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Apie mūsų moteris.
Kas gi laimėjo?
Nei džiaugtis, nei verkti.

t
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“Meilės broliai“ be meilės.
Rašo A. BIMBA

(’eiitre

svarbu I 
apie mūsų m o- |

Brook Ivnan atvažiuoja žy
mioji veikėja Kristina Stani
slovai! ienė. Ji mums duos 
paskaitą apie moteris. Susi
rinksimo K ultūriniam 
sekmadienį po pietų.

Ypač mums vyrams 
viską sužinoti
toris. Todėl eisime pasiklau
syti . Labai svarbus klausi
mas: Ar moteris privalo būti 
tiktai gera šeimininke, vyro 
globotoja ir maitintoja, ar ji 
dar, apart šios pareigos, turi 
būti ir veikėja, ir visuomeni
ninke ir gal dar net kokiu , 
nors profesijonalu ?

Tikiu, kad prelegentė mus 
šiuo klausimu gerai apšvies!

apie
pro-

O dabar žodis apie 
jusius rinkimus. Visi 
juos kalba, nenoriu nė a 
gos pražiopsoti.

Jokių stebuklų New Yorke 
neįvyko, 
nesimato, 
tas pats.
Dulles, 
ingtonan 
bert ] 
karštas

Svieto pabaigos dar 
M ajoras pas i 1 i eka 

Vietoje senatoriaus 
republikono, Wash- 

nusikraustys Her- 
Lehman, demokratas, 

Truniano politikos

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuos^ $9.00 
Brooklyn© $8.00
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45 AMERIKONAI LAKŪNAI 
ŽADA TARNAUTI KINŲ 
LIAUDIES RESPUBLIKAI

Trumanas Skirsiąs Komisiją Faktam Tyrinėti Anglies 
Pramonėje; Valdinis Tarpininkas Pyksta ant Lewiso

Washington. —

Ching grasino Mainierių

— Mes nesėdėsime, susi
ėmę rankas, ramiai laukda
mi lapkričio 30 d.

Mainierių Unijos komite
tas, vadovaujant pirminin
kui Johnui L. Lewisui, pa- 
š.a u k ė streikuojančius 
minkštosios anglies mainie-

Penktadienį pranešta iš 
Washington©, kad prezi
dentas Trumanas ruošiasi 
paskirti komisiją faktam 
ištirti anglies pramonėje. 
Ta komisija paskui duotų 
patarimus dėl sutarties 
tarp minkštosios anglies

Hc ng Kong. — 45 ame- tikrasis šeimininkas yra 
rikonai lakūnai pareiškė, 
kad jie ir toliau tarnaus 
dviem oro linijom, kurios 
atsimetė nuo Kinijos tauti
ninkų ir prisidėjo prie Ki
nų Liaudies Respublikos.

Diena pirmiau tuzinas j 
lėktuvu su viršininkais tų 

(dviejų oro linijų perksridoi 
į iš Hong Kongo į Pekingą, | 
(Liaudies Respublikos sošti-i 
;nę. Kartu su jais ten nu-JJj

merikinis generolas Cl. 
Chennault. Ši linija turi tik 
porą desėtku lėktuvų.

Taigi sunku bus tautinin
kų valdovams oru ištrūkti 
ir iš laikinosois jų sostinės 

, Čungkihgo, prie kurio ar- 
’!tėja kinų Liaudies Armija.

4,000 kinų lakūnų ir me
chanikų Hong Konge saugo 

’ iąpie 80 lėktuvų, kad užtik
si Hnt jų pervedimą Liaudis-

LAISVE-LIBERTY
Thfl Only Lithuanian Dally 

in the Eastern Rtfttaa.
427 Lorimor Street, 
Brooklyn G, N. Y.

Telephone: 2-8R78

SOVIETAI NESIKRAI VA 
ATOMINIŲ BOMBŲ, 
PAREIŠKĖ VIŠINSKIS
Sovietų Sąjunga Naudoja Atomu Jėgą Taikiem Darbam, bet 
Jei Reikės, tai Turės Apsigynimui Gana Atominiu Bombų

Lake Success, N. Y.— 
Andrius Višinskis, Sovietų? 
užsienio reikalų ministrai, 
pareiškė politiniame Jung
tinių Tautų seimo komitete, 
kad Sovietų Sąjunga nau
doja atomų jėgą taikiems 
civiliniams darbams ir ne-

kompanijų ir Mainierių U- skrido ir 8 jankiai lakūnai. KlnlU.s espublikai, kad krauna atominių bombų į 
„n ' ■ i •. r . • • į' kinų tautininkai neuzgrob-, rujos.

— Bet. deja, jeigu pri
reiktų, tai 'mes turėtum 
tiek atominiu bombų, kiek 
reikalinga — nei .daugiau, 
nei mažiau.

Šiandien 
, atom i n r _____
vo rėikalams. Šią jėgą mes 

1 vartojame, pagriaudami 
kalnus, pravesdami vandenį 
i dykumas. Su atomų jėgos 
pagalba mes 
kelius per raistus ir 
lusias tundrų 
Tuo būdu mes 
venimą, laimę 
kiose vietose, 
per tūkstantį

mes naudo
■jėgą ūkiniams /a-

sandėlius.Liaudies pusėn perėjusios 
į oro linijos yra China Natio
nal Aviation Corporation ir 
Central Air Transport Cor
poration.

j. Dabar
Y— Ju-; tautininkams telieka tiktai i vų. Tai būtų angliškas teis-, Washington. — Jungtim . 
valdžia iviena lėktuvų linija, kurios'mas. ' i Valstijų valdžia davė leidi-
būk So-'~“—“T--- — -------------------------------------- ------------- (mą nugabenti 40 tūkstančių

(vietų Sąjungą telkianti sa- statinių lėktuvinio gazolino
Ivo armiją į Jugoslavijos pa- W Jugoslavijos Tito valdžiai,
(sienį. ------------------------

— Tai yra provokatoriš- P'
kas išmislas, —■ pareiškė (bus padaryta sutartis tarp United States Plieno korpo- 
Sovietų ambasadorius Alek-1 racijos ir CIO Plieno Darbininkų Unijos, 
sandras Paniuškinas,

i Provokatoriškas 
; Tito Išmislas

tu tu lėktuvu.
Anglai Hong Kongo kolo- į 

nijos valdininkai sakė Čian- 
go tautininkams, i 

; galėtų tiktai teisman
Čiang Kai-šeko į tis ginčui spręsti dėl lėktu-

Amerika Stiprina 
.‘ Sei’^Tito Oro Jėgas

mainieriai ir po tos dienos* papG Success, N 
dirbtų neribotą laikotarpį, ‘ gOS]avijoS Tito 
iki bus padaryta nauja su-1 įleidžia paskalus, 
tartis su kompanijomis.

Iš Chingo pareiškimo 
kad valdžia

Benjamin Davis, komunis
tas, nebeišrinktas į Miesto 
Tarybą. Jei būtų tebeveikus' 
proporcijonališkos atstovybės suprantama, 
rinkimų sistema, jis būtų ti-! planuoja naudot teismo in 
krai laimėjęs. Tą'pripažįsta į džionkšiną, pagal Tafto 
ir The New York Times. ; Hartley’© įstatymą,

Prieš jį susivienijo visos (mainierius, jeigu jie po lap- 
p a d u g n ė s iš visos “pa- i 
dangės.’’ P at y s aukščiau-;
si kapitalistai ir patys žemiau
si menševikai sudarė bendrą į 
frontą prieš ji. Paleistas dar
ban buvo visas požeminis 
gengsterizmas.

Dabar visi lygiai džiaugiasi. 1 
New Yorkas išgelbėtas nuo : 
“komunizmo.”

