 
tuos protestus; užginčijo, 
būk ji prievarta išgąvus 
prisipažinimus amerikonų 
tos kompanijos vadų —pir
mininko P. Ruedemanno ir 
jo 'pavaduotojo ‘Geo. Ban- 
nantirio. Kartu Vengrija pa
reiškė, kad ji turi teisę pa
imt amerikinę nuosavybę 
atpildan už nuostolius, ku
riuos amerikonai padarė ži
balo pramonei Vengrijoj ir 
vengrų nuosavybei-ameriki
nėje Vokietijos dalyje.

Minimi vengrų - ameriko
nų kompanijos viršininkai 
raštu prisipažino, kad jie 
išvien su savo sėbrais ven
grais tyčia trukdė žibalo 
gamybą Vengrijoj ir kenkė 
jai, kad nusilpnintų demo
kratinę Vengrijos respubli
ka.

Kas liečih vadinamą prie
vartą, tai vengrų valdžia 
sako: — Amerikoje “third 
degree” kankinimais yra iš- 
veržiami prisipažinimai iš 
areštuotų žmonių, bet Ven
grija to nedaro.

2,500 Philadelphiečių Klau
sėsi Kun. Johnsono

Philadelphia. — Garsaus 
anglų kunigo Hewletto 
Johnsono prakalbos Town 
HalPe klausėsi 2,500 žmo
nių. Jis, Anglijos Canterbu- 
ry’o katedros dekanas, ra
gino Ameriką draugiškai 
bendradarbiaut su Sovietų 
Sąjunga.

----------- ... —...—........ i
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Washington. — Aukščiau“ 
sias Jungtinių Valstijų 
Teismas ketvirtadienį ėmė 
svarstyti apeliacijas nu- 
smerktų mirti karinių Ja
ponijos kriminalistų.' Val
džia ragino patvirtinti tarp
tautinio talkininkų karinio 
teismo sprendimą, kuris nu- 
smerkė pakarti gen. Tojo ir 
6 kitus karinius japonų pik
tadarius.

HISS PALEISTAS Už 
$5,000 PARANKOS

New York. — Alger Hiss 
ketvirtadienį buvo areštuo
tas ir greitai už $5,000 pa
rankos paleistas iki teismo.

Washington. — Sovietai 
sutiko sugrąžint Amerikai 
31 laivą. Tie laivai buvo pa
skolinti karo metu.

Anglų Politikai Pritartų 
Sudėtinei Kinų Valdžiai?

London. — Tūli aukšti 
Anglijos valdžios nariai sa
kė, kad jie remtų naują į- 
vairių partijų valdžią Kini
joj vietoj diktato r. Čiang 
Kai-šeko viešpatavimo. Esą, 
net jeigu komunistai vyrau
tų sudėtinėje valdžioje, vis 
tiek geriau būtų, negu Či
ang Kai-šekas.

Jei Čiangui ir jo valdžios 
nariams tektų bėgti, tai an
glai duotų jiem prieglaudą 
savo kolonijoj Hong Konge, 
kaip sakė tie anglų politi
kai.

• Washington. — Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas 
Robertas A. Lovett sakė re
porteriams, kad Amerika 
siunčia Kinijai iki $275,000,- 
000 karinės ir ūkinės para*-----
mos, kaip Kongresas nuta
rė. čiuo tarpu Amerikos 
valdžia, esą,’ nedidina pa
galbos Čiang Kai-šeko tau
tininkams prieš kinų komu
nistus, nors tautininkai šau- 
kėši kuo didžiausios ir grei- 
čiausios paramos.

Reporteriai priminė, jog 
Trumano pasiuntinys Kini- 
jon Paul Hoffmanas 
andai patarė įsteigti sudėti-1 
nę kinų valdžią, kurioj ir 
komunistai dalyvautų. Lo- 
vettas dabar dėl to mikčio
jo, kartodamas, kad Ameri
ka laikosi tos pat politikos 
link -Čiang Kai-šeko 
džios, kaip iki šiol.
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Kiny Komunistai 
Persikėlę per Upę -.;J

Banking, Kinija. — Tau
tininkų komanda pripažino, 
kad gana daug komunistų 
liaudininkų persikėlę iš 
šiaurinio Huai upės šono į 
pietinį, apie 100 mylių į 
šiaurvakarius nuo sostinės 
Nankingo.

Liaudininkai naikina dvi 
tautininkų armijas, apgul
tas į šiaurę nuo Huai upės.

3 Komuyistai Įkalinti 
Už “Panieką Teismui

Los Angeles. — Federalis 
apskrities teisėjas Pierson 
Hali pasiuntė kalėjiman tris 
čibnaitin. Komunistų Par
tijos vadus už tai, kad jie 
“paniekinę teismą”.

Teismas reikalavo, kad 
jie išduotų vardus ir adre
sus tūlų kitų ^omunistų. 
Vadai atsisakė išdavinėti 
savo draugus. Tą.atsiskymą 
teisėjas ir pavadino “teismo 
paniekinimu.”

Įkalintieji — H. Daniels, 
Ben Dobbs ir H. Stinberg— 
duoda apeliaciją.

i

‘/jįt

■

7'$
’ V

a
i*
X

v

t

‘f

•s»-' . <



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

7 t

The Laisvė, Ine.
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
427 LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. Tel. STagg 2-3878

President, GEORGE KURAITIS; Seer.-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months' $4.00
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year $9.00
Brooklyn, N. Y. per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50

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

UNIJOS IR UNIJISTAI
“Federation News” ko- 

lumnistas Elliot Carlton 
daro labai sveikus komenta
rus apie unijistų pareigas 
linkui savo unijų. Jis rašo:

i “Rinkimai praėjo, bet jūs 
turėsite dirbti dėl pragyve
nimo. Nebent koks nors tur
tingas giminė paliktų jums 
geroką 'sumą pinigų, labai 
galimas daiktas, kad jūsų 
vienintelis pasilaikymo šal
tinis pasiliks jūsų darbas.’..

“Nedarykime iš savęs 
juoko! Nė vienas iš mūsų 
nemirsime turtuoliu.

“Neigi tas labai svarbu. 
Kokia nauda būti turtingu, 
kuomet būsi numiręs? Daug 
geriau nebūti varguoliu, kol 
dar gyvas esi.

“Tai štai kam yra orga
nizuotų darbininkų judėji- 

! mas. Štai, kodėl jūs priklau- 
i sete unijai.

“Nepamirškime to.
,tS, sKeiuia, jog, girui, į “Nepamirškime, kad kas| 
jei šis komitetas butu del jūsų, tas pats geiaj 

" ! ir del unijos..
“Tas pats galima išreikš-1 

(Celler iš New i ^ar kitaip: kas bloga dėl i 
- • • ’-‘i!unijos, tas pats bloga dėl

Ne-Amerikinis Komitetas Turi Būti Panaikintas!
Amerikos žmonės, balsuodami lapkričio % rają, balsa

vo, tarp kitko, už tai, kad būtų panaikintas Ne-Ameriki
nis Komitetas.

Šis kongresinis Komitetas pridarė sarmatos Amerikos 
žmonėms užtenkamai. Negarbinga jo veikla apšmeižė, 
pažemino didelį skaičių šviesių amerikiečių, gerų pilie
čių. Per visą savo gyvavimo laiką Ne-Amerikinis Komi
tetas ieškojo nieko daugiau, kaip tik pasigarsinimo, nie
kinant, žeminant progresyvius žmones.

Ne-Amerikinį Komitetą pasmekė prezidentas Roose- 
veltas, pasmerkė jį ir prezidentas Trumanas.

Dėl to dabar vis kyla daugiau ir daugiau balsų, kad 81- 
masis Kongresas šį komitetą panaikintų.

Tiesa, reakcininkai republikonai ir diksikratiniąi de
mokratai nenori to nei klausyti. Republikonų ^lyderis 
Kongrese, Martin iš Massachusetts, skelbia, jog, girdi, 
būtų “didžiulis nuostolis tautai”, 
panaikintas.

Tai nesąmonė!
Mes sutinkame su tuo kongresmanu i

Yorko), kuris sako: Ne-Amerikinis Komitetas turi būti 
panaikintas, o jo vieton pastatytas Komitetas, kuris rū- justi, 
pintųsi suradimu ir nubaudimu tų elementų, kurie panei- 
gia, laužo civilines žmonių teises.

Jei tik visuomenė reikalaus, tai, be abejojimo, taip ir ■ 
bus.

Dėl to reikia dabar jau daryti spaudimą į kongresma- jas
nūs, kad jie, suvykę sausio mėnesį į Kongreso sesiją, tuo- pasiduoti arbitracijai, arba; 
jau imtųsi darbo. uždarydami dirbtuves ir iš-j

r ~ _ ... ~ . įmesdami darbininkus iš i
LDS Jubiliejinis Vajus darbo.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo organas “Tiesa” į “Bet dažnai jie pasiren-į 
skelbia, kad su sausio mėnesio 1 diena prasidės vajus , ka slaptą taktiką. Tai būna 
naujiems nariams įrašyti į Susivienijimą. (tada, kada jie mus vienus

•Vajus tęsis net ligi 1950 metų liepos 1 dienos. I prieš kitus supjudo, skleis--
1950 metais, primena “Tiesa,” sukaks lygiai 20 metų, | darni prietarus, 

kai LDS buvo įkurtas. Dėl to ir šis vajus vadinamas ju-' 
biliejiniu.

Vajaus metu aplikantai, įstoją į LDS, gaus lengvatų.
0 vajinihkams skiriamos stambios dovanos.

Tas vajininkas, kuris per vajų įrašys daugiausia nau
jų narių, gaus $150.00 dovana. Kitos trys dovanos ma
žesnės: $100, $50, ir $25.

Kuopos, kuriosna daugiausiai narių bus įrašyta, taip
gi gaus dovanas: pirmoji — trofėja, antra — garbės 
vėliava.

LDS Centro Valdyba mano, jog per šį vajų turėtų bū
ti įrašyta nemažiau 1,000 naujų narių.

Jei tik LDS nariai darbuosis, tai, be abejojimo, tiks
las bus pasiektas su kaupu.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
M -j..................... .... '------------ ---------------------------

! bloga ir dėl jūsų. Be unijos 
mes būsime priversti dirb
ti dveja tiek valandų tik už 
pusę tiek atlyginimo. Ir 
dar prakaituodami prie 
varstoto būsime priversti 
užvaizdai rankas bučiuoti.

“Ir prietarai, Brolau, re
liginiai ir rasiniai, yra 
priešo paslėptas įrankis, jie 
pavojingi mums.

“Jie gali mus sunaikin
ti.”

dittos parodo, tuos “dokumen
tus” jis gavęs virš metai po 
to, kai išėjęs iš Komunistų 
Partijos.

Jeigu jis dalyvavęs šnipys
tėje, tai savais sumetimais.

Partizanai ar Fašistiniai 
Banditai?

"Tūli tos tiesos niekados! 
i nepamiršta. Jie kovoja uni-Į 
jas nagais ir dantimis. Kai 

‘kada jie kovoja prieš uni- 
atvirai, atsisakydami!

KUOMI GALI PASIBAIG
TI TRIUKŠMAS DeL 
ŠNIPYSTĖS?

Dienraštyje Vilnyje Vin
cas Andrulis mano, kad 
sukeltasis triukšmas dėl 
šnipystės gali pasibaigti ne 
taip, kaip tikimasi. Jis ra
šo:

Pasimojimas kaltinti komu
nistus šnipystėje, kaip rodos, 
duos visai kitas pasekmes, ne
gu tikėtasi. Pats Whittaker 
Chambers, vyriausias liudi
ninkas toj, medžioklėj, sako
ma, jau federalės grandžiūrės 
apkaltintas..

Jis prisipažįsta dalyvavęs 
vogime valdžios sekretų'

Trumano 
į .menki žygiai 

Washingtone, 
no daugelį 
Viena

VKasftingfono Gėda
Aną dieną komitetas, tyrinėjąs padėtį Washingtone, 

mūsų šalies sostinėje, paskelbė savo raportą-pranešimą.
Komitetas teigia, jog Washingtone šiuo metu negrų 

padėtis yra labai sunki. Jie diskriminuojami visur, tiek 
viešose įstaigose, tiek visuomeniniuose, valdiškuose dar
buose.

Mūsų šalies sostinėje negrui netarnaujama valgykloje, 
kur valgo baltieji, negras nepriimamas į viešbutį, kur 
apsistoja baltieji, negrai neįleidžiami į teatrus, kur eina 
baltieji, negrams neduodama svarbesnių valdinių darbų. Į

Raportas skelbia, jog šiandien Washingtono negrų' pa- i 
dėtis yra sunkesnė, negu ji buvo prieš 50 metų. ;

Tai didelė, gėda ne tik Washingtonui, bet visam kraš
tui, kadangi Washingtonas yra sostinė!

Prezidentas Trumanas, kuris rinkiminės kampanijos ; 
metu' skelbė, jog kovosiąs už negrų teises, turėtų tuojau I 
imtis darbo, kad pačiame Washingtone tos teisės neg
rams būtų suteiktos.

“Daleiskime, kad tavo 
automobilius Sulūžo. Koksai 
gi skirtumas tam automo
biliui, ar mechanikas bus 
katalikas, žydas ar protes-l 
tautas? Argi svarbu, kad 
jis bus juodas arba baltas, 
gimęs čia, Amerikoje, Eu-I 
ropoję, arba Azijoje.

“Jeigu tik ] 
yra geras darbininkas, ne
daro jokio skirtumo.

“Bet yra žmonių raštinė
se sėdinčių — žmonių, ku
rie gyvena iš pelnų, — ku
rie bando įtikinti mus, jog 
skirtumą sudaro darbinin
kų rasinė, religinė bei tau
tinė kilmė.

“ Jie tam turi priežastį. , 
Jie žino, kad jeigu jie pa
dalins mus į prietaringas 
grupes, mūsų unija bus su
griauta. j •

“Tuo būdu nepamirškime, i 
l Kas bloga dėl unijos, tasj

valdžios, kad ir 
prieš lobistus 

matyti, išgąsdi- 
Kongreso nariu.

a 1 i e,jaus kom pan i j ų lo
be milionus doleriu išleidžia c
“vaišėms ir dovanoms” kon- 
gresmanu ir senatorių užgeri- 
nimui, o kur kitos lobės.

Kada kongresmanas Tho
mas paimtas nagan, daugelis 
kitu nusigando.

šnipu medžioklę ' Jie, kaip 
rodos, taiko prieš demokratų 
administraciją, kad atgrasin
ti ją nuo žygių prieš lobistus, 
kas gali pridaryti nesmagu
mo tūliems Kongreso nariams.

