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* bei“u 'buvo'.’"’ priXZ’iį30 Mylių Nuo Nankingo 
senosios mados užkietėję men- Į *
ševikai. Jiems naujoji Lenkija ■ , A ~ ,
svetimas dalykas. Jie socialia- | Sunaikino Dar 80,000 Ciang Kai-seko Tautininką
tais vadinasi tik iš vardo. Srt- į 
cializmu jie niekuomet netikė- į 
jo.

Bet Lenkijos socialistuose 
pakilo naujas (‘lementas, ku
riam rūpėjo socializmo lai
mėjimas. Už tai pasidarė ga
lima vienybė su komunistais.

šį įvykį Lenkijos žmonės 
pasitiko dideliu entuziazmu.

L. Prūseika Vilnyje duoda 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
nariams konstruktyvu patari- X 
mą. Jis rašo:

“Man išrodo, kad būtą daug 
naudos Lietuvių Literatūros 
Draugija^ jeigu jos nariai, 
liuosu noru, mokėtų iždan ne 
po pusantro dolerio, bet du 
dolerius.

“Aš padariau mažą išban
dymą ir pasėkos buvo geros. 
Bent dešimti narių pakalbi
nau,. ar sutiktų mokėti du do
lerius. Visi sutiko.

“Knygų leidimas dabar taip 
brangus, tai centrui būtinai 
reikia sustiprinti iždas.”

Paturimas labai sveikas. Ti
kiu, jog daugelis Draugijos 
narių šį patarimą parems mo
kėdami duokles už 19 19 me
tus-

O štai Draugijos sekreto
riui laiškutis iš Rochesterio :

“Aš jau prisiunčiu LLD 56 
kuopos narinių duoklių už 
1949 metus už 44 narius. Li
kusius bandysiu iškolektuoti 
dar šiais metais. Mes, roches- 
teriečiai, norėtumėme pasiro
dyti pirmutiniai garbės sura- 
- ” se.

Tajp rašo veiklusis ;>0 kuo- Įerjja ’(]ar nebombardavo
pos sekretorius J.’ Stanley. Ne
žinau, draugai, kas jus galėtų 
pralenkti. Sakote, tik bijotės 
Binghamtono. Bet iš ten dar 
nieko nesigirdėti apie __
metus.

■

Iš Londono rašo, kad anglai 
ruošiasi nesipykti su komunis
tine Kinija. Jie mano, kad jie 
biznį galės dar plačiau vesti, 
negu dabar. Dabar Kinijoje 
verda civilinis karas. • čiang 
Kai-šeko diktatūrą nuvertus, 
gyvenimas tam milžiniškam 
krašte simormalės. Visiems' 
bus sveikiau.

O laisvą 'Kinija nesikratys 
biznio su kitais, kad ir kapita
listiniais kraštais. Krašto at
statymui daug visko reikės. 
Daug kas bus galima gauti tik 
užsieniuose.

Didelis skirtumas, aišku, bus 
tik tame, kad užsieniečiai ne
begalės ponavoti ir kiniečiams 
kailį lupti. Imperialistiniam 
plėšikavimui vietos nebebus.

Naujas fašistinės Dirvos re
daktorius nenori nusileisti se
najam. Aš pradedu įsitikinti, 
kad Vincas Rastenis su k irs 
Karpiu. Jis gabiau plunksną 
vartoja ir turi didesnį talentą. 
Reikia žinoti, kad Rastenis 
mokėsi pas Smetoną ir Hit
lerį. Iš jų jis išmoko vieno 
dalyko: meluoti be jokios Sar
matos.

štai ką jis, pa v., rašo savo 
yeditoriale”:

“Brooklyne plačiai kalba
ma, kad Bimbos žmona ieško 
tarp ‘klerikalų,’ ‘menševikų’ 
ir net. . . ‘smetonininkų’ žmo
gaus, kuris. . . pasirašytų dar- 

‘ bo-buto pažymėjimą tokiam 
giminaičiui ar net broliui. Sa- 

(T$sa 5-me pusi.)

parbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Nanking, Kinija.— Čiang 
‘ Kai - seko tautininkų armi
ja nuo Pengpu pabėgo j vie
ną miestelį prie geležinkelio 
tiktai už 30 mylių į šiaurę 
nuo sostinės Nankingo.

Kinų komunistų - liaudi
ninkų radijas paskelbė, kad 
paskutinėmis dienomis jie, į 
pietus nuo Sučovo galutinai 
nušlavė tautininkų generolo 
Liti Po-čengo armiją, 80,000 
vyrų. Per 16 dienų pirmiau 
jie nukovė, sužeidė bei. su
ėmė daugiau kaip 100,000 
tautininkų kariuomenės.

Tie 180,000 tautininkų 
priklausė 12-jai Čiang Kai- 
šeko armijų grupei, bėgu
siai iš Sučovo, esą, “susi-

Kiną Komunistai Galį 
Greit Užimt Senąją 
Sostinę Peipingą

Peiping, Kinija. — Kinų 
liaudininkai, vadovaujant 
komunistams, užėmė Yen- 
čing ir Tsinghuą Universi
tetus, Peipingo priemies
čiuose.

New Yorko miesto radi
jas penktadienį sakė:

Komunistai yra apgulę 
senąją sostinę Peipingą vi
somis pusėmis, ir jie gali 
užimt miestą, kada tik pa
norėtų. Bet komunistų arti-

miesto.
Tsinghuą Universiteto 

profesoriai kalbėjosi su ko- 
J949 munistų kariais. Komunis- 

tai sakė, kad jie nenori ža
loti miesto ir skaudinti jo 
gyventojų.

Komunistų oficieriai ra
gino užimtus universitetus 
ramiai tęsti mokslo darbą.

Brazilijos Potvyniuose 
Žuvo 200 Žmonių

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Tvaniški lietūs sukėlė po
tvynius, kurie * nuskandino 
200 žmonių Rio de Janeiro 
ir Minas Geraes valstijose, 
Brazilijoj; padarė milionus 
dolerių nuostolių.

Per 8 mėnesius pirmiau 
karšta sausra tas vietas ke
pino.

MacArthur Remia Krikščio
niu Universitetą Japonam

Tokio, Japonija. — Ame
rikonai bažnytininkai suma
nė pastatyt didelį krikščio
nišką universitetą Japoni
joj. Sumanymą remia gene
rolas MacArthuras ir “pa
gonis” japonų karalius Hi
rohito.

Tam universitetui bus 
renkama 10 milionų dolerių 
Jungtinėse Valstijose. Mac- 
Arthur paskirtas universi
teto direktoriato garbės 
pirmininku.

ORAS.—šaltoka giedra.

jungt” su komunistų apsup
ta tautininkų armija Peng
pu.

Čiango karinių žinių a- 
gentūra ketvirtadienį pa
skelbė, kad bėgusieji nuo 
Sučovo, “pagaliaus susijun
gė” su esamais Pengpu tau
tininkai?. Bet Čiango ' karo 
ministerija to nesako ir 
praneša tik tiek, kad per dvi 
dienas valdžia negavo jokių 
žinių apie Sučovo armijos 
likučius.

Komunistai - liaudininkai 
pradėjo smarkias atakas 
prieš tautininkus ir paliai 
Didįjį Kanalą, 63 mylios į 
šiaurės rytus nuo Nankin
go.

ROMOS POLICIJA-ATA
KAVO VETERANUS '
Roma. — Policija užpuolė 

sužeistų Italijos karo vete
ranų demonstraciją prie vi
daus reikalų ministerijos. 
Policija važiavo ir “džyp- 
sais” ant demonstrantų. Ke
letas asmenų sunkiai sužei-

Susižeidė

nuo

Paryžius.
Francijos premjeras Henri 
Queuille, nugriūdamas 
seimo laiptų.

Anglijos Lėktuvai
Šnipinėją Izraelį

vy-Tel Aviv. — Izraelio 
riausybė kaltino anglus, 
kad jie slaptai lėktuvais 
skraido virš Izraelio valsty
bės ir fotografuoja tam tik
ras vietas.

Izraelio valdininkai taipgi 
tvirtino, kad Anglija vis 
dar siunčia tankus ir kitus 
ginklus arabiškiems kraš
tams, karui' prieš Izraelio 
valstybę.

Izraeliečiai neseniai pa
grobė 5 tokius tankus nuo 
įsiveržusių egiptėnų. Tai 
tankai, kuriuos Amerika 
davė Anglijai karo metu.

(Anglijos valdininkai už
ginčijo, kad jie siunčia gin
klus Egiptui.)

Paryžius. — Didelė darbi
ninkų delegacija nuo unijų 
iš įvairių šalių reikalavo, 
kad Jungtinės Tautos at
šauktų visus savo ambąsa- 
dorius iš Franko fašistų Is
panijos, kaip nutarė Jungt 
Tautų seimas 1946 m.

Rumunija Nuteisė 40
Kenkėjy-Sabotažninky

Bucharest, Rumunija. — 
Karinis rumunų teismas su
rado kaltais generolą Con- 
stantiną Nicolescu ir 39 ki
tus demokratinės valdžios 
priešus. Jie gadino pramo
nę ir kitaip kenkė valsty
bei. Už tai nuteisti 8 mėne
sius iki 25 metų kalėti. Tarp 
nuteistųjų yra keli buvusio
jo Rumunijos karaliaus o- 
ficieriai. .

Jankių Generolai Pavasarį, Vos 
Neiššaukę Karo prieš Sovietus

Washington. — Aukštieji 
Amerikos karininkai vos 
neišprovokavo karo prieš 
Sovietų Sąjungą praeitą pa
vasarį. Taip raportavo pa
tariamoji valdinė komisija, 
kuriai vadovauja buvęs pre
zidentas Herbertas > Hoove- 
ris ir pirmininkauja banki
ninkas Ferdinandas Ebers- 
tadtas.

Amęrikonai oro žvalgai 
tada pamatė, jog Sovietai 
rytinėje Vokietijoje perke
lia savo kariuomenės jungi
nius į skirtingas vietas. Tie 
šnipai išgąstingai pranešė 
Washington© valdžiai, kad 
Sovietai, girdi, “mobilizuo
ją armiją karui, siekdami 
užgrobt visą Eūropą.”

Washingtono generolai

Francija Turi Veikiančią 
Atominės Jėgos Krosnį

Paryžius. — Francija jau 
turi nuolatiniai veikiančią 
atominės jėgos krosnį Forte 
de Chatillon, netoli Pary
žiaus, kaip pranešė francū
zų valdžia.

Profesorius Frederic Jo- 
liot - Curie, komunistas val
diškos Atomų Jėgos Komi
sijos pirmininkas, sakė:

— Francija nebando ato
minių bombų daryti. Jinai 
stengiasi išvystyti atominę 
jėgą fabrikų mašinom vary
ti, šilumai ir elektrai ga
minti.

Dabartinė atominė urta- 
niumo krosnis visų pirma 
gamins isotopus, tai yra, 
atominiai pakeistus, radio- 
veiklius elementus, kaip me
dicinos ir kitų mokslų įran
kius.

New Yorko Times repor
teris Michael James užklaū-

ĮSAKYTA DEPORTUOT FAŠISTŲ PRIEŠĄ 
Į GRAIKIJOS FAŠISTU NAGUS

New York. — Ateivybės 
komisionierius Watson B. 
Miller įsakė deportuot grai
ką priešfašistinį rašytoją 
Petrą Harisiadesą į monar
cho - fašistinę Graikiją; tai 
todėl, kad tas žmogus esąs 
komunistas, o neįsipilietinęs 
Jungtinėse Valstijose.

Jeigu Harisiades būtų de
portuotas, jis tikrai taptų

Nevyksta Anglam “Kralikus 
Medžiot” Sovietą Ruožte

Berlin., — Devyni anglų 
kareiviai buvo įsibriovę į 
sovietinę Vokietijos dalį. 
Sovietų sargai liepė jiems 
pasiduoti. Kad anglai ne
klausė, tai sovietiniai karei
viai šovė. Vienas anglas ta
po nušautas, o 8 suimti.

Suimtieji sako, kad jie 
“kralikus medžioję” ir per 
klaidą pereję į sovietinę sri
tį. Sovietų vyriausybė kvo
čia juos kaip karinius šni
pus.

Fairfield, Calif. — Nukri
to karinis lėktuvas; užsi
mušė 3 asmenys.

taip įbaugino prez. Truma- 
ną, kad jis buvo pasiruošęs 
bėgti į Kongresą ir reika
lauti leist jam sumobilizuot 
armiją ir visas kitas jėgas 
karui prieš Sovietus.

Tuo tarpu kiti kariniai 
Amerikos šnipai patyrė, 
kad Sovietai nerengia savo 
armijos karui ir kad sovie
tinės kariuomenės judėji
mai rytinėje Vokietijoje yra 
paprastas dalykas.

Tada Trumanas susilaikė 
nuo Amerikos mobilizavimo 
karui. To vieton jis kovo 17 
d. kreipėsi į Kongresą, kad 
įvestų verstiną karinę tar
nybą ir užgirtų Marsh alio 
planą prieš komunizmą Eu
ropoj.

ato-sė Joliotą - Curie apie 
minius darbus Sovietų Są
jungoj. Curie atsakė:

— Kiek aš žinau, galimas 
daiktas, kad Sovietų Sąjun
ga jau yra padariusi žings
nių atominės bombos gami
nime.

J

Tai yra labai didelė šalis. 
Ji turi didžius reikalingų 
medžiagų ir jėgos kiekius ir 
daug mokslininkų.

Prof. Joliot-Curie 1935 
metais' gavo tarptautinę 
Nobelio dovaną (apie $40,- 
000) už atradimą, kaip gali
ma palaikyti nuolatinį ato
mų skylimą ir atominės jė
gos gaminimą, vartojant 
tam tikras medžiagas.

Karo metu Francija slap-, 
stė turimą atominę uraniu^ 
mo medžiagą nuo nacių o-^ 
kupantų.

įkalintas arba gal sušaudy
tas.

Sveturgimių Gynimo Ko
mitetas kreipsis į teisingu
mo departmentą ir į Aukšč: 
Jungtinių Valstijų teismą, 
kad uždraustų jį deportuot 
Graikijon į fašistų nagus.

Harisiades išgyveno jau 
32 metus šioje šalyje ir yra 
tėvas dviejų Amerikoj gi
musių vaikų.

Socialistas Išrinktas
Šveicarijos Prezidentu

Bern, šveic. — Šveicarijos 
seimas 217 balsų prieš 192 
išrinko prezidentu socialistą 
Ernstą Nobsą.

Per kelis paskutinius me
tus Nobs buvo finansų mi
nistras. Iš profesijos jis yra 
mokytojas ir laikraštinin
kas.

PAKARTAS JANKIS 
ŽMOGŽUDIS JAPONIJOJ

Tokio, Japonija. — Kari
nio amerikonų teismo 
sprendimu, tapo pakartas 
jankis kareivis už tai, kad 
jis plaktuku užmušė keturis 
japonus.

Amerika Liepus Francūzam 
Susprogdini Sovietinio 
Radijo Bokštus Berlyne?
Sovietai Smerkia Neteisėtą, Sauvališką Francūzų Žygį

Berlin. — Sovietų radijas 
pareiškė, jog francūzai, pa
gal įsakymą iš Washingto- 
no, susprogdino dinamitu 
du didžius sovietinio radijo 
bokštus vakariniame Ber
lyne.

Sovietinis komendantas 
geh. Aleksandras Kotiko- 
vas griežtai užprotestavo, 
kad karinė francūzų.vyriau
sybė “padarė tą sauvališką 
ir neteisėtą žygį.”

Tiedu bokštai priklausė 
didžiausiai sovietinei radi
jo stočiai Berlyne. Kuomet 
francūzai sunaikino bokštus 
ir kitus radijo įrengimus 
prie jų, tuomi sustabdė so
vietinės stoties veikimą.

Dabar karinė Sovietų vy
riausybė vartoja kitas, ma
žesnes radijo stotis.

Minimi bokštai stovėjo 
francūzų užimtoje Berlyno 
dalyje, nes sutartis su Fran- 
cija pripažino tuos radijo 
bokštus Sovietams ir leido 
juos naudoti neribotam lai
kui.

Dabar francūzų karinin
kai pasakojo, kad bokštai, 
girdi, buvę pavojingi jų lėk
tuvų skraidymui.

Bet amerikonų korespon
dentai parodo tikrąją prie
žastį: Francūzai sunaikino

Izraeliečiai Atakuoją 
Egiptėnus Negeve
• Paryžius—Egiptas skun
dė Izraelio valstybę Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
bai, kad izraeliečiai smar
kiai atakuoja egiptėnus, ap
suptus Falujoj, pietinės Pa
lestinos dykumoje Negeve.

Anglai - francūzai panau
dojo tą skundą, reikalauda
mi dar nesvarstyt Izraelio 
prašymą dėl priėmimo į 
Jungtines Tautas.

f

SOVIETAI NUBAUDĖ 
NETIKUSIUS FABRIKŲ 
DIREKTORIUS

Maskva. — 12 fabrikų.di
rektorių ir inžinierių tapo 
nuteisti 5 iki 7 metų kalėti 
už tai, kad jų priežiūroje 
buvo gaminami netikę dra
bužiai ,cigaretai ir kiti kas
dieninio vartojimo daiktai.