Bet baimės buvo labai daug. 
Kad tikrai Davis nepraeitų, 
jis btivo suareštuotas ir nu
teistas. ilgiems metams kalėji- 
man. Pagaliau atėmė jam 
pačiam teisę balsuoti! Duota 
suprasti, kad jis negalės už
imti vietos, jeigu ir būtų iš-

‘ Vėliausios Žinios
siuntima 
motorų.

prieš į

prakertame' 
uzsa- 

dvkumas.į 
plečiame gy- 
ir gerovę ro
ku rl žmogus 
metų nebuvo

Jeigu jūs manote, kad tu
rite daugiau atom-bombų ir 
todėl priklaushs ’ jums vir-

_ Taip pat užgyrė 
Pittsburgh, Pa. — Penktadieni pranešta, kad Uiojaus Titui lėktuvinių 

Pranešama, kad valdžia leis 
iš Amerikos gabenti Titui 
ir gatavus, esą, “civilinius” 

'lėktuvus.
t f VV y JĮJCVV L VAAVIUCI v V J Y VkJ VA A A ĮVCIAUVAIY Y VA OV1 1CI , 1

vien tik samdytoju lėšomis. Teigiama, kad ^uo tarpu Washingtrono 
valdžia dar griežčiau su
varžė įrankiu ir įvairiu me- 

, Hong Kong.— Dar dvi divizijos kinų tautininkų armi- (džiagų pardavinėjimą Sc 
■jos perėjo į Kinijos liaudininkų - komunistų pusę. Tatai ketams ir jų draugams.
1 padėjo liaudininkų armijai įsiveržti į Szečvano provinci- i ~ 
'iJ Per Klaidingus Nurodymus

Manila. — 370,000 balsų daugumu vėl' išrinktas Filipi- Nelaimėje,
i nų prezidentu Elpidio Quirino, dabartinis prezidentas. į Sako Bolivijos Lakūnas 

Eederalis (Prieš jį kandidatavo Jose P. Laurel, kukis karo metu 
' ' nir i tarnavo japonams, kaip jų paskirtas prezidentas-pa- 

surendė pradėti teismą at- iStumdėlis. f
einanti pirmadieni prietš | Per siLsūkirtimus rinkiminiame vajuje tarp Quiririo ir

170,000 plieno darbininkų išstreikavo 42 dienas prieš
i senat-

- ' , v * * V - -- ----------------------“ “ “ ~' - -J ---------------- WX'JX.'XZV' jyxJLVl* V Vi VI ■*• A * A A A A A K Vi iUKJ VA V A * — VV ’ Vz Jk *—< V4 A JL A VA

jkričio 30 d. vėl išeitų strei- j bedamas socialėje Jungtinių 1 tą korporacija; ypač reikalavo įvesti ir palaikyti
'kan. . . .Tautų seimo komisijoje.— • vės pensiją vien tik samdytojų lėšomis. Teigiau
i Valdinis^ tarpininkas !Tokias provokacijas Titui ’ korporacija patenkins šį reikalavimą.
Ching šaukė unijos vadus . įl<Vepč kariniai įvairių va- j -----------
ir kompanijų atstovus susi-i kai.jniu Sapu šnipai, 
rinkti į derybas praeitą ket- • ‘____ ‘_______
virtadienį. Lewis pranešė, f o • . • Dp:Lahnw kari

' kad jis galės atvykti tiktai ! ^iKaiaUja, kad 
' sekamą pirmadienį, lapkri-! Amerika Panaikintu Bylą 

cio 14 d. Del to Chingas su-1 prjeg Įnį Gubi£eva 
pyko, manydamas, kad Le

wis jį paneigia. New York> £’
i teisė ias Wm. BondySlapti Jankių Diplomatų 

! Pokalbiai Turkijoje
Washington. — Jungti- 

inių Valstijų atstovai iš de 
išimties šalių Artimuosiuose.:urieš 
! Rytuose suvažiuos į Istan- J 
bulą, Turkijoje, lapkričio 26 | men to raštininkę, 
d. ir slaptai tarsis st.rategi- ( 

(niai - kariniais
•. i suprantama, prieš Sovietų 

f ("Sąjungą.

viršenybė. Žmogus ųegali 
kito užmušti po to, kai ki
tas ji užmušė. Dabartinis 
mokslo laipsnis toks, kad 
pašalina visas technines 
kliūtis, — įspėjo Višinskis.

Amerikono Atsiliepimas^
Amerikos atstovas John f' 

i Hickerson, atsiliepdamas į ' 
išinskio kalbą, sakė ko- 

ndentams:
— Man visai naujas da-* 

kad atomine jėga j 
Washington. — Valdiško-, būtų galima kalnus slvul-; 

ji orlaivininkystės komisija
x. (klausinėjo Bolivijos lakūną 

ibie-1 Ericką Rios Bridoux, kaip 
jo vairuojamais karinis lėk- 

ituvas P-38 sudaužė keleivi-
Maucantonio pasirodė gerai. 

Jis kandidatavo į miesto ma
jorus. Aš spėjau, kad jis gaus 
apie 350,000 balsų, o jis ga
vo apie 360,000. Darbo Par
tija savo prestižą išlaikė get
rai.

Tai ir viskas apie šiuos riM . -----------------------
kimus. Laimėjo tie, kurio ik, Priešnegriška Gania 
šiol viską valde. n . .. v i u

★ ★ ★ Puolė Unijos Vado Namus
Be saiko girtis negražu, ta- ( 

čiau nėra smertelna nuodėmė. ; C 
Bet per akis meluoti yra nu- į govėda 
sidėjimas be jokio atleidimo

Tokį nusidėjimą 
kunigų Draugas. Jis j 
kad “Amerikos Lietuvių Kon
grese” buvo 
tūkstantis delegatų, kurie at
stovavo milijoną lietuvių.“

Keleivis giriasi, kad buvę 
“daugiau kaip astuoni šimtai ; 
delegatų.“ Bet, žinoma, ne
buvo nė tiek.

O kur tas milijonas lietu
vių ? Jis randasi tik tuščio
se kongreso sugalvotoji] gal
vose.

Kam toks žmonių mulkini
mas? Ką jie mano tuo pa 
siekti ?

einanti pirmadieni prieš |
'sovietini inžinierių Valenti-1Laurelio šalininkų buvo užmušta apie 40'žmonių iš į 
na Gubičevą, buvusį Jung-! jų pusių. į

, tiniu Tautu pareigūną, ir ;
„ ' Judithą , Coplonaitę,
buvusią valstybės depart- kad jis negirdėjo apie naują atominį sprogimą Sovietų (Lines lėktuvą Washingto- 

(Sąjungoje. ■■ '• 'i 'T

Washington. — Prez. Trumanasj šake reporteriams; nį Amerikos Eastern Air

Valdžia juos kaltina neva 
klausimais, i už šnipinėjimą Sovietams. 

' Slaptosios FBI policijos a- 
(gentai sakosi suradę pas 
į Coplonaitę “sekretnus” po
pierius, kuomet Coplonaitę 
i su Gubičevu kalbėjosi vie- 
į-noie New Yorko gatvėje, 
į Maskva. — Sovietu vy- 

Chicago. — 500 baltųjų į rjauSybė sakė, jog byla
l akmenimis daužė |prjęš Gubičevą yra provo- 

• įnamius CIO Unijos laiva- (katoriškas amerikonu sa- 
_ papilde ikrovių unij\ pareigūno A. imokslas; pareiškė, jog A- 
,s uaso,; Bindmano už tai, kad jisjmerįka neturi teisės tardy- 

“dmicr nii , • Užkvietė į savo namus gru-į įj Gubičevą, ir reikalavo 
.augiau Kaip -pę unįjistų> tarp kurių buvo (tuojaus jį paliuosuoti.

ir negrų.

(Pranešimas iš Berlyno teigė, kad moksliniai instru- lėktuvu žuvo 55 žmonės, 
mentai Berlyne rodė, jog Sovietuose įvyko bent du nauji į Karinio lėktuvo vairuotojas 
atominiai sprogimai.) Bridoux. išliko gyvas, bet

----------  sunkiai sužeistas.
Stockholm. — Švedijos valdžia užsakė statyti jai kari- Tisai < 

mus- raketinius lėktuvus, lekiančius daugiau kaip 500 (j ' 
mylių per valandą.