C h a mbers “dąkumentai,” 
kuriuos jis sako gavęs iš val
džios pareigūnų, tarp kita ko, 
parodo, kad ir Washingtonas 
prisidėjęs prie Municho. Sa
koma, mūsų vyriausybė buvus 
padarius sutartį su Hitleriu.

Tai gali būti gandas irgi 
mechapikasi demokratų d i s kreditavimui. 

I Bet gali būti ii* kitaip.
Kaip pamename, Britanijos, 

Amerikos ir Prancūzijos at- 
,• stovai tada buvo Maskvoje 
susitarimui vieningai veikti 
prieš Ašį. Derybos ėjo taip 
prastai, kad TSRS pagaliaus 
neteko vilties.

Vėliau paaiškėjo, kad Cham- 
berlaino valdžia buvo įsakius 
savo atstovui, Mr. Stang dels
ti visą reikalą, nd*prileisti su
sitarimo.

Chambers sako, jis perėmęs 
iš valdžios pareigūnų sekre
tus kaipo “komunistų kurje- 
ras,’* bet “Daily Worker” nu
rodo, kad jo paties paduotos

PROFITIERIšKI 
PLĖŠIKAI

Mainierių unijos 
nas “United Mine Work
ers Journal” rašo:

“Ekstra! Ekstra! Ekstra? 
Visos korporacijos dabar 
taip daro. Moka ekstra di
videndų po 25 centus ant 
dviejų dolerių kapitalo. Re- 
guliariškieji dividendai pa
kilo po dvyliką ir pusę cen
to ant dolerio.

“Jungtinių Valstijų Pre
kybos Departmentas rapor
tuoja, kad per pirmąjį 19^8 
metų ketvirtį korporacijų 
dividendai, palyginus su tuo 
pačiu 1947 metų laikotar
piu, pakilo 16 nuoš., per an
trąjį ketvirtį — 9 nuoš., 
per trečią ketvirtį — 14 
nuoš., o per rugsėjo mėnesį 
— 19 nuoš.!

“Bet dauguma ekstra di
videndų ateis tik spalių, 
lapkričio ir gruodžio mėne
siais, arba per paskutinį 
šių metu ketvirti.”

■' /

Žurnalas nurodo, kad ge
ležinkeliai, kurie sakosi esą 
nubiedninti ir prašo val
džios leisti jiems pakelti, va- 
žiuotės kainas, savo šėrinin- 
kams žada išmokėti $300,- 
000,000 dividendų — 54 mi
lijonais dolerių daugiau, 
negu pačiam karo metų pel
nų pakilime, kuomet tie ge
ležinkeliai išmokėjo savo' šė- 
rininkams 246 milijonus 
dolerių.

Laikraštis sako:
“Profitieriškos .. korpora

cijos šluoja tokius milžiniš
kus dividendus, kad net pa
tys šerininkai stebisi. 1947 
metais tos korporacijos pa
sidarė 10 bilijonų, dolerių 
pelno. 1948 metais pasida
rys mažiausia 12' bilijonų.”

Plėšikavimas nesvietiš
kas. O darbo žmonės iš sa
vo uždarbių galo su. galu 
nebepajėgia sudurti.

orga-

BELGIJA PRIEŠ IZRAE
LIO PRIPAŽINIMĄ

Brussels, Belgija.— Bel
gu premjeras, socialdemok
ratas Paul - Henri Spaak 
pareiškė: Belgija nepripa
žins Izraelio valstybės ir 
nepritars Izraelio priėmi
mui į Jungtines Tautas-, kol 
“paaiškės Palestinos padė
tis.”

Hoffmano Pažadai
Kalbėdamas Šanghajuje, Paul Hoffman, Marshallo 

plano vykdytojas, aną dieną pareiškė: Jungtinės Vals
tijos teiks Kinijai pagalbą net ir tuomet, jei ten susida
rys koalicinė valdžia, kurion įeis komunistai, — jei tik 
Kinijoje bus palaikoma žmonėms laisvė.

Keistai nuskambėjo šis p. Hoffmano pareiškimas. Ar
gi Amerika teikia pagalbą tik tiems kraštams, kuriuose 
gyvuoja liaudies laisvė? Jeigu taip, tai kodėl Amerika 
sukišo keletą bilijonų dolerių Čiang Kai-šeko valdžiai, 
kuri nedavė žmonėms jokios laisvės, kuri žmones spaudė, 
persekiojo taip žiauriai, kaip Hitleris?

Kokia laisvė yra fašistiniai-monarchistinėje Graikijo
je? Kelios dešimtys tūkstančių žmonių sukišta į kalėji
mus, o tūkstančiai nužudyta. Betgi Amerika teikia Grai
kijai pagalbą šimtais milijonų dolerių!

Kinijos žmonės kovoja už laisvę, miršta už laisvę. Ten 
verda didžiulis civilinis karas už laisvę. Tuo būdu, kai 
tik Čiang Kai-šekas bus nuverstas, kai liaudies armijos 
užkariaus visą Kiniją, ten žmonės susilauks tikrosios 
laisvės* ir jie jos nepaneigs.

Bet, viskas rodo, tuomet Amerika nutrauks Kinijai 
pagalbos teikimą...

(warrant) William L. Howell 
(dešinėje) kaipo vieną iš buvusių apsimarŠkavusiu baltųjų vyru, kurie nušovė jos vy
ra ant tamsaus kelio Georgia valstijoje lapkričio 20 tą. Linčiuotojai > sulaikė Mall
ard mašiną, kurioje taipgi važiavo Mrs. Mallard ir |?ora jaunų giminaičių. GeOrgi- 
jos policija nekreipė domės j Mrs. Mallard skUridk iki po jos Vyro šermenų^ kuomet 
policija areštavo našlę ir pradėjo kaltinti ją vyro' nužudyme. Nors protestai' pri
vertė atmesti tą paiką kaltinimą, vienok jauni giminaičiai tebelaikomi kalėjime kai

po badytojai. . /

t-
■

Mrs. Amy Mallard prisiekia reikalavimą areštuoti

Gruodžio 15 dienos New 
York Timese tilpo iš Ber
lyno Anglijos žinių agen
tūros Reuter nedidelis,' bet 
labai svarbus pranešimas. 
Jame pasakyta, kad “dauge
lis vokiečių karių, kurie 
niekad nėra pasidavę’ ru
sams, ir šiandien tebeka-! 
riauja prieš Sovietų armiją i 
kaipo partizanai Pabaltijo 
kraštuose.”

Lietuvos tarybinė vyriau
sybė seniai tvirtino, kad 
Lietuvos “partizanams” va
dovauja hitlerininkai vokie
čiai. Jiems rūpi ne Lietuva 
ir jos ateitis, bet savo kri-1 
minališko kailio išgelbėji
mas. Jiems rūpi Lietuvos I 
naikinimas ir plėšimas. Jie 
daro viską, kad nepatekus į 
teisingumo rankas. Jie yra 
pirmojo laipsnio žmogžu-; 
džiai ir kriminalistai.

Žinoma, ( šitiems vokiš-' 
kiems kriminalistams pa- j 
vyko įtraukti į savo žygius ' 
ir vieną kitą lietuvį, karo 
metu tarnavusį Hitlerio rei
kalui. Tie lietuviai irgi 
jaučiasi, kad jie yra sunkiai 
nusidėję prieš Lietuvos 
liaudį ir vyriausybę ir nieko 
pralaimėti nebeturi. Jiems 
irgi apeina tik savo kailio 
gelbėjimas, nors tai būtų 
pasiekiama sunaikinimu vi
sos Lietuvos.

Tuo būdu, šitas fašistinis 
elementas, vokiškas ir lietu
viškas, nėra joki partizanai,

kovoja už Lietuvos arba 
žmonijos gerovę. Juos nega
lima lyginti prie Graikijos 
partizanų, kurie yra politi
niai ir klasiniai susipratę 
darbininkai ir valstiečiai, 
kovoja prieš monarchistinę- 
fašistinę diktatūrą.

Šis Anglijos žinių’agentū- 
ros pranešimas ir pripaži
nimas, kad Pabalti jos kraš
tuose taip vadinami “parti
zanai” yra buvę Hitlerio 
armijos kariai ir karininkai 
turėtų atidaryti akis tiems 
lietuviams, kurie dar vis ne
supranta tos tiesos, jog jie 
baisiai klysta, simpatizuo
dami fašistiniams bandi
tams. O jie klaidą daro to
dėl, kad jie yra prisiskaitę 
klerikalų, smetonininkų ir 
menševikų spaudoje apie 
“Lietuvos p aj t i z a nų 
didvyriškus žygius.” Toji 
spauda didvyriškais žygiais 
skaito užpuolimą ant vals
tiečio ūkio, sunaikinimą šei
mos ir sudeginimą trobesių. 
Toji spauda tokius žygius 
vadina “Lietuvos partizanų 
kova su okupantais.” Ji 
žmonių turto plėšimą ir nai
kinimą ir nekaltų žmonių 
žudymą skaito “lietuvių 
tautos gynimu.”

Tai' spaudai vokiški hit
lerininkai, tiek daug žmo
nių ašarų ir kraujo pralie
ję Lietuvoje karo ir vokie
čių okupacijos metu, pasi
darė Lietuvos “didvyriais” 
ir “patrijotais.”

Masinis Žmonių Spaudimas 
Ant Valdžios ir Kongreso

Prezidentas Rooseveltas 
atvirai pripažindavo reika
lą žmonių masinio spaudi
mo ant vyriausybės ir Kon
greso. Jis sakydavo, kad vi
sokį privilegijuoti interesai 
nuolatos laiko apgūlį val
dininkų ir kongresmanu ra^ 
štines su visokiais reikala
vimais. To spaudimo tikslas 
paveikti valdininkus ir kon- 
gresmanus. Jog tikslas yra 
dažnai pasiekiamas, tai pa
rodo visa Amerikos demo
kratijos istorija. Bet kaip 
su žmonėmis ir jų intere
sais? Ar gali jie tylėti ir 
tikėtis iš valdininkų ir kon
gresmanu malonės? Aišku, 
kad negali. Aišku, 
kad žmonės irgi 
•turi laikas njuo laiko gar
siai pareikšti savo nuomonę 
ir išdėstyti savo troškimus 
tiems patiems valdininkams 
ir kongresmanams. Į privi
legijuotų interesų spaudi
mą darbo žmonės turi atsa
kyti dar didesniu masiniu 
spaudimu.

Kaip dabar dalykai stovi ? 
Ogi taip, kad neseniai įvy
kusiuose rinkimuose prezi
dentas Trumanas ir demok
ratai daug pažadėjo Ameri
kos žmonėms, pažadėjo, ir 
laimėjo rinkimus! Tuo yra 
susirūpinę biznio ir kapita
lo interesai. Jų. kontroliuo
jama komercinė spauda kas
dien prisimygus įtikinėja 
prezidentą ir demokratus, 
kad jie dabar tprB gražiai 
pamiršti visus pažadus, su
dėtus rinkimų metu.

Prezidento ir demokratų 
pažadai bus pamiršti, jeigu 
žmonės tylės ir lauks ran
kas susidėję. Tokių pamirši
mų Amerikos istorija pilna. 
Žmonių nelaimė esti tame, 
kad po rinkimų jie nueina 
saldžiai miegoti ir pilnai at
siduoda geraširdiškumui ir 
gerai atminčiai senųjų par
tijų politikierių. O tie puli- 
tikicriai, laike rinkimų iškil

mingai demonstravę savo 
draugiškumą darbo žmo
nėms, kad laimėtų jų bal
sus, pp rinkimų pasirodo 
piktais tų žmonių priešais 
ir išdavikais.

Toji istorija nebeturėtų 
pasikartoti po šių rinkimų. 
Ir nepasikartos, jeigu Ame
rikos žmonės išgirs Civili
nių Teisių Kongreso balsą. 
Ši organizacija šaukia Wa
shingtone masinę demons
traciją 1949 metų sausio 18 
dieną. Ji ragina įvairiau
sias brganizacijas atsiųsti 
yvo delegatus ir dalyvauti 
tbje> demonstracijoje. Tai 
bus visos šalies žmonių de
monstracija.

Demonstracijos tikslas — 
paveikti vyriausybę ir nau
jai išrinktąjį Kongresą, kad 
rinkimų metų sudėti priža
dai būtų tuojau vykdomi 
gyveniman.

Kokius gi reikalavimus 
valdžiai ir Kongresui Civi
linių Teisių Kongresas siū
lo? Jis siūlo reikalauti:

Kad tuojau būtų atšauk
tas Taft-Hartley įstatymas;

Kad būtų likviduotas 
Kongresinis Ne-amerikfriės 
Veiklos Komitetas;

Kad būtų priimta civili
nių laisvių programą,. ku
rion įeina panaikinimas pie
tinėse valstijose “poll tax”, 
linčo ir visokių kitokių dis
kriminacijų prieš negrus;

Kad būtų panaikinti ap
kaltinimai prieš dvyliką 
Komunistų Partijos vadų ir

Kad būtų\ įvesta kainų 
kontrole ir kad kainos būtų 
numažintos.

Visi šie ir kiti reikalavi
mai, kuriuos valdžiai ir 
Kongresui iškels minėtoji 
sausio 18 dienos demonstra
cija Washingtone, yra geri 
ir naudingi. 4Juos reikėtų 
nuoširdžiai paremti visiem, 
kurie tiki į geresnę ir švie
sesnę ateitį.

Salietis
__________________ _________ ______________________ : ...........—■

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Penkt., Gruo. 17, 1948



Jaunoji Demokratija 31 Metų Bėgyje IZRAELIO ŽYDU VALSTYBE
Sukako 31 metai, kai 

Sovietų Sąjungos liaudis iš
kovojo ir pastatė savo val
džią atstovauti jos reika
lams. Tai vienintelė šalis, 
kuri galėjo atsikelti iš kapi
talistinės pasaulio sistemos 
ir iškovoti sau teisę sukur
ti liaudies valdžią ir gražų 
gyvenimą.

Sovietų Sąjunga yra vie
nintelė šalis, kur išnaudoji
mas yra palaidotas. Nėra 
piliečio šalyje, kad pats ne
dirbdamas, galėtų iš kito 
gyventi, arba namą turėda
mas ir aukštas nuomas im
damas tinginiautų ir būtų 
visuomenei nenaudingu pa
razitu. Užmirštas yra kapi
talas ir gyvenimas iš pro
centų, ar spekuliavimas ū- 
kio rinkoje kainomis, kaip 
kad kapitalistinėje sistemo
je vyksta.