St. Louis, Mo.'—Sustrei-. 
kavo miestinio geso darbi
ninkai, CIO unijist’ai, nors 
valstijos įstatymas uždrau
džia streikus tokiuose vie
šuose darbuose.

Fašistinis Ukrainas Nužudė 
Austrijos Atstovą

Santiago, Čile. — Pabė- 
gėlis< ukrainas Leonas Si
korski čia nušovė Austrijos 
atstovą Hansą Beckerį ir 
pats nusišovė atstovo rašti
nėje. Sikorskis, kaipo išvie- 
tintas, buvo perkeltas iš 

. vidurinės Europos į Čilę ap
sigyventi.

Sakoma, jis kartotinai 
reikalavo, kad Beckeris su
rastų jam darbą.
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bokštus, girdi, todėl, kad j te 
ir anglai - amerikonai ne- 
pakentė propagandos, sklei
džiamos per didžiąją Sovie- • V 
tų radijo stotį Berlyne,

Dabar jie džiaugiasi, jog 
nutildžius tą stotį, jau tik 
silpnai sovietinis radijo žo
dis pasiekiąs vakarinę Ber
lyno dalį, užimtą angliį, a- 
merikonų ir frąncūzų.

Kitas sovietinis radijas 
smerkė reakcinius francū-4 
žus už tą “aklą, laukinį nai
kinimo žygį.”

(Komercinės s p a ūdos 
pranešimai iš Berlyho spė
ja, kad Sovietai “tinkamai 
atsiteis” francūzains ir jų 
bendrarfis.)

£

/ J

Trumanas Pakartojo, 
Kad Riksmai del Šnipų 
—Tik Raudonoji Silkė

Washington. — Preziden
tas Trumanas pasikalbėji
me su laikraščių reporte
riais pakartojo, kad kong*' 4 ? 
resmanų Neamerikinjs 
mitetas tiktai valkioja rau
donąją silkę, kuomet šis ko
mitetas rėkauja, būk val
džioje veikią komunistai, 
kaip Sovietų šnipai.

Taip prezidentas sakė po 
to, kai federalė granddžiu- ■ • > 
rė Ne^ Yorke įkaitino Al- 
gerį Hissą, buvusį ^valstybės- 
departmento pareigūną, pa
gal nusimelavusio šnipuko 
Chamberso pasakas.

(Neamerikinis Komitetas 
tyčia trukšmauja prieš ta
riamus raudonuosius šhi- 
pus, kad naujasis Kongre
sas dar palaikytų tą reakci
nį komitetą.)

Italą Valdžios Darbininkai 
Streikuos Pirmadienį

Roma.'— Generalė Dar
bo Konfederacija paskelbė 
valdžios darbininkų - tar
nautojų streiką 24 valan
doms ateinantį pirmadienį. 
Streikieriai protestuos, kad 
valdžia atsisakė pakelti al
gas tiek, kiek jie reikalavo. 
Streike dalyvausią apie 1,- 
000,000 žmonių.

Amerikonai Derėjosi su 
Hitlerininkais 1938 m.

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės Veik< 
los Komitetas paskelbė dar - 
pluoštą “slaptų dokumen
tų,” kuriuos šnipas Cham- ' 
bers išgavo iš valstybės de-% < 
partmento. Šie dokumentai,' 
rodo, jog tuometinis valsty
bės departmentas 1938 m. 
vedė derybas su naciais dėl • < 
draugiškos prekybos sutar
ties tarp Vokietijos ir Ame
rikos.

Taip buvo derimasi su - 
hitlerininkais tik už pusme
čio pirma, negu Anglija ir 
Francija per Miunicho su
tartį išdavė Hitleriui Cecho 
Slovakiją.
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Brooklynas mojasi pralenkti newarkiecius. Šį sykį pa
sidarbavo V. Paukštys, Antanas M*ureika ir Geo. Ware- 
sonas, pastarasis pridavė naują prenumeratą.

Iš Elizabeth, N. J., Kazys Čiurlis prisiuntė naują pre
numeratą ir daugelį 'atnaujinimų. Pasisekė pralenkti 
Waterbury. K. Čiurlis, kaip ir kiti vajininkai, skundžia
si, kad sunku vienam dirbti, ypač kuomet reikia tuoj po 
vakarienės važiuoti vajaus reikalais. Žinoma, vienam 
sunku tas padaryti. Bet turėtų įeiti į pagalbą vietiniai 
draugai, pagelbėkite savo vajininkams, kurie daugiau 
laiko turi, ypač dabar, glaudžiau dirbti, nes vajus artina
si prie pabaigos. [

Iš Worcester, Mass., D. G. Jusius, prisiuntė dvi naujas j 
prenumerątas ir atnaujinimų.

S. Penkauskas, Lawrence, Mass., gražiai pašoko punk
tais. Jis įžengė į laimėtojų skyrių.

Grįžo į laimėtojų skyrių ir Rochesteris. L. Bekešienė 
prisiuntė atnaujinimų: Dabar Massachusetts vėl turės 
gerokai padirbėti, kad atgauti savo vietas.

George Braknis, iš Pontiac, Mich, prisiuntė naują pre- Į 
numeratą ir atnaujinimą. • |

—
Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:

Punktai

ji tikinti į laipsnišką pro
gresą.”

Morris teigia, kad šito
kia unijos vadovybės poli; 
tika yra klaidinga ir labai 
žalinga unijos nariams.

Gi Atstovų Buto daugumai 
sudaryti užtenka 218 narių.

“Šitoje situacijoje pavojų 
nurodė sekretorius .Meany 
ir direktorius Keenan, kuris 
pasakė, kad labai galimas 
daiktas, jog tūli Taft-Hart- 
ley įstatymo palaikytojai 
pakeis savo nuomonę, bet 
mes negalime t būti saugūs 
tol, kol nebūsime į abudu 
Kongreso Butus išrinkę aiš
kią daugumą tokių žmonių, 
kurie gins darbininkų rei
kalus tiek giedroje, tiek lie-

“JEIGU MES BŪSIME 
GUDRŪS IR 
REALISTIŠKI...”

N. JT. Posto kolumnistas 
Samuel Grafton atsisako 
mušti trivogą ir šaukti, kad 
su Kinija jau viskas prakiš
ta. Jis teigia, kad mums, 
amerikiečiams, nereikia bi
joti komunistų laimėjimo 
prieš Čiango teroristinį re
žimą. Grafton rašo:

“Keisčiausias dalykas yra 
tas, kad mūsų santykiai sujj 
komunistine Kinija, toli 
nuo ‘ išprovokavimo naujo 
karo, gali, jeigu mes būsime 
gudrūs ir realistiški, su
teikti mums labai vertingų 
prityrimų, kaip sugyventi 
su komunistiniu pasauliu, ir 
gali būti pradžia pastovios 
pasaulinės taikos.”

Kaip ir daugelis kitų 
šiek tiek blaiviau protau
jančių amerikiečių, Samuel 
Grafton mano, kad mums 

ceremonijas 
vesti su Čiango diktatūra. 

[Tegul ji sau eina velniop, 
turi Nereikia išsigąsti komunis-

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

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

Vienijimas ar “Apsivalymas”?
Praėjusį trečiadienį Washingtone įvyko CIO vice

prezidentų ir prezidento Murray posėdis. Jame buvo įpa
reigota Amalgamated Clothing Workers of America uni
ja pasiimti savo globon visą United Wholesale and Retail 
Uniją, — pasiimti su nariais ir iždu, taipgi Amalgameitų 
unija buvo paraginta imtis skubių žingsnių organizavime 
departmentinių ir mažesnių krautuvių darbininkus.

UWR unijoje per tūlą laiką ėjo kova. Jos prezidentas 
Samuel Wolchok griežtai stojo už tai, kad unijos virši
ninkai pasirašytų Tafto-Hartley įstatymo reikalaujamus 
afidėvitus. Bet unijos nariai tam buvo priešingi. Tuomet 
Wolchok mojosi “reorganizuoti” ištisus unijos skyrius 
(lokalus), bet pastarųjų nariai atsisakė jam pasiduoti. 
To pasėka buvo tokia: apie 50,000 unijos narių (ištisi 
skyriai) pasitraukė iš UWRU ir veikia nepriklausomai J nebeapsimoka 
Atskilę lokalai gyvuoja New Yorke, Detroite, Toledo ir 
St. Louis miestuose.

Iš viso Wolchoko vadovaujama unija, sakoma, i 
apie 80,000 narių. Tai, žinoma, toli gražu neužtenka, ka- 
dangi toje srityje, kurioje ši unija veikė, dirba apie 5-6 , • svaitvtis ir rokuotis Su 
milijonai darbininkų, kurie būtų galima įtraukti į uniją..,‘f/,.//. L_ni v„1.vt‘i h.

Dabar kyla klausimas, kuriais tikslais CIO vice-prezi- Lmat: Kiniios žmonėms at- 
dentai nutarė si apviemjimą atlikti: ar tam, kad Įtraukti | ; kra-ta h. inti
į organizuotu darbininku eiles milijonus krautuvių iri T / G z c v - i savo gyvenimą.

M 1 A —

Su jais rei-

sandėlių tarnautojų, ar tam, kad “apvalyti” jau suorga
nizuotų department tarnautojų-darbininkų lokalus nuo 
progresyvių vadovybės?

Pagyvensime, pamatysime.
Mūsų nuomone, vienijimas darbininkų, dirbančių toje 

pačįoje pramonėje (sakysime, rūbo pramonėje) yra ge
ras dalykas. Amerikos darbininkai būtų laimingesni, jei, 
sakysime,, šiandien rūbo pramonėj, gyvuotų tik viena 
darbo unija, o ne keletas. Dėl to negalima nieko sakyti 
ir prieš šį Murray ir jo draugų nutarimą, padarytą tre-

Bet klausimas, ar mūsų 
valstybės vyrai pasirodys 
gudriais ir realistiškais ir

AR GALIMA TIKĖTIS 
TEISINGO TEISMO?

1949 metų sausio 17 die
ną turės prasidėti byla 
prieš 12 komunistų. Jie kal
tinami suokalbyje “spėka 
nuversti Amerikos valdžią.”

Ar šitie komunistų vadai 
gali tikėtis teisingo teismo? 
“Daįly Worker” teigia, kad 
vargiai galima. Jau pats 
komunistų įkaltinimas pa
rodo Suokalbį prieš komu
nistus. Niekur komunistai 
nėra skelbę spėka nuversti 
valdžią. Gi Komunistų Par
tijos konstitucijoj aiškiai 
pasakyta, kad ji kovos prieš 
pasikėsinimą mažumos spė
ka nuversti Amerikos val
džia. O tačiau tie komunis- C ’
tai kaltinami suokalbyje 
nuversti valdžią! Tai argi 
čia nėra suokalbis nubaus
ti komunistus neteisingai?

“Daily Worker” rašo:
“Argi galėjo būti teisin

gas teismas caristinėje Ru- 
sijojo prieš žydą Mendel 
Bailis, kuris buvo kaltina
mas nužudyme kataliko kū
dikio religinių apeigų rei
kalams? Jau pats teismas 
buvo suokalbis Bailisą nu-

“Štai, kodėl darbininkai 
turi, vesti politinę kampani
ją ypatingai bėgiu ateinan
čių dviejų, metų, kad 195.0 
metais būtų galima laimėti 
pilną pergalę.”

Ši unijų organo pastaba 
labai teisinga. Didžiausią 
klaidą padarytų organizuo
ti darbininkai/jeigu jie po 
rinkimų pasitrauktų iš po
litinės veiklos.

kolumnistas Grafton, 
jau keturis bilijonus 
rių Čiangui paramos 
šo ir galvoja apie teikimą 
daugiau, kad Kinijos dik
tatorius galėtų vesti kruvi
ną nepateisinamą 
prieš Kinijos liaudį.

I KAS PASIDARĖ SU 
[AMALGAMEITŲ RŪB
SIUVIŲ UNIJA?

“Daily Worker” kolum
nistas George Morris aš
triai kritikuoja Amalgamei
tų Rūbsiuvių Unijos pre
zidentą Jacob Potofsky. Jis 
teigia, kad Potofsky ir vi
sa unijos vadovybė nuvažia- 

nių grupei yra pavojingas, nes jis šneka, jis kalba* jis vo labai klaidingais keliais, 
agituoja už taiką. O šiandien kas tai daro, skaitomas i Morris rašo:
nepageidaujamu. Tik bolševikai kalba apie taiką ir jos i “Amalgameitų Rūbsiuvių
palaikymą. i Unija nemano reikalauti

Djakonas Johnson pareiškė kietai ir storai: Amerikos nei algų pakėlimo, nei su- 
, žmonės trokšta palaikyti pastovią taiką, jie nenori karo, [trumpinimo darbo valandų, 

Anglijos liaudis taipgi trokšta taikos, nenori karo. [ pasakė unijos prezidentas
Karo nori tik saujelė Amerikos ir Anglijos imperialis- [Jacob Potofsky rūbų pra- 

■ tų, kuriems karas neša naudą, neša pelnus. [ monės savininkų - organui.
Dr. Johnson suteikė gerų žinių apie T. Sąjungą, kurio-1 konservatyviškam D a i ly

je jis neperseniai lankėsi. Jis suteikė naudingų Amerikos News Record. Jis tokį pa- 
žmonėms pamokų apie naujos rūšies demokratiją, vei
kiančią ne tarybiniuose kraštuose, bet esančiuose

Tačiau, jei tai yra nutarta daryti politiniais sumeti
mais, tai, žinoma, nutarimas netikęs ir jis naudos darbi
ninkams neduos.
• Bet, kaip sakėme, reikia palaukti ir matyti.

Djakono Misija Buvo Pasekminga
Canterburio djakonas, Hewlett Johnson, pasakė visą 

eilę kalbų mūsų krašte. Per trumpą savo buvimo laiką 
jis aplankė didžiuosius mūsų miestus ir visur kalbėjo 
masiniuose mitinguose. Na, o “laisvu laiku” jis kalbėjosi- 
su dvasininkais ir eiliniais piliečiais.

Atsiminkime, mūsų valstybės departmentas labai ne
noriai šį'garb, senelį įsileido. Jis mat, tam tikrai šįmo-

moko
Jie j bausti, nepaisant teisybės, 

dole- i 
suki-

karą

reiškimą padarė Los Ange- 
ana- les mieste, grįždamas iš CIO 

pus uždangos.” Jis įspėjo Amerikos valdovus, kad jie ne- Portlando konvencijos. Jis 
bandytų perdaug kištis į Kinijos reikalus, kur liaudis (taip kalbėjo ir Los Angeles 
kariauja prieš despotizmą, už šviesesnį, žmoniškesnį gy-[ samdytojų susirinkime, ku- 
venimą. ! rie, kaip ir jų darbininkai,
v Visa tai svečias pasakė amerikiečiams mandagiai, gra- i buvo susidomėję patirti, ko- 

įkia šiandien CIO politika 
bus praktikoje.

“Potofsky pasakė, kad 
rūbsiuvių unija tiktai sau
gos pragyvenimo lėšų lygį 
ir tik tokiame atsitikime, 
jeigu kainos visiškai ‘pa
bėgtų,’ ' iškiltų problema 
reikalavimo algų pakėlimo. 
Tas parodo, kad tie nuosto
liai, kuriuos darbininkai pa
nešė dėl panaikinimo OPA 
kontrolės, yra pamiršta ir 
dovanota.

• “Savo prakalboje samdy
tojams, pagal minėtą Re- 
cord? Potofsky gyrėsi, kad 
Amalgameitų R ū b s iuvių 
Unija laikosi ‘konservaty- 
viškos’ pusės ir kad ji būtų 
galėjusi, jeigu norėjusi, lai
mėti savo' nariams daugiau 
pinigų, bet nenorėjusi, nes

žiai, broliškai ir suprantamai.
Tuo požvilgiu jo misija pas mus buvo pasekminga, bu

vo naudinga Amerikai ir pasauliui.

Alger Hiss Įkaitintas.
Federalinė grand džiurė New Yorke įkaitino buvusį 

žymų valstybės departmentp tarnautoją Alger Hiss’ą. 
Jis įkaitintas už “melavimą” arba “kreivą priesaiką.”

Hiss sakė, jog jis nėra davęs Chambersui jokiipvalsty- 
bes departmento dokumentų (kad jie būtų perduoti T. 
Sąjungai), ir jis sakė, kad nuo 1936 metų jis nebuvo 
Chamberso šutikęs.

. Grand džiūrei gi “buvo įrodyta”, jog visa tai Hiss’as 
melavo. Na, ir už “kreivą priesaiką” jis dabar bus teisia-

? mas. '
Vadinasi, grand džiurė (kurion įėjo “rinktiniai” žmo

nės, turtingi žmonės) tikėjo melagio (ir buvusio šnipo) 
Chamberso kalbomis ir Hiss’ą įkaitino.

Na, grand džiurė gali įkaitinti, bet klausimas, kaip 
viskas bus teisme, kuris įVyks kada nors sekamais me
tais. Ar ten valdžia galės teisminę džiurę įtikinti, jog 
visa tai, ką Čhamberšas plepėjo, yra tiesa?

Ši pati grand džiurė, kuri įkaitino Hiss’ą, atsiminkime, 
prieš keletą'mėnesių įkaitino ir 12-ką komunistų vadų.1 
Anie buvo įkaitinti ne dėl kokio nors nusižengimo, bet 
dėl to, kam jie yra marksistai, kam jie suorganizavo 
Jungtinių Valstijų Komunistų Partiją.