Pasitraukia Krug, Vidaus 
Reikalu Sekretorius

Washington. — Pasitrau-( 
i kia iš vietos Julius A. Krug, ( 

Jungtinių Valstijų ' ‘.f__ (
reikalų sekreto’rius (minis- į 
tras). Pranešama, kad jis 

į nesutikdavo su prez. Tru-

atomine 
kalnus

Atominis sprogimas 
įleidžia pavojingą pdi- 

jinį aTpmų veiklumą. Ame- 
7 metais išsprogdi

no atųZhinę bombą ties Bi- 
ir buvusieji jos 

gyventojai iki šiol negalėjo , 
ne. Nelaimėje su keleiviniu j sugrįžti, ton salon dėl radi- 

 

jinio veiklumo. X

etų Pasiūlvmas R
Višinskis pareiškė:
— Sovietinis planas tarp

tautiniai kontroliuoti ato
minę jėgą užtikrina pilną 
i inspekciją. Ąmerikinis gi 
jęj'ša- tokia"

sake tyrinėjančiai į 
i, kad iš lėktuvų 

aikštės buvo duoti per ra- 
(diją klaidingi nurodymai,

London - Neseniai įvykęs. Singapore pasitarimas Į kat‘ras fektuvas turūpirma 
Anglijos diplomatų is Tolimųjų Rytų patarė Anglijai į žemyn nUsileisti. Sykiu tai

kėsi nusileisti ir amerikinis 
bombanešis B-25.

Bolivija norėjo pirkti iš 
Amerikos karini lėktuvą 
P-38 ir atsiuntė savo lakū
ną Bridoux šiam lėktuvui 
išbandyti.

Berlin. — Vokiečių spauda rytinėje Berlyno dalyje ra
šė, kad demokrato Lehmano išrinkimas Jungtinių Vals
tijų senatorium prieš republikoną Dullįsą yra “smūgis 

(aršiausiem kurstytojam karo“ prieš Sovietų Sąjungą.

Valdžia Naujai Persekioja

Barucho planai 
kontrolę, kur 
iš amerikonu - anglų bloko 

-galėtų sudėti savo kojas 
ant Sovietų Sąjungoj sta
lo, kad Ameriko 
štai galėtų pažaboti 
nės atomų jėgos gamybą 
Sovietų šalyje. Štai ko sie
kia amerikinis “trustas ant 
trustu” tuo cumin laiku, 

i kuomet Amerika vis dau
giau gamins sau atominių 

I bombų ir kraus jas į san- 
! dėlius. y

Ne. Sovietu Sąjunga nie- 
|kuomet nepriims tokio' pla
no.

Tito įkalino Virš 
10,000 Komunistų

Prap’a. — Čionai tinis 
į laikraštis Rude Pravo rašo, 

vidnna kad Jugosluvijos Tito val- 
■ - įdzia sumėtė i kalėjimus 

(daugiau kaip 10 tūkstančių 
algą — $166. Sako, Daviso ( 
alga skiriama jo baudos ( 
fondui. \

— Tai pigus, priekabiš- 
kas persekiojimas iš vai- pol dabar pasišaukė kvosti 
džios pusės,— pareiškė Da- viršininkus Civilinių 
vis. ' siu Kongreso, kuris užstatė

Federalis apskrities teis- (viso $260,000 už 11 komuni- 
mas yra nuteisęs Davisą ir 1 stų vadų.

. I¥ .. , t , Johnsonas Planuoja
Komunistų Partijos Vadus jWashingtono “Gynimą”

New York. — Valdžios įstatus iki aukštesnieji ape-' ____ _
advokatas Irving H. Saypol Į liaciniai teismai galutinai Į i

irigoslavų komunistų. Sako, 
manu tūlais naminės politi- . daugelį

i m nužudė kalėjimuose.
Tarn nužudvtų yra ir ko- 

; korespondentas
Oskaras Karafiat, kuris iš

advokatas Irving H. Saypol 
sulaikė (atačino) pusmėne- 
sinę komunisto miestinės 
tarybos nario Ben. Daviso

Gailiai pravirko kanadietė kos klausimais, 
poetė Marija Aukštaitė. Ji 
šnekanti bei apeliuojanti j 
Kanados lietuvius, j savo I džia nutarė pakelti gvvena- 
vienmincius, kurie taip smar
kiai tarpe savęs paskutiniais į nuošimčių. r 
laikais pešasi. ------------sl—Z---------------------

Marija pasikviečia talkon nelaimė tame, kad jie neturi i Pragoję, Čechoslovakiioje. 
ir Dievo Karalystę ir Kristų, , jokios visuorfteniškos meiles, i • 
ir reikalauja visiems susi vie- ( Jie myli tik save, 
nyti. “Būkime meilės broliai, 
ji karštai šaukia.

O su tais “meilės broliais

Ottawa. — Kanados vaL Hiunistas

mųju namų rendas 18 iki 22 Belgrado, Jugoslavijos -sos-
įtinęs, pranešinėdavo žinias
laikraščiui Rude Pravo

Jau'pernai rudenį Jutro- 10 kitų komunistų vadų jie 
Jie žiūŲi i slavijoje įsikūrė

____ _____ galutinai ( 
išspręs jų bylą. Apygardos 
teismo teisėjas Wm. Bon
dy sakė, užstatai padengia 
ir pinigines bandau Bet 
pasirodo, kad valdžiai ne
gana tu užstatu. *■ J

Valdinis advokatas Say-

Tei-

Washington. — Louis 
Johnson, visų Amerikos ka
rinių jėgų i sekretorius, sa
kė korespondentams, kad 

(specialiai bus ginkluojamas 
1 Washingtonas gintis nuo 
užpuolimo iš Sovietų pusės. 

(Valdžia reikalaus, kad Kon- 
Įgresas paskirtų ekstra pi
nigų slaptiems Washingto- 

(no . ginklavimo planams.

Kinijos Liaudininkai
Jau Arti Čungkingo (

Hong Kong.—Kinų Liau
dies Armija užėmė vietas 

įtiktai už 40 amerikinių mv- 
lių nuo laikinosios tauti
ninkų sostinės Čungkitaro. p

Hong Kong. — Kinijos'- Jau ketvirtadieni liaudie 
tautininkų lakūnai kulko- ninkai pasiekė Fowlirtgąx 
svaidžiais apšaudė Anglijos (Kovčovą), 100 mylių nuK 
laivą Wosanga, kuris plau- čungkingo.
kė į liaudininkų uostą šan-  
ghajų-' i ORAS. — Būsią lietaus.

tik kalėti, bet ir po $10,000 
baudos sumokėti.

Federalis apygardos teis
mas paliuosavo juos už už-

Washington. — Amerika 
“paskolino” titinei Jugosla
vijos valdžiai jau $23,000,- 
000.

ir veikia 
naivia, slapta komunistu

! Jie
tik savo

Aš labai bijau, kad Mari- marksistų - leninistų parti
jos ašaros jų nebepataisys.

as.

ja.
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1 T i 11 Lietuvnj Namo Bendroves įsuvaziavimas
g y --------- ,
fl Lietuviu Namo Bendrovės direktoriai išleido sekamą 
S ; t v

11 pranešimą:
Ji Šiuomi pranešame, jog Lietuvių Namo; Bendrov^ — 

; Lithuanian Building Corporation — šėūininku met’ 
i konvencija įvyks šeštadienį, lapkričio (Nov.) 26, 1949,x 
savame name — Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. Pradžia 1 vai. po pietų.

Šioj konvencijoj, apart kitų svarbių klausimų, bus 
svarstoma: •

1. Namo pertaisymo reikalų užbaigimas
2. Garbes narių įamžinimo klausimas.

Direktoriai pateiks Bendrovės raportą, kuris parodys 
pilną Bendrovės stovį.

Todėl labai svarbu šėrininkams konvencijoj dalyvauti. 
O tie, kurie negalės dalyvauti, gali Įgalioti ką kitą juos 
atstovauti, nes yra būtinai reikalinga atstovauti ma
žiausia 51% visų parduotų šėrų. \

Jeigu jūs negalėsite šioj konvencijoj dalyvauti', tai bū
tinai išpildykite šiame laiške jums prisiųstą Proxy. Jūs

I

Tarptautinė Apžvalga
Rašo I). M. š.

Jungtjnese Valstijose vėl 
įvyko viršininkų rinkimai.