Ten šalies sistemoje nėra 
stock marketų, ar politinių 
asmenų, kurie, pasinaudoda
mi savo aukšta vieta, galė
tų spekuliuoti šalies rinka 
ir kainomis savo asmeniš
kam gyvenimui.

31 metų bėgyje, civilizaci
ja yra įgyvendinta ant tik
rų pagrindų, kokia dar pa
saulio istorijoje nebuvo ži
noma.

Bendrame tautų junginy
je ir santarvėje kiekvienos 
tautos, rasės ar religijos, 
žmogus jaučiasi lygus — 
gražiai gyventi,. mokintis, 
dirbti jam atitinkamą darbą 
ir jaustis padoriu šalies pi
liečiu.

Moterys Sovietų Sąjungo
je yra lygios vyrams, joms 
yra lygios teisės užimti 
kiekvieną vietą ar darbą, 
ar siekti bet kokio mokslo, 
užimti tam darbui. Sovietų 
Sąjungoje moterys užima 
daugiau negu pusę visų 
daktarų ir inžinierių, tris 
dalis mokytojų ir vieną 
trečdalį advokatų. Tik tas

Streikuojąs narys AFL Hotel 
& Restaurant Employes In
ternational Alliance • & Bar
tenders League pikietuoja alu
de nutrūkus deryboms už 
naują kontraktą. Tūliems iš
ėjus j streiką, savininkai su
skubo atleisti visus bartende- 
rius, paversdami streiką į 
“lockout.” Unija pareikalavo 
nutrumpinti darbo valandas 
nuo dabartinių 4,8 iki 40 va
landų, be numažinimo mokes- 
ties. Užstreikuota buvo 650 
barų cejitraliniame Manhatta- 
ne. Bet tūli savininkai jau su
sitaikė atskirai nuo kitų. Li
kusieji, menama, taipgi susi- 

' taikys, nes—kuris aludės sa
vininkas norėtų sutikti šventes 

be bartenderių?

parodo, kokiu greitumu so
cializmas ir Sovietu tvarka 
žengia pirmyn.

Šalyje išmokslinimas pri- 
! einamas kiekvienam. Jau- 
! nuolis, pasirinkęs savo ša
ką moksle, gali siekti aukš- 

į to mokslo idealų, be rūpės- 
! čio ar tėvams užteks pini- 
Igų jo mokslui padengti.

Socializmo šalyje pilie- 
i čiai ramiai sau dirba, gy- 
i vena, nesirūpindami apie 
' rytojų — ar užtiks jį bedar
bė, ar susirgęs neturės pi
nigų daktaro pagelbos šauk
tis.

Sovietai jau seniai pa
miršo žodį bedarbė, nes so
cializmo sistemoje darbas 
yra kiekvienam piliečiui, 
kalinčiam dirbti. Taipgi, 
darbininkui yra laiko poil- 

■ siui — pasidžiaugti gyveni
mu, atostogomis, pavažinė
ti po šalį, pamatyti gamtos 
grožybių ir pailsėti moder
niškai įrengtuose kurortuo
se.

Seneliams ateitis nerūpi 
ir nereikia laukti 64 metų, 
kad gauti šiokią tokią pa
šalpą. Dažnai darbininkams 
sveikata jau išsisemia tarpe 
45-50 metų ir darbui dau- 
gaiu netinkamas. Kapitalis
tinėje sistemoje darbininkui 

i reikėtų badauti 10-15 metų, 
kolei pašalpą gautų. Bet 
Sovietų sistemoje pašalpa 
mokama darbininkui, kada 
nužiūrima, kad darbininko 
sveikata ir energija darbui 
baigia išsiemti, nors jis bū
tų daug jaunesnis, negu 64 
metu, c

Menas, dailė, muzika auk
štai yra įgyvendinta ir my
lima šalyje. Teatrai, ju- 
džių filmost, radijo ir spau
da kartu tarnauja visuome
nei. vien tik apšvietimui, 
mokslui ir kultūrai. Todėl 
Sovietuose kriminalybės jau 
baigia išnykti, kada kapita
listinėje sistemoje spaudoje
vien tik matosi: apiplėši
mai, žmogžudystės, išžagi
nimai vien tik už tai, kad 
buvo- persisunkę supuvusia 
teatro, radijo ir spaudos 
propaganda.

Ekonomijos g y v enime 
šuoliais . einama pirmyn. 
Pradžioje 1948 metų, šalies 
piliečiai uždirbo 57 bilijonus 
rublių daugiau, negu perei
tais 1947 metais, užtai, kad 
algos buvo pakeltos ir kai
nos sumažintos.. Šių metų 
pirmųjų trijų mėnesių peri
ode buvo pirkta daugiau, 
negu pereitais metais, se
kančiai: 72% daugiau buvo 
pirkta duonos ir javų, 25% 
žuvies, tris kartus daugiau 
cukraus ir 44 nuoš. daugiau 
audimo išdirbinių ir šilko. 
Kainų numušimas, rublio 
pastovumas ir padidintos 
darbininkų algos; abelnai 
šalies pilietis uždirbo 51% 
daugiau negu pernai. Sovie
tų šalyje tik nemokamos 
ligoninės, mokslas, atostogų 
pasivažinėjimas ir vaikų 
priežiūros institutai, — ku
riais kiekvienas pilietis nau
dojasi —sutaupė darbinin
kui 38 nuoš. daugiau pinigų 
šiais metais.

Žemės ūkyje: kolekty
viniuose ūkiuose mechani
zuotas žemės apdirbimas 
darbininkams darbo laiką 
sutrumpino ir padidino al
gas. Taipgi buvo atstatyta 
pirmaisiais dviejais m-etais 
po karo du milijonai namų 
arba* ūkių — vokiečių oku
puotose teritorijose, o. šiais 
metais dar dabaigta statyti 
63 tūkstančiai namų. •

Tik šie maži pavyzdžiai 
parodo, ką socializmas reiš
kia šalyje, kur kapitalistiš
kas išnaudojimas palaido
tas. - Ch. Petrates.

Amerikietis kompozitorius ir orkestru vadas Leonard Bernstein skambina solo su 
Izraelio Philharmoniška Orkestrą atviro oro koncerte bibliškąme mieste Beersheba.

Vertingo Kūrybinio Patyrimo Lobynas E™ “ ™s’
1948 m. spalio mėn. 27 d. 

buvo didele šventė visai 
tarybinei liaudžiai. Šitą die
ną minėjo savo penkiasde
šimtmetį teatras, pasiekęs 
tviskančių kūrybos viršū
nių, Maskvos Dailės teat
ras.

Visiems pažangiems teat
ro veikėjams baltoji žuvėd
ra — žinoma Dailės teatro 
emblema — tapo 
emblema drąsių kū
rybinių ieškojimų, gilaus 
realizmo, aukšto idejingu- 
mo sceniškajame mene. ;

Jaunas latvių teatras, gi- j 
męs tik 19-to amžiaus gale • 
ir nuo pat savo įsikūrimo i 
sėmęs įkvėpimą iš turtin
giausio kūrybinio didžiojo 
rusų meno patyrimo, nuo 
pat pirmiausių savo gyvavi
mo dešimtmečių tapo aš
trios politinės kovos arena. 
Mirus Adolfui Lunemui, ku
rį vadino jaunojo latvių 
teatro tėvu, Rygos naciona
linio teatro direktoriaus 
vietą užėmė vokietis Rodė- 
Evelin, uoliaia teršęs latvių 
sceną apdulkėjusiais vokie
čių scenos trafaretais. Pa
žangioji mūsų inteligentijos 
dalis ir revoliuciniai liau
dies elementai, negalėdami 
sutikti su tuo, vis garsiau 
protestavo. Tai buvo pa
grindas neužilgo, prieš 1905 
m. revoliuciją naujam Ry
gos teatrui atsirasti. Jo į- 
kūrėjai, labiausiai demokra
tiniai nusiteikę latvių akto
riai ir dramaturgai, stengė
si išsilaisvinti iš reakcinės 
vokiečių įtakos. Jie iškėlė 
uždavinį — mokytis iš Mas
kvos Dailės .teatro. Naujo
jo teatro vadovas Aleksas 
Mierlauks, grįžęs iš Mask
vos pasakė:

“Maskvos Dailės teatro 
spektakliai man buvo nuos
tabiausi kūrybiniu praregė
jimu.”

Ir iki pat savo mirties jis* 
nenustojo vėl ir vėl karto
jęs šituos žodžius.

Melagingas patosas, for
malistinis s ą 1 y giškumas, 
trafaretas — štai prieš ką 
buvo nukreipta Maskvos 
Dailės teatro veikla ir prieš 
visa tai reikėjo aktingai ko
voti taippat ir latvių teat
rui, siekusiam eiti realizmo 
keliu.

Kūrybinė orientacija į 
Maskvos Dailės teatrą lat
vių teatro kūrėjams reiškė 
ne tik ryšį su rusų sceniš
kuoju menu, bet ir su rusų 
literatūra, rusų pažangia 
demokratine mintimi, su vi
sa didžiąja rusų tauta. •

Maskvos Dailės teatras— 
geriausių rusų nacionalinių 
teatro tradicijų saugotojas 
ir tęsėjas. Jame ryškiai įsi
kūnijo charakteringi rusų

ra------------------------------------
nacionalinės teatro kultū
ros bruožai. Ir štai kodėl 
kūrybinių - Dailės teatro pa
siekimų reikšmė yra pasau
linio pobūdžio. MCHAT’o 
jėga tame, kad jis moka pa
lenkiančia meniška jėga at
vaizduoti pažangumo kovą 
su atsilikimu, su tūnumu, 
moka demaskuoti reakcijos 
bei užsistovėjimo nešėjus. 
MCHAT’as moka įtikina
mai parodyti pačias skirtin
giausias epochas, skirtingas 
nacionalines buitis.

Dailės teatro kūryboje 
mes randame stebinantį pa
tvirtinimą neužmirštamų 
Andrejaus Ždanovo žodžių, 
kad “internacionali z m a s 
mene gimsta ne del nacio
nalinio meno nuskurdimo 
bei susiaurinimo. Atbulai, 
internacionalizmas gimsta 
tenai, kur klesti nacionali
nis menas:”

Po MCHAT’o gastrolių 
Vakarų Europoj ir JAV 
1922-24 ir 1938 metais, ryš
kiai parodžiusių teatrinio 
meno suklestėjimą socializ
mo šalyje, kūrybinis Dailės 
teatro autoritetas nepapras
tai aukštai pakilo pažangių 
užsienio sceniškojo meno 
veikėjų akyse.

Tokių kūrybos viršūnių, 
tokio idėjinio tikslo Mask
vos Dailės teatras pasiekė 
tik Didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos dėka, 
tik tarybinės valstybės su
kurtomis sąlygomis laisvai 
menui vystytis. “Mes visi 
dabar puikiai suprantam, 
jog, jeigu nebūtų buvus Di
džiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos, mūsų menas 
būtų apleistas ir užakęs”, 
pasakė Vj I. Nemirovič - 
Dančenko, per Maskvos 
Dailės teatro 40 metų su
kaktuvių šventę.

O ar mes, latvių teatro 
darbuotojai negalim pasa
kyti tą patį ir apie mūsų 
meną? Koks 'likimas būtų 
mus ištikęs, jeigu 1940 me
tais . mūsų gimtinėj nebūtų 
nugalėjusi tarybų valdžia, 
jeigu mes ir toliau būtumėm 
atplėšti nuo didžios socialis
tinės kultūros. Mintis, jog 
mes esame tampriai susiję 
su didžiosios rusų tautos 
kultūra, palaikiusi mus 
tamsią ir niūrią vokiečių 
okupacijos/naktį, daugina 
mūsų kūrybines jėgas.

Ir štai dabar mes džiau
giamės didžia laime: mes 
dalyvaujam meno kūryboj, 
kuriam meno kūrinius, pa-'- 
dedančius mūsų tautai eiti 

.į* didžius tikslus, nurodytus 
Lenino - Stalino partijos.

Ir tikrai Maskvos Dailės 
teatras, ėmęs šefuoti latvių 
sceną, suteikė mums di
džiausią kūrybinę pagalbą 

mūsų naujame veikime. 
Latvių teatro darbuotojai, 
atsilankę į Maską, atvežė iš 
ten į namus begalines at
sargas patyrimo ir įspūdžių, 
kuriais besivaduodafni mes 
ieškojom teisingo kelio.

Maskvos Dailės teatro 
darbuotojai visada mums 
padėdavo. Velionis Nikola
jus Chmeliovas taip pat 
kaip ir dabartinis teatro 
meno vadovas Michailas Ke
drovas, visada, visuose mū
sų ieškojimuose širdingiau
siu ir draugiškiausiu būdu 
mums padėdavo. Būdami 
tarybiniai žmonės, tarybi
niai patriotai, susirūpinę ne 
tik savo darbu, bet ir bend
ro reikalo nauda, MCHAT’o 
darbuotojams arti širdies 
yra ir Tarybų Lątvijds jau
nojo teatro kūrybiniai po
reikiai. Tai yra viena iš ge
riausių tarybinio' daugia- 
tautinio meno tradicijų. Ru
sų tarybinės literatūros, 
rusų tarybinio teatro dar
buotojai visada rūpinasi ne 
tik tuo, kad pilnagarsiai 
klestėtų menas mūsų Tėvy
nės širdyj — Maskvoj, bet 
taip pat pat ir visuose ša
lies pakraščiuose, visose 
broliškose respublikose. Bū
dami ištikimi šitai tradici
jai Dailės teatro meistrai 
pabėrė savo puikaus meno 
brangiausius grūdus po vi
są mūsų didžiulę šalį, ir ši
tie grūdai išbujojo derlin
goj dirvoj.

Teoriniai Stanislavskio ir 
Nemirovič - Dančenko vei
kalai išversti f dešimtis Ta
rybų Sąjungos tautų kalbų 
ir suvaidino didelį vaidme
nį daugumos mūsų daugia
tautės šalies teatrų kūrybi
niam darbui. Iš visu TSRS 
galų į Maskvos Dailės teat
rą, kaip- į Visasąjunginę 
scenos akademiją, suvažiuo
ja gabūs, jauni režisieriai 
ir aktoriai. Pagaliau, dau
gelio miestų darbo žmo
nėms, tame skaičiuje dr mū
sų Rygai teko džiaugsmas 
susipažįnti su Mchatiečių 
menu jų gastrolių metu.