• Komunistų vadų teismas prasidės 1949 m. sausio 17

“Arba, ar galėtų gauti 
teisingą teismą klerikalinė
je Ispanijoje protestantas 
kunigas, prieš kurį būtų 
iškeltas kaltinimas, kad jis 
sukaneveikė krikščionybę ? 
Argi jau toks kaltinimo su
formulavimas neparodytų, 
kad kaltas 'yra fašistinis 
režimas, o nekaltas yra pro
testantas kunigas?

“Arba ar galėtų būti tei
singas teismas kurioje nors 
Ku Klūks Klano valdomoje 
valstijoje prieš katalikų ku
nigą, kuris baltinamas žu
dyme minyškų kūdikių? Juk 
tai yra senas anti-katali- 
kiškos neapykantos melas. 
Jau pats toks anti-katali- 
kiškas kaltinimas parodytų 
buvimą suokalbio.”

Taip lygiai, sako “Daily 
Worker,” yra su laukia
muoju teismu prieš dvyliką 
komunistų. Teisingo teismo 
tikėtis negalima.

Laikraštis ragina Ameri
kos žmones reikalauti, kad 
valdžia liautųsi persekiojus 
komunistus ir tą visą bylą 
numestų už tvoros.

“KOVA TURI TĘSTIS”
Taip . sako Chicagos Dar

bo Federacijos laikraštis 
“Federation News.” Laik
raštis sako:

“Viena didelė priežastis, 
kodėl darbininkai turi pa
silikti politikoje ir kodėl 
Darbininkų Lyga dėl Poli
tinės Apšvietos turi gyvuo
ti, yra pateikta tos Lygos 
raporte Amerikos Darbo 
Federacijos konvencijai.

“Federacijos sekretorius 
George Meany pasakė, kad 
net 172 kandidatai, remia
mi Lygos, laimėjo rinkimus 
į Kongresą, prakišo gi rin
kimus 106 kandidatai, kurie 
buvo priešingi darbinin
kams. Tai yra didelė darbi
ninkams pergalė. Bet dar 
daug ko trūkstą, ries 225 
Atstovų Buto nariai, kurie 
balsavo už Taft - Hartley 
įstatymą, laimėjo rinkimus.

SU RAUDONA VĖLIAVA 
IR KOVOS DAINA 
MAINIERIAI SUGRĮŽO 
DARBAN

Dienraščio Vilnies ko
respondentas rašo iš Fran- 
cūzijos apie mainierių strei
ko pabaigą. Tai buvo nepa
prasta diena, tai buvo be 
galo įspūdinga diena. Ko
respondentas rašo:

Tai buvo šaltas, miglotas 
pirmadienio rytas lapkričio 
29-tą, kada iki galo išlaikę an
gliakasiai - streikieriai vėl žy
giavo prie kasyklų. Generali
nė Darbo Konfederacija, kuri 
jiems per astuonias streiko sa
vaites vadovavo, juos šaukė 
grįžti prie darbo; ir jie pa
klausė savo unijos.'

Šalna dengė ankstyvą kelią, 
kuriuo žengė būrys angliaka
sių netoli Lenso miesto. Prie
kyje plevėsavo raudona unijos 
vėliava su aukso raidėmis 
CGT. Auksas ir’ raudonumas 
buvo vieninteliai spalvingi 
bruožai tame pilkame ryte, ir 
angliakasiai drebėjo nuo šal
čio savo aptrintuose ir skar
maluotuose paltuose.

Bet štai iš pirmutinių eilių 
pasigirdo balsas: “Draugai, 
mes gal nelaimėjome, bet ko
va nebaigta. Mes dabar žino
me, kas draugas, kas priešas. 
Laiko nusiminimui . nėra. Už
traukime kovos dainą.”

Kovos dainos francūzui dar
bininkui ilgai siūlyti nereikia, 
— ir jam nereikia ilgai jos 
ieškoti. Suskardėjo Marselie
tės garsai. Sekė Internaciona
las. Štai ir kasyklos vartai. 
Štai įėjimas. Bet ant. vartų 
parašas: “Visi iki šiol daly
vavusieji streike atleisti iš 
darbo .-..”

Taip buvo prie Lenso, taip 
buvo prie- Lamanšo kanalo 
šiaurėje, .taip kartojosi kiek
vienoje kasyklų srityje tą mi
glotą, šaltą pirnhadienio rytą.

Visa komercinė spauda šau
kė, kad “Angliakasiai pralai
mėjo,” bet niūrieji pasipiktinę 
streikieriai' žinojo, kad nors 
streikas nebuyo laimėtas tik
ra to žodžio prasme,, daug 
kas buvo atsiekta. Tarp žy
miausių atsiekimų CGT nu
rodė:

1. Sustiprintas solidarumas;
2. Išdavikų demaskavimas;
3. Tarptautinis solidarumas;
4. Ekonominiai atsiekimai.
CGT nurodė, kad streikas 

galutinai demaskavo socialistų 
vadovaujamą’ -“Force Ouvrie- 
re” kaip streiklaužių grupę. 
Iš kitos pusės, streikas paro
dė, koks stiprus yra tarptau
tinis darbininkų solidarumas, 
kuris buvo įrodytas per dide
les pinigų sumas, kurios plau
kė iš užsienio streikierių pa
galbai.

L. Prūseika, Chicago, Ill.......................................  6436
R. & K. Žukauskai, Newark, N. J..........................   5384
Brooklyno Vajininkai .............................................. 4492
Wm. Patten, Philadelphia, Pa............ ...................... 3763
LDP Klubas, Elizabeth, N. J..................................  3451
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn........................... 2912
D. G. Jusius, Worcester, Mass...................................  2378
Hartfordo Vajininkai .........................  ' 1926
S. Penkauskas, Lawrence, Mass............................... 1404
P. Anderson—L. Bekis, Rochester, N. Y...................1249
Geo. Shimaitis, Brockton- ......... 1118
J. Grybas, Norwood .............. 1090
S. Kuzmickas, Shenandoah .... 1004 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh 981 
A. Lipčius, Chester ....... ;......... 896
Bridgeport© Vajininkai ............ 769
P. Šlekaitis, Scranton ............ 757
P. Bečis-F. Klaston, Gfcat Neck 744 
J. Balsys, Baltimore ................ 702
V. Ramanauskas, Minersville .... 638 
Anna Bemat, Los Angeles ..... 635
LLD Moterų Sk., Binghamton .. 652 
S. Puidokas, Rumford .......  586
LLD 2 kp., So. Boston ............  584
J. Blažonis, Lowell ................. 520
S. Sharkey, Easton ................ 406
V. Padgalskas, Mexico ..............  364
M. Janulis, Detroit .................. 359
A. Valinčius, Pittston ............ r. 356

JS. Tvarijonas, Detroit .............. 336
C. K. Urban, Hudson ..............  308
J. Didjun, New Haven ............  308
J. Simutis, Nashua .................. 305
LLD 75 kp., Miami .................. 280

Šie vajininkai pakilo 
punktais su atnaujinimais:

LLD Moterų skyr., (M. 
Kazlauskienė), Bingham
ton, N. Y.; S. Sharkey, Eas
ton, Pa.; M. Janulis, Det
roit, Mich.; Ą. Navickas, 
Haverhill, Mass.; P. Beeis, 
Great Neck, N. Y.; M. Svin
kūnienė, Waterbury, Conn.; 
V. Sutkienė, San Francis
co, Calif.; S. Kirslis, 
Bridgewater, Mass.; J. Žeb- 
rys, Cleveland, Ohio; J. 
Gaidis, Maynard, Mass.

Aukų gavome sekamai:
LLD 153 kp., San Fran

cisco, Calif, (per V. Sutkie-

Frank Šiaulys, Elizabeth, 
N. J., $10.

Po $3: John Chelus, Perth 
Amboy, N. J.; J. E. Strole, 
Binghamton, N. Y.; Ed: 
Kardelis,-Easton, Pa.; Vie
šas Knygynas (per Ju. S. & 
B. D. Dr-ją), Worcester, 
Mass.

V. Bullienė (atminčiai 5 
m. sukakties nuo mirties 
vyro J. Bullio-Lumbis), Ro
chester, N. Y.

Antanina Duobienė, Ro
chester, N. Y., $2.

Po $1: J. W. Thomson, 
Long Is. City, N. Y., V. 
Bonkevičius, B r o o k ’1 y n,

dieną. Vadinasi, jis įvyks anksčiau, negu Hiss’o teismas, 
bet ten Hiss’o dalykas bus kišamas, kaip svarbus “veiks-, 
nys” komunistiniam judėjimui apkaltinti ir jam nele
galizuoti. . -

Tokio. — Japonų laiva- 
krovių streikas sustabdė 
473 laivus.

Aukomis biudžeto užtik
rinimui sukelta sekamai: 
Philadelphia, Pa. . $273.00 
Brooklyn, *N. Y........ 225.00
Hartford, Conn. ... 223.55 
Detroit, Mich...........147.00
Binghamton, N. Y. .. 146.05 
Chicagd^Tll. .......
New Britain, Conn 
Worcester, Mass. . 
Pittsburgh, Pa. ... 
Rochester^ N. Y. . 
Elizabeth, N. J. .. 
San Francisco, Cal, 
Newark, N. J. ... 
Waterbury, Conn. .

. 99.50 
.. 93.00 
.. 82.50 
.. 62.50 
.. 46.75 
.. 36.00
.. 35.00 
. 29.50 
.. 29.40

S. Kirslis, Bridgewater ..... .
V. J. Valley, New Britain ...j...
H. Žukienė, Binghamton ...........
A. Gudzin, Scotia ......................
Geo. Braknis, Pontiac ..............
LLD 77 kp., Cliffside, N. J........
A. Navickas, Haverhill .............
A. P. Dambrauskas, Haverhill 
V. Wall, Wilkes-Barre .............
J. Urbonas, Pittsburgh .............
A. Kubilskis-P. Walkins, Coal

Center ...................................
Mary Siekis, Gardner ..............
S. Kirslis, Bridgewater ....<...... ,...
V. Sutkienė, San Francisco .......
J. Matačiūnas, Pateršon ..........
LLD 198 kp., Oakland .............
Alex Shatro, Aliquippa ..............
V. Smalstienė, Detroit ...............
J. Adams, Grand Rapids ...........
J. žebrys, Cleveland ...................
J. Gaidis, Maynard ...................
J. Daujotas, E. St. Louis .........
I. Klevinskas, Scranton .............

252 
252 
240 
168 
168
140
140 
132 
130 
116

112 
112 
112 
112
84
56
56
56 

.’56
56
55 

.*28 

. 27

Norwood, Mass.......... 28.00
Scranton, Pa. ....... 27.00 
Baltimore, Md^ .......  25.50
Oakland, Cal.............
Wilkes-Barre, Pa. .. 
Lawrence, Mass.........
Stamford, Conn..........
Seattle, Wash...........
Great Neck, N. Y. .. 
Rumford, Me............
Miami, Fla................
Mexico, Me. .............
Cleveland, Ohio. .... 
Jersey City, N. J. ... 
Lewiston, Me..............
Los Angeles, Cal. ... 
Lowell, Mass..............
Easton, Pa................
So. Boston, Mass. .... 
Bridge water, Mass. .. 
Paterson, N. J......... .
Bridgeport, Conn. ... 
Coal Center, Pa..........
Shenandoah, Pa..........
Saginaw, Mich............ .
Eddystone, Pa.,.........
New Kensington, Pa.. 
Brockton, Mass..........
New Haven, Conn. ... 
Auburn, Me. .. .1. 
Minersville, Pa. .. 
Washington, Pa. . 
Haverhill, Mass. . 
Hudson, Mass. ... 
Williamsport, Pa. 
Scotia, N. Y.........
Nashua. N. H. .. 
Gardner, Mass. .. 
Aliquippa, Pa. :.. 
Cliffside,* N. J. ..

25.00 
21.00 
21.00 
13.00 
12.00 
12.00 
11.50 
11.00 
11.00
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
19.00 
9.00 
8.00 
8.00 
7.50 
7.00

, 6.00 
6.00 
6.00 
5.50 
5.00 
5.00 
4.00

. 3.00 
..'3,00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00, 
.. ‘ 3.00 
.. 3.00 
.. 2.00 
.. 1.00

Ačiuojame vajininkams 
už pasidarbavimą, pavie
niam už aukas ir taipgi or
ganizacijoms, kurios nepa- 
jniršta savo dienraščio. Lau
kiame daug gerų laiškų, su , 
naujom prenumeratom!

Laisves Administracija

t

Iš 250 vyrų, pašauktų New 
Yorke ų sveikatingumo egza
minus gruodžio 14-tą, tik 40 
tapo priimti, 191 atmestas, o 
19-ko* sveikatingumas^dar ne
išspręstas — abejotinas.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Šest., Gruod.- 18, 1948
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Draugams Užsienyje TRUMPMENOS
Nepertraukiamu, begaliniai ilgu ke

liu slenka laikas ii*, it varstų stulpai, bė
ga praeitin metai po metų. Daug jų 
praėjo pro mane gyvenimo kelyje, ir štai 
aš priėjau 63-jį mano gyvenimo stuplą, 
ir jame skaitmuo: 1949.

Stipri yra mumyse tradicijos jėga ir, 
priėję naują laiko barą, naują savo gyve
nimo etapą, norime žvilgterėti ateitin, 
geidžiame atspėti ją ir nenoromis dairo
mės į praeitį. Nes be praeities nėra 
ateities. *

ne

New Yorkas — dar vis teatrų centras 
Amerikoje. Šiuo metu čia statoma apie 
30 dramų, komedijų bei muzikalinių kū
rinių.

Tūli jų pakenčiami, o tūli — niekalas!
Kai kurios muzikalinės komedijos vai

dinamos jau per ilgą laiką. Bet daug 
dramų bei komedijų nebegali išsilaikyti 
ilgiau, kaip mėnesį kitą.

Dramų bei komedijų statytojai, kad 
palaikius menkaverčius veikalus aukš
tesniame lygyj, pasikviečia žymius akto
rius — dažnai po vieną veikale, — ku
rių vardas, be abejojimo, patraukia dalį 
teatrų lankytojų.

B. Dauguvietis 
TSRS liaudies artistas

Buvo laikas, kai ateitis daugelį baugi7 
no, kai ji priklausė nuo atsitiktinumų, 
kai tikrasis žmogus nebuvo gyvenimo 
šeimininkas, kai vienumoj tekdavo kovo
ji dėl savo asmeninės laimės, kai aplink 
tebuvo beveik vieni priešai. Aš apžvel
giu savo praeitą kelią ir daugelio, dau
gelio metų man negaila ir daugelį, dau
gelį metų aš norėčiau užmiršti, užmirk
ti galutinai, visiems laikams. Bet savo 
paskutiniaisiais metais aš didžiuojuosi. 
Aš didžiuojuosi tais metais, kai, įsikū
rus pas mus Lietuvoj tarybų valdžiai, aš, 
jau senas būdamas, supratau savo parei
gą gimtinei, supratau savo vietą socia
listinėj visuomenėj, aiškiai pamačiau sa
vo tikslą ir įžvelgiau savo darbo atspin
dį ateityje.

Aš pradėjau kitoniškai dirbti. Nuo 
mano buvusios paviršutiniškos, profesio
nališkos pažiūros į darbą praeityje nė 
pėdsako dabar nebeliko. Tada mano dar
bas tebuvo reikalingas valdančios bur
žuazijos klasės pramogoms, o dabar jis 
pasidarė reikalingas mano liaudies, ma
no tėvyniečių' kultūrai kelti, kad įskiepy
tų jiems aukštas humaniškumo bei tei
singumo idėjas.

Mano darbas rado atgarsį tarybinių 
žmonių širdyse ir buvo aukštai įvertin
tas. Mūsų darbo liaudis išrinko mane 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
deputatu. Vyriausybė suteikė man nu
sipelniusio meno .veikėjo vardą; už Gor
kio pjesės “Priešai” pastatymą man bu
vo suteikta Stalininė premija. Mūsų 
Valstybiniam Vilniaus Teatrui buvo su
teiktas “Respublikinio teatro” pavadini
mas, ir, pagaliau, man buvo suteiktas 
aukščiausias — TSRS liaudies artisto 
— vardas.

Man gaila mano jaunystės ir subren
dimo metų, be naudos ir betiksliškai pra
gyventų, bet aš laimingas, jog paskuti
niais metais išpirkau savo praeitį ir pa
teisinau savo egzistavimą prieš Gimtinę.

Ir ateitis manęs nebaugina, nevargina 
mintis, kas laukia manęs ateityje. Aš ži
nau: manęs laukia taurus, visiems rei
kalingas darbas ir aprūpinta garbinga 
senatvė.

Mes ramūs, suprasdami savo jėgą, ir 
dirbame pilnutiniam mūsų socialistinės 
Tėvynės tiek kultūriniam tiek ir mate
rialiniam suklestėjimui.

Kas dieną mūsų darbas neša mums 
naujus laimėjimus ir kas dieną mes vis 
tvirčiau tikime mūsų puikia ateitimi. 
Naujų Metų išvakarėse siunčiu Jums sa
vo karščiausius sveikinimus ir geriau
sius linkėjimus naujiems 1949 metams.