' Faktas, kad tik apie pusė 
subscririton rates Į galinčių piliečių dalyvauja

United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00! balsaVimUOSe PietU Valsti-
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00; v ‘nx: „
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year $9.00! J^se, KU1 IIlllZlIl. gyvcniO-
Brooklyn, N. Y. per 6 months $1.00 Foreign countries, 6 months $4.50' jų didžiumą SUdai’O negrai,
~; jje negaii dalyvauti balsa- 
Entercd as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at IJ J .,v ,

Brooklyn. N. Y., under the Act of March 3, 1870. , VimUOSe. I en VlCspataUja
— _____________________ ___________ _____ [_________i baltųjų gaujos su savo re-

P p. j. < j akciniais įstatymais.
i ,0 Kinkimų Daug ir kitur piliečių ne--

Rinkimu diena praėjo ir dabar galima sudaryti šiokį i dalyvauja balsavimuose, 
tokį paveikslą jų pasekmių. j Vieni nesupranta, kiti jau

Be abejojimo, vyriausias viso krašto rinkimų dėmesis ; nusivylc balsavimais. Uz 
buvo nukreiptas į New Yorko valstiją ir miestą: į sena- i progresyvius . kandidatus 
toriaus rinkimą — Lehmano ar Dulles, taipgi į niūjor-'Re dūr nepasirengę balsuo- 
kiškius miestavus rinkimus. i1I’.11S demokratų ir re-

Senatorium tapo išrinktas Lehmanas, demokratas, o I P^obkonų jau meko nesRi- 
Dulles, republikonas, reakcininkas, negarbingai juos pra-į‘Ų- Tyrk limes ,
- - išvakarėse rinkimų, nusi

minusiai rašė dėl tų, kad tik 
apie pusė piliečių cĮalyvau-

ir reikalavo takšnoti

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

kišo.
Suėmus bendrai, vadinasi, balsuotojai rinkosi geresnį 

iš dviejų blogumų: jie balsavo už Lehmaną. O jie balsa
vo už Lehmaną, nes pastarasis dar vis skaitosi Roose- Ja» 
velto politikos tęsėju; jis dįzbuvo) Roosevelto* bičiulis, tuos, kurie nedalyvauja bal-
sandarbininkas. v

Vadinasi, nepaisant visokios agitacijos ir propagan
dos, Amerikos žmonės, nors jie ir mato, kad iš demokra
tų partijos negauna nieko teigiamo, kad Trumanas ir 
Jungtinių Valstijų (demokratų valdomas) Kongresas, 
nepildė savo pažadų, duotų liaudžiai, 
suoja už buvusius rooseveltinius, o ne 
ne už atvirus reakcininkus ir atvirus šaltojo karo politi
kos palaikytojus, tokius, kaip Dulles. .

“respublikos neprįklauso- kos išlaikymą, bet lai karo į 
mybė” ir kartu jds sujun- kurstytojai nesupranta, 
girnas su Holandija. ,Tai būk ji b i j o p r i e š o 

iš u ž p u o 1 i m o. Jis sa
kė, k a d j e i g u k aro; 
kurstytojai suorganizuos | 
naują pasaulinį karą, .tai 
jau bus pabaiga kapitalisti-! 
nio pasaulio. Visoj šalyje į-; 
vyko milžiniški paradai, jų

bjaurus pasityčiojimas 
Indonezijos gyventojų.

Indonezija turį apie 70,- 
000,000 gyventojų. Labai 
turtingas kraštas. ; Sukili
mai ten eina nuo pat karo 
pabaigos. Holandijos impe- „ 
rialistai visokių skymų ė-1 tarpe ir kariniai, 
mesi, kad kaip nors apga- 
vus žmones, kad juos ir to
liau palaikius kolonialė-

I - sKorespondentas,. H. E. 
Salisbury praneša, , kad Le
ningradas jau atstatytas.

je padėtyje. Paga- Racį karo žaizdos užgydys
liau Indoneziją padalino į 
Holandijos teritoriją ir ne-| 
va Indonezijos : 
Prie pastarosios ■ i

tos. Gamyba viso’j šalyje 
i pasiekus aukšto laipsnio.

t  _ _ • _. Y. o .1 • 1 L .1 • . j? • i.respubliką. jau vir§ 2,000 didelių fab- 
/'priskaitė iaRų pasiekė 1950 metų pa

tik Sumatra salą, prie jos baigos plano gamybos kie- 
esamas nedideles saliukes rr 
ir vidurį Java salos. Bet pa-' 
gal tą “nepriklausomybės” Las 
planą tikrumoje Indonezija kiečilTpontiiwš7''L“^7: 
vjsa> kaip' buvo, taip ir pa- q, Morgan, kurie krai- 
siliko Holandijos kolonija. Stalino ‘

Žurnalas “Naujasis Lai- 
” pasmerkė tūlus an'ieri- 

jų tarpe
savimuose.

’’Iš mūsų šalies visi dar ve
ža tankus ir ginklus Kini- i ponai suokalbiauja ir daro.l. JviTtinęšVkad terpeTomu- 
jos reakcininkams. Kokia;kitas — ką pasakys Indone- '
tai begėdystė! Kinijos liau- ;zijos paprasta liaudis. Liau- gauvffa" karas

giamas. Stalinas sakė, kad 
abu pasauliai gali lenkty
niuoti įrodymui, kuris ge
resnis, kuris geriau žmonių 
reikalus patenkina ir tuo 
pat kartu išvengti karo, 
jeigu abi pusės to nori.

Jungtinių Tautų Seimas I

s uko noianaijos Kolonija. pė Stalino pareiškimą iš 
j Vienok vienas dalykas, ką 11927 metu, buk Stalinas v f i

visvien geriau bal- dis ištaškė reakcijos jėgas, |dis kovos už laisvę, 
už republikonus, 0 Trumano administracija

nistinio ir kapitalistinio pa- 
> yra neišven-

ė

., . .. . ( ' 1 Lenkijos demokratinė vy-
vis palaiKo itaią. Iriausybė buvo atsikreipusi

1 Argentinoj areštavo 1,000 į Tarybų Sąjungą, kad mar- 
O kadangi žmonės balsavo už Lehmaną, tai jie, aišku,; žmonių vien Buenos Aires šąlą Konstantiną Rokossov- 

balsavo daugumoje ir už tuos kandidatus, kurie buvo i mieste, kada jie norėjo pa- skį grąžintų į Lenkiją. So- 
Lehmano sąraše. Jie balsavo ir už O’Dwyerj, ir už kitus • minėti 32-ių metų liaudies i vietų vyriausybė išpildė 
demokratus. . ............. revoliucijos sukaktį Rusi-1 Lenkijos prašymą.

Tuo būdu New Yorko valstijoje ir mieste į milžinišką į joj. Na, jeigu tokis kiekis į ” 
dauguma valdinių vietų buvo išrinkti demokratai. I

Pačiame New Yorko mieste visos buržuazinės partijos . choslovakijoj, tai 
ir grupės dėjo didžiausių pastangų tam, 1 
palaužus Amerikos Darbo Partiją, kad ji po šitų rinki-1 jau 
mų neatsikeltų politiniai.

Demokratai, republikonąi, “liberalai” ir kitokie, kiek-;i____ _____ _ ____
viename žingsnyje vienijosi prieš darbiečius. Tarp savęs 1 tai ne visa turčių spauda. Joficieriumi caro armijoj, 
jie vedė tik nuduotą kovą, o prieš Darbo Partijos kandi-: Bulgarijoj Rusijos revo- Revoliucijos laiku, 1917 m. 
datus, visi jie bendrai, atsuko savo didžiausias patran- liuciją atžymėjo masiniai

v v1 J ** * ’o v> * G ACIUVU

Mat, maišalas RokossuV- irlui’fisi vis “vimpsnis ”
būtų areštuota kur tai Če-[skis yra lenkų kilmės, gelž- i ~ ‘ ‘

. .. mūsų keliečio sūnus, dirbęs Vai- j Anglijo sdipTomataT U. C 
kad visiškai; spauda butų rašius, kad ten šavoj, statęs Poniatovskio darni milžiniška didžiuma

Bet Jungtinių Valstijų ir 
turė-

. h 
nutarė, kad n e - į 
p a r d u oti Albanijai.ir 

mis eiliukėmis-paminėjo, ir j Karo (1914-Į918) jis buvo Bulgarijai ginklų. Juk fak-

revoliucija”. Bet ipie tiltą savo jaunose dienose.
i įvykį Argentinoje tik kelio-i Laike Pirmo Pasaulinio

J'špildykite. Proxy labai atsargiai. Parašykite miestą, 
kur jūs gyvenate ir dieną, kada Proxy išpildote. Pasira
šykite patys ir būtinai turi pasirašyti liudininkas. Tada 
tą Proxy pasiųskite tam asmeniui, kurį įgaliojate, arba 
Lietuvių Namo Bendrovės sekretoriui, kuris konvencijoj 
perduos Proxy įgaliotam.