Rygos žiūrovai grįždavo 
iš gastrolinių Maskvos Dai
lės teatro, spektaklių, įvyku
sių šią vasarą, kupini jaudi
nančių įspūdžių, įkvėpti 
džiaugsmingam darbui. Ši
tos'gastrolės itin sustiprino 
mūsų; teatro ryšius su tur
tinga didžios rusų tautos 
teatro kultūra, kuri padėjo 
augti fr mūsų latvių kultū
rai. Žėrinčiomis akimis, 
plazdančia širdimi, žiūrėjo 
į kupiną įkvėpini Maskvos 
svečių vaidybą mūsų jau
nuomenė, laiminga, gavusi 
pamatyti savo jaunystės

(Pabaiga 5-tain pusi.)

Už kelių savaičių, pirmas 
Izraelio seimas bus išrink
tas. Šis seimas tarnaus kaip 
Vykdomoji Asemblėja, kuri 
suprojektuos ir priims Kon
stituciją valstijai ir parašys 
jos įstatymus.

Rinkimai bus demokra
tiški. ' Kiekvienas vyras ir 
moteris su virš 18 metu am
žiaus, nepaisant turto, tiky
bos arba rasės, galės bal
suoti, ir delegatai bus ren
kami didžiuma balsų. Sei
mas tada išrinks valdžią.

Tuom tarpu, Izraelio val
stiją valdo Laikinoji Vy
riausybė, kuri buvo įsteigta 
gegužės 14 d. 1948 m. Ši 
vyriausybė sutverta tik pa
skirtam laikui, pakol rinki
mus bus galima suorgani
zuoti ir laikyti.

Nors Palestinos žydai ne
turėjo nei seimo nei Minis- 
terių Kabineto prieš gegu
žės 14 d., jie turėjo daug 
demokratiškų įstaigų, iš ku
rių buvo galima išrinkti na
rius į naują valdžią. Viena 
iš tų įstaigų buvo Pasauli
nė Sionistų Organizacija, 
kurią sudarė žydai iš dau- 
gelid šalių, jų visų noras 
buvo atstatyti Palestiną. 
Egzekutyvo pirm ininkas 
tapo Ministerių Pirmininku, 
iždininkas tapo Finansų Mi- 
nisteriu, Politinis Direkto
rius tapo Užsienių Reikalų 
Ministerių ir taip toliau.

Visi nauji ministerial bu
vo gerai žinomi Palestinos 
žydams. Jie buvo vadai ne
kuriu politinių partijų ir 
turėjo daug sekėjų. Per me
tų. metus jie dirbo svarbų 
ir atsūkomingą darbą ir su 
jais dirbo prityrusieji pa
reigūnai. Laikraščiai nuo
lat diskusavo jų darbą, ga
bumus ir jų klaidas.

Nors būti respublikos mi- 
nisteriu, ypač karo metu, y- 
ra svarbesne ir sunkesnė 
pareiga, negu būti nariu 
Egzekutyvo savanorios or
ganizacijos, pakeitimas gan 
lengvai įvykdintas. .

Kai kuriose .demokratiš
kose šalyse, kaip Jung. Val
stybėse, Kanadoj ir Didžioj 
Britanijoj, paprastai yra 
dvi svarbios partijos ir po 
rinkimų viena iš tų partijų 
turi didžiumą. Partija tada 
pradeda valdyti. Kitose ša
lyse, kaip Franci jo j ir Olan
dijoj, yra kelios partijos ir 

t

Lollie Hendricks ir J. L. Rucker atsižymėjo laiva- 
krovių pikietuose, tačiau ne už tai juos pagarsino pir
muose puslapiuose Portland©, Oregon, spauda. Pas
kiausiomis streiko ir pikieto dienomis priešais jų pi- 
kieto liniją gasas sueksplodavo dviejų aukštų namelį 
su jame esančiu prieplaukų komisijos inžinieriumi 
Walter Kratt. Šie du^pikietuotojai šoko per liepsnas 
į namą ir išgelbėjo Kratt. Jie abu yra nariais CIO 

International Longshoremen’s and Warehousemen’s 
Unijos.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Gruo. 17, 1948

rinkimai retai duoda vienai 
pąrtijai aiškią didžiumą, ta
da dvi, trys arba net ir 
daugiau partijų susitaria į- 
steigti valdžią, ir vietos Ka
binete padalintos tarpe va
dų įvairių partijų, kurios 
formuoja koaliciją. Koalici
jos stipriausia partija gau-. 
na daugiausia svarbių vie
tų. Laikinoji Izraelio Vy
riausybė yra koalicinė val
džia, panaši į Francijos.

Stipriausia partija Izrae- 
le Dešinioji Darbo Partija 
(kaip Anglijoj, Švedijoj ir 
Australijoj). Mini sterių ' 
Pirmininkas David Ben- 
Gurion, Užsienių Reikalų 
Ministeris, Moshe Shertok, 
ir Finansų/Ministeris Elie- 
zer Kaplan, visi priklauso 
prie darbo partijos. Vidaus ' 
Ministerija ir Teisingumo 
Ministerija yra rankose 
partijos, kuri panaši į Ame
rikos Naujos Dalybos de
mokratus. Prekybos ir Ko
mercijos Ministerija yra 
rankose partijos, kuri pa
naši į republikonus šioje 
šalyje. Laikinojoj Vyriau
sybėj nėra komunistų. Ka
binete yra 13 ministerių.*

Chaim Weizmann, kuris 
visą savo gyvenimą pašven
tė idealui įsteigti žydišką 
valstybę, buvo išrinktas Iz
raelio valstybės pirmu pre- ' 
zidentu.

Dabar visi valdžios na
riai yra žydai. Pradžioje 
žydai planavo įimti kiek 
arabų į kabinetą, ir jie bū
tų taip darę, jei žydiška 
valstybė būtų galėjusi įsi
steigti ramiai ir pagal Jun
gtinių Tautų nusprendimą. 
Karas tai pakeitė. * .

Taikai grįžus į Izraelį, ir ' 
arabams grįžus į savo na
mus, originalis planas' 
traukti arabus į kabinetą 
bus įvykdintas, žydiška lai
kinoji vyriausybė jau pa
skyrė arabus teisėjais ir po- 
licininkąis arabų distrik- 
tams ir jau stato mokyklas 
arabų vaikams. Bus nors 
vienas arabas sekamoj žydų 
valdžioj.

Bus įdomu studijuoti 
naują Izraelio Konstituciją, 
kada ji bus baigta. Negali
ma iš anksto spėlioti, kokia 
ji bus. '

Common Council.
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DIENOS ir NAKTYS!
APYSAKA

I. S. TURGENEVAS

PEGASAS

(Tąsa)
Maslenikovas išėjo paskui gydytoją. 

Sanitarai jau pasuko už apkaso vingio, 
ir jis pamatė tik ėjusio iš paskos sanita
ro nugarą.

Jis dar keletą minučių vis taip pat te
bestovėjo ir tebežiūrėjo įkandin nuėju
siųjų, kol kažkur arti vėl ėn)ė stuksėti 
automatai. Jis palengvėjusia širdimi pa
galvojo, kad štai vėl prasidėjo ir galima 
apie nieką daugiau nebegalvoti, o tik ei
ti, įsakinėti, šaudyti. Su ta mintimi jis 
išlipo iš apkaso ir, perbėgęs į kitą, nušo
ko pas lizde gulėjusius kulkosvaidinin
kus, jau šaudžiusius į puolančius vokie
čius.

XXIII
Saburovas grįžo į savo blindažą tuoj 

sutemus. Ten buvo tik Maslenikovas, ku
ris sėdėjo už stalo ir rašė pranešimą. Jo 
galva buvo nerūpestingai, įstrižai apriš
ta vienoje vietoje permirkusiu tvarsčiu.

— Ką sužeidė? — paklausė Saburo
vas.

— Įdraskė.
— O kur Vaninas?
— Nuėjo į pulką prisistatyti naujam 

vadui.
— A, tiesa, juk dabar pas mus Remi

zovas, — prisiminė Saburovas.
— Taip. Tad jis ir nuėjo jam prisi

statyti.
Jis pakartojo tą, nutylėjęs, jog Vani

nas apsidžiaugė proga nueiti, kad suži-
- notų, kur nugabeno Anią.

Petia už apsiausto-palapinės barškėjo 
katiliukais. Saburovas ir Maslenikovas 
atsisėdo už stalo vienas priešais antrą. 
Kalbėtis nesinorėjo, — abu negalėjo kal
bėti to, kas užvaldė jų mintis. Saburovas 
norėjo papasakoti Maslenikovui apie šir
dį gniaužusį jausmą, kurį jis pajuto 
šiandien ketvirtą valandą, popiet, bet 
gėdinosi užsiminti. O Maslenikovas, ži
nojęs, kad Saburovas ne tik nežino apie

• Anios sužeidimą, bet ir to, kad ji iš viso 
čia buvo, svyravo, pasakyti ar nepasaky
ti, ir galvojo, kas bus, jei jis bendrai 
nieko nepasakys.

Tuo metu, kai jiedu tąip vienas prie
šais antrą sėdėjo, nesiryždami prabilt, jų 
žvilgsniai susidūrė ties vienu daiktu — 
ties dideliu sanitariniu Anios krepšiu, 
gulėjusiu po lova. Jie pažiūrėjo į šį krep
šį, paskui vienas į antrą, paskui vėl į 
krepšį, ir tada Saburovas įbedė žvilgsnį 
į Maslenikovą.

• — Anios? — paklausė jis.
— taip.
— O kur Ania?
Kai Maslenikovas sekundę užvilkino 

atsakymą, Saburovo širdis apmirė. Jis 
suprato, kad tai turi tiesioginį ryšį su 
tuo nujautimu, kurį jis dieną pergyve
no, ir tuoj jis viską sužinos.

— Ji čia buvo, — pasakė Masleniko
vas. —Vakar atėjo, kai tik jūs išėjo
te... Ją šiandien sužeidė... Ir evakua- 
vo, — staiga jis kažkodėl pakartojo šal
tą daktaro žodį.

— Kada?
* — Ketvirtą valandą.

Saburovas tylėjo, vis žiūrėdamas į 
% krepšį. Jis nepaklausė, į kurią vietą Ania 

sužeista, sunkiai ar lengvai. Kai Mas
lenikovas pasakė “ketvirtą valandą”, jis 
pajuto, kad įvyko nelaimė. Jis nenorėjo 
daugiau klausinėti.

— Ją sužeidė sunkiai, bet nedidelėmis 
skeveldromis, — pasakė Maslenikovas. 
— Į krūtinę, į petį, ir štai čia dar. Bet 
tai, kaip ir pas mane, — įdrėskimas.

Saburovas tylėjo ir vis dar žiūrėjo į 
krepšį.

— Vaninas nuėjo pas pulkininką, jis, 
tikriausiai, ką nors sužinos, — tęsė Mas
lenikovas.

— Gerai, — abejingai pasakė Saburo
vas. — Gerai. Tu sargybas tikrinai?

— Ne, dar netikrinau.
— O tu patikrink.
— Tuoj eisiu, — subruzdo Masleni

kovas pagalvojęs, jog Saburovas nori pa
silikti vierias.

— Ne, kodėl tuojau? Galima vėliau, 
kai baigsi pranešimą.

— Ne, aš tuoj eisiu.
— Nar kaip nori.
Saburovas priėjo prie Maslenikovo lo

vos, atsisėdo ant jos, pamatė ant .ant
klodės kraujo dėmes ir pagalvojo, kad,

tur būt, čia buvo padėję Anią. Tada jis 
pasilenkė krepšio, pakėlė jį ir padėjo ant 
lovos. Jis visa tai darė iš lėto. Jis juto, 
kad svarbiausioji nelaimė jau įvyko, da
bar skubėti jau nebėra kur, jis viską 
spės. Jis pamažu atsegė krepšį ir keletą 
minučių žiūrėjo, kas jame buvo.

Paskui taip pat pamažu vieną po kito 
viską iškraustė. Krepšys buvo- sausakim
šai prikrautąs: jame buvo tvarkingai su
dėta pilotė, dantų šepetukas ir muilas, 
du rankšluosčiai, nosinė, įskilęs veidrodis. 
Kitame skyriuje buvo medikamentai, — 
jis nelietė jų. Paskui jis išėmė du naujus 
žalius medicinos tarnybos antsiuvus su 
prisegtais prie jų kubikais, paskui ma
žutę apvalią medinę dėžutę, kurią jis 
atidarė ir joje pamatė adatas ir> siūlus. 
Jis vėl ją uždarė. Greta tos dėžutės buvo 
kita, taip pat apvali, metalinė. Joje buvo 
lūpų dažai. Jis nustebęs pagalvojo, kam 
jie — Ania lūpų niekados nesidažė. Pas
kiausiai jis, pabalęs, išėmė iš krepšio 
marškinius — dvejus kareiviškus 
marškinius, didelius, ne jos ūgiui, vie- 
nerių buyo užraitytos rankovės, kaip ir 
milinės, kai jis sutiko ,Anią ir pabučia
vo jos rankas į tą vietą, kur buvo nu
trinta. Ir jis pagalvojo, kad štai kaip tik 
tada, tur būt, matė ją paskutinį kartą 
ir niekad daugiau nebematys. Užsi
kniaubęs veidu ant visų šitų lovoje išmė
tytų daiktų, jis pravirko.

Kai po pusvalandžio į blindažą įbėgo 
iš Remizovo grįžęs Vaninas, Saburovas 
sėdėjo prie stalo savo įprasta poza, atsi
rėmęs nugara į sieną ir ištiesęs kojas. 
Jo veide nesimatė nei liūdesio, nei kan
čios. Vaniną jis sutiko sunkiu, verčian
čiu žvilgsniu. Tai buvo žvilgsnis žmo
gaus, ‘ netekusio kažko, be ko jis neįsi
vaizdavo savo gyvenimo, ir vis dėlto nu
tarusio toliau gyventi.

Vaninas priėjo prie stalo ir atsisėdo 
priešais Saburovą. Jie patylėjo.