B. Dauguvietis.

Tūli žymūs aktoriai, ar tai verčiami 
“įsitikinimų” ar dolerio, sunku pasaky
ti, vaidina tokiuose veikaluose, kurie že
mina jų prestyžą.

Štai, francūzas aktorius, Charles Boy
er, - vaidina dramoje “Raudonos Piršti
nės” (Red Gloves), parašytoje francūzų 
rašytojo Jean-Paul Sartre’so.

Ne tik Charles Boyer sutiko šiame ne
tikusiame veikale vaidinti, — jis, sako
ma, įkišo savo pinigų veikalo pastaty
me. Jis stato “Raudonas Pirštines” iš 
vien su Jed Harris’u.

“Raudonos Pirštinės” yra kvailas ir 
šlykštus anti-komunistinis jovalas, “vaiz
duojąs” individualinį komunistų terorą, 
kuriuo komunistai niekad neužsiima.

Aktorius Charles Boyer ligi šiol skai
tėsi progresyviu žmogumi, 
išstojimas nuplėšia nuo jo 
kaukę.

atsiminimai
Kadangi dabartiniu laiku daug vei

kiama ir rašoma meno srityje, tai noriu 
tarti kelis žodžius iš praeities, apie tai, 
kaip Mikas Petrauskas atvyko į Suvie
nytas Valstijas. Metų tikrai negaliu pa
sakyti, bet nuo tada prasidėjo meniškas 
veikimas.

Petrauskas aplankė didmiesčius, su
tverdamas teatrales grupes. Pirmas vai
dinimas įvyko Brooklyne, kur buvo su
vaidintas “Kaminkrėtis ir malūninin
kas,” Draugelio svetainėje, spalių mėne
sį, 1906 m. Tuomet iš Minersville nuvy
kau pažiūrėti veikalo, kuris mąn lab'ai 
patiko. Malūnininko rolėje vaidino Leo
nas Ereminas, o kaminkrėčio, tai nepa
menu vardo, bet abu buvo gabūs akto
riai.

Daug juoko buvo, kaip malūnininkas 
susigiminiavo su kaminkrėčiu. Jie apsi
kabinę bučiavosi, tai kaminkrėtis labai 
j juodino baltai apsirengusį malūnininką. 
Rodosi, ir dabar matau, kaip Mikas Pet
rauskas groja ant portepijono, o du 
sūiuikininkai ant smuikų, tik klausyk 
ir džiaukis.

Petrauskas atvyko į Shenandoah ir 
sumokįno grupę vaidintojų, kurie suvai
dino operetę “Birutę.” .Kiek pamenu, 
veikalas buvo labai gerai perstatytas. 
Publikos prisirinko iš visos apylinkės, 
nors tais laikais iš apylinkių suvažiuoti 
buvo sunku, kadangi nebuvo nei auto
mobilių, nei busų. Iš' Minersville vykome 
dideliu vežimu, kuris alų vežiodavo.

Mano supratimu, dabartiniai meninin
kai turėtų iš naujo perstatyti tą operetę, 
nes ji yra labai tinkama, taipgi ir tą ko
mediją. Komedija visiems patinka, o 
žmogui net ir sveika, kada gerai pasijuo
kia. Atkartojau t kompozitoriaus veika
lus tuo pat ir jį patį pagerbi, kuris taip 
mylėjo teatralius veikalus ir liaudies 
dainas. M. Ramanauskienė,

Philadelphia, Pa.

“Raudonoms Pirštinėms”

Bet šis jo 
progresyvio

amžius, spė
jama, nebus ilgas. Net ir komercinės 
spaudos kritikai pripažįsta, kad veika
las tuščias, meniškai silpnai apdirbtas, 
be užimančios stebėtoją intrigos, be nie
ko gilesnio.

Panašių dramų bei komedijų yra ir 
daugiau. Jų ateitis labai ūkanota.

Depresijos metu, taipgi ir karo metu 
Amerikoje dramos ir kino-teatras buvo 
gerokai pakilęs.

Dailės mėgėjai džiaugėsi ir vylėsi, jog 
tai tik gera pradžia, jog ateityje mūsų 
drama, mūsų kinas, mūsų visas drami
nis ir muzikinis menas vis kils ir kils, 
palaikydamas tvirtą ryšį su tikrove, su 
gyvenimu ir liaudimi.

Deja, pasibaigė antrasis pasaulinis 
karas, prasidėjo šaltasis karas, Truma- 
no doktrina, Marshallo planas, — visa 
tai reikalavo progresą sustabdyti; visa 
tai reikalavo, kad mūsų spauda, mūsų 
menas būtų nukreiptas prieš Tarybų Są
jungą, prieš komunistus, prieš progresy- 
vį pasaulį. Išjuokti, kas gražu, kas gera 
liaudžiai; kišti jai niekalą, bevertį ba
lastą.

Tie rašytojai ir aktoriai, kurie nepa
klausė ponų iš Washingtono (ir Wall 
Stryto) įsakymų, buvo pradėta, perse
kioti. Ne-Amerikinis Komitetas įsikišo 
su savo “tyrinėjimais,” atsuktais prieš 
pažangesnius aktorius, rašytojus, muzi
kus.

Na, ir visa tai, kas buvo išugdyta roo- 
seveltiniais laikais, dabar siekiamas! su- 
žlugdyti ir vietoje to duoti žmonėms įžū
lią anti-komunistinę propagandą meno 
pavidale!...

Viešas Padėkos Žodis
Visiems dalyvavusiems Antrojo Rytinių 
Valstijų Meno Festivalio programos pil- 

dytojams ir prisidėjusiems su darbu 
bei parama »

Gerbiamieji Menininkai ir
Meno Rėmėjai!

Praėjus mūsų festivaliui, mes visi, 
kaip rengėjai, taip dalyviai sustojome 
atsikvėpti, susikaupiam mintyje, kad 
permąstyti tokiame plačiame sąskridyje 
įgytus įspūdžius bei patyrimus, naujas 
pažintis, pamokas. Diskusuojam, kal
bam, ką duoda mums visiems, ko pamo
kina mus toki platūs menininkų sąskri- 
džiai, meno jėgų pademonstravimai.

Nuomonių paraiška šiuo klausimu yra 
plati, interesinga, saviškai marga. Bet 
reikalinga pareikšti, kad plataus masto 
meniniai sąskridžiai-festivaliai, suteik
dami progos pademonstruoti menines jė
gas, leidžia mus pastebėti, kiek kieno pa
jėgta pažengti aukštyn metų bėgyje. Ir 
leidžia pajusti to neatsiekus.

Festivaliai kelia ūpą, žadina meninin
kus siektis aukštyn, augti daug kame 
abelnai.

Šio festivalio rengėjai sakom: visi ga
lim džiaugtis atlikę gražų, kilnų dar
bą bendrai. Nes tik šilta, širdinga para
ma, kooperacija artistų, ėhorų ir jų mo
kytojų davė galimybes mums gražiai, 
sėkmingai pravesti šį darbą.

Dėkojame chorams: Newarko Siety
nui, Hartfordo Laisvės, Waterburio Vi
lijos, Worcesterio Aido, Bostono Har
monijos, Montello Liuosybčs, Norwoodo 
Vyrų, Hartfordo - Waterbury’o - Bosto
no Merginų. Mokytojams: W. Žukui, G. 
Gailen, W. Hollis,, G. Ulinskaitei, N. Če
pėnaitei, S. Paurai, E. Šiugeriui.

Atskiriems artistams: S. Kazokytei, 
F. Balevičiui, A. Jeskevičiūtei-Young, H. 
Barriui, V. Motiejaičiui, N. Čeponaitei, 
H. Kižytei, O. Mineikaitei, G. Ulinskai- 
tei, W. Hollis, G. Stanley, E. Navajavai- 
tei.

Pianistams -takompanistams: B. šak
naitei - Sukaskas, E. Chuladai, R. Kelly, 
H. kižytei, L. B. Knox. ‘

Prašom jūsų visų: už savo didį darbą 
priimkite mūsų širdingą padėkos žodį; 
nes šiuo tarpu tik juomi mes tegalim 
jums atsilyginti. Sykiu pareiškimu: tu- _ * <■ • « * ■« « a « * m a*

Maskvos Dailės
Akademiniam Teatrui
Garbė, šlovė ir nuošiaižiausieji svei

kinimai Tau, didingo tarybinio teatrinio 
meno “Devintoji Banga”!

Revoliucinės meninės idėjos pagimdy
tas, Tu sudeginai savo liepsninga kūry
ba margus teatrališko formalizmo skar
malus, pigią pozą, elgetišką štampuoto 
jausmo formą.

Tu išvadavai didžiosios rusų tautos 
teatralinio meno palikimą, įkūnijai jo 
puikias ir kilnias tradicijas, parodei 
sceninės teisybės ir paprastumo esmę, 
jėgą ir grožį, įrodei nenugalimą veiklą 
aukštom kūrybinės idėjos, išmokei tar
nauti menui, jam atnašauti.

Tu pirmas užkariavai sau visuomeni- 
nę-politinę reikšmę, išauklėjai aktorių- 
mąstytoją, aktorių-pilietį.

Tavo darbai ir laimėjimai varpo gar
sais mušė į mūsų širdis, žadino mus ir 
šaukė į kovą už žmonijos laimę, už tiesą 
ir teisingumą.

Kaip riėgali būti skaidraus vandens 
užterštame'inde, taip negali būti ir auk
što meno neteisybės sužalotoje visuome- 
neJe-

Mes tai žinojom ir jautėm ir kada au
dringai praskambėję Tavo “Šarvuotis,” 
kada Tavo meninis socialistinis realiz
mas tapo nugalėtoju kovoje su formaliz
mu, misticizmu ir buržuaziniu snobiz
mu, mes už tarybinės valstybės ribų 
šventėm Tavo pergalę kaip savo, mes 
Tavo pergalėje išgirdom skardžius tri
mitus į kovą dėl išsivadavimo.

Tavo tobuliausiojo teatro pasaulyje 
garbė, Tavo pradininko - kūrėjo K. S. 
Stanislavskio nemarios idėjos, kurias Tu 
taip atsargiai ir su tokia meile saugai ir 
taip aistringai įkūniji gyvenime, Tavo 
organiška tarybinė esmė, Tavo šventas 
tarnavimas liaudžiai davė Tau teisę va
dintis Tarybinio teatrinio meno garbe 
ir šlove!

Teatre — Galiūne! Gyvenk ir puošk 
pasaulį!

Amžiams būk didingu įrodymu, kokių 
kūrybinių viršūnių gali pasiekti laisvas 
tarybinis žmogus, rodyk mums pavyz
džius tobuliausių sceninių vaizdų ir mo- 

1 kyk mus negailėti jokių aukų vardan di
dingos Stalininės epochos. f

Lietuvos TSR Respublikinio Dramos 
Teatro vardu:

B. Dauguvietis — TSRS Liaudies 
artistas, Stalininės premijos 
laureatas.

G. Jackevičiūtė — Stalininės premijos 
laureatė.

I. Siparis—Nusipelnęs meno veikėjas.
M. Chadaravicius — Nusipelnęs me

no veikėjas.
A. Kernagis, K. Kymantaitė,

, M. Mironaitė, P. Zulonas.

lopo;

Boston, Mass

“Ryškiausiai” meno reikalu pasirodė 
Argentinos Peronas. Jis uždraudė tauti
nėms grupėms toje šalyje statyti bent 
kokius spektaklius, bent kokius veikalus.

’Jau per kelerius metus Argentinos lie
tuviai neturi progos pastatyti nei vieno 
veikalo — jiems tai daryti draudžia pe- rėsim už garbę bile kada, bile formoje, 
ronistų valdžia.

Nėra lengva Būenos Aires mieste mū- meno kultūros darbe. Taipgi sakom, lai 
sų draugams gauti salę net bent kokiai meno kultūros festivaliai būna metine 
pramogai. dainos ir muzikos meno , iškilme LMS

talkininkauti jums mūsų visų bendrame

Kaboklo Likimas
Vos brėkšta pavasario rytas — 
Šaltas vėjas palanges klabena ... 
Ant šaligatvio kieto būrelis 
Beviečių-kaboklų,1 stirena . . .
Nudėvėtais trinyčiais—lopas ant 
Maišelyje—visa manta.
Vaikučiai išblyškę, nuogi, purvini; 
Bananą supuvusį kramto.
Palikę plačius, neišmatuotus plotus— 
Milijonus kavos žaliuojančių krūmų, 
štai čia, — didmiesčio gatvėje:
Be darbo, be duonos, be “rūmų.” t
Ten toli: Matto Grosse, Goiaz ar 

Bahijoj,2
Ar Sao Paulo plačiame kavyne;
Nuo tamsos iki tamsos—per dienas, 

per amžių—
Jaunystę, sveikatą sumynė .,.
Ilgiau nepakęsdami, vilties suvilioti, 
Į didmiestį Sao Paulo atvyko...
Bet ir čia — nelaiminga dalia...
Tą patį skurdą sutiko.
Ir taip bastosi^ skursta žmogus laukų— 
Didvyris, šio didžiojo rato:
Manta ant pečių — būrelis vaikų;
Kol maleta,3 pakelyje užkrato.

Kapso Sūnus.
iKaboklas—Cabdclo. Daugiausia, šiaurinėse Brazi

lijos valstijose gyvenančių baltųjų ir indėnų rasės mi
šinio — laukų gyventojo — vardas.

2Matto Grosso Goiaz, Bahia ir tt. — tai Brazilijos 
Estadų-Valstijų vardai.

3Maleta — drugys, kas met šimtus tūkstančių 
Brazilijos laukų gyventojų nuvarantis i kapus.

___ *. dainos ir muzikos meno , iškilme LMS
Tai skandalas, bet kol kas dėl to nie- „ antros ir trečios apskričių ribose, 

ko negalima padaryti! Kas imsis už rengimo Trėčiojo Ryti- 
Ks. nių Valstijų Meno Festivalio? Connecti-

cut valstija ar New Yorkas? Ačiuodami 
už talką antrajam, laukiame trečiojo.

LMS Antros Apskrities 
Komitetas ir 
Festivalio Komisija,

FESTIVALIUI PRAĖJUS
Po festivalio Bostone viskas 

aprimo ir gyvenimas sugrįžo j 
senąsias paprastas vėžes. Toks 
platesnio masto parengimas, 
suprantama, pareikalavo iš 
nekuriu žmonių nemažai pa
siryžimo, pasiaukojimo if sun- . 
kaus darbo. Vaisiai to darbo, 
kaip visiems yra matoma, bu
vo gražūs, naudingi, pakelian
ti ūpą ir nuotaiką ir nuvarytas 
kultūrinėj dirvoj baras pasi
liks ilgai atmintyj ne tik 
Massachusetts pažangiųjų lie
tuvių, dalyvavusių abiejose 
parengimuose, bet taip pat ir 
programų, pildytojų, tolimųjų 
svečių ir namiškių.

Massachusetts pažangieji 
lietuviai į mūsų kvietimus re
agavo savo gausiu atsilanky
mu per abi dienas, už tai ten
ka tarti Širdingą AČIŪ. z.

Kas link pačios programos 
pildymo ir pildytojų, aš mė
ginsiu paliesti labai trumpais 
bruožais, nes kitaip pasidary
tų labai ilga istorija. Kitas 
dalykas, turiu prisipažinti, 
kad man pačiam teko daly
vauti tik šeštadienio parengi
me, o sekmadienį jau buvau 
pririštas, kaip liucipierius, 
prie tam tikro darbo, tai aš 
mėginsiu raportuoti tik tą, ką 
man kiti pranešė.

Suprantama, čia visų buvo 
daugiausia domėtasi Newarko 
Sietyno choru, vadovystėj Wal
ter! o Žuko. Sietyno pasiro
dymas pirmą syk Bostone nei 
vieno nesuvylė. Turėti juos 
programoj jau savaimi yra sa
vo rūšies “extravaganza.’’ Jie 
turi gerų spėkų, gerą mokyto
ją ir viską, kas reikalinga ge
ram chorui. Sietyno solistai, 
man raportuoja, visi labai 
gražiai pasirodė ir su savo 
naujoviška scenos grupuote vi
są publiką tikrai sužavėjo. 
Valio Sietynui!

Antras specialio pažymėji
mo vertas, tai Hartfordo Lais
vės choras, vadovystėj jaunu
tės, bet gabios Wilma Hollis.^_
Nors man teko girdėti šį chorą 
porą syl(ių pirmiau ir, rodos, 
nieko tokio ypatingo nebuvo, 
bet šį. sykį su savo vakarine 
daina ir čekoslovakų šokių 
ęiaina tiesiog sukėlė visą pu
bliką ant kojų. Bravo, hart- 
fordiečiai!... Kitos grupės, 
suprantama, negalėjo prilygti 
chorui. Deklamatorka bi»vo 
labai gera, tik laikėsi labai 
giliai scenoje,/ tai sunku bu
vo girdėti toliau sėdintiems.

Waterburio Vilijos choras 
nedidukas, bet labai gražiai 
balansuotas, balsai kokybe , ir •’ 
kiekybe lygiai pasidalinę, 
harmonija gera, klausytis jų 
dainavimo malonu ir jauku. 
Vadovauja jam G. Ulinskaitė.