Prašome atlikti tą reikalą tuojau po aplaikymo šio 
laiško.

Aišku, jog jums, kaip ir kiekvienam šėrjninkui, rūpi 
Lietuvių Kultūros Centro išlaikymas. Žinote,\kad vienos 
dalies namo pertaisymas kainuoja apie $35,000. Jau su
kelta ir išmokėta už pertaisymą $18,000. Tai dar reikia 
Sukelti apie $17.000. Todėl dabar pageidautina gauti 
daugiau paskolų ir kitokios finansinės paramos. Tad 
prašome jūsų pasveikinti Lietuvių Kultūros Centrą su 
paskolomis ar su aukomis. Taipgi pakalbinkite savo drau
gus ir pažįstamus, kad ir jie tai padarytų.

Sveikinimus siųsdami adresuokite sekamai:
Lithuanian Building Corp., 110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill 19, N. Y.
Su giliausia pagarba;

LIETUVIŲ NAMO BENDROVĖS DIREKTORIAI, 
Motiejus Klimas, pirmininkas, ,
Albert Dobinįs, vice pirmininkas,
Peter I4Z. Jones, sekretorius-iždininkas. 1

----------------------------------------------------—--------------L
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DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7964

tas yra, kad ir dabar Jung. 
Valstijos ir Anglija jokių

* ginklu, net ir šiaip svarbes-1 
'Sofijos mieste pro,Dimitro- revoliucijai ten ėjo aukštus nju medžiagų toms šalims 

----- 2 neparduoda. Tai kam dar 
Kar°! tas tarimas?

Albanijos ir Bulgarijos i 
atstovai užginčijo pasakas,

ras jos palaiko. Jie nurodė, į 
kad Graikijoj yra ne Alba-1 
nijos ir Bulgarijos armijos, j ~ 11
bet Anglijos ir Jungtiniu , -, .
Valstijų, iš pastarųjų šalių tammų, tai rnan geriau pa- 
Inixrai nlonlno 011 rrinlzlnic i v Sldai C VISaĖ

stojo bolševikų pusėn ir po

I voBet ar jie savo tikslą pasiekė?
Žinoma, ne!
Už Amerikos Darbo Partijos kandidatą miesto majoro i jam pagarbą dr sveikinda- 

vietai buvo paduota viename New Yorko mieste 356,423' mi komunistinius vadus, 
balsai! 1

Tiesa, vienas Darbo Partijos kandidatas, Benjamin J.; minėta Rusijos liaudies re* 
. Minis

trų pirmininkas Antonian ! 
Zapotocky savo kalboj pa
reiškė, kad Čechoslovakijoj 
gaunama daug uraniumo 
(atominių jėgų medžiagos), 
kuris bendrai :
Sąjunga naudojamas išlai- įžymėta 32-ių metų Rusijoje 
kymui pasaulyje taikos. revoliucijos sukaktis. Vien 

Pagaliau katalikų hierar- Buchareste niaršavo 200,- 
chija nusilenkė valstybės į- 000 žmonių. Užsienio minis- 
statymams — kunigai ii 
vyskupai priima priesaiką,

mausolejų pražygiavo karinius mokslus. Laike 
j 200,000 žmonių, atiduodami Antrojo Pasaulinio

(1941 - 1945) metų jis pasi-1
Žymėjo, vadovaudamas So-L

o

cechoslovakijoj masiniai vietų Armija ir laimėdamas huk Graikijoj partizanu ka-
v 7 u ♦ . I vDavis, kuris, beje, yra komunistas, nebuvo atgal išrink-į voliucijos sukaktis, 

tas į miesto tarybą. Tai tektų skaityti pralaimėjimu.
Bet, atsiminkime, kokia padėtis buvo ten, kur Davis 

kandidatavo: demokratai, republikonąi, liberalai ir fu- 
sionistai savo sąrašuosna įdėjo negrą, Daviso politinį 
oponentą, Earl Brown. Šitos visos partijos, visos grupės, 
nesigailėjo nei pinigų nei triūso, kad Brown būtų išrink
tas, kad Davis būtų neišrinktas.

Visa New Yorko stambioji spauda ir radijas buvo 
pirmiausiai nusistatę prieš Davisą. Puolė jį, kiek tik ga
lėjo, nesirinkdami priemonių. Tuo būdu Davis nebuvo iš
rinktas. .

Bet tai dar toli gražu ne viskas!
Atsiminkime: rinkimų kampanijos metu Davis- buvo kad bus ištikimi liaudies 

teisiamas, kaip komunistas; jis buvo laikomas kalėjime, vyriausybei ir respublikai, 
jis buvo visaip per spaudą šmeižiamas. Prieš pat baisa- i Suprantama, juos reikės 
vimo dieną, Davisui buvo atsakyta teisė balsuoti! sekti, nes jie savo pTiesai-

Davis buvo apšauktas kriminalistu, tokiu ir kitokiu, o ką laužys.
Marcantonio, kuris veikė išvien su Davisu, apšauktas

daugelį kovų ., nuo j Stalin
grado net iki pat Berlyno.

Dabar komercinė; spauda 
ir tūli diplomatai turi daug 
darbo įvairioms spekuliaci
joms ir kalboms, kad “Sta
linas maršalus dalina.”UI V U'JlClC VkJ 1 f AXXWX KVIVAVAKJ

su Tarybų Rumunijoj iškilmingai at-

NERVŲ IR NARIŲ 
GĖLIMAI

Gerb. gydytojau, aš ka-1 
jdaise radau jūsų patarimą 

ėmiau 
varto t po lašą iodino ir vi-

laivai plaukia su ginklais ir 
amunicija į Graikiją, tai

. kiausia reiškia neuralgiją
— nervų gėlimą. O “nurai- 

i tis” ir “norlaidis” — neuri- 
į tas —1 narių gėlimas, narių 
įdegintas, reumatizmas. Du 
skirtingi dalykai.

Tūlos reumatizmo rūšys, 
tiesa, yra labai atsparios, 
nesiduoda gydomos.

Kai dėl viduriu, tai nesą- V z
l kad jų netvarka ir

O dabar aš noriu pa- 
;, kas tai yra “noral- 

’ ar “nuraitis”? ' 
kaulus gelia,

CV XXX VI X 1 XV X. J Cv £ X CG 11XIJ Iv V Cl X

jas ir reikia kaltinti inter- klaust 
vencijoje į Graikijos vidaus džės”

. 2. 10d°s kad nepaslankumas pareitų nuo 
zuikis šokinėja^ po mano reumatizmo ar nuo nęuruD 
kaulus. Ar gali taj kenkti, gijos. Atvirkščiai, Kudurių 
viduriams?, Man užkietėji- Į netvarka ir mitybiniai 
mas. Be vaistų neičiau lau-; Rūmai dažnai 
kan 2 ir'3 dienas.

Visada lyg apsvaigus, iri 
širdis pyksta. Gydytojas'sa-į 
kė, kad viskas pareina nuo į 
“norlaidžių”. Sakė, negali
ma išgydyt. Patarė važiuoti' £iau*. .
į šiltus kraštus — i Ploridą'^ar ir padaugint: bent po 

ir tankiai ir piliules imti laike

reikalus.

i įveli
Man kyšiu j

Šypsenostras Ana Pauker šakė, kad 
Rumunija dabar -laisva ir 
kad pas mus visi turi lais
vę, apart šnipų,, tų užsienio 
imperializmo agentų, kurie 
nori atimti nuo valstiečių 
žemę ir vėl ją! grąžinti 
dvarponiams, ir I apiplėšti 
darbininkus užsienio impe
rializmo naudai.”'

j A. VVardą ir keturis jo pa-j Vengrijoj masiniai minė-
Kitais žodžiais: šiemet Amerikos Darbo Partija vedė gelbininkus. Pareikšta, kadi ta Rusijos revoliucijos su-1

iššaukė ! kaktis. Vengrijoj vyriausy- vaikus katekizmo poteriau- 
bė kaltina Jungtinių Valsti- ti. Kažin kaip jam nesise-

Kinijoj liaudies demokra- 
kriminalisto draugu, bičiuliu! tinė vyriausybė areštavo

Va, kas “atšaldė” tūkstančius balsuotojų nuo padavi-į Jungtinių Valstijų konsulą 
mo savo balso už Marcantonio ir Davisą!