— Na ką? — paklausė Saburovas.
Vaninas suprato, kad jis nesitiki ge

ro atsakymo.
— Sužeidimas sunkus. Čia tik perrišo 

ir išgabeno į aną pusę.
— Argi Volga visiškai sustojo? — pa

klausė Saburovas.
— Taip, sustojo. Šiandien gabena pir

muosius sužeistuosius.
— Taip ... Na, ką gi, — ir Saburovas 

vėl nutilo. '% •
Tada Vaninas, prieš savo valią, stai

ga ėmė jam kalbėti viską, kas paprastai 
tokiais atvejais kalbama. Pats dėl to ant 
savęs pykdamas, bet negalėdamas susi
valdyti, jis kalbėjo, ko visiškai nereikė
jo kalbėti, — kad viskas susitvarkys, 
kad sužeidimas, žinoma, sunkus, bet ne
pavojingas, kad praeis mėnuo, jiedu su 
Ania vėl pasimatys, taip, taip (čia jis 
padrąsinančiai patapšnojo Saburovui 
per petį) ir kad viskas tvarkoje, ir jie 
šičia (čia .jis plekštelėjo ranka į stalą), 
dar šičia atšvęs vestuves. *

Sprendžiant iš Saburovo veido išraiš
kos, galėjai tikėtis, kad jis pertrauks Va
niną, bet jis nieko nepasakė. Jis klausėsi 
ir tylėjo. Ir kai Vanjnas nutilo, Saburo
vo veido išraiška nepasikeitė: jam buvo 
vis tiek, kalba dabar ar nekalba, ramina 
'jį ar neramina. Jis tik dar sykį pakar
tojo:

— Na, ką gi.. /
Paskui nusitraukė batus, atsigulė ant 

lovos ir, neapsimesdamas'miegančiu, gu
lėjo tylėdamas ir visai nejudėdamas. Jis 
gulėjo užmerktomis akimis ir negailes
tingai su visomis smulkmenomis prisi
minė tą dieną, kurią — kas žino! — ga
lėjo nieko neatsitikti, jei jis pats visą 
laiką būtų buvęs čia, o ne už šimto met
rų nuo čia. . A

Tuo metu pora sanitarų nešė Anią 
neštuvais per Volgą. Už salos, pačioje 
vagoje, ledas buvo storesnis, ir jau* at
sirado rogių kelias, bet artimiausiu Vol
gos protėkiu, iki,salos, beveik kilometrą, 
visus sužeistuosius nešė dar netvirtu le
du, kaip ir ją neštuvais. Volga bustojo.' 
tik vakar. Vokiečjai nemanė, kad per ją 
jau gali ką nors tempti ar vežti, ir vir
šum Volgos viešpatavo^keista tyla. Vis
kas aplinkui buvo' balta, sustingę, ir tik 
sniegas, vią dar tebekrintąs, vos vos* 
girgždėjo po sanitarų batais.

(Bus daugiau)
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(Pabaiga)
Kitą kartą jam parodė su

žeistos laukinės ožkos pėdas. 
Medžioklė vyko ant Reino 
kranto. Jis pribėgo krantą, 
puolė ,į dešinę, paskui į kai
rę ir, tur būt, apsvarstęs, kad 
nors laukinė ožka ir nepaliko 
pėdų, bet pražūti vis dėlto ne
galėjo, šoko į vandenį, per
plaukė Reino šaką (Reinas, 
kaip žinoma, ties Badeno 
hercogyste skirstosi į ' daug 
šakų) ir, išlipęs į priešais 
esančią apaugusią karklais 
salelę, sugavo tą 

Atsimenu dar 
džioklę pačiose 
viršūnėse. Visur
sniego, medžiai apžėlę didžiu
liu šerkšnu, oi;as pilnas tirš
to rūko, kuris slėpė daiktų 
kontūrus. Mano kaimynas 
šovė, ir kai aš, medžioklei pa-: 
sibaigus, priėjau prie jo, pa
sakė man, kad jis šovęs lapę, 
ir tur būt, ja sužeidęs, nes ji ? I
mostelėjusi uodega. Mes pa
leidome Pegasą pėdomis, ir 
jis tuojau pranyko baltame 
rūke, kuris mus buvo apsupęs. 
Praėjo penkios minutes, de
šimt, ketvirtis valandos. . . 
Pegasas vis dar negrįžo. Ma
tyt, mano kaimynas pataikė į 
lapę: jei žvėris nebūdavo su
žeistas ir Pegasą pasiųsdavo 
veltui, jis tuoj sugrįždavo; 
Pagaliau tolumoje pasigirdo 
duslus lojimas: jis atskrido 
pas mus, lyg; iš kito pasaulio. 
Tuojau ėmėme 
link: -'žinojome,
gasas negalėdavo atnešti 
bio, jis lodavo prie jo. 
dovaudamiesi retais ir 
trauktais jo boso garsais, 
ėjome lyg sapne, beveik
matydami, kur statome kojas. 
Mes kopėme i kalną, nusilei
dome j slėnį, bridome iki ke
lių sniegu, drėgname ir šalta
me rūke; nuo pajudintų šakų 
byrėjo ant mūsų stiklinės ada
tos... . Tai buvo kažkokia pa
sakiška kelionė. Vienas an- 
trams atrodėme šmėklomis, ir 
viskas aplinkui atrodė nerea
lu. Pagaliau pryšakyje, gilia
me. slėnyje, pasirodė - kažkas 
juoda — tai buvo Pegasas. Jis 
tupėjo, nukaręs snukį ir, kaip 
sakoma, “užsirūstinęs”; o prie 
pat jo nosies, ankštoje "duo
bėje, tarp dviejų granito ga
balų, gulėjo negyva lapė. Ji 
nušliaužė tenai anksčiau negu 
pastipo, ir Pegasas negalėjo 
jos paimti. Dėl to jis ir pra
nešė mums lodamas.

Ties jo dešiniąja akim buvo 
gilios žaizdos ’ neužgijęs ran
das: tą žaizdą jam padare 
lape, kurią jis rado dar gy
vą šešios valandos po to, kai 
į ją šovė, ir su kuria jis stojo 
į žūtbūtinę kovą.

Atsimenu aš dar tokį atsi
tikimą. Buvau pakviestas į 
medžioklę ties Ofenburgo 
miestu, kuris yra netoli Bade
no. Šią medžioklę suruošė 
Paryžiaus sportinlųkų draugi
ja; grobio joje, ypač fazanų, 
buvo cįaugybė. Aš, žinoma, 
paėmiau, su savim. Pegasą. 
Mūsų buvo viso * penkiolika 
žmonių. Daugelis turėjo pui
kius, daugiausia grynakrau- 
jus anglų šunis. Pereidami 
iš vieno užvarymo į kitą, mes 
išsifiesėme linija ant kelio pa
lei mišką; į kairę nuo mūsų 
prasidėjo didelis tuščias lau
kas; to lauko vidury, per pen
kis šimtus žingsnių nuo mū
sų, buvo nedidelė krūvele že
mės kriaušių (topinambour). 
Staiga mano Pegasas pakėlė 
galvą, pauostė veją ir nuėjo 
lygiu žingsniu tiesiai į vien
tisą išdžiūvusių ir ištįsusių 
stiebų krūvą. Aš sustojau ir 
pakviečiau medžiotojus 
paskui mano šunį, neš
to būt, kas nors yra.’ 
tarpu pribėgo kiti šunes, ėmė 
šokinėti, sukiotis aplink, Pe- 
.gasą, uostyti .žemę, bet nieko 
nepajuto; o jis, nei kiek ne
sivaržydamas, tięšiai drožė 
toliau. “Tur būt, kiškis kur 
nors lauke guli,” pastebėjo 
man vienas paryžietis. Bet 
iš - visos Pegaso pavyzos aš

mačiau, kad tai ne kiškis, ir 
antrą 'sykį pakviečiau me
džiotojus eiti paskui jį, “Mū
sų šunes nieko nejaučia,—at
sakė jie vienu balsu. — Tur 
būt, jūsų klysta.” (Ofenbur- 
ge tuo metu dar nežinojo Pe
gaso.) Aš nutylėjau, atlau
žiau gaidukus, nuėjau paskui 
Pegasą, kuris retkarčiais 
žvilgterėdavo į mane per pe
tį, ir pagaliau pasiekiau krū
velę žemės kriaušių. Nors 
medžiotojai ir nepasekė pas
kui, bet visi sustojo ir iš tolo 
žiūrėjo į mane. “Na, o jei 
nieko ne^us?—pagalvojau.— 
Bus mums, Pegasai, abiem 
•gėda...” Bet tą pačią aki
mirką ištisas fazanų patinų 
būrys su kurtinančiu triukšmu 
pakilo į orą, ir aš, dideliam 
mano džiaugsmui, numušiau 
porą, o tas ne visuomet man 
atsitikdavo, nes aš šaudau 
šiaip jau. “štai jums, ponai pa
ryžiečiai, ir jūsų grynakrau- 
jams šunims!” Su nušautais 
fazanais rankose grįžau aš 
pas draugus. Pasipylė kom
plimentai man ir Pegasui. 
Mano veide, tur būt, spindėjo 
pasitenkinimas, o jis—lyg nie
kur nieko! Net neapsimetė 
kukliu.

Neperdėdamas galiu pasa
kyti, kad Pegasas labai daž
nai pajusdavo kurapkas per 
šimtą ir net per du šimtus 
žingsnių. Ir nors jis ieškoda
vo kiek per lėtai, bet taip ap
galvotai jis elgdavosi — visai 
kaip tikras strategas! Nie
kuomet nenuleisdavo galvos, 
neuostinėdavo pėdsakų, gė
dingai prunkšdamas ir baks
nodamas nosimi; jis visuomet 
vadovavosi aukštesniu nujau
timu, dans le grand style la 
grande maniere, kaip sako 
prancūzai. Man, būdavo, ir 
iš vietos nereikia trauktis, o 
tik žiūrėti į jį. Labai mėg
davau medžioti su kuo nors, 
kas dar nežinojo Pegaso: ne
praeidavo nei pusė valandos, 
ir jau girdėjai: “Tai bent šuo! 
Ti tikras profesorius!”

Suprasdavo jis mane iš pu
sės žodžio; jam ir žvilgsnio 
užtekdavo. Nuostabiai pro
tingas buvo tas šuo. 
ra nieko nepaprasto, 
kį jis, atsilikęs nuo 
išbėgo iš Karlsruhe,
praleidau žiemą, ir po ketu
rių valandų atsidūrė Baden- 
Badene, senajame bute; bet' 
štai atsitikimas, kuris parodo, 
kokią jis turėjo galvą. Baden- 
Badeno apylinkėse kartą pasi
rodė pasiutęs šuo ir kažką 
apriejo; policija tuojau išlei
do įsakymą: visiems šunims, 
be išmties, uždėti antsnukius. 
Vokietijoje panašūs įsakymai 
vykdomi punktualiai, ir Pega
sui teko uždėti antsnukį. Jam 
tat buvo nepaprastai nemalo
nu; jis nuolat skundėsi, t. y. 
atsitūpdavo prieš mane ir im
davo loti arba paduodavo ko
ją... bet nėra kas darą, te
ko klausyti, štai kartą šei
mininkė ateina pas manė į 
kambarį ir pasakoja, kad Pe
gasas, pasinaudojęs laisvės 
minute, užkasė savo antsnukį! 
Aš nenorėjau tikėti, bet po 
kelių minučių šeimininkė vėl 
atbėga pas mane ir pašnibž
domis šaukia mane paskui sa
ve. Aš išeinu į priebutį—ir 
ką gi njatau? Pegasas su 
antsnukiu dantyse, sėlina per 
kiemą vogčiomis, tartum pirš
tų galais, ir, įslinkęs į' dar
žinę, ima kasti kojomis žemę 
ir rūpestingai užkasa savo 
antsnukį! Nebuvo jokios abe
jonės, kad jis įsivaizduoja to- 
kiui ibūdu visai atsikratysiąs 
jam . nepakenčiamu suvaržy
mu.

Kaip beveik visi šunes, jis 
negalėjo pakęsti elgetų ir blo
gai apsirengusių žmonių (vai
kų ir moterų jis niekuomet 
neliesdavo), o svarbiausia — 
jis niekam neleisdavo ką nors 
išnešti; nešulys ant pečių ar
ba rankose tuoj sukeldavo jo 
įtarimą, ir tuomet vargas įtar
to žmogaus kelnėms ir/paga
liau vargas mano piniginei!

Dar nė- 
kad sy- 
man^s, 
kur aš

žinoma,

eiti 
“čia, 
Tuo

Daug yra man tekę per jį iš
mokėti pinigų! Kartą aš gir
džiu baisiausią triukšmą savo 
darželyje. Išeinu ir matau už 
vartelių prastai apsirengusį 
žmogų perplėštomis kelnėmis, 
o prieš vartelius—Pegasą nut- 
galėtojo pozoje, žmogus kar
čiai skundėsi Pegasu ii’ rėka
vo.. . bet dirbantieji antroje 
gatvės pusėje mūrininkai, 
garsiai juokdamiesi, pasakė 
man, kad tas pats žmogus nu
skynęs darže, obuolį ir tik tuo
met jį Pegasas užpuolęs.

Tiesą sakant, jis buvo rūs
taus ir griežto būdo, bet man 
-—nepaprastai ištikimas, net 
švelnus.

Pegaso, motina buvo savo 
laiku garsenybė ir taip pat la
bai rūstaus būdo—net šeimi
ninkui ji nesimeilindavo. Jo 
broliai ir seserys irgi pasižy
mėjo savo talentais, bet iš di
delio skaičiaus jo palikuonių 
nei vienas net iš tolo nega
lėjo su juo lygintis.

Praėjusiais (1870) metais 
jis dar buvo puikus, nors jau 
greitai pavargdavo, bet šiais 
metais visai pasikeitė. Aš įta-

panašu į smegenų sumink štė- Ą 
jimą. Dargi protą prarado, o 
negalima pasakyti, kad jis 
būtų perdaug senas. Jam iš 
viso devyneri metai. Gaila 
buvo matyti tą iš tiesų didj 
šunį, virtusį id i jotui; medžiok
lėje jis arba imdavo bepras
miškai ieškoti, t. y. bėgdavo 
pirmyn tiesia linija, nuleidęs 
uodegą ir panarinęs galvą, 
arba staiga sustodavo ir bukai 
į mane žiūrėdavo, lyg klaus
damas, ką gi reikia daryti ir 
kas gi jam atsitiko ?

Sic transit gloria mundi! 
Jis dar gyvena pas mane, 
kaip pensininkas, bet tai jau 
nebe senasis Pegasas—tai tik 
apgailėtinas griozdas! Aš at
sisveikinau su juo ne be liū
desio. “Sudie!—maniau aš, 
—mano nepalyginamasai šu
nie ! Tavęs aš neužmiršiu am
žinai ir jau niekuomet neįsi- 
gysiu tokio draugo!”

Vargu jau ir bemedžiosiu 
daugiau.