Brooklyno viešnios solistės: 
S. Kazokyt.ė ir A. Jeskevičiū- 
tc, nors pirmoji mezzo-sopra
no, o antroji soprano, bet, 
rodos, ’išsilavinimo stadija yra 
labai artima viena kitai. Tik 
su tuo skirtumu, kad A. Jes- 
kevičiūtė savo balse turi f kur 
kas daugiau spėkos. Klausan
tis jų dainuojant, vietomis jų 
balsai apvalūs, melodingi, ma
lonūs, bet dar kai kur įsiter
pia ir šiurkščių gaidukių. 
Joms akompanavo gabioji mu
zikė B. Šalinaitė-Sukackienė.

Waterburietė G. Ulinskaitė 
jau nebe pirmą syk Bostone, 
savo patrauklia scenos forma 
ir minkštu malonid balseliu vi
sados patenkina didelę didžiu
mą publikos, yra jos mylima 
ir pageidaujarĄą.

Vietiniai Massachusetts cho
rai, grupės ir solistai, rodos, 
rekordų nesumušė. Worces- 
terio Aido Choras, vadovystėj 
jaunuolės N.- Čeponytės, gal 
turi pirmenybę. Nors jis da
bar nėra toks, kokiu jis yra | 
buvęs, bet jame vadovauja ir 
dainuoja jaunuoliai. Jie pa
veldi paruoštą dirvą ir tradi
cijas savo tėvų, tame tai ir 
yra ■ viltis ateičiai. Senieji 
Worcesterio dainininkai, kurių 

(Tm« pusi.)
■ . ■ —.......................• ■ r ■■■—......................  ■■■■■■ -J'

3 pusi.—Lai* vė (Liberty,I
Lithuftttian Daily) 
Sešt, Gruod. 18, 1948
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Nešti buvo toli; sanitarai keletą kar
tų atsargiai statė ant ledo neštuvus ir, 
kurį laiką pastovėję vienoje vietoje, pa
plekšnoję sušalusias rankas, vėl kišo jas 
į pirštines ir ėmėsi neštuvų. Iš ano kran
to, priešais sužeistųjų ešeloną, žygiavo 
žmonės, pasiųsti iš divizijos užnugario 
paženklinti rytojui rogių kelią, rasti, 
kur tvirtesnis ledas. Jie ėjo trepsėdami, 
kojomis tirdami ledą. Vienas jų, nebe 
jaunas, aukštas raudonarmietis, praėjo 
visai arti neštuvų, kuriuose gulėjo Ania, 
ir sustojo.

— Ką, sesutę sužeidė? — paklausė jis 
sanitarus ir, apsisukęs, žengė keletą 
žingsnių greta neštuvų.

— Taip, — pasakė sanitaras.
— Ir smarkiai sužeidė ją?
— Smarkiai. Neturi užrūkyti? — pa

klausė sanitaras.
— Turiu, — atsakė raudonarmietis.
Sanitarai padėjo neštuvus, ir raudon

armietis sušalusiais, nelanksčiais pirš
tais įbėrė jiems po žiupsnelį tabokos. Jie 
ėmė sukti suktines.

— Kodėl jūs ją padėjote? Nesušaldy- 
site?

— Nieko, tuojau pakelsime, — pasa
kė sanitaras. — O tu ką, pažįsti ją?

— Ji mus perkeldavo, kai dar ledo ne
buvo, — pasakė raudonarmietis. — Ge
ra sesutė, tik dar jaunutė.

— Jaunutė, — sutiko sanitaras.
Jie, prisidengę rankomis, prirūkė sa

vuosius cigariukus nuo taip pat ranka 
prisidengusio raudonarmiečio cigariuko.

— Na, ir norisi gi rūkyti, — pasakė 
sanitaras, lyg pasiteisindamas.

Paskui jiedu, keletą kartų užtraukę, 
atsargiai užgesino *cigariukus, užsikišo 
juos už piločių antlankų ir ėmėsi neštu
vų.

— Vadinasi, smarkiai? — pakartojo 
raudonarmietis.

— Smarkiai, — pasakė sanitaras.
— Jaunutė, — nutęsė raudonarmietis 

ir apsisukęs nuėjo Stalingrado linkui.
Sanitarai nešė Anią toliau. Kada jie 

beveik jau priėjo salą, nuo kurios prasi
dėjo rogių* kelias, Ania, gal nuo šalčio, o 
gal nuo lengvo, girgždančio, vienodo neš
tuvų supimo, atsipeikėjo. Ji atmerkė 
akis, viršum savęs pamatė'juodą dangų, 
o šone, akies kampeliu pastebėjo, kad vis
kas buvo balta, balta. Pirmą sekundę ji 
suprato, kad Volga sustojo ir kad ją ne
ša per Volgą. Bet čia pat jos mintys ėmė 
rigzti, ir jai jau pasirodė, kad tai ne ją 
neša, o ji kažką neša ir, kaip visados, 
sako: “Ramiau, mielasai, tuojau, tuojau 
riunešime.” Iš tikrųjų tai kalbėjo ne ji, 
o sanitarai, kurie išgirdo vokiško lėktu
vo gaudimą. Jie kalbėjo “tuojau nuneši
me,” ramindami vienas kitą, o jai rodės, 
kad' tai kalba ji, ir savo mintyse ji sten
gėsi nešti neštuvus atsargiau, kad ne 
taip juos suptų. Paskui jai pasirodė, kad 
neštuvuose guli Saburovas ir kad tai jam 
ji sako: “mielasai,” bet kad ji jo dar ne
pažįsta, ir jis nežino, kad tai ji, Ania. 
Ir tada ji panoro jam paaiškinti ir kaž
ką pasakė, bet jis neišgirdo. Tada ji vėl 
kažką pasakė. Jos mintys visai surizgo, 
ir ji neteko sąmonės.

— Mat, kaip dejuoja, vargšė, — pa
sakė sanitaras.

O tuo mętu lėktuvas, apsukęs viršum 
Volgos keletą ratų, išmetė šviečiančią ją 
rakietą, nuo kurios viskas iškart pasida
rė balta ir ryšku, ir įkandin rakietos — 
bombas. Jos nukrito kairėje ir dešinėje 
žmonių, tempusių neštuvus. Rakieta dar 
neužgęso, ir lede matėsi didžiulės juodos 
skylės, o vanduo, verždamasis iš jų, vis a 

labiau ir labiau1 sėmė aplinkui ledą. Pir
mą sekundę, kai sprogo bomba, sanita
rai metė ant ledo neštuvus ir patys^ su
gulę, prisiplojo prie ledo, o paskui, kai 
sprogo dar keletas bombų ir, sukdamas 
naujus ratus, lėktuvas ėmė gausti, jie 
nesitardami atsikėlė, ėmėsi heštuvų ir 
tarp properšų nuėjo pirmyn dideliais, 
skubančių 'žmonių žingsniais. Sala buvo 
jau netoli, priekyje kažkas šaukė:

... Prie rogių, čionai,” ir už kalvos, ten 
kur prasidėjo^ pirmasis rogių kelias, gir
dėjosi pavažų girgždėjimas ir arklių 
žvengimas.

XXIV
Viršum užvolgio stepių dunksojo tirš

ta lapkričio tamsa. Nuo penktos valan
dos, kai sutemo, iš karto negalėjai su

prasti, kuris laikas — vakaras, pusiau
naktis ar penkta valanda ryto, nes nak
tis, trukusi beveik keturiolika valandų, 
visą laiką buvo vienodai nepermatoma. 
Vis taip pat viršum stepės stūgavo šal
tas vėjas, krito tai retas, tai tirštesnis 
sniegas, vis taip pat be paliovos peu su
pustytą sniegą girgždėjo sunkvežimių 
ratai ir geležiniai dviračių ratlankiai, ir 
tyliai kryžkelėse sukiojosi kariniai regu
liuotojai su savo žibintuvėliais.

Viskas buvo vienoda, ir valanda pana
ši į valandą, ir diena į dieną, ir tik ta
sai, kuris sumąnytų pąrą ar dvi paras 
paeiliui pastovėti viename tų kelių, ėju
sių į Stalingradą iš Saratovo, iš Eltono, 
iš Kamišino, suprastų visą šito vienodu
mo didingumą>, visą grėsmingą ramumą 
to; kas tomis, dienomis dėjosi pafrontės 
keliuose.

Panašiai, kaip prieš metus, 1941 me-, 
tų lapkritį, begaliniai ešelonai pabūklų, 
tankų ir pėstininkų ėjo į Maskvą ir, tar
si burtininkui lazdele mostelėjus, nepa
siekę fronto, ištirpdavo pamaskvio miš
kuose, — panašiai ir čia nuo paskutinių
jų spalio dienų kiekvieną naktį, iš pra
džios purvinais, o vėliau sniegu užpus
tytais fronto keliais, purve, pūgoje, li
jundroje judėjo kariuomenė, riedėjo di
džiulės dengtos mašinos, užvilkti ant- 
valkčiais gigantiški RGK (Rezerv Glav- 
nogo Komandovanija. — Vert.) pabūk
lai, žemaūgiai tankai T-34 ir mažutės, 
paskui sunkvežimius per kupstus šoki
nėjančios prieštankinės patrankos.

Kartais šviečiančioj i rakieta, vokiečių 
lėktuvo išmesta, iš nakties tamsos išplėš
davo baltą apvalią dėmę, ir tada matėsi, 
kaip iš kelio į šoną išsukdavo sunkveži
miai, išbėgiodavo ir krisdavo prie žemės 
žmonės, o apačioje, purve ir sniege, su 
trenksmu sprogdavo bombos. Paskui vis
kas vėl likdavo juoda,, ir judėjimas keliu 
tesustodavo kelias minutes, kol pašalin
davo sudaužyto sunkvežimio laužą ir nu
tempdavo į šalį layonus. Ir vėl viskas 
pradėdavo, šliaužti ir riedėti pirmykščia 
kryptimi. Dalis žmonių, pabūklų ir tan
kų ėjo nuo Kamišino ir Saratovo per 
Volgą į stepes ir miškingus slėnius į 
šiaurę nuo Stalingrado, — ten, kur už 
dvidešimt kilometrų nuo jo, nusigręžusi 
frontu į pietus, stovėjo kariuomenė, ne
leidusi vokiečių aukštyn pavolgiu. Kita 
dalis slinko nuo Eltono tiesiog prie Vol
gos, kažkur dingdavo vidurinės, žemuti
nės ir aukštutinės Achtųbos vingiuose ir 
iš ten nusileisdavo į užvolgio stepes.

Ir šitame žmonių, mašinų ir ginklų 
milžiniškos srovės judėjime, ir iš to, kaip 
viskas judėjo, ir iš to, kaip viskas, ne
priėjus Stalingrado, sustodavo, jautėsi 
ta pati valia ir tas pats charakteris, ku
ris jąu vieną kartą visa savo didybe, be
veik nežmoniška ištverme pasireiškė 
prieš metus prie Maskvos.

Kai armijos vadas ir Matvejevas kri
tiškomis minutėmis fronto štabe prašy
davo pastiprinimų, jiems kiekvieną'kar
tą kategoriškai atsakydavo, ir tik iš kai
riojo Volgos kranto, sutelkdami ten vis 
daugiau artilerijos ir gvardijos, mino
svaidžių pulkų, gausia ugniųii palaiky
davo Stalingrade besikaujančias divizi
jas.

Tik du kartus, pačiomis sunkiausiomis 
dienomis, Vyriausiai Karo Vadovybei 
leidus, fronto štabas davė po vieną divi
ziją. Tos divizijos buvo mestos į Stalin
gradą tiesiog iš žygio.

Tą naktį, kai Saburovas tylėdamas, 
užmerkęs akis, gulėjo savo blindaže, o 
du sanitarai nešė Anią nesutvirtėjusiu 
ledu per Volgą, armijos karinės tarybos 
narys Matvejevas, padaręs pėsčias Vol
gos ledu didelę, kilpą, atvyko į blindažą 
pas Procenko ir ten su juo ilgai kalbė
josi.

Matvejevas grįžo iš ano kranto, iš 
fronto štabo, vakare, ir Procenko buvę 
jau antras divizijos vadas, kurį jis tą 
naktį aplankė. Kai Matvejevą iššaukė į 
fronto štabą, jis nuvažiavo ten tvirtai 
pasiryžęs atvaizduoti visą padėties sun
kumą ir dar kartą paprašyti ’pastiprini
mų. Jis važiavo į fronto štabą tvirtai 
įsitikinęs, jog prašys divizijos ir ją iš
prašys, nes ji buvo tikrai reikalinga. Ir 
nors jis numatė, kad nesutiks, bet manė, 
jog šį kartą jo įrodymai bus stipresni.

(Bus daugiau)

CtEVELANDO ŽINIOS
Progresyviu Partijos 
Kliubo Narių Atydai

Henry A. Wallace, kalbėda
mas Nacionaliame Suvažiavi
me, lapkričio 13, Chicagoj, 
tarpe kitko pasakė: “Gal kas 
ir mano paliauti veikęs Pro
gresyvių Partijoje. Aš dar ne
su sutikęs tokių, nei nerašė 
man niekas panašiai. Bet jei
gu tokios silpnaširdės sesutės 
ir rastųsi, aš sakau, kad Pro
gresyvių Partijos gyvavimas 
turi daugiau svarbos dabar, 
negu kada pirmiau. Jeigu 
mes pasitrauktume iš jos da
bar, civilizacija dingtų! Ypa- 
tiškai, aš tik pradedu kovą. 
Kodėl mes dabar privalome 
veikti daugiau, negu kada pir
miau? Dėl paprastos priežas
ties, kad Amerikos žmonės, 
lapkričio 2-rą, manė jie bal
suoja už progresyvę, liberalę 
programą, ir jie bus išduoti, 
jeigu mes paliausime kovoję.’’

Progresyvių Partijos Cuya
hoga apskrities Veikiantysis 
Komitetas yra pasibrėžęs at
likti daug sunkių darbų. Kad 
uždėti P. P. ant valstijos pa
stovaus baloto, yra reikalinga 
paduoti valstijos prokurorui 
prašymo peticiją su 100 'pi
liečių parašų. Iš to 100 pa
sirašiusių piliečių privalo būti 
visi “gryni” valstijos republi- 
koniškos administracijos aky
se, kitaip aplikacija taps at
mesta ir tas darbas reikės pra
dėti iš naujo. O kada apli
kacija taps priimta, tuomet 
reikės surinkti apie 700,000 
balsuotojų parašų ir visoj vals
tijoj parašų rinkikų vardai tu
rės būti priduoti valstijos se
kretoriui. Valstijos sekreto
rius, gavęs parašų rinkėjų 
vardus, uždės juos ant tiek 
parašų rinkimo blankų, kiek 
kuris rinkėjas ^jų reikalaus. 
Niekas kitas negalės rinkti pa
rašų, kaip tik tie, kurių var
dai bus ant jo blankos. Lėšas 
atspausdinimui tų blankų tu
rės padengti Progresyvių 
Partija. Taigi, darbo ir pa
ramos yra reikalinga iš visų, 
nes tokių apsunkinimų nėra 
buvę niekad pirmiau.

Todėl, P. P. Lietuvių Kliu
bo sekretorius J. žebrys sakė 
šauksiąs kliubo susirinkimą 
antradienio vakare, gruodžio 
21, Sachsenheim 'svetainėj, 
1400 E. 55th St. Susirinkime 
bus išduota platūs raportai iš 
praeito ir pasibrėžto Partijos 
veikimo. Todėl, visi nariai 
privalome ateiti į sekamą susi
rinkimą ir atsivesti naujų na
rių. Būtų pageidaujama, kad 
ir kitų organizacijų atstovai 
dalyvautų susirinkime.
“Fašizmas Amerikines Rūšies 

Jau Veikia,” Sako Rogge 
Gruodžio 5 čia įvyko pra

kalbos, suruoštos dėl “Laisvos 
Ispanijos Savaitės.” .Prakal
bos1 buvo Allerton Kotely ir 
vadovaujančiu kalbėtojum bu
vo O. John Rogge, buvęs ge- 
neralio šalies prokuroro pava- 
duotojum ir generalin. prose- 
kiutorium Nurenberge, Vokie
tijoj, karo kriminalistų teis
me. Dabar Rogge daugumoje 
užsiima gynimu tų, kuriuos 
įvairūs raganų gaudytojai mė
gina inkriminuoti. Rogge sa
kė, kad sulyg Ne-amerikinės 
veiklos komiteto elgesio A- 
merikoje veikti prieš fašizmą 
yra prasižengimas. Jis to įro
dymui statė pavyzdžiu 10 nu
teistų' Ispanijos Antifašistų 
šelpimo Komiteto narių. 
Aukščiausias mūsų šalies teis
mas yra pasmerkęs .Ne- 
amerikinės veiklos komitetą, 
sakė Rogge, bet to komiteto 
nepamatuotos žmonių apkalti
nimus tas teismas užgiria.