1 f

laisva ir

valstiečių

•“Mamyte, man skauda 
pilvą”, sako 6 metų amžiaus 
Anelė Baltytė.

“Dėlto skauda, kad tu

tuščias, tu jausies daug ge
riau, kada įdėsi ką į pilvą.” 

Tos dienos popietyj mo
kykloje kunigas mokino

i gijos.

padaro ir
• nervų ir narių gėlimą-.

Gerai, kad vartojate miš
inius vitaminus ir iodiną, 

■ Į Be jų galėtų būt dar blo- 
Vitaminų patarčiau

ar į Kalaporniją, 
maudytis, sūriam marių

savo rinkimų kampaniją prie sunkiausių aplinkybių. i konsulo elgęsis I
Ir jeigu ji, nepaisant'viso to, dar gavo tiek balsų, kiek į liaudies pasipiktinimą, 

gavo, tai parodo, jog didmiestyj yra šimtai tūkstančių Italijoj laike parlamentu 
piliečių, kurių raudonbaubizmas jau negąsdina, kurie į rinkimų, balandžio mėnesį, 

1948 metais reakcininkai 
žadėjo duoti valstiečiams 

i žemių. Bet jie tą pažadą 
'“pamiršo”. Vienok valstie
čiai nepamiršo ir pradėjo 
' patys imti dvarponių že- 
! me£. Įvyko daug sukilimų 

Angliakasių unijos vadovybė, su John L. Lewisu prie- ir kovų tarpe valstiečių ir 
šakyje, įsakė savo unijos nariams grįžti darban. i policijos. Dabar reakcinė

Angliakasiai neoficialiai streikavo apie 50 dienų. Jie ; De Gasperi valdžia sako, 
grįžo darban senomis sąlygomis: nepakelta jiems nei ai-'kad “dalins valstiečiams 
gos, neigi užtikrintos senatvės pensijos. žemių.” Bet tai apgavystė.

Drauge John L; Lewis pabrėžė, kad visuomenė ir an- Ponų ir kapitalistų valdžia 
gliakasiai privalo būti pasirengę kitam angliakasių strei- į negali tą padaryti, nes 
kui: jei samdytojai atsisakys pasirašyti su unija sutar- j prieštarauja jų reikalams, 
tį, tai š. m. lapkričio 30 dieną bus iššauktas streikas. Indonezijoj paskelbta

Visuomenę Lewisas ragina prisipirkti dabar žiemai 
anglies, o savo unijos narius ragina budėti.

Vadinasi, streikas, kuris gali būti paskelbtas lapkričio 
30 dieną, gali būti ilgas.

Nelengva šiandien angliakasiams kovoti uz savo pa- i *v*.*»* w, vxx>
grindinius reikalavimus, gyvybinius reikalavimus. Juos nybės. -Faktinai, darbininkų judėjimas yra skaldomas, 
neigia kitos darbo unijos, juos puola samdytojai anglies 
baronai, prieš juos yra nusistačiusi ir Trumano valdžia. I
Pastaroji bent kurią dieną gali pritaikyti Tafto-Hartley į darbininkams, kenkia ir visų pramonių darbininkams, 
įstatymą ir streiką sulaužyti.

ateitį žiūri blaiviai, kurie yra pasiryžę sekamais metais 
dirbti smarkiau, negu kada nors.

Sekamais metais bus, kaip žinia, kongresiniai rinki
mai. Apie juos galvoti, jais rūpintis jau tenka dabar!

Mainieriai Grįžo Darban

šakyje, įsakė savo unijos nariams grįžti darban.
Angliakasiai neoficialiai streikavo apie 50 dienų.

ijų ir Anglijos imperialis- 
i tus, kad jie kišasi į Veng
rijos vidaus reikalus, kurs
to savo pasekėjus ir suo
kai biau j a. 1 i

Paaiškėjo, kad Tito gau
jos iš Jugoslavijos buvo į- 
siveržę į Vengriją, bet ven
grų pasienio sargai po ke
lių valandų kovos išgrūdo 
juos atgal.

Tarybų Sąjungoj 
mingai minėta 32-ių 

'.revoliucijos sukaktis, 
riausybės vardu pranešimą i teiravo motina, 
padarė G. Malenkovas, ku
ris sakė, kad Tarybų Są- : 
junga dirbo ir dirbs už tai-

kė. Gaudamas mažų rezul
tatų su vaikais, kunigas 
tarė, kad jam visą dieną 
skauda galvą.

“Todėl skauda, kad ji 
tuščia”, sako Anelė. “Tu 
jaustumeis daug geriau, jei 
ką įdėtum į ją.”

Piano muzikos mokytoja
, oVili-’ jau veikiai pribus, 

iškil- mukas turi prisirengti lek- 
metų cijoms f pamokoms. “Ar tu 
Vy- nusiplovei rankas?’’ pasi-

“Taip.”
“Ir nusiprausei veidą?”
“Taip, tikrai, mamyte.’’
“O ar išsimazgojai gerai 

savo ausis?”
“Žinoma, tą ausį,- ,,

i. Matyt, Lewisas, bijodamas to “pritaikymo,” ii* šiuo
metu kogreičiausia pašaukė angliakasius darban, i

Angliakasiai šiandien yra labai paneigiami. O jie yra j nuo mokytojos pusės.’’ 
! paneigiami dėl to, kad pačiuose darbininkuose nėra vie-

Žiūrėkite, ką šiuo metu dirba CIO reakcininkai.
Visa tai kenkia angliaksiams, kenkia plieno pramonės i • • 1 1 -i • * • • ' •” n * 1 • •

organizuotiems ir neorganizuotiems!

vandeny. Argi tas galėtų v.in^ ^uos J
mačyt? Esu moteris 53 m.

Atsakymas.
Tos Jūsų “norąldžės” vei

Simas. — “Mano 
taipgi sako visados 
valgį, bet nepalenkęs 
vos.”

Lauras. — “O ka 
ko?”

Simas. — “Imkite
vai, nekabinkite po daug Tačiau, 
sviesto, nes sviesto svaras, reįškia, k 
,75 centai.” te, visi tu

imus\buk
jie nervų ar narių gėlimai.

Tiesa, saulės .ir vienodos 
š i 1 u m o s ga usą^gerhj-. ve iĄin 

I ir nerVus 
' ganizmą.

arius ir visą or- 
Tūlos Floridos 

T vietos, kur vėsiau ir ne tai p 
šutina vasarą ir nėra vanzj- 

pi’jes | yra geras klimatas. 
«G>al‘ Kalifornija — pietinė irgi 

geras klimatas, kitokis ne- 
s sa- gu Floridoj, sausas, lygus, 

traškus. Arizonoj, Kolora-

taip ims 
ir išsigaruos. Jei aplinky-

kuri i

Lauras. — “Mano tėvas į 
prieš kiekvieną valgį deda 
ranką prie kaktos, pečių ir 
krūtinės, po tam palenkęs 
galvą kažin ką kalba paty
lomis.”

r Mažas “filozofas” (sku- bėskjeidžia, pabandyt gali
niai parbėgęs namo): “Oh,! te. tUtuo tarpu žiūrėkite 
'mama, bus didelis tru helis maisto. Imkite magnezijos 
ten krautuvėje”. pieno po šaukštuką ar

Motina: “Kodėl?”
‘ ‘ K ratu vi n in kė pagini dė

i kūdikį mergaitę, o jos vy
ras, visą savaite laiko krau
tuvės lange turi mažą iška- moteriškųjų hormonų, gal 
bą su užrašu: “Reikalingas j dar ir geležies (ferrous 
berniukas.” I. U. sulfate, 4 or 5 grs.).

pieno po šaukštuką ar po

tam vandeny irgi judina 
vidurius. Vartokite daug 
vitaminų, iodino po lašą,

2 pusi

nwnrnitTIrnw

Laisve (Liberty, Lįth. Daily — Sėst., Lapkr. 12, 1949
i
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too dizzy from the light and color to 
stand. i •LMS News and Views

By MILDRED STENSLER
Currently, the Art World is very 

much excited about the exhibit at the 
Metropolit. Museum of Art in New York 
of the paintings of a Dutchman, one 
Vincent Van Gogh. On display, from 
now until January 15, is the greatest 
and most comprehensive showing of the 
paintings of Van Gogh ever assembled 
in America under one roof. >

Van Gogh, in only 10 years of actual 
painting had reached the peak in “ex
pressionism” — a painting style of dra
matic emotion poured out with feverish 
intensity.