San Francisco. — Garve
žių Mašinistų ir Ugniakū- 
rių Brolija atidėjo streiką 
prieš vakarinius geležinke-

riu, kad jam atsitiko kažkas liūs. 
---------------------------------------------------- -JL____L__________________ t- - - - —
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| Matykite 5 Sovietines Filmas i 

j 1—Harvest Festival 3—Ali Slavs Unite \ 1

1 2—Soviet Soil 4—A Drop of Milk į
5—How Russians Play Į

Šeštadienį,. Gruodžio 18 Dec. j 

{ AMERICAN - RUSSIAN CENTER j 
| 53 BROOME STREET, — PRADŽIA 8 jVAL. VAK. ‘
I Vakarą rengia Ain-Russian Frat. Sdc., Lodge .3060 į
Į Įžanga 65c (taksai įskaityti) " į
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VACUUM CLEANERS 
GAS & ELECTRIC 
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104-12 Hist Richmond Hill, N. Y
Virginia 3-5397 

PAS MUS GALIMA PIRKTI IR ANT IŠMOKĖJIMŲ

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me ihodernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu- ir kainomis 
būsite patenkinti.

jei1

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA

Tei. Poplar 4110

4 pus!.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penki., Grtik>. 17, 1948
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DETROITO ŽINIOS
LIETUVIŲ MENO ŠVENTĖ

Pagaliau Detroito progresy
viu lietuviu 
Festivalis 
tuliuojasi 
lis arba 
Detroite
30 ir gegužės 
m. Festivalio 
samdė vieną iš 
šių svetainių Detroite, Ukrai
nian National Temple, 4655 
Martin Avenue, Detroit 10, 
Mich.

svajonė “Meno 
ir mūsų mieste” ru- 
į tikrovę. Festiva- 

meno, dainų šventė 
balandžio 29, 

1 dieną, 1949 
komitetas nu- 
moderniškiau-

Gi svetainė randasi vaka
rinėj miesto daly, pusė bloko 
į šiaurę nuo Michigan gatvės, 
ir yra labai lengvai priva
žiuojama iŠ visų miesto dalių. 
Talpos Ši svetainė turi virš 
1,500 sėdynių. Nauja, švari 
ir su įvairiais parankumais. 
Estrada erdvi, gerai įrengta, 
su visom reikalingom scene-

rijom ir pritaikytom įvairių 
spalvų šviesomis, šokiams 
grindys erdvios, švarios ir sli
džios lyg ledas. Taip, kad 
galima čielą naktį praleisti šo
kant be jokio nuovargio.

Vaišėms yra ilgas moderniš
kas bufetas, moderniška virtu
vė ir valgomas kambarys, 
lengvai susodinąs 500 svečių. 
Valgomam kambary yra maža 
estrada, kur galima vaidinti 
nemažas veikaliukas arba tu
rėti rankdarbių parodą 
kį kitą priedą.

Iš to, kas pasakyta, 
kad meno ‘šventė turėti 
ite ne tik pasimota, o

ar ko-

aišku, 
Dbtro- 
bus ir 

įvykinta. Bus parodyta, kad
mūsų kolonija stovi pirmose 
eilėse .ne tik automobilių ga
myboj, o ir kultūroj bei me
ne. Darbo ta linkme dar tik 
pradžia padaryta. Prieš mus

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

AUKSINIAI IR DEIMANTINIAI DAIKTAI

LAIKRODŽIAI, 
ŽIEDAI, 

BRONSELfiTAI, 
LAK ET ŪKAI

Didelis pasirinkimas gražiausių džiulerių
Kalėdų dovanoms yra pas

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

Prieš City Market

, Taipgi taisome laikrodžius ir visokius džiulerius.
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Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
RHE1NGOLD

BEER & ALES

32TenEyck S
Tel. EVergrcęn 4-8174
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Paul Gustas Funeral Home
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N.
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuųkite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

r •* /
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 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
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August Gustas 
BELTAIRE FLORIST
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Lietuvis Kvietkų Pardavėjas |
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N.,Y. |

(Kampas 68th St.) «

Atsitikimo varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., g 
telefonnokite: A

-SHoreioad 8-9330 ■ g
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, | 

ko jūs reikalausite. į

Specialistai Pritaikymui ' A
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

stovi pusėtina užduotis... Kad 
viskas išeitų sklandžiai, visi 
subruskime į darbą! Verbuo
kime talką! Rinkime apgar
sinimus į programus! Nelauk 
k i me, kad kas paragintų ar 
paprašytų nrie darbo, nedels-’ 
kimo rytojui, o dirbkime šian
dien, tai rytojus bus užti
krintas! Rytojus bus šviesus, 
bus mūsų!

Sekantis Festivalio Komite
to susirinkimas 
džio 
ryte,

įvyks gruo-
19 d., sekmadienį, 10 vai.
4097 Porter St.

Dr. M. D. Pdlevičius.

APŠVIETOS REIKALAILLD
Iš 188-tos Kuopos Veikimo
Mūsų, hamtramekiečių, LLD 

kuopa apšvietos reikaluose ne
atsilieka nuo kitų. Kuopa jau 
ne kartą yra parėmusi finan
siškai Centrą, kad nors kiek 
atsilyginti už tai, kiek Cen
tras duoda nariams, išleisda
mas tokias brangias ir nau
dingas knygas ir žurnalą 
“Šviesą.”

Literatūros Draugija yra 
neapsakomai svarbi organiza
cija lietuvių išeivijoje. Kiek 
jau paskleista apšvietos išlei
džiant virš 50 knygų. O da
bar, jau virš desėtkas metų 
kaip nariai gauna bertaininį 
žurnalą. Be to, kiek sureng
ta prakalbų, paskaitų ir kito
kių kultūrinių vakarų. Tą te
galėjo atlikti tik organizuotas 
kūnas — šimtai LLD kuopų.

Hamtramekiečių 188-ta kuo- 
rengia draugišką vakarą 
mėnesio 18 dieną, i^as 

317 Cody 
de- 

kad 
pa- 
vai-

pa 
šio menesio 18 
draugus Totorius, 
St. Komisija ir valdyba 
d a didžiausias pastangas, 
parengimas .kuo geriausiai

Užtikrina gardžias 
draugišką pažmonį vi- 

O pelnas skiriamas 
Literatūros Fondui, 

visi kuopiečiai ragina
mi dalyvauti ir atsivesti savo 
draugus. LLD Narys.

šes ir 
siems. 
Centro

Nanking, Kinija. — Čia 
tūkstančiais pasklido lape
liai, kurie šaukia tautinin
kus daryti paliaubas su ki
nų komunistais.

ŽOLĖS ARBATOS
FORMOJE

kraują nuo visokių nešvarumų 
išgąsčio, bemiegės, galvos ir spran-
skaudėjimų, ausyse ūžimo 

kosulio, dusulio bei astmos

Hay-fcvcr

Valo 
Nuo 

do
Nuo
Vyriškumo pataisymui ...
Nuo užsisenėjusio kataro, 

ar rose catharh .. ......
Sunkiu mėnesinių sureguliavimas 
Pailių arbata 85c. 
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo 

tarpina ir varo laukan akmenėlius
Ncsišlapyk bemiegant ..............................
1'RAJANKOS šaknys dėl arielkos .......
Valnija vidurius, labai gera arbata 
Nuo sutukimo .eik kūdyn ..................
Nuo cukrinės ligos (Diabetes) ..............
Nuo užsisenėjusio bronkaitis '■.................
Nuo vlsokii/ išbėritnų, pimples ...........
Plaukų tonikas nuo pleiskanų, ' \ > 

apsaugoja nuo pražilinu, ir slinkimo
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Ni

Mostis

60c

85c 
. 60c 
$1.25

$1.25
75c 

$1.25

60c
60c

$1.00
60c
§5c 
85c 

, 75c 
$1.00

60c
85c 

, 85c
60c

surūtritshi pilvo, heartburn 
nemalonaus kvrfpo i burnos 
vandeninės ir'širdies liftų .

uo neuralgijos, nenraitis ir kitų pana
šių. šita arbata ne tik užeina kelią 
šioms ligoms, bet ištarpina susuktus 
guzus ant sąnarių vartojant per kokį 
laiką ........... ..... ....... ...............................

Tyra mostis stabdo bile kokį niežulį 
ir galima vartoti bile kur ...........

Nuo visokių reumatiškų sausgėlių .......
Laiškams poplera į Lietuvą su apie 15 

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

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

M. ZUKAIT1S, 331 Dean Terr. 
Spencerport, N. Y.

$1.75

$1.25
60c

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorėlis, maldų knyga, pavčiks- 
luotiB mišių maldos. Celuloidos gražiais 
viršais. Tilžės spaudos ...................

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

Biblija, su 379 paveikslais, su išaiški- 
\nimu, ką jie ženklina, SU apskaity

mu, ką iiė reiškia ..........................
Nebijok įnirti, nes iš jos neišbėgsi ..... 
Saulė ir .visos dangiškos planetos ir 

jų kelionė vienos aplink kitą ........
Celibatas, neženotų kunigų ...................
Sawizrolas didis klasterius ....................
Raginis, gražios pasakos ........... ............
Dainų apie 120 įvairiausių ................
Jonas ii^ Alenutė, ‘ gražios pasaką ....
I^rimė ir planetų nubūrimai 
Naujausia dldalė sapny knyga 
Detroito muštynės už dalinimą lapelių 

prie lietuvių bažnyčios .,........ ............
Duktė marių, graži apysaka ..................
Karvės ir sūrių padarymas ...... ............
Kaip duktė gyveno pustynčjc ..............i
NcužmokatOas'žiedas, graži pasaka .......
Gudrus picinchųkaš .................................
Lengvas, būdas išmokt angliškos kalbos 

be kito pagalbos .... ....................:....
Girtuoklių gadzinkos h* gyvenimas .......
istorijų Seno ir Naujo, su paveikslais 
Juokų vežimas ir ar paeini iš monkės 

ir kiti monologai ........... ...................
Nojaus Arka, įdomūs skaitymai ...... .
Keliautojai j Šventąją žemę Jeruzalę 
Lytiškos ligos ir khlp apsisaugoti .......
Pitiighi galvažudžiai ir prio ko jie 

žtnogų priveda . ..................................
Paparčio žiedas, kaip jį atrasti ■...........
Patarimai vyrams ir moterims apie 

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

ir jos pasmaugimas ......................
Pekla, kur ji yra ir kum reikalinga?

Su kankinimo paveikslais ..................
Raktas į laimingesnį gyvenimą ...........
Ragana, gražios apysakos ......................
Rymo Popiežius, ar Jis yra tikras’

Kristaus įpėdinis? ...................\..... ’...

$1.75

75c

$2.25
. 60c

..... 50c 
.... 30c 
.... 35c 
.... 35c 
.... 75c 
.... 25c
.... 25c
. $1.75

35c 
25c 
25c 
25c' 
35č 
25c

35c 
30c 
25c

35c 
25c 
35c 
35c

25c 
25c

$2.50

, 25c

35c
$į.o6 

35c

$1.5(1 
Velnias kapitonas, 3-Jų tomų knyga $1.50 

15cr 
su 450 receptų $1.00

Kabalas, laimių nubūrimas
Lietuviška gaspadinė,

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

CHICAGOS ŽINIOS
International Harvester Žinios

Šita kompanija išdirba ūkio 
padargus-mašinas. Dabar tų

• mašinų didesnę pusę išgabena 
į kitas šalis, /Ox Amerikos ūki
ninkai ‘dar ir dabar, kenčia 
trūkumą padargų, negaudami 
nusipirkti tų mašinų.

Rodos, pirma turėtų būti 
savo šalies ūkininkai aprūpin
ti, o paskui siunčiama kitom 
šalim. Kodėl International 
Harvester kompanija taip da
ro ?

I n te r n at i o n a 1 Harvester, 
kaip ir kitos jai panašios kom
panijos, šlčėi^ia, kad jos yra 
geriausios ^patriotės šalies ir 
labai myli Amerikos ūkinin
kus ir tt. Bet mašinų ne pa
rūpina užtektinai savų šalies 
ūkininkams. Tai geras kapi
talistiškas patriotizmas, ar 
ne ?

International Harvester ir 
kitos taip daro, kad būtų trū
kumas ūkiškų mašinų šalyje, 
štai dėl ko taip yra. Ūkinin® 
kui nuėjus pas vietinį agentą 
ir pareiškus, kad jis nori pirk
ti toki ir tokį padargą, maši
ną, tai gauna nuo agento at
sakymą, kad yra didelis trū
kumas ir sunku gauti; ims il
gas laikas, bet jis stengsis tau 
gauti, kaip greičiausiai gali
ma.

Ūkininkas apie kainą ma
šinos, kad perbrangi, bijosi ir 
užsiminti, nes žino, kad agen
tas pasakys: džiaukis gavęs, 
nes kitam gali tekti. Dabarti
niu laiku ūkiškos mašinos yra 
labai pabrangę. Tai kompa
nijos tiksliai taip daro, kad 
sudarius ūkio mašinų trūku
mą ir šalies ūkininkus 
galima labiAu išnaudoti 
patriotizmo.
International Harvester 
Laiškūs Rašinėti Darbininkam 

ši kompanija labai myli laiš
kus rašinėt savo darbininkam. Į 
žinoma, tuose laiškuose jokio 
rimtumo nebūna 
Daugiausia tušti 
ir kvailystės.

Pereitą savaitę 
tional Harvester 
gavome po laišką, 
kvailiausias iš visų 
kų. Jis skamba šitaip: 
parašem laišką jūsų 
valdybai, atsiklausdami, ar 
unija sutiks ir pavelys mums 
sekantį dalyką įvykdyt. Mes, 
kompanija, nusprendėm visiem 
darbininkam, kurie tik dirba 
mūsų įmonėse, užmokėti už dvi 
dienas, t.y. Kalėdas ir Naujus 
Metus.”

Tai matote, kokia “gera” In
ternational Harvester Co., su
tinka užmokėti už du šventadie
nius savo darbininkams, bet bi
josi mokėt be unijos paveliji
mo. Bij'osi uniją užrūstinti. 
Čia norėta uniją pajuokti savo 
kvailu laišku.

ūkio Padargų unija šiaip at
sakė kompanijai: “Taip, mes 
sutinkame, kad kompanija' mo
kėtų ir kompanija turi mokėti 
ne iš loskos, bet kontrakte - su
tartyje yra padaryta ir kompa
nija (jūs) sutikote mokėti už 
6 šventadienius per metus — 
Kalėdos ir Nauji Metai įeina į 
tąjį skaičių.”

Tai matote, kaip In t.. Harves
ter pati save pastato ant juo- 
ko< , .

Susivienijimo Dvieju Unijų
* Klausimu >

CIO viršūrtės su Philip Mur
ray nori suvienyti, mūsų uniją 
su automobilių unija. Taip nu
tarta CIO atsibuvusioje kon- 
ventijojė, Portland, Ore. Labai 
gražiai skamba iš paviršiaus 
žiūrint. Rodos, niekas neturėtų7 
priešintis tam nutarimui.