Neištikimybės apkaltinimo 
kaltintojai neturi ir nepaiso 
turėti, žmogus nepatiko dėl 
jo rasės, tautybės ar pažangos, 
apšaukė jį esant komunistu ir 
meta iš darbo, o jo pasiteisi
nimų ištikimybės tyrinėtojai 
neima atydon. Rogge davė 
pavyzdžiui 25-kių (‘dabar jau 
35). Cle ve lando pašto darbi
ninkų, apkaltintų esant, komu
nistais, esą didele dauguma ne
grai, o likusi dalis žydų tau
tybės žmonės. “Tas viskas ro

do—sakė Rogge — kad fašiz
mas amerikinės, rūšies jau vei
kia mūsų šalyje. Jei kuriems 
dar nėra aišku, privalo grei
tai apsižiūrėti.” Rogge baig
damas savo kalbą ragino vi
sus stoti' į Progresyvių Parti
ją ir visiems kartu pastoti ke
lią fašizmui.

Kitas irgi buvo geras kal
bėtojas, tai leitenantas Milton 
Wolfe, buvęs komandierium 
Abraham Lincoln Brigados Is
panijoj ii* antram pasauliniam 
kare buvęs leitenantu generolo 
Stillwell armijoj. Wolfe pla
čiai apibūdino, kodėl Wall 
Strytas ii’ mūsų diplomatai 
taip labai pamylėjo Ispanijos 
doiktatorių Franco!. Ogi esą 
dėl to, kad mūsų monopolis
tai užėmė visas Ispanijos iš- 
dirbystes ir susisiekimo prie
mones, o mūsų militaristaį ga
vo iš Franco 17 karo laivyno 
ir 5 kitas karines bazes Ispa
nijoje. Mūsų diplomatai mė
gina pasiteisinti dėl draugavi
mo su Ispanijos diktatorium 
Franco, sakė Wolfe, būk to
dėl, kad Pyrenees kalnai bus 
pirmutinė apsigynimo -linija. 
Leitenantas Wolfe sakė, kad 
tie kalnąi esą visai menkos 
vertės1 kaip apsigynimo linija. 
Jis su savo komanduojama 
Lincolno Brigada be jokių 
moderninių karinių priemonių 
per tuos kalnus perėję be di
delio vargo ir užpuolė Musso- 
linio gaujas, kurios buvo at
siųstos žudyti Ispanijos loja- 
listus.

Draugė Romandienė Ligoninėj
Draugės Romandienės kvė

pavimas pasidarė sunkus, kad 
prisėjo vežti į ligoninę. O ka
da kitose ligoninėse nesirado 
atitinkamo aparato palengvi
nimui kvėpavimo, vadinamo 
“geležiniais plaučiais,” tai li
gonę prisėjo nuvežti į miesto 
ligoninę, ant Scranton Rd., 
kuri turi tokį aparatą. Dabar 
draugę Romandienę atlankyti 
gali tik jos artimiausi. Aš 
su daug kitų linkime ligonei 
greito ir laimingo pasveikimo.

J. N. S.

daug susižeidimų ir mažesnių 
užsigavimų.

Su 1 d. gruodžio Lawrence 
mieste baigiasi sezonas palik
ti automobilius per visą naktį 
stovėti gatvėje. Bet daug yra 
žmonių, kurie neturi automo
biliams vietos garadžiuose. 
Todėl miestas patvarkė, kad 
jie gali savo automobilius 
nakčiai pastatyti ant Howard 
Playground, Kennely Play
ground, Tarbox Playground, 
Hayden Schofield Playground, 
Mullany Park, West St. Play
ground, Lindquist Play
ground, prieš Bruce mokyklą, 
Starrow Park ir Lorenz Park. 
Ten automobiliai gali stovėti 
per visą naktį. Draudžiama 
palikti ant Common Parko ir 
prie jo.

Lawrence, Mass.

Vagys įsilaužė į 98 River
dale St., Methuen, namą, pa
sigrobė auksinį žiedą ir banko 
knygutes. Įlysta pro užpaka
linius langus. Todėl, reikia 
kiekvienam piliečiui daugiau 
atsargumo, geriau apžiūrėti 
langus, duris, nes piktadarių 
skaičius auga.

Maple Parko Bendrovė bu
vo surengus pasilinksminimo 
parengimėlį paramai Gintarų 
radijo pusvalandžio. Diena 
pasitaikė graži, žmonių pri
sirinko pusėtinas būrys. Pel
no. liko $40.50. Daugiausiai 
padirbėjo, tai M. Dvareckas, 
R. čiuladienė, N. šiupetrienė 
ir N. Garijonienė. Radiją la
bai geęai mūsų mieste girdi
me.

Bostoniškiai susilaukė du 
gerus veikėjus, tai dd. Taraš- 
kus, kurie seniau gyveno mū
sų mieste, vėliau,buvo išvykę į 
Kaliforniją, bet jau grįžo ir 
apsigyveno Bostono priemies
tyje Miltone, kur nusipirko ir 
namą. Linkime jiems pasise
kimo naujoje vietoje.

Mūsų mieste Essex St. biznie- 
fiai skelbia, kad jie laukiant 
kalėdų į vieną savaitę turėjo 
prekybos už milioną dolerių. 
Tiesa, ar ne, tai kitas dalykas.

žinoma, švenčių laukiant, 
daugelis žmonių iš paskutinių

. Boston, Mass.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

buvo ir dar yra daug ir gerų, 
bet jau, rodos, padžiovė savo 
balsus ant laktos. Reikia pa
linkėti Čeponytei, JCižytei ir 
kitiems jaunuoliams, kad jie 
pasiryžtų ir pralenktų savo 
pirmtakūnus.

Vincukas Motiejaitis kiek
vienu savo pasirodymui suke
lia publikos domėsį ir, matyt, 
jam jau bus lemta likti pro
fesionališku scenos darbuoto
ju. Beje, Worcesterio šokė
jų grupė, visi sako,, buvo vie
na iš koncerto pažibų.

Montello Liuosybės choras 
gal būt skaitlingiausias, va
dovystėj veterano mokytojo 
E. Sugario. Jie turi savo ei
lėse porą gerų solisčių, bū
tent, O. Mineikytę ir R. Mer- 
keliūtę ir kitų gerų daininin
kų? Choras dainavo gerai, 
bet dėl tokio choro galėjo bū
ti ir geriau. O. Mineikytė pa
teikė porą dainelių solo ir jos 
proteguojama jauna mergaitė 
G. Stanley skambino piano so
lo .Moonlight Sonatą.

Norwoodo. vyrų ir So.\Bos
tono Harmonijos (kuris susi
deda beveik išimtinai iš mo
terų), abu chorai po vadovyste 
S. Pauros, savo užduotis atli
ko, bet rodos, kad liaurų vai
niko nepasiekė. Abiems cho
rams trūksta lygsvaros, vienų 
balsų per daug, kitų trūksta 
ir gauti jų nėra galimybės. 
Tas savaime apsunkina ne tik 
mokytoją, bet ir dainininkus.

Armonistas R. Baris, paste
bima, daro žymų progresą.

Visų chorų dainavimas sy
kiu sudaro labai žavingą įspū
dį ir stipri audringa melodija 
pagauna sielą ir it kelte pake
lia į žydrią padangę.

Sunkiausia festivalio, rengi
mo naštą nešė M. Sukackienė, 
J. Reinardienė ir S. Paura. 
Daugelis kitų vieni mažiau, ki
ti daugiau pagelbėjo ZAVIS.'

taupinių perka Įvairius daik
tus ir dovanas, ypatingai vai
kams. Bet jau yra žinoma, 
kad šiemet žmonės biednesni, 
kad mažiau turi pinigų, nes 
darbai prasčiau eina.

S. Penkauskas.

Dr. Joseph Levek parašė 
laišką aldermanui Carney, 
kad miesto ligoninei reikalin
ga daugiau rakandų ir įvai
rių pagerinimų. Prašo, kad 
miestas nupirktų X-Ray ma
šinas, 20 lovų, operacijoms 
daryti naujų instrumentų ir 
tt.

Reikalavimas geras, nes 
stoka ligoninėje reikmenų ir 
žmoniško ligonių aptarnavimo. 
Ligoniai negali prisišaukti pa
galbos, todėl daktaras prašo, 
kad būtų suteikta daugiau 
slaugių. Dabar sakoma, kad 
ligoniai, kurie gali atsikelti, 
tai patys eina vandens atsi
gerti. Aišku, kad miesto, val
dybos pareiga taip reikalus 
sutvarkyti, kad ligoninė būtų 
pavyzdinga. .

Dažnai girdisi žmones kal
bantis ir te irau j antis, kiek 
Jungtinės Valstijos turi gy
ventojų. Iš Washington© 
skaitlinės už lapkričio mėne
sį, 1948 metų, paduoda, kad 
mūsų šalis turi 147,280,000 
gyventojų. Tą įsitėmykite.

Mūsų miesto politikieriai 
prieš balsavimus žadėjo viską 
pagerinti, kad tik piliečiai už 
juos balsuotų. Miesto gaspa- 
dorius buvo pasiūlęs, kad bū
tų vieta padidinta bolių lor 
Šimui, ąldermanai siūlė, kad 
būtų padidinta vieta automo
biliams pasistatyti' ii’ daugelis 
kitų pasiūlymų.

t Bgt kada jie tapo išrinkti, 
tai “pamiršo” visus savo p i r-, 
mesnius pasiūlymus. Taip, 
kaip ir seniąu. Kartą vienas 
aldermanąs ketino, kad visos 
miesto gatyės žiemos laiku 
bus prižiūrėtos ir nuo sniego 
išvalytos; Bet kada pereitą 
žiemą sniego buvo didžiausi 
kalnai, tai apie gatvių valy
mą “pamiršta.” Buvo net

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chėmikalų. Mūsų duoną valgydami 

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
i krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—ŠešL, Gruod. 18# 1948

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA 

Tel. Poplar 41t0



DETROITO ŽINIOS
’ PO MIESTĄ PASIDAIRIUS

Victor Reutheris, sakoma, 
gali gauti urėdą valstybės de- 
partmente. Demokratų vir
šilos nori papuošti savo val
džią “darbininkų vadais.” 
o Reutheris savo reakcine 
litika gerai pasitarnauja, 
ir jam reikia atsimokėti,
brolis niekuo neatsižymėjęs, ' 
kad ir panašiai, kaip jis, bet! 
gausiąs vietą.

Na, 
po- 
tai 
Jo '

štai kokios pareigos:
1. Gerai pasiruošti dainavi

mui.
2. Suorganizuoti duetus, trio 

ir kvartetus lenktyniavimui su 
kitų kolonijų tokiomis grupė
mis.

to

te-

MONTREAL, CANADA

Garsųjį Canterburio dekaną 
Hewlett Johnson čia pasitiko 
kunigas W. B. Spofford, tei
sėjas Patrick O’Brien ir kiti 
žymūs žmonės. Spoffordas 
pirmininkavo prakalbose.

Episkopąlų vyskupas Rich
ard Emerich įsakė dviem sa
vo kunigam pasitraukti iš ko
miteto dekano priėmimui.

Dr. Johnson sakė, kad 
Churchillo prakalba, Fulton, 
No., kuri pradėjo Amerikoj 
anti-so vietinę reakciją, buvo 
tolygi Hitlerio kalboms. Chur- 
chillas net ir frazę “Iron Cur
tain” pasiskolino iš Hitlerio.

3. Reikia sudaryti teatro 
grupę ir susirasti trumpą, pu
sei valandos, gerą veikaliuką 

; suvaidinimui.
girdėjau, 
tokių grupių.
viena programa pavesti teatri
ninkams.

4. Paraginti solistus lavintis, 
ruoštis Festivaliui.

Mūsų veikėjams reikia neuž
miršti nuo dabar visur ir vi
suomet skelbti Festivalį taip, 
kad iki balandžio pabaigos 
visi Detroito lietuviai žinotų.

Jei taip darysime, publikos 
netilps svetainėj.
yra labai daug lietuvių 
kia juos išjudinti.

Chicagiečiai, 
žada atsiųsti porą 

Būtų galima

biznis bus toj vietoj.
Knyga taipgi pasieks ir 

liau už Detroito ribų.'
Pasieks ji ir mūsų seną 

vyne Lietuvą.
Be vertelgų ir profesionalių 

garsinimų reikia rinkti pavie
niu sveikinimu. Kas duos do
lerį ar daugiau, bus skelbia
mas vardas tarp sveikintojų 
“Well wishers.”

Gerai pasidarbavę mes gali
me šiai knygai gauti tiek gar
sinimų, kad Festivalio lėšas 
sumokėti, o tai kitos įeigos ei
tų organizacijoms, lietuvių 
kultūros ir meno kėlimui.

Kas tik galime, stokime dar
ban. Koresp.

KRISLAI

Detroite 
re i-

pa

Fordo darbininkai instruk
tavo savo lokalo viršininkus 
reikalauti iš UAW viršininkų 
autorizuoti streiką sulaikymui 
atleidinėjimų iš darbo daugy
bės darbininkų. Apie 3,000 
konstrukcijos a p t a rnavimo 
darbininkams gresia paleidi
mas iš darbo.

Transportacijos darbininkų 
daugeliui irgi gręsia neteki
mas darbo.

Fordo darbininkai sako, kad 
tik streiku bus galima sulai
kyti iš darbų atleidinėjimus.

Laisvė mums abelnai 
tarnauja visokiais reikalais, 
bet jei pasistengsime gerai 
perduoti detroitiečiams ir kitų 
Michigano kolonijų lietuviams 
Festivalio reikšmę, dienraštis 
juo geriau pasitarnaus išgarsi- 

nekarto- 
Reikia 

dalykai

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

ko, paklausta, kodėl tas gi
minaitis neklauso ‘Laisvės’ 
raginimų grįžti namo, atsa
kanti, kad ‘Antanas taip rašo, 
nes kitaip negalima...’ Ir 
darbo-buto garantiją todėl pa
lioms rašyti nepatogu . . . ” 
(D., gr. 10 d.)

šitaip is piršto dalyką iš
laužti gaii tiktai visiškai su- 
juodašimtėjęs hitlerininkas.

Pereinant į lietuvių reika
lus reikia pastebėti detroitie- 
čiams, ypač mūsų organizaci
jų veikėjams, dabar uždavinys 
juo stropiau ruoštis prie Me
no Festivalio.

Abiems mūsų chorams stovi geras ilgam laikui

irimui. Reikia tačiau 
ti vienas ir tas pats.
iškelti visi svarbesni 
ryšium su Festivaliu.

Suprantama, juo 
skaitytojų gausime, 
galėsime lietuvių
Festivalio ir kitais reikalais.

daugiau 
pasiekti su

Bimbos žmona neieško jo
kių klerikalų, menševikų bei 
smetonininkų. Ji jų visiškai 
nepažįsta. Ji yra estietė. Tie
sa, ji turi seserį ir porą brolių 
Estijoje, bet jie gražiai gyve
na ir džiaugiasi naująja san
tvarka. Jokių giminaičių 
bėgėlių ji neturi.

pa-

Svarbiausias darbas Festiva
lio reikalu dabar yra surinkti 
juo daugiau garsinimų į pro- 

, gramų knygą. Iš to bus daug 
: naudos. ,

Tiems, kurie skelbsis, reikia 
aiškinti, kad tai nebus garsini
mas tik vienam parengimui 
geras. Tą knygą visi gavę 
laikysis atminčiai. Garsinimas 
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Peter 
KAPISKAS

ra-
vi-

N. Y. Timeso redaktoriai 
gina Angliją, Ameriką ir 
sas kapitalistines šalis sukirsti 
komunistus ir jų mokslą. Tai 
esą nelengva, bet galima pa
daryti.

Man tų redaktorių “moks
las” labai patinka. Komuniz
mo mokslą, jie sako, mes ga
lime atremti “sukuriant geres
ni ir šviesesnį pasaulį, kuris 
laimes visų laisvei pasiaukoju-
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BAR & GRILL

Peter Kapiskas
32 Ten Eyck

Tol. EVergreen 4-8174

Degtinės, Vynai ir Alus
RH EINGOLD
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$ siu žmonių paramą, fin *•
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tai yra, ne-
i kuriuos

Kapitalistai 
progų su-

Times, gr. 16 d.)
Labai puiku! Su šiuo “mo

kslu” nelaimė tik tame, kad 
jis neįvykdomas, 
įvykdomas tiems, 
Times šaukiasi, 
turėjo puikiausių
kurti geresnį ir šviesesnį pa
saulį. Ir “kūrė” per dauge
lį šimtų metų! Bet ką sukū
re? Pats Times sako, kad 
šiandien turime tikrą praga
rą !

Tuo būdu komunizmo 
kslas pasiliks nesukirstu.
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Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIŲOTAS GRABORIUS 
TelefonUokite dieną ar naktį , 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai Įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiami šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Aiigust Gustas 
BELTAIRE FLORIST
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Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 

telefonnokite:
, SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
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Liberalų žurnalo New Re
public korespondentas Walter 
Briggs rašo iš Nankingo apie 
čiango armijos karių dvasinį 
stovį. Du kariai kalbėjos. Vie
nas sakė:

“Kovodami prieš japonus 
mes gynėme savo šalį ir nieko 
neturėjome pralaimėti. Bet 
dabar mes kovojame kitus ki
niečius ir pralaimime viską.”

Kitas karys pasakė : “Aš tik 
trękštu, kad mane (komunis-* 
tai) paimtų'.”