J
His life, before and after discovering 

painting, was a constant drive toward 
expressing and living life to its humblest 
and simplest form. In 1882, he wrote 
to his younger brother... “One wants 
to be an honest man, one is so, one works 
hard as a slave but still one cannot make 
both ends meet... one gets a feeling- of 
guilt, of shortcoming, of not keeping 
one’s promise, one is not honest as one 
would be if the work were paid for at 
its natural reasonable price. One is 
afraid of moving, like one of the old 
lepers... with all that .mountain of care 
on one’s heart, one must set to work with 
a calm everyday face, without moving 
a muscle, like one’s ordinary life, get 
along with the models, with the man who 
comes for the rent, with everybody...”

The son of a village pastor, Vincent 
Van Gogh had the opportunity of a good 
schooling and the prospect of a good 
living as an art salesman at his cousin’s 
art galleries. He tried to be a good s&les-. 

the 
nity

man, but he couldn’t overcome 
stronger calling of helping huma 
through the teachings of the Bible.’

He was relieved of his position at the 
galleries. He promptly took up the study 
■of the holy order. He wasn’t well-liked 
by the higher hierarchy. He was too 
crude, too sincere and too intense. He 
wasn’t even allowed to become a pastor 
so he turned to missionary work, choos
ing the darkest corner of Belgium, the 
coal mines of Borinage, to hear his mes
sage.

When he insisted on living like the 
miners, giving away his clothing, his 
money and even his bed like a true diš- 
ciple] of Christ, and even to siding with 
the miners when they struck against the 
coal mine owners, he was given notice 
that he could no longer preach.

The disciple in him, however, did not 
cease to exist — the teachings of Jesus 
and the love of the poor and oppressed 
was right, but Christianity with all the 
clap-trap, as understood by the proper
ly dressed was a swindle.

Van Gogh stayed in the Borinage, 
suffering like a sick animal, until he 
chanced^ to find an outlet — the draw
ing pencil. From then on, he was con
sumed with a greater fire, the desire to 
put honest life on canvas.

Fortunately, his younger brother Theo, 
believed in him and sent him a monthly 
stipend (one that he was to continue for 
10 years). Van Gogh studied and read 
and painted and painted. He exhausted 
the masters at Brussels and moved on 
to Paris.

Here Van Gogh made the acquaint
ance of the leading young “impression
ists” of the period, Gaugin, Seurat, Ce
zanne and others. He reveled in the 
brightness of their canvasses.. The Dutch 
period was so dark and somber. He had 
to search out the brightest sun to put 
its glory on canvass.

This search Jed him to Arles, a small 
village in Southern France. He painted 
the golden wheat fields, the blooming 
orchards, the lowly yellow sun flowers 
and the peasants of Arles, whenever he 
could get them to pose for him. He would 
start out early in the morning and work 
all day, coming home only when he was

Some of the paintings he gave away 
in exchange for posing or of some neces
sities, but most of them he sent to his 
brother Theo in Paris. None of the 
famed galleries would accept his paint
ings then; they were considered too crude 
and too bright.

Eventually, Van Gogh’s intensity of 
emotional expression found itself beyond 
his conscious control and he was com
mitted to the asylum of Auvers. Soon 
he was allowed to paint again. Some of 
his most minute and exacting studies are 
of the garden at the asylum and the sur
rounding countryside.

Finally, however, he sunk to such a 
low ebb of despair, brooding over the 
burden he had become to his brother, 
that he took his own life.

So lived and died a man who in 10 
years achieved immortality. Standing be
fore the paintings of Vincent Van Gogh, 
one senses the lonely fight of a man con
sumed with hunger for love and human 
brotherhood, come to pass these many 
years after his life is done. One makes 
a solemn vow to carry on collectively 
the fight for love and peace that burned 
too ardently for one lone man to carry.

Gastroles Baigiant
Brooklyn© aktorių-mėgėjų trupe, vai

dinusi dramą “Mūsų Gyveninio Žaizdos,” 
savo gastroles jau baigia.

Apart Brooklyno, aktoriai šia dramą 
vaidino penkiuose miestuose: New Ha- 
vene, Brocktone, Worcestervj, Waterbu- 
ryj ir Hartforde. Sakoma, jie “M. G. Ž.” 
pakartos dar kartą Brooklyne.

Paskutiniuose keturiuose miestuose 
drama buvo vaidinta dienraščio “Lais
vės” 30 metų sukakčiai atžymėti. Taigi 
ir visas- parengimų pelnas ėjo dienraš
čiui.

Galutinos apyskaitos dar nėra suda
rytos, bet spėjama, jog dienraščiui nuo 
šių pramogų liks apie $500.

Vaidinime dalyvavo: Jonas Valentis, 
Lilija Kavaliauskaitė, Jonas Lazauskas, 
Aldona Aleknienė, Pranas Yakštis, Ade
lė Rainienė, Jonas Rušinskas, Povilas 
Rainis ir Povilas Alekna.

Režisavo Jonas Valentis.
Sufleravo Eva T. Mizarienė, o scenos 

manadžerium buvo Adomas Dagis.
Visų pastatymų pertraukoje sakė 

trumpą kalbą Eva T. Mizarienė — dau
giausiai mūsų spaudos reikalais.

Trijose vietose tarpaktyj kalbėjo ir 
Jonas Valentis, raginęs publiką įsigyti 
naujos pjesės “N esusipr atimąs” knygu
čių. Kai kur, pavyzdžiui Worcesteryj, tų 
knygučių buvo parduota 50 egz.

Tenka pasakyti, jog susiklausymas, 
bendradarbiavimas tarp šitų visų veikė
jų buvo pavyzdingiausias. Jokių piktu
mų, jokios “užkulisinės politikos” tarp 
jų nebuvo. Visi dirbo gražiai, sutartinai 
ir energingai. Repeticijų neapleido, — 
tik didelė kliūtis vieną kitą kai kada te- 
sulaikė.

Aktoriai rinktiniai, o kai jie įdeda 
darbo, tai ir jų triūsas- atneša daug nau
dos.

Ši trupė — pavyzdys kitiems mūsų 
scenos mėgėjams.

Važinėdami, gastroliuodami, aktoriai 
nekartą gerokai išvargo. Kai kurie buvo 
atitraukti net nuo savo kasdieniško dar
bo ir už tai nieko neskaitė. Režisierius 

• savo darbą taipgi aukojo, neimdamas nei 
cento. \

Už tai visiems priklauso didelis nuo^ 
pelnas!

Už tai dienraštis Laisvė reiškia jiems 
didžiulę, nuoširdžią padėką!

Savo pavyzdingu darbu, savo talen
tu, jie, “Mūsų Gyvenimo Žaizdų” akto
riai, ne tik supažindino tūkstančius lie
tuvių su mūsų scenine daile, ne tik links
mino ir virkdė šešių miestų lietuvių vi
suomenę, o ir gražiai pasitarnavo pažan
giajai spaudai, ypatingai dienraščiui 
Laisvei!

LMS VEIKLA
LMS SUVAŽIAVIMAS BAIGSIS 

ŠAUNIU KONCERTU 
Lapkričio 27 diena clevelandieČiams ir 

plačios apylinkės lietuviams ilgai, ilgai 
bus minima. Tą dieną baigsis LMS Na- 
cionalis Suvažiavimas su tokiu koncertu, 
kokio nei kuri pavienė kolonija neišgalė
tų surengti.

Suvažiavime, aišku, dalyvaus patys 
žymiausi lietuvių liaudies meno mėgėjai. 
O jų tarpe turime nemažai šaunių dai
nininkų ir muzikų. Jau galime pranešti 
bent dalį koncerto programos pildvtojų. 
Neminint pačių geriausių vietinių me
no jėgų, iš kituy bus:

Chicagiečiu duetai Aąnes Kenstavičie- 
nė ir Konstancija Abekiene; Helen ir 
Richard Misevick; solistė Nancy Roman.

Iš Detroito, operos solistas Frank 
Price.