Bet pažiūrėkime į tą nutari
mą, koksaE tikslas CIO virši
ninkų' taip daryti neatsiklausus 
Ūkio Padargų unijos vadovybės 
ar sutiks vienytis su Automobi
lių Darbininkų Unija.

CIO valdininkai ūkio padar
gų unijai davė įsakymą, kad į 
60 dienų laiko turi prisidėt prie 
UAW. Tai reiškia1 diktatoriškas 
įsakymas, skaldymas darbinin
kų vienybės.

Ūkio Padargų unija yra va
dovybėje progresyviškų žmonių, 
tikrai atsidavusių’ ir pasišveii-sias pavyzdys ir idealas.

būtu 
varde

Myli

parašyta, 
pasigyrimai

iš Interna- 
kompanijos 

Tai bus 
gautų laiš- 

“Mes 
unij os 

atsiklausdami,

Rochester, N. Y
tusių ginti darbininkų reika
lus. Tai dėlto dešinieji CIO vir
šininkai, kaip Philip Murray, 
Reuther ir kiti, neapkenčia mū
sų unijos viršininkų.

Galima štai kas pasakyti 
tiems CIO dešiniesiems .vadams, 
kad su prievarta bus sunku 
priversti Ūkio Padargų unijos 
darbininkus prisidėt prie UAW. 
Nacionalė CIO Pildomoji Tary
ba turėjo neužmiršti štai ko: 
du metai tam atgal ji buvo pa
darius tokį pat tarimą ir davus 
įsąkyr^ą Ūkio Padargų unijai 
prisidėt prie, United Auto Wor
kers unijos. Buvo daryta lygiai 
taip, kaip ir dabar, neatsiklau
sus mūsų unijos vadovybes, ar 
sutiks prisidėti prie UAW.

Na, ir kas išėjo? Mūsų uni
jos pildomoji taryba pareiškė, 
kad tokiu nutarimu pažemina 
mūsų uniją; kad yra nedemo
kratiška. Bet leido nariams 
slaptu balsavimu nubalsuoti, 
prisidėt arba ne. Trim ketvir
tadaliais balsų prieš vieną nu
balsavo mūsų Ūkio Padargų 
unijos nariai neprisidėti. Tas 
pats bus ir dabar.

Automobilių Unijos' dabarti
nė vadovybė perdaug, nedrau
giškai skymauja prieš mūsų 
uniją.. Kam yra iš to naudos? 
Aišku, fabrikantams yra nau
da, o mums, abiejų unijų eili
niams nariams, didelė blėdis iš 
to.

Ūkio Padargų unija pereitais 
metais norėjo prisidėt prie Au
tomobilių Darbininkų unijos. 
Bet dabartiniai UAW unijos 
viršininkai atmetė mūsų unijos 
prisidėjimo planą; nesutiko 
priimti Ūkio Padargų unijos. 
Buvo daroma politiniais sume
timais ir išrokavimais, nepri
imti progresyvių unijos.

Dabar, žinoma, kitokį vėjai 
papūtė, reakcija padidėjo, tai 
pas UAW biurokratus Reuther 

daugiau 
uni-

ir Murray pasidarė 
drąsos pulti progresyvius 
jų vadus.

Trumpu laiku parašysiu 
ūkio Padargų Nacionalės 
dančios Tarybos vienbalsiai 
priimtą pareiškimą šiuo klausi
mu, kurį priėmė savo laikytame 
posėdyje gruodžio 3-4 dd.

T i kr as U nijis I. as.

apie
PilT

me-

Vertingo Kūrybinio 
Patyrimo Lobynas

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
aušroje tokius tobulus
niškos kūrybos pavyzdžius.

Buržuazinės diktatūros 
metais, kai mes latvių akto
riai,' buvom atskirti nuo 
Maskvos, buvo stengtasi 
mus įtikinti, jog geriausieji 
Maskvos Dailės teatro at- 
siekimai yra jo praeity. 
Koks niekšiškas, nedoras 
šmeižtas! Ne, • MCHAT’as 
taj šios dienos teatras. Dar 
daugiau, tai ateities teat-' 
ras, įsitikinusiai žengiąs so
cialistinio realizmo keliu, 
nurodytu didžiojo Btalino.

Mes todėl taip mylim Ma
skvos Dailės teatrą, kad per 
jį su mumis kalba žymiau
sieji rusų tautos sūnūs, jos 
literatūros šviesiausieji ge
nijai: Tolstojus, Ostrovskis, 
Čechovas, Gorkis.

Latvių tauta su didžiu 
širdingumu ir šiltumu pri
ėmė didžios rusų tautos 
meną, praturtinantį ir pra- 
plečiantį mūsų pačių kultū
rą? Latvių tarybiniai rašy
tojai, sekdami klasikinius ir 
šių laikų rusų rašytojus, iš
eina didžią mokyklą. Latvių 
teatro veikėjai ir drama
turgai, susipažindami su 
Gorkio vardo Maskvos Dai
lės teatru, su Mažuoju ir ki
tais nuostabiais Maskvos ir 
Leningrado teatrų darbais, 
įsigyja geriausių įgudimų, 
supranta, kaip toliau vysty
ti ir tobulinti savo talentą, 
patį šavo meno metodą.

Maskvos Dailės teatras, 
sukurtas Stanislavskio ir 
Nemirovič-Dančenko bėi jo 
kolektyvo, yra kiekvienam, 
įžengusiam scenėn puikiau-

Gruodžio 3-čią įvyko Gede
mino Draugystės priešmetinis 
susirinkimas. Buvo išduota 
daug raportų iš veikimo.

Išrinkta valdyba 1949-tiems 
metams. Pirmininku — G. 
švedas, vjce-pirmininku — F. 
Manelis, finansų raštininku— 
K. Anderson, užrašų raštinin
ku — J. Evans, finansų glo
bėju — O. Vilimaitienė, iž
dininku — P. žirgulis, direk
toriais — Ch. Gužauskas ir 
F. žirgulienė, trustistais — G. 
Vaitas ir Manelis, maršalka— 
P. Bugailiškis, koresponden- 
tu—’L. Bekis.

Nutarta surengti vakarie
nę 5-tą dieną vasario. Va
karienės komisija: O. Begans- 
kienė, G. Labeikienė, A. Mil- 
čius, F. Manelis, P. Bugailiš- 
kis.

Prašome kitų organizacijų 
tą dieną nieko nerengti ir vi
siems atsilankyti, 
remti Gedemino 
nes tai viena iš
draugijų R o c h e st e r y j p .

Prisirašė vienas naujas na
rys, jaunuolis. Mes kviečiame 
visus jaunuolius 
rašyti.

tuomi pa- 
Draugystę, 

geriausių

ateiti prisi-
Koresp.

Mūsų Miesto Ligoniai
F. Baltakis susirgo, jau 2 

mėnesiai kai suparalyžiavo vi
są dešinę jo pusę. Randasi 
ligoninėje. Labai gaila drau
go Baltakio — buvo labai ge-

į Egzaminuojant Akis,:: 
Rdgnmp RpcpnfnsRašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn,-N. Y^.

Tel. ST. 2-8842
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Matthew 
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

Tel. MArket 1-5172

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN; k Y.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

| MAX PEIST, Ph. G., 
| EDWIN LANE, Ph. G.
į Tel. EVergreen 7-6288
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ras žmogus, darbo klases rė
mėjas ir Laisvės skaitytojas. 
Jis visur eidavo ir aukaudavo 
darbininkiškiems reikalams.

Jau 3 savaitės serga Emilis 
Strolis,' Laisvės skaitytojas ir 
darbo klasės rėmėjas.

Serga Ona Galinaitiehė, 
Laisvės skaitytoja ir darbi
ninkų klasės rėmėja.

Juozas Velykis jau seniai 
serga. x

Visiems velinamė greitai pa- 
sveikti. » L. B.

PRANEŠIMAI
PATERSON, N. J.

LLD 84 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 19 dt, 3:00 v. dieną, pas 
V. Bingelą, 82 Keen St. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes yra iš 
Centro prisiųstos knygos už 1948 
m., tad šiame susirinkime visi gau
site knygą. Taipgi reikia pasirtiokė- 
ti duokles už 1949 metus, bus ren
kama ir valdyba naujiem metam.
— Sekr. (295-296)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. Komitetas rengia pie

tus. kurie įvyks gruodžio 19 d.. 
Liet. Taut. Namo kambariuose, N. 
Main St. (8 Vine St.), 1:30 vai. 
dieną. įžangos nebus. Pasimokysite 
bevalgant. Sis parengimas yra Už
baigimas vakarienes, kuri įvyko 
gruodžio 11 d. ir tuomet visi gerai 
privalgę. Prašome vietinius ir iš 
apylinkes dalyvauti, būsite paten
kinti. — Kom. (296-297)

| J. J. Kaškiaučius, M. D. s
§ 580 Summer Avenue, *
y . Newark 4, N. J. ANewark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

• 231 Bedford Avenue 
i Brooklyn U, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770,

jGERI PIETOS!
i Kąda norite gerų pietų,
Į kreipkitės į

| Lorimer Coffee Shop
T ' "Frank Domikaitis

; Savininkas #•
417 Lorimęr Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar-

Ižovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

gwswwase’sseswei
F. W. Shalins"

(SHALINSKAS) ' :

4 Funeral Home
<1 o

84-02 Jamaica Avenue ::
Opposite Forest Parkway'1 I

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150 • v
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tol. Virginia 7-4499

&
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STAGG 2-504$
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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)Penkt., Gruo. 17, 194®
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Sutikime Naujus Metus Kviečiame Atvykti į Puodų 
Su Aidiečiais Balių Šį Sekmadienį

Plėšikai Brooklynietį 
Pavežiojo po Miestą

New Yorko CIO Taryba 
Paneigė Šaukimą 
Vienybei!

Darbiečiai Ragino (
Netaksuoti Darbininkų

Aido Choras rengia labai 
šaunų Naujų Metų sutikimą, 
kuris įvyks Liberty Auditori
um patalpose. Norintieji da
lyvauti, prašomi įsigyti bilie
tus iš anksto, tai nereikės vi
duje laukti eilės. Aid ie
čiai tikisi turėti daug svečių, 
nes turi labai daug simpatiza- 
torių, ir, be to, šį vakarą retai 
kuris pasiliks namuose.

Kiekvienam svečiui, kaip 
paprastai per Naujus Metus 
yra priimta, bus įteikta ke
puraitė arba koks nors kitas 
dalykėlis pasipuošimui. Bilie
tai $1.25.

Bilietų galima gauti pas ai- 
diečius ir Laisvės raštinėje.

H. F.

Lietuvių Moterų 
Klubo draugiškas 
įvyks jau šį sekmadienį, gruo
džio 19-tą, visą popietį ir va
karą, Liberty Auditorijos pa
talpose, kampas 110th St. ir 
Atlantic Ave., Richmond Hill,

Apšvietos 
pobūvis

į žangu
nemokama.

Turėsime meno programos 
ir šiaip margumynų, o išniku
siems didelį pasirinkimą sti
prių valgių ir šventiškų gar
dumynų, už kuriuos mokestis 
pagal jūsų pačių nuožiūrą ir 
išgalę.

Naudą 
kalėdinio 
riame
įrankiams •

abiejų dar labai trūksta, 
jauna įstaiga kol kas dar 
turi pakankamai ištekliaus 
visko reikalingo pripirkti, nes 
visi tie reikmenys labai bran
gūs. Pavyzdžiui, geras puo
das, kokių nebūtų perdaug 

I gavus dar bent 2, kainuoja 
Į po virš $30 vienas. Dar bran
giau atsieina mechaniški

ne-

Radar Įspesiąs Apie 
Didžiuosius Sniegus

iš šio įvairaus pirm- 
pasilinksminimo ski-

a u d i to r i j os v i rt u v ės
ir indams, kurių i

Ateikite pasižmonėti ir sa
vo atsilankymu palengvinkite 
darbą mums, kuriems tenka 
bankietams ir visoms pramo
goms valgius gaminti. Tuo 
patimi pagerinsite ir patarna
vimą visiems svečiams, o tas 
viskas prisidės mūsų visų įstai
gos kreditui. I

Moterų ApŠvjetos Klubas.

Irving Klapp, chemistas, 
dienomis dirbąs Clifton, N. J., 
o vakarais lankąs-Washington 
Square College, New Yorke, 
pusiaunaktį, ties Kings High
way subway stotimi, Brookly
ne, buvęs grąsinimu įsodintas 
į auto su dviemis vyrais ir 
pavėžintas po gatves Brook
lyne ir net iki Newarko iki 
jam iškrėtė kišenius,

Iš jo atėmę $65 vertės laik
rodėlį, $40 vertes žiedą, bet 
pinigų radę tiktai 34 centus. 
Tų neėmę. Newarke jį išvarę 
iš mašinos. Priedams, dar iš
metę ant šaligatvio pusdolerį, 
sakydami, jog tai fėrui, par
važiuoti namo. Jis parvažia
vo namo paryčiais.

Vaistijinė CIO Taryba, susi
rinkusi pasiruošti valstijos 
konvencijai, prasidėsiančiai 
galo šios savaitės, nepaiso pa
ruošti programos veiksmui al
gų, geresnių sąlygų , ir darbi
ninkų politinės veiklos'aksti- 

-nirhui. Ne. ,
Taryba, valdoma dešiniųjų, 

suskubo priimti rezoliucijas 
pasmerkti progresyvių trečio
sios partijos judėjimą ir pa
remti visašališkųjų unijos vir
šininku pastangas suskaldyti 
pasaulinę unijinio .judėjimo 
organizaciją — World Feder
ation of Trade Unions.

Visa tai, aišku, labai džiu
gina fabrikantus. Jie to se
niai laukė, tam samdė šni
pus. O dabar radosi pačių 
darbininkų apmokami ponai
čiai, kurie jiems patarnauja.

Oro
Bat-
yra

radar in-
kuris “pamatys”

Jungtinių Valstijų 
Biuras, turįs raštinę 17 
tery Place, New Yorke, 
įsigijęs ir bile dieną laukiąs 
atvežamo galingo 
strumento,
sniegu debesis ii* audras už 80 
iki 200 mylių. Tuomi teiks 
miestui mažiausia 6 valandas 
prisirengti.

Gavęs žinias, oro biuras jas 
tuojau paskelbs, kaip visuo
met, per miestavą radio stotį 
WNYC, ir kitais reikalingais 
atitinkamas įstaigas pasiekti 
ryšiais.