štai kodėl čiang Kai-šeko 
milžiniškos armijos, ginkluo
tos Amerikos moderniškiau- 
siais ginklais, kaip sniegas 
prieš sąulę sutirpsta prieš ko
munistines armijas.

| J. J. Kaškiaučius, M. D. |
» ’ a
a
VK --------- --------- —

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964 $

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

padarau 
paveiks-' ; 
kra javus 
su ame-'' 

...________ Rei-'
k’alui' esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- ; 
geidaujama. Tai- ' 
pogi atmalįavoju' 
Įvairiom spalvom.'

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

kampas, Broadway ir Stone Ave., “ 
prie Chauncey St.^B’way Line ■■ 

Tel. GLenmore 5-6191

grupių ir
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rįkoniškais.

esant

L B. KONCERTUI PRAĖJUS 
žieminio sezono iškilmės— 

metinis Liaudies Balso koncer
tas jau liko netolimos praeities 
atsiminimu. Kaip kiekvienais 
metais, tai taip ir šiemet, jis 
buvo gražus^ įspūdingas. Pro
gramoje dalyvavo įvairaus 
amžiaus ir išsilavinimo meno 
mėgėjai-jos ir svečiai. Pro
gramai vadovavo sugabus ir 
geras veikėjas drg. J. Vilkelis.

Labai malonų ir gilų įspūdį 
paliko, tai pirmas programos 
kavai kas, kurį pildė Ukrainų 
stygų orkestras. Kalbamas 
orkestras jau ne pirmu kartu 
mūsų scenoje ir kas kart vis 
gilesnį įspūdį palieka mūsų 
publikai.

Pirmu kartu mūsų scenoje 
teko matyti dar visai jauno 
amžiaus jaunuolę — Birutę 
Manstavičaitę, kuri savo jau
nu, bet maloniu balseliu žavė
jo publiką. Po jai sekė kita 
jaunuolė, tai pati jauniausia 
programos dalyvė Genutė Ta- 
ruškytė, kuri, tiesa, jau ne pir
mu kartu mūsų , scenoje, jau 
kaip sena artistė, taipgi links
mino koncerto dalyvius. ši-( 
tos dvi jaunuolės per du atve
jus pasirodė scenoje, vėliau 
kaip duetas. Jodvi save labai 
gražiai atsirekomendavo, kai
po ateičiai daug žadančios 
menininkės. Garbė tėveliams 
už tai, kad iš jaunų dienų pra
tina toj srityj, kurioj pas jų 
dukreles pasireiškia talentas.

Jaunuoliams J. Skardžiui 
ir Dodoniui, kurie publiką 
linksmino burninėmis armo- 
nikaitėmis, buvo sunku nuei
ti nuo scenos, nes publika jų 
nenorėjo paleisti.

Apie mūsų mylimas ir pla
čiai žinomas dainininkes, Biru
tę ir Janiną Juraitytes, nedaug 
kas tenka pridėti, nes jos jau 
seniai, savo maloniais ir aukš
tai išlavintais balsais publiką 
yra sužavėjusios. Šį kartą, 
ypatingai gr.ažiai pasirodė, 
padainuodamos vieną anglišką 
ir dvi lietuviškas dainas,x iš 
kurių Viena specialiai pritai
kinta L. B. koncertui, kurią 
sukūlė jų mamytė — drg. E. 
J u raiti en ė.

Šiame koncerte turėjome 
svečią, tai ilgametį L. B. re
daktorių ir laikraščio pirmąjį 
budavotoją — drg. J. Ylą, ku
ris kalbėjo bendrai pasauli
niais politiniais klausimais 
ir trumpai apibūdino L. B. 
rolę Kanados lietuvių tarpe. 
Po svečio kalbos sekė duetas, 
kurį pildė koncerto žvaigždės 
•—dd. K. Abekienė ir A. Kcns- 
tavičienė, kurios savo nepa
prastai talentingais, aukštai 
išlavintais ir tiesiog širdį ža
vinčiais balsais, publiką už
hipnotizavo. Publika sunkiai 
jas paleido nuo scenos. .

• Po viešnių dueto, sekė atsi
šaukimas dėl ekonominės pa
ramos Liaudies Balsui, kurį 
padarė drg. J. Lesevičius. 
Koncerto dalyviai, puikiai 
įvertindami Liaudies Balso 
reikšmę, į atsišaukimą duos- 
niai atsiliepė (apie aukotojus 
parašys pats komitetas).
' Viešnia drg. K. Abekienė 
savo kalboje nušvietė progre- 
syvės spaudos reikšmę, jos 
reikalingumą budavoti, pažy
mėdama, kad ji yra labai daug 
pasidarbavusi dėl Liaudies 
Balso, gaudama labai daug 
naujų ‘ skaitytojų ir aukų A- 
merikoje; ragino, kad kana
diečiai, atsilygindami už ame
rikiečių stiprinimą mūsų laijc- 
rašČio, pasistengtų neužmirš
ti ir amerikiečių spaudos — 
Laisvės ir Vilnies. Drg. Abe
kienė yra ne tik aukštai iš
silavinusi dainininkė, turinti 
didelę įtaką žmonėse, bet yra 
ir labai gera organizatorė, 
darbuotoja ir gera kalbėtoja.

Po viešnios kalbos sekė .Vi
lijos moterų choras, kuris la
bai gražiai save atsirekomen
davo, gražiai padainuodamas 
keletą dainelių.

Vėliau sekė duetas mūsų 
mylimų viešnių — dd. Abekie- 
nės ir Kenstavičienės, nors 
viešnios buvo nemažai išvar
gusios, nepagailėjo mūsų pu
bliką kiek ilgiau palinksmin

ti, padainuodamos gana daug 
žavinčių dainų. Atsidėkoji
mui joms, nuo rengėjų, per 
jaunuoles Birutę Manstavičie- 
nę ir Genutę Taruškaitę, buvo 
įteikta po bukietą gėlių.

Programa baigėsi su Vilijos 
choru, kuris padainavo kele
tą dainų. Vilijos choras, kaip 
praeityje, taip ir šį kartą, pa
sirodė labai gerai. Kreditas 
tenka sugabiam mokytojui d. 
K. Sebastinovičiui, akompa- 
nistei Mrs. Sebastinovičienei ir 
choro pirmininkui drg. B. Pe
troniu!, gi choristams ir cho
ristėms tenka didelė padėka, 
kuric-rios įvertina choro 
reikšmę ir jame dalyvauja.

★ ★ ★ (
Svečiu Pagerbimui Vakarienė

Po «> koncerto buvo suruošta 
vakarienė, pagerbimui svečių, 
Pt. St. Charles svetainėje. 
Nors ’ publika, buvo išvargusi, 
bet norėdami plačiau susipa
žinti, susitikti sus mūsų sve
čiais, viešniomis čikagietėmis, 
nuovargį užmiršdami, gana di
delis būrys atsilankė į vaka
rienę, kurioje labai nuotai
kingai ir linksmai laiką pra
leido. Visi taip linksmai įsi
smagino, kad buvo labai sun
ku skirstytis. Viešnios ir čia 
linksmino publiką, padainuo
damos daug žavingų' dainų. 
Drg. Abekienei atsišaukus au
kų ir naujų prenumeratų dėl 
Vilnies, publika į jos atsišau
kimą teigiamai atsiliepė.

Dėl šios vakarienės suruoši
mo daugiausiai pasidarbavo 
drg. E. Braknienė, kuri paga
mino visa maista savo virtu
vėj. Drg. E. Braknienė, kaip 
visuomet, taip ir šį kartą, nors 
būdama blogos sveikatos, ne
atsisakė nuo darbo ir susida
riusių > išlaidų. Sekantis drg. 
J. Braknys, be kurio rūpesties 
ir didelio darbo, kaip praei
tyje, taip ir ši kartą, neapsi
eita; Jis yra labai rūpestin
gas, planingas, tvarkingas ir 
nesibijantis darbo. Jei jis da
vė pasižadėjimą ką nors at
likti, tai rūpintis apie tai ne
tenka. Gi dd. Keršulienei ir 
N. Matiukienei buvo didžiau
siu rūpesčiu ir teko nemažai 
apsisukti, viską salėje gražiai 
priruošiant ir svečius aptar
naujant. Joms pagelbėjo drg. 
A. Rutelionienė, gi iš vyrų 
darbavosi A. Liokaitis, A. Ma
tin kas, Skripka ir Petrauskas. 
Va k ari c n ės k vi e tė j a is — Į ž an - 
gos platintojais buvo dd. O. 
Balčiūniene, Morkevičienė, Ju- 
raitienė, J. Braknys ir J. 
Vilkeliene.

Jei bus kas praleista, tai 
prašau dovanoti, nes, "geroj 
nuotaikoj esant, kartais ne vis
ką 'galima pastebėti.

ši vakarienė, tai buvo dar 
ne viskas to vakaro progra
moj. Po vakarienės, svečiai 
•—dd. Yyla ir čikagietės, būrio 
montrealiečių lydimi, nuvažia
vome pas dd. A. ir K. Ker
šius, pas kuriuos čikagietė^ 
buvo apsistojusios, Apie dd. 
Keršių draugiškumą ir jų 
vaišingumą, trūksta ir žodžių 
išreikšti. Sunku buvo skirtis 
su vaišingaisiais šeimininkais, 
o mūsų vyrams širdys plyšo 
skiriantis su Viešniomis, jos jų 
širdis taip sužavėjo.

Susižiedavo Birutė. Juraitytė
Lapkričio 27 d. susižiedavo 

Birutė Juraitytė su anglų tau
tos vaikinu Jurgiu Palardy. 
Birutė yra iš jaunų dienų šios 
kolonijos lietuvių meno paži
ba. Ji scenoje * pradėjo daly
vauti, kai spėjo pradėti vaikš
čioti. Ji yra labai maloni, 
simpatiška mergaitė. Sulig 
savęs pasirinko ir sau širdies 
draugą. Gerai pažįstant jos 
išsirinktą gyvenimo draugą, 
nė kiek netenka abejoti, kad 
juodu sukurs tikrai laimingą 
šeimyninį gyvenimą. Aš to 
juodviem linkiu iš širdies!

★ ★ ★
Labai Nemalonus |vykis
Lapkričio 26 d. išplaukė į 

Angliją Vera Verbylienė ap
lankyti savo mamytės ir na
miškių, kurių jau nematė apie 
20 metų. Vera su dideliu il
gesiu laukė tos valandos, ka

da galės pasimatyti su savo 
brangia motina. Rūpestingai 
sutvarkė, supirko lauktuves 
namiškiams, bet mamytė ir 
dovanų klausime stovėjo pir
moj vietoj.

Bet štai koks labai nemalo
nus supuolimas. Ji išplaukė 
26 d. lapkričio rytą, o už ke
lių valandų atėjo iš Anglijos 
žinia, kad jos motina jau mi
rus. , Sunku Verai bus išgy
venti tas momentas, kuomet 
sužinos šį įvykį.

Mūsų Ligoniai
Teko girdėti, kad susirgo se

nas klubietis Ignas Skikas. 
Kokia liga serga, neteko su
žinoti.

Savaitė atgal, išvežta į St. 
Mary’s ligoninę P.- Norkeliū- 
nienė. Gal prisieis daryti ope
raciją, nes turi akmenis ant 
tulžies.

J. Radzišauskas serga inkstų 
liga. Ligonis randasi savo na
muose.

A. ScunkeMui is puolė ir 
smarkiai užsigavo. ’ Ligonis 
serga savo namuose.

J. Karpavičius jau beveik 
metai laiko kai serga. Jam 
tapo nupiautos kojos. Ligo
nis randasi namuose.

Susirgo V. Kajokas. Ligonis 
randasi namie. Kokia liga 
serga, neteko sužinoti.

V. Juškaitis randasi Notre 
Dame ligoninėj. Kokia liga 
serga, neteko sužinoti.

P. Petrauskas, Juozo brolis, 
darbe persipiovė pirštą. Ser
ga namie.

Jurgis Mikalauskas - serga 
reumatizmu. Ligonis randasi 
namie.

Linkiu visiems greitai pa
sveikti.

Korespondentas. .

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

LLD 6 kp. Komitetas rengia pie
tus, kurie jvyks gruodžio 19 d., 
Liet. Taut. Namo kambariuose, N. 
Main St. (8 Vine St.), 1:30 vai. 
dieną. Įžangos nebus. Pasimokėsite 
bevalgant. Šis parengimas yra už
baigimas vakarienės, kuri įvyko 
gruodžio 11 d. ir tuomet visi gerai 
privalgę. Prašome vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti, būsite paten
kinti. — Kom. (296-297)

I Matthew 1 
|BUYAUSKAS j 
a? X
S LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS į 

? ▼ J
Liūdnoje valandoje simpatiškai į® 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

*S
Moderniškai įrengtos Koplyčios 5 

g 426 LAFAYETTE ST., | 
S Newark 5, N. J. |
y Tel. MArkct 1-5172 J

l PEIST LANE 1 
I DRUGS, Inc. 1 
| ’ 405 SO. 4th ST., |

Cor. Hcwqs St.
g BROOKLYN, N. Y. |
^Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-£ 
ėdikiam reikmenys, įvairūs daik-įjŠ 
ateliai, ligonių kambariui reikme-# 
sjnys už griežtai žemas kainas.
a -------------------------- ,—

RECEPTŲ SPECIALISTAI. #

Jį MAX PEIST, Ph. G., « 
E EDWIN LANE, Ph. G. | 
| Tel. EVergreen 7-»6238 t #

Federacija Prieš Sudėtinį 
Kinijos Valdžią.

Washington. — Darbo 
Federacijos “laisvųjų dar
bo unijų” komiteto pirmi-* 
ninkas, Matthew Woll ragi
no Ameriką priešintis rei
kalavimams, kad būtų Kini
joj įsteigta sudėtinė įvairių 
partijų valdžia.

Woll šnekėjo, kad jeigu 
ten būtų įkurta sudėtinė 
valdžia, tai ji “atiduotų ko
munistams visą Kiniją.”

LICENSES 
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 15064 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under. Section 
107 of the'Alcoholic Beverage Control Law 
at 75—6th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELMER OBERG 
Hai ry's Delicatessen

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1508S has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 497 De Kalb Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

JOSEPH CALLENDA
dba Joe's Prime Meats, Groceries arid Dairy

I
Tel. TRObridgc 6880 g

DR. JOHN REPSH1S I
(REPSYS) V

LIETUVIS GYDYTOJAS ||

Valandos: 2-4 ir 6-8 č 
Nedaliomis ir šventadieniais: 5 

nuo 10 iki 12 ryto. g

278 Harvard Street 5 
kamp. Innjan St., arti Central Sq. §

CAMBRIDGE, MASS. 2

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY' •:
!! Licensed Undertaker

? J;

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

j Tel. EVergreen 8-9770

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis r !

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
!! ( Brooklyn, N. Y.

■ Kvepiančiai keptos ir virtos;
■ mėsos valgiai. Taipgi dar- ! 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue :: 

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
11 Suteikiam garbingas laidotuves

$150
! Koplyčias suteikiam nemokamai ' 

visose dalyse miesto.
o Tel. Virginia 7-4499

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)- Šešt., Gruod. 18, 1948
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RONKONKOMA
8634

TELEPHONE . 
STAGG 2-5048
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniiiotas Graborius
LIŪDESIO valandoje kreipkitės pas mus
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Aviacijos Kadetą 
Programa

Moterys Pasiruošusios
Jus Gražiai Pasitikti

Iš Brooklymo srities trys jau
ni vyrai išlaikė kvotimus į 
kandidatus Jungtinių Valstijų 
Air Force Kadetų lavinimo 
programoje, kaip praneša lei
tenantas Robert M. Webster, 
komandierius stoties, esančios 
246 Graham Ave., Brooklyne.

Vienu iš tų praėjusių yra 
mūsų kaimynas Peter J. Cal
vin, 92 Scholes St.

Kvalifikacijos, kokių reika
laujama iš kandidatų į orlai- 
vyno kadetus, yra aukštos, 
kadangi reikia gabumo ir fizi
nio pajėgumo operuoti painų 
mechanizmą ir didį greitį tu
rinčius lėktuvus, sako leite
nantas Webster.

Aplikantais imami tarp 20 
ir 26 ir pusės metų amžiaus. 
Privalo turėti ne mažiau pu
sės kreditų, kokių reikalauja 
pripažintos kolegijos-universi- 
tetai išlaikymui kvotimų. Ar
ba turi atlikti specialius egza
minus ir juose pasirodyti tu
rinčiu atitinkama aniems kre
ditams mokslą. Ir turi išlai
kyti ori a i vyno paskirtus kvo
timus fizinio ir viso asmens sto
vio ir pobūdžio patikrinimui.

Lt. Webster sako, kad dau
gelis išlaikančių kvotimus iš 
dviejų kolegijos mokslo me'tų 
lygio yna pakankamai prasi
lavinę patekimui kandidatais 
į kadetus.

Liberty Auditorijoje šį sek
madienį įvyksiantis puodų ba
lius buvo vyriausiu punktu 
Moterų Apšvietos Klubo su
sirinkime praėjusio ketvirta
dienio vakarą. Baliaus komi
sija pranešė, jog baliuje bus:

Graži dainų ir muzikos pro
grama :

Gera bufeto vakarienė, su 
gausiu pasirinkimu valgių pa
gal kiek'vieno skonį, už kiek
vienam išgalimą kainą. Vie
nos gamina hames, kitos 
kriaučišku “vištų” su visais 
pridėčkais.' trečios ateis neši
nos ausiukėmis, ketvirtos py
ragu, dar kitos sūriais ir ki
tais skanėsiais.