Sykiu su paskelbimu naujo
vės, kurios dar tebelaukiame, 
tarsi lenktyniuodamas, trečia
dienį užėjo pirmasis storokas 
sniegas, išdrįsęs pasilikti kie- 

namųmuose, ant mašinų ii* 
stogų ir sustojus snigti.

MIRĖ
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Apie Jurgio Kuraičio 
Laidotuves

Laisvėje jau buvo minėta, 
jog Jurgis Kuraitis, netikėtai 
miręs gruodžio 3-čios rytą, 
buvo išvežtas į Naugatuck, 
Conn., palaidoti ir jog laido
tuvėmis rūpinosi jo brolis A- 
domas.

Po šermenų, velionies bro
lienė Mrs. A. Kuraitis plačiau 
apie visas apeigas pranešė ir 
atsiuntė vietinius laikraščius, 
kuriuose buvo Jurgis paminė- 

I tas, nurodyta jo šermenų ir 
laidotuvių vieta ir laikas. Iš 

i jos laiškų galima suprasti, jog 
■ dėl netikėtos Jurgio mirties ir 
i jie turėjo
; dymų, rūpesčių, 
Į būt, prisidėjo prie 
i ties, kad laisviečių 
negalėjo nuvykti į

! (.jų buvo tikėtasi

Gėlynų buvo didelių ir gra
žių, tarpo tų didelis vaini
kas nuo Laisves darbininkų.

Trumpas apeigas šermeninėj 
atliko dvasiškis O. N. Ber
tram iš $t. Paul’s lutheronų 
bažnyčios, Naugatuck.

“Šventasis” Ne Visy 
Išklausysiąs

iš New Yor.ko, iš kitų mies- 
Yorko 
gavęs 

“šven- 
prašy-

Maximiliano Rodriguez, 
m. amžiaus, gyvenęs 6 Henry 
St., Brooklyn, N. Y., mirė 
gruodžio 1 d. Buvo palaido

tas gruodžio 6 d., Cypress
Hills kapinėse. Velionis pa
liko nuliūdime šeimą ir arti
mas gimines. Laidotuvių ap
eigomis rūpinosi grab. Povi
las Gustas.

netikėtų susitruk- 
k tiri e, gal

tos padė- 
atstovybė 
laidotuves 
7-tą, tapo

palaidotas 6-tą gruodžio).
Mrs. Kuraitis rašo:
Kūną? nebuvo -išleistas iš 

New Yorko lauktu laiku, tad į 
Naugatuck tapo atvežtas tarp 
8:30 ir 9 šeštadienio vakarą, 
gruodžio 4-tą, nebebuvo gali
ma pašarvoti tą vakarą, kaip 
buvo planuota. Teko tenkin
tis tik keliomis valandomis 
sekmadienį nuo 2 iki 5 ir nuo

Palaidotas Grove kapinėse, 
Naugatuck, šeimos plote, ku
ris randasi gražiame kalne
lyje, apsuptas baltais beržais.

Karstą nešė John J. Ena- 
mait, Adolph Mikelėnas, Har
ry Brozait, William Marcin- 
kevich, Fred Enamait, ir 
George Mažeika.

Labai apgailestaujame, kad 
iš anksto nenumatytos sąly
gos sukliudė newyorkiecius jo 
draugus.

Nuoširdžiai,
Mrs. A. Kuraitis.

tų ir iš užjūrių New 
central in is paštas jau 
5,000 laiškų, adresuotų 
tajam Klaus’ui,” su
mais dovanų ir visokių malo
nių šventėmis.

Pašto viršininkas Albert 
Goldman sako, kad šiemet, 
pirmu kartu bėgiu 15-kos me
tų praktikos užvaduoti “šven
tąjį,” paštininkai gal nepa
jėgsią visų patenkinti, nes 
pašto darbininkai’turi sudėję 
tam tikslui tiktai $3,000, iš 
kurios, sumos jau yra numa
tyti reikalingai paštininkų 
simpatijos 2,100 vaikų jų pa
čių aptarnaujamose susiedijo
se.

AUTOMOBILISTAMS i
Pradėjo parduoti auto re

gistracijos lenteles 1949 me
tams, bet jų negalėsite var
toti iki šausio 1-mos. šiemet 
newyprkieciai gaus tik mažą 
lentelę, prijungiamą prie per- 
nykščios. Ant jos bus regis
tracijos numeris ir stambūs 
numeriai “49.” Lentelė juoda, 
numeriai oranžavos spalvos.

Darymu ne visos, tik dalies 
naujos lentelės, sutaupo meta
lo ir pinigų.

“Ligoje apdraudai ištekliai 
turėtų susidaryti iš bendro 
socialūs apdraudos fondo ar
ba duoklę turėtų sumokėti 
samdytojai,” pareiškė Daniel 
Allen, Amerikos Darbo Parti
jos darbo unijų divizijos di
rektorius.

. Darbiečiai sako, kad jie 
griežtai kovos prieš iš naujo 
aptaksavimą darbininkų al
gos, kaip tą siūlo guberna
torius Dewey. Jis sakosi su
tinkąs, kad darbininkai gautų 
valdinę ligoje apdraudą, kaip 
kad gauna laikiname nedar
be ar senatvėje, bet jis siūlo 
dar daugiau aptaksuoti darbi
ninkų algas. . 1

Aptaksuoti reikėtų, kaip 
neoficialiai aprokuota, po apie 
1 nuošimtį.

Darbiečiai ir kiti darbinin
kų aplupimo priešai nurodinė
ja, kad yra pakankamai iš
tekliaus bendrame socialūs ap
draudos fonde. Jame susi
kaupęs perviršis per eilę metų 
grąžinamas fabrikantams ir 
kitų įmonių savininkams. To
kiais perviršiais ateinančiais 
metais numatoma sugrąžinti 
firmoms apie $123,000,000 iš 
nedarbo apdraudos fondo.
Ragina Pagerinti Apdraudą

Darbiečiai ir visi progresy
viai jau seniai reikalauja pa
gerinti visą valdinės apdrau
dos sistemą:

Duoti apdraudą netekusiems 
darbo dėl ligos.

Apdrausti visus be išimties 
darbininkus ir priimti ma
žiausių įstaigėlių savininkus.

Duoti ligoje pašalpą tomis 
pat sąlygomis, kokiomis duo
dama nedarbo apdrauda.

Prie dabartinių nuostatų, 
nedirbantis darbininkas, po 
atitinkamo palaukimo, gauna 
nedarbo apdraudą.. Bet jeigu 
jis tuo tarpu susirgo, jis ne
gauna apdraudos. Jeigu dėl 
ligos prarado darbą, taip pat 
negauna nei nedarbo apdrau
dos. O kelintas ilgai sirgęs 
gauna savo darbą atgal ?

Sugrįžo iš Ligoninės
Mike Daniels, buvęs pavo

jingai susirgęs ir tūlą laiką iš
gulėjęs ligoninėje, sveiksta, 
gruodžio 15-tą sugrįžo iš li
goninės namo. Jo šeimininkė 
buvo užėjusi į Laisvės rašti
nę parnešti jam kelias kopi
jas Laisvės. Sveikas būdamas 
jis pats kas dieną užeidavo 
pasiimti dienraščio, yra nuo
latinis, ilgametis dienraščio 
skaitytojas.

SULAUKĖM ŽIEMOS

pra-
trečiadienį sulėtino
Ypačiai slidūs ir pa

šlapdriba New Yorke 
ėjusį 
trafiką.
vojingi buvo iškeltieji keliai ir 
tiltai. Tūlas užtrukęs apie 3 
valandas pervažiuoti tiltą, že
miausia temperatūra buvo 28 
laipsniai. Prisnigo iki 4 colių.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas prie vir

tuvės ir už baro dirbti, vyras ar 
moteriškė. Kreipkitės j Happy Days 
Restaurantą, 426 So. 5th St., Brook
lyn, N. Y. > (296-297)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai, dideli ir maži; vien tik dėl vy
rų. Valgio nebus galima daryti. 
Kreipkitės bile laiku sekamu adre
su: 281 South 5th St., arti Marcy 
Ave., Brooklyn, N. Y. Skambinkite 
Bell No. 1. (296-298)

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys, kreipkitės 426 South 5th St., 
Brooklyn, N. Y. (Informacijų klaus
kite Happy Days Restaurante).

(296-297)

*

Didžiuma tų 
viršininkas, yra 
rodo tų šeimų 
teklius, vargus.

laiškų, sako 
liūdni. Jie 

didžius neda-

Vincas Žilinskas, 55 m. am- i 
žiaus, gyvenęs 112 Hopkinson 
Avė., Brooklyne, mirė gruo
džio 15 d., namuose. Kūnas 
pašarvotas grab. Povilo Gus
to koplyčioj, 354 Marcy Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
gępodžio 20 d., šv. Jono ka
pinėse. Velionis paliko nu
liūdime žmoną Anna, sūnų 
Victor, dukterį Berthą Bedel, 
seserį Mary Tu kis, brolį John 
Žilinską ir daugiau giminių. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
grab. Povilas Gustas.
nenor1|Sileisti 
džiovininkų

Tūli Chester, N. Y., gyven
tojai nenorį įsileisti norimos 

•ten įsteigti vaistijinė skale li
goninės džiovininkams. Ko
kios tam priežastys — ne
skelbiama. Pinigiškai miestas 
nebūtų taksuojamas, nes vals
tija moka po $2.50 už kiekvie
no užgirto ligoninėn priimti 
ligonio dieną.

Jurgis buvo aprėdytas pilku 
kostiumu, pritaikytu • kakla
raiščiu, baltais marškiniais su 
balta šilkine skaryte kišeniu- 
kyje. Atrodė kai gyvas. Jo 
karstas buvo žvilgančio ma- 
haganv, baltu satino pamuša
lu.

Eglaitės Parkuose
Miesto parkuose New Yorke 

įrengtos 24 eglaitės. Joms už- 
žibiųti x ruošiamos apeigos 
gruodžio 17-tos prievakarį, 
dalyvaujant miesto valdinin
kams. Didžiausioji iš miesta- 
vų yra prie City Hali, 60 pė
dų aukščio, o aukščiausioji 
visame mieste pastatyta 
Rockefeller Center, virš 90 pė
dų aukščio.

Po mažesnę eglaitę pastaty
ta ir susiedijų žaismavietėse, 
kur kada nors bėgiu sekamų 
dviejų savaičių bus suruošta 
pramogėlės vaikams, šimtas 
po visą miestą.

Dėkojame Mrs. A. Kuraitis 
už informaciją, kurios mes, o 
taip pat ir šimtai Jurgio drau
gų už dienraščio Laisves įstai
gos sienų, laukėme.

Waterbury Ąmerican ir 
Naugatuck Daily News gruo
džio 4-tos laidose buvo pra
nešta apie Jurgio mirtį ir pa
žymėta, kad jis dirbo Lietu
vių Kooperatyvei Spaudos 
Bendrovei, ir kad jis gyveno 
Brook lyne pastaraisiais 15-ka 
metų. Naugatuck laikraštis 
pakartojo pranešimą apie lai
dotuves ir 6-tos laidoje, atžy
mėdamas karsto nešėjus.

Laikraščiuose buvo praneš
ta, jog greta brolio Adomo su 
šeima, velionies Jurgio taipgi 
liko ir sesuo Anna M-ikelėnas 
su šeima, gyvenanti tame pat 
mieste. Netikėtame sąjūdyje 
pranešdami apie Jurgio mir
tį, dar nebuvome sužinoję, 
kad liko liūdesyje ir sesuo.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių.; 

padarau■ 
paveiks-; 
krajavus1 
su ame-i 

Rei-1

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Freedom Train dabar sugrį
žo į Bronx. Stovi ant 13-tų 
trukių New York Central 
traukinių stotyje ties Park 
Ave. ir 155th St.

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

f''
M

KONCERTAS
Rengia RUSSIAN BALALAIKA MUSICAL SOCIETY 

vadovybėje Alexander Kutin 
Programoje dalyvauja: ’

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

DORA BOSHOER, 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.

fc----------------- ------- --------------------------------------------------------------------- -----

grupių ir 
Iš senų 
naujus 

\ lūs ir 
sudarau 

11 rikoniškais. 
Hkalui esant 
■ padidinu tokio 
r dydžio, kokio pa- ! ! 
’ geidaujama. Tai- ;

pogi atmaliavoju ’ 
įvairiom spalvom.■

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn :: 

kampas Broadway ir Stone Ave., ; ; 
prie Chauncey St., B’way Line 

Tel. GLenmore 5-6191

| DANTŲ GYDYTOJAS | 

|Dr. A. Petrikai 
| 221 South 4th Street S
g BROOKLYN, N. Y. |

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždarytai

Valandos:

rjj TDD5C P 4 D 411 GRAND STREET 
A U r r o dAK Brooklyn, n. y.I

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION
s# r*

I TONY’S AJ
UP-TO-DATE £

y

i BARBER SHOP |
g ANTANAS LEIMONAS J
k? Savininkas

U 306 UNION AVENUE 1
įj GERAI PATYRĘ BARBERIAI $

I

frlCtSKKKtC^Mrc***************^
| GYDYTOJAS > «

f S. S. Locket, M. D. i
a

223 South 4th Street 5
M A
g BROOKLYN, N. Y. «
V ■y \ 1—2 dienom . 3S Valandos: į 6,_8 vakarais
5. k
w Ir Pagal Pasitarimais. a,

Telefonas EVergreen 4-0203 #

2<J2b į

APLANKYKITE ROBERT LIPTON’S į
Jewelry Store i

Įsteigta 1892 ę

Deimantai, Laikrodžiai, Džiūleriąi, Religijiniai į
Daiktai ir daugybė kitų daiktų perdaug g 

skaitlingų suminėti. į
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai

. garsinamų išdirbinių. ; 3
Kiekvienas pirkinys garantuojamas.

Apsimoka pirkti pas— • į

I T O .HF TV 701 Grand St., Brooklyn
JL-J JI. JL JI V-F 1 i arti Qraham Avenue

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per 

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves 
S 50

> UP 
Swirl Cut

S LIJ-UANICA SQUARE |

IRESTAURANTi
Steven Augustine Frank Sanko'

eg SAVININKAI
kĮ PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
<)^
g PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

g Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

g ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

$282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y .€
^4 Tel. EVergreen 4-9612 K

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

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

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

Fashion, ,f9 į 1 Hairdressers

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizgant} 

sukelia komplimentus

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

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

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

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Penkt., Gruo. 17, 1948