įvairumui bus “grab bag” 
ir dar kai kas.

Puodų balins įvyks jau šį 
sekmadienį, gruodžio 19-tą, 
Liberty Auditorium patalpose, 
kampas 110th St. ir Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
įėjimas nemokamas. Pradžia 
3 vai.

Gaspadinėms Prašymas
Baliaus komisija prašo dar 

daugiau pyragų ir kitų tokių 
skanėsių, kurie naudingai su

si varioj a baliuje ir kokių žmo
nės nori ir namo parsinešti.

Taipgi prašo daiktų-daikte- 
liti į “grab bag” i)- stambesnių 
dovanų, kokių kas išgali. Tin
kamosios virtuvei eis tiesiog 
ten, o kitas surasime būdą pa
versti į pinigus nupirkimui to, 
kas virtuvei reikalinga.

Jau Apdovanojo
—Lai bus ir mūsų centrui 

“Šventasis Klausas,” — sakė 
draugės į susirinkimą atei
nant atnešdamos dovanų ba
liui, o kitos prižadėdamos do
vanas atnešti tiesiai į balių.

Ona Kalvaitienė dovanojo 
savo rankų darbo sveterį, de
koracinę lėkštę ir daiktelių i 
“grab bag.”

Irene Levanienė — įrankius 
kugeliui priruošti ir muilo.

Rožė Laukaitienė prikeps 
ausiukių.

Ona Čepulienė — pyragą.
Marcelė Yakštienė — sūrį.
Kitos dar žadėjo pagalvo

ti, ką jos išras, ką suspės pa
gaminti, surasti ar nupirkti iki 
sekmadienio.

Visus kviečia
Moterų Apšvietos Klubas.

Mama Neleido Jaunai 
Dukrytei Vestis

Mrs. Mary Santow, mas- 
pethietė, kuri pati tebeatrodo 
kaip jaunamarte, yra 33 me
tą, teismo keliu uždraudė sa
vo 16 metų dukrytei Charlot
te) tą, ką jinai pati padare 
jauna būdama. Uždraudė ap
sivesti su jos mylimu vaikinu.

Mrs. Santow ruošiasi išvykti 
laivu Brazilijon pas kontrak
to rių vyrą. O mergaitė, neno
rėdama išvažiuoti ir su mylė- 
tiniu Joseph Kane skirtis, nu
bėgo pas jį pasiskųsti. Jiedu 
susitarė pabėgti į Maryland 
ir apsivesti. Ten nuvažiavo 
bu.šu, gavo leidimą vestis, bet 
įtikėjo 48 valandas laukti. 
Tuo tarpu motina juos areš- 
tuodino, vaikiną, 21 metų, kal
tino mergaitės pagrobime.

Teisėjas merginą paleido va
žiuoti Brazilijon su motina. 
Vaikiną taipgi atsisakė bausti, 
sakydamas, kad jeigu meilė 
.atlaikys atsiskyrimą, jie galė
sią vestis, kuomet merginai 
sueis 18 metų.

Ką Darys Amalgameitai 
Su Krautuvių Unijų 
Nariais New Yorke?

APIPLĖŠĖ NAMUS
Mrs. Evelyn Gruskoff, 37 

metų, tapo apiplėšta vidur
dienį, savo namuose, 622 E. 
53rd St., New Yorke. Plėši
kai išnešę jos apie $1,000 ver
tės žiedą, apie $2,000 vertės 
kailinius ir $200 pinigais.

Kuomet prie jos durų pa
skambino, jinai, skaičiusi apie 
įvykstančius pastaruoju laiku 
apiplėšimus namuose, pa
klausė, kas ten už durų ran
dasi. Jai, kaip paprastai, at
sakyta, jog atvežta siuntinys. 
Ji pradėjo klausinėti, kas per 
siuntinj's, bet paslas liepęs jai 
paskubėti:

—Moteriške, skubėk, j u k 
lauke lyja.

Ji pravėrusi duris ir pa
mačiusi prieš save revolverį.

Įėjus tam, atsekė iš už gat
vės kiti du. -Vienas nuėjo į 
virtuvę žaisti su jos dukryte, 
4 metų, o kiti du pririšo ją 
prie kėdės, susiglemžė turtą, 

t nupjovė telefono mazgą ir 
taip ją palikę visi išėjo. Po 
kiek laiko jinai nukramčiu- 
si virvės mazgus, pasiliuosa- 
vusi, nubėgo pas kaimynus 
pašaukti policijos, bet plėšikai 
jau buvo atsidūrę nežinia kur.

Laikotarpiu pirm švenčių 
ypatingai lengva žmones ap
gaudinėti su pasakaite, būk jie 
atneša pundelius.

Du gaisragesiai tapo nuga
benti į ligoninę, keli kiti pa
žeisti lengviau, keli apartmen- 
tai sužaloti New Yorke pa
sekmėje gaisro, kuris, mena
ma, užsikūrė iš švaistymosi po 
miegamąjį kambarį ir drabu
žiams šėpą su cigaretu ranko
je. - .

Užsidegę per Jamaica Bay 
gelžkelio pabėgiai trečiadienį 
suvėlavo traukinius iki 20 
minutų.

' Brooklyno prezidentas John 
Cashmore pasiūlė nominuoti 

/ O’Dwyerį iŠ naujo išrinkimui 
majoru 1949 metų rudenį. Pir
miau taip pasisakęs buvo ir 
Bronx demokratų čyfas Flynn.

KRIAUČIŲ ŽINIOS
Kriaučių rinkimai jau pra

ėjo, bet kriaučių mintyje jie 
ilgai pasiliks.

Daugelio kriaučių buvo ma
noma, būk toji buivydinė-gla- 
veckinė klika esanti nenugali
ma, kad su kriaučiais jie ga
lį arti ir akėti. Toji kriaučiuo- 
se mintis buvo klaidinga — 
kriaučiai vieningai pasijudino 
ir tas tarsi perkūnas iš gie
dro dangaus trenkė į tą kliką, 
pabiro jos kavalkėliai.

Buivydas buvo išsiuntinėjęs 
vieningumo kriaučiams laiš
kus, manydamas sudemorali- 
zuoti rinkimus. Tie laiškai 
buvo pritaikyti išsiųsti taip, 
kad laiškų nešiotojas juos at
nešė antradienio popietį arba 
trečiadienio rytą, o susirinki
mas įvyko jau trečiadienio va
karo 7:39. Ta klika manė, 
kad demokratinių pažvalgų 
kriaučiai negaus progos į tuos 
šlamštus atsakyti, bet vakaro • 
sulaukus patys kriaučiai atsa- į 
kė puikiai. Socialistai kriau- į 
čių vieningumo skaldytojai ta
po iš kriaučių valdybos visi 
prašalinti, nebeliko nei nu
lio.

Laiškų siuntinėtojas Buivy
das juose smarkiai bara ko
munistus ir jų simpatikus. 
Girdi, kriaučiai užsikabinę ant 
tos meškerės pražudysite lo- 
kalo demokratiją! Tačiau' 
kriaučiai jau žino, ką reiškia 
tas Buivydo verkšlenimas apie 
pavojų lokalo demokratijai iš 
komunistų, nes jie žino, koks 
“demokratas” yra Buivydas.

Kaip čia seniai Buivydas, su 
skirtingų pažiūrų dviemis Pe
trais, buvo užsimoję ir toliau 
lokalo delegatu palikti Buivy
dą. Tai būtų buvę lietuvių 
lokale demokratijos panaikini- 

i rn as. Dėka tūliems kriau
čiams, kurie tame slaptame jų 
susirinkime pasipriešino tai 
diktatūrai, Buivydui nepavy
ko tuo • diktatoriumi tapti. 
Laisviečiai tokių nedemokra
tiškų sumanymų nei sapnuose 
nėra sapnavę, bet buivydinių 
apetitas jau buvo pribrendęs 
diktatūrą vykinti.

Teisybė, prieš apie 20 me
tų, Buivydas buvo prisidėjęs

prie komunistų. Ir tuomet jo 
apetitas buvo užgrobti kriau
čių lokalo vairą prieš eilinių 
narių valią. Metų metus ko
munistai ir jų simpatikai šnai- 
riai žiūrėjo į 'Buivydo tokius 
apetitus, laukdami, kada ' jis 
juos praras. Kas tau, Buivy
das pučiasi, kaip toji varlė 
prieš dalgį. Komunistai ir jų 
simpatikai, matydami, kad 
tas žmogus nėra pataisomas, 
neištikimas darbininkų judėji
mui, “uždavė” jam per-už
pakalį. O socialistai jį išskės
tomis rankomis pasitiko. Tas 
“vargšas” virš 20 metų dėjosi 
esąs komunistų kankiniu. Bet 
dabar Jono darbai ir raštai jau 
ir socialistams akis bado, ir 
jie jau pradeda 4 apsižiūrėti. 
Tūli iš jų jau sako:—Jonai, 
ieškokis naujo burdo, palik 
socialistus jų vietoje.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, laisviečiai niekad 
nemanė ir dabar nemano 
kriaučių vairo užgrobti. Tai 
buvo Buivydo apetitas, jo no
rai pavergti kitus, bet jis da
bar, rašinėdamas laiškus ir 
Keleivyje rašydamas primeta 
komunistams savo darbus. Aš 
tikiu, kad ateis laikas, kuo
met kriaučiai gaus nuo Bui
vydo laiškus, šaukiančius 
kriaučius saugotis socialistų. 
Kai kas iš socialistų jau turi 
savo nuožiūras.

J. Stakvilevičius.

Egzaminuojam Akis,:: 
:: Rašome Receptus :: 
:: Darome ir Pritaikome Akinius-

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Juokingiausi P**r metų eilę žvaigždiniai vai'Mntojai smagiame, Antiniame vakarų judyje ! |

“THE PALEFACE” Į
Technicolor Spalvomis ■

žvaigždžiuoja BOB HOPE . JANE RUSSELL [
Ižgirskite Bob perstatant “BUTTONS AND BOWS,” No. 1 Smagi Daina | 

... Scenoje - Asmeniškai... ■
BENNY GOODMAN ir JO ORKESTRAS, dalyvauja BUDDY GRECO . TERRY I 

SWOPE . WARDELL GRAY . PEIRO BROTHERS , BUDDY LfcSTER | 
PARAMOUNT (Rodoma ir Vidunaktį) Times Square |

g DANTŲ GYDYTOJAS | 

| Dr. A. Petrika| 
w 221 South 4th Street ž

BROOKLYN, N. Y.

SUBVĖSE ATIDARĖ 
KRAUTUVES

Pirmu kartu miestavųjų 
subway linijų gyvenime gruo
džio 16-tą atidarytos krautu
vės Independent linijų stoty
se. Pirmoji išsinuomojo vie
tos ir atsidarė keturias krau
tuves Loft saldainių firma.

Auksorius Charles Kaplan, 
55 Madison Ave., New Yorke, 
tapęs savo šaputėje apmuštu 
ten įsibriovus penkiems vy
rams. Jie apiplėšę jį ant apie 
2-3 šimtų dolerių pinigais ir 
išnešę brangumynų.

Jean Arthur vaidins per radio 
American Broadcasting Com
pany ryšiais šį sekmadienį, 
nuo 9:30 iki 10:30, Pulitzer 
Prizą gavusiame veikale “Miss 
Lulu Bett.” Pirm patekimo į 
Hollywood jinai vaidino New 

Yorko teatruose.

ti budavoti masinį unijinį ju
dėjimą, ar jį silpninti atako
mis (raidais) ant pažangiųjų 
Unijų ?

Apie tai, be abejo, išgirsi
me iš tų darbininkų, kurie 
per motų metus sunkiai ko
vojo, daug dirbo iki krautuvė
se įsikūrė sau unijas ir vie
tomis apie 100 nuošimčių pa
gerino savo uždarbį ir darbo 
sąlygas. L. K. N.

Tik prieš keletą dierių Lais
vėje buvo rašyta apie “vilku- 
tį”-Wolchok, kuris neorgani- 
zavimu neorganizuotų, tiktai 
persekiojimu pažangiųjų, vei
klių departmentinių krautuvių 
ir sandėlių darbininkų unijos 
vadų nuganė uniją, o aštuo- 
nius lokalus privertė išsi
traukti iš jo vadovaujamo 
centro.

Taip ganiusį ir praganiusį 
aveles, Wolchok papeikė net 
CIO prezidentas Murray, pa
re i k alau damas pasitraukti. 
Tačiau tuo patimi laiku pa
darė keistą pasiūlymą—vieto
je įgalinti toje srityje jau gy
vuojančią uniją, turinčią ke
lis desėtkus tūkstančių narių 
tuose nuo Wolchok atsisky
rusiuose lokaluose, Murray 
įgalino amalgameitų viršinin
ką Jacob S. Potofsky neva or
ganizuoti krautuvių darbinin
kus.

Visa tai būtų labai gerai— 
po visą šalį dar yra milionai 
neorganizuotų krautuvių dar
bininkų. Tik keistai skamba, 
kad Potofskis pradėsiąs savo 
kampaniją nuo New Yorko, 
kur patys eiliniai darbininkai, 
nežiūrint visokių Wolchok’o 
skymų, turi uniją visose di
džiosiose krautuvėse.

Potofskis sakosi tikrųjų uni
jų neliesiąs, netrukdysiąs. Bū
tų gerai, kad tai būtų tiesa. 
Tačiau sakęs, kad jis jau įsi
kišęs į Macy’s darbininkų 
“ginčus.” Macy krautuvėse 
pažangiųjų lokalas 1-S yra 
stipriai įsigyvenęs per eilę 
metų. Ten vienatiniu ginču 
yra tiktai tas, kad Wolchok’as 
per prievartą nori jiems už
karti savo valią ir galią.

Krautuvių darbininkų, kaip 
kad pačių amalgameitų ir vi
sų New Yorko ir artimųjų 
apylinkių darbininkų akys yra 
nukreiptos į tai; ką darys Po
tofskis? Ar tie amalgameitų 
per metų metus sudėti pini
gai unijos iždan bus panaudo

Nuteisė už Žmogžudystę
Willliam Farley, 52 metų, 

bronXietis, 9 vaikų tėvas, nu
teistas kalėti 7 ir pusę metų 
už žmogžudystę, kurioje jis 
prisipažino.

Farley sakėsi, kad jis su 
ta moteriške Mrs. Martha 
Carney, 4 0 metų, vaikščiojo 
birželio 22-rą po karčiamas. 
Grįžtant namo, tuščiame lote, 
pasikėsinęs ją išprievartauti. 
Jai pasipriešinus, jis užmetęs 
savo kaklaraištį jai ant kaklo, 
užsmaugęs, o kūną’ pririšęs 
prie tvoros. RANDAVOJIMAI

GRUEN
Full-size 
movement 
the wristform case. 14 Kt. 
low gold f|lled......................t

CURVEX ROYALTY
17 jewel Precision 
actually curved to fill 

It. yel- 
$59.50

Tikroji Now Yorko valsti
jos darbininkų alga numažejo 
po $1.07 per savaitę bėgiu 
metų, kaip aprokavo valdinis 
Department of Labor.

Del dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl

KALĖDINIŲ dovanų
2q2(>

APLANKYKITE ROBERT LIPTON’S 
Jewelry Store 

įsteigta 1892

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

skaitlingų suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas. 

Apsimoka pirkti pas—

? T T P TT d 1\T 701 Grand St., Brooklyn . |
J? JL Jt JL V/ 1 i arti Graham,Avenue

A ™g LITUANICA SQUARE g 
tRESTAURANTi

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

SKELBKITĖS LAISVĖJE

TONY’S
UP-TO-DATE

Valandos:

Telefonas EVergreen 4-0203

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) - Šešt., Gruod. 18.

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizgantį 

sukelia komplimentus

X 
X X
X 
X
X

Telefonas
EVergreen 4-7729

X 
X 
X 
X 
X X

X 
X

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. (296-2981

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.

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

(296-297)

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas, prie vir

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

Puikus steičius su naujausiais X 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS * 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave
Tel. STagg 2-3842

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

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

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

5 BROOKLYN X

I LABOR LYCEUMS
$ DARBININKŲ ĮSTAIGA *
V XtfSalės dėl Balių, Koncertų, Ban-ff 
^kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.jg
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Įdomiausia ,toje byloje tas, 
kad apie ją nebuvo spaudoje 
riksmo, tik po nuteisimo 
trumpai paminėta. Jis, mat, 
ne negras. Už panašią žmog
žudystę, papildytą tokiu pat 
tikslu, tame pačiame New 
Yorke-Brooklyne, prieš keletą 
dienų negras nuteistas elek
tros kėdėn. Ir rengiantis teis
mui, ir teismo laiku, daug bu
vo rašoma apie tai, ką padarė 
negras. T—as.

'JITDiy’Q R 4D 411 GRAND STREET 
lLI I 0 D AR BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

. GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
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Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per

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

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

Albiną
Stripinį
Permanent Waves

50

Swirl Cut

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

Fashion- 240 Grand Street
zv . Hairdressers du m v

Dl Uvtlljrllj Ii

For Appointment Call EVergreen 4-2526
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Frl. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

ĮįF ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE ™

|>282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.g
Tel. EVergreen 4-9612 »

A

Penktadieniais uždaryta

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