Iš “Tolimųjų rytu,” kain praneša LMS 
III Apskr. pirmininkas V. Bovinas, da
lyvaus newyorkiete Amelija Jeskevičiū- 
tė-Youny ir waterburiete Gertruda 
Ulinskaitė.

Kai clevelandiečiai ir apylinkės lietu
viai sužinos sąstatą programos dalyvių 
ir turinį, prisibijoma, jog Sachsenheim 
svetainė (1406 E. 55th St.) gali pasiro- 
dvti permaža. Vietiniams patartina bi
lietais apsirūpinti jau dabar. 
CLEVELANDIEČIU SVETINGUMAS

Šioj vietoj jau minėjau apie clevelan- 
diečiu svetingumą (iš asmeniško patyri
mo). Delegatams nakvvnės užtikrintos, 
tik pageidautina, kad delegatai patys iš 
anksto praneštu vietinės komisijos pir
mininkui J. Žebriui (14639 Coit Rd.).

Bet ju svetingumas dar ir tuomi nesi
baigia. Drg. Žebrys rašo:

“... Mums būtu aera žinoti, ar turėsi
me sesija ir šeštadienio vakare (lapkri
čio 26). Mat, mūsą, šeimininkės žada pa
ruošti svečiams vakarienę LDS Klu
be.. P

Mums atrodo, jog* tokio pasiūlymo 
sunku bus atsisakvti priimti. Dėlto ra
gintume delegatus pribūti suvažiaviman 
paskelbtu laiku, kad galėtume atlikti 
daug darbo, o vakare pasisvečiuoti su 
šauniosiomis Clevelando šeimininkėmis.

SVEIKINIMAI SUVAŽIAVIMUI
Daugelis organizacijų jau paskyrė

Didysis Ve kiečių Poetas ir Dramaturgas
(Johano Volfgango Gėtės gimimo 200 metų sukakties proga) veiks.

18-tojo amžiaus pabaigoje ir 19-tojo 
amžiaus nmdžioie Vokietija ovveno poli
tinio atsilikimo ir dvasinio sumenkėiimo 
epocha. To meto Vokietija, pasak Engel
są. buvo “ištisai nū van ti ir irstanti ma
sė.” Ji buvo susiskaldžiusi i 36 valstv- 
bėles su neribotos valdžios valdovais, su 
savo ministrais, kariuomene, policija, su 
sava pinigu sistema. Tos valstybėlės bu
vo atsiribojusios muitinėmis, pasienio 
sarowbomis. Visai suprantama. kad to
kios feodaliniais barjerais suskaldvtos 
Vokietijos pramonė, prekyba, žemės ūkis 
buvo apgailėtino menkumo ir atsilikimo 
padėtyje. Liaudis vilko dviguba — skur
do ir viešpataujančiųjų sauvalės jungą.

To meto progresyviesiems sluoks
niams sunkiausia buvo tai, kad “negali
ma buvo net tikėtis pasikeitimo j gerąją 
pusę dėl to, kad liaudyje nebuvo tokios 
jėgos, kuri galėtu nušluoti atgyvenusių 
institucijų pūvančius lavonus” (Engel
sas).

Tokios Vokietijos aplinkumoje iškilo, 
Engelso žodžiais tariant, “kolosaliai di
dus,” “maištingasis genijus,” “didžiau
siasis vokietis” Gėtė.

Johanas Volfgangas Gete gimė 1749 
metu rugpjūčio 28 diena Frankfurte 
prie Maino. Pirmuosius eilėraščius pa
rašė būdamas šešiolikos metu amžinus 
Leincigo universiteto studentas. Nuo 
1770 metu jis mokėsi Strasburge. Ir jau 
tuo metu Gėtės poezijoje pasireiškė pro
testas prieš žmogų slegiančia despotinę 
santvarka. Jis atkuria antikini mitą apie 
Prometėjų, sukilusi prieš dievus ir pa
grobusį ugnį, kad ja atiduotu žmonėms.

“Aš tave garbinsiu? — kreipiasi Gė
tės Prometėjus į Zeusą. — Už ka? Ar tu 
kuomet nors numalšinai kenčiančiojo 
skausmus? Ar nušluostei prislėgtųjų 
ašaras? Argi ne visagalis laikas ir am
žinasis likimas — ne tik mano, bet ir 
tavo valdovai — sukūrė mane?... Aš 
kursiu žmones pagal savo paveikslą ir 
panašvbe, kursiu gimine, kuri, kaip ir 
aš, sugebės ne tik kentėti ir lieti ašaras, 
bet ir gėrėtis, džiūgauti ir neapkęsti ta
vęs taip, kaip neapkenčiu aš.” 

įvairias sumas ir įteiks su sveikinimu 
pačiame suvažiavime. Kitos jau prisiun
tė tiesiai Į centrą.

Worcester] o Aido Choro direktorė J. 
Karsokienė apgailestauja, kad Choras 
negalės prisiųsti delegato į suvažiavimą, 
bet sveikinimui paskyrė (ir jau prisiun
tė) $5.

Kiek pirmiau suvažiavimą sveikino 
chicagiškiai LKM Choras ir Meno ir 
Kultūros (Radijo) Klubas — abu po $10.

DELEGATAI IR SVEČIAI
Gauname paklausimų ar suvažiavimo 

sesijose galės dalyvauti svečiai —.ne de
legatai. Žinoma, galės! Progresyvių lie
tuvių suvažiavimuose ir konferencijose 
svarstomi ne kokie “militariniai sekre
tai,” bet visuomenę liečia klausimai. Šia
me suvažiavime svarstysime lietuvių 
liaudies meno reikalus ir kiekvienas me
no mėgėjas yra.— Welcome! Aišku, or
ganizaciniuose klausimuose sprendžiamą 
balsą teturės tik akredituoti delegatai, 
LMS nariai. \L. Jonikas.

Žiniosiš Lietuvos
KLAIPĖDA,yrugs. 14 d. — 

St a ty b in i n kur brigada p e r d a v ė 
naudojimui 00 tonų talpumo 
grūdų sandelį “Laisvės” kolū
kyje. Tokį sa ėlį pasistatė ir 
“Komjaunimo” rteles nariai. 
Stalino vardo kolūkyje įreng
tas pieno priėmim junktas.

šešiasdešimčiai žemė! ūkio 
ai^etių parinktos vietos gyven
vietėms kurti.

KURIAMOS NAUJOS
ŽEMĖS ŪKIO ARTELĖS

Palaikyk Savo Omą )
•Ką tik darai, dirbk tik gerai; '

Tau protą meilė puoš. .
Tau artimi bus mylimi...

Visi — visiems gerbūvį ruSš.
Kas veiks kitaip, tam reiks visaip 

Klastom’s pelnyt paguodą ...
Piktų ruošta, menu puošta
Klasta altoriuos surasta

Žmonėms protaut neduoda.
Per amžius liaudis nuskriausta, 
Nūn’ mulkint nesiduoda!

Kas bando pats išvengt klaidų, 
Jam gelbėja jo Omas.

Pas jį nėr’ žodžių palaidų;
Jam rūpi skleist gerumas.

Vaikam atpeikt, kad jie nekeikt’ 
Nė mosikuot’ su durklu ...

Pats burtus smerk. Džiūgauk — neverk, 
Žinok: nėra stebuklų.

Plebiscitų — nieku kitu, 
Minia lordus suvaldo...

Kas baudi švies, tu nieks nelies. ..
— Net “Yankee’ai” nesuskaldo!

ŠILUTĖ, rugsėjo 14 d. — 
Apskrities kolūkių laimėjimai 
randa vis platesnį atgarsį pa
vienių valstiečių tarpe. Vis 
daugiau darlbo valstiečių stoja 
į kolektyvinį kelią. p 

šiomis dienomis Bąrzcįanų 
kaime įvyl/o steigfamasis-kolū- 
kio suęjrmkjmas/ kuriame da
lyvavo Ž2~va4stiegįai.

šišgiriu kaime sukurtaVnau- 
ja “Pajūrio” artelė. y

TRAKAI, rugsėjo 14 d. — 
Plečiasi kolektyvizacijos sąjū
dis apskrityje. Per dvi savai
tes sukurta 17 naujų žemės 
ūkio artel i\j. Tokiu būdu aps
krities kolūkiu skaičius pasie
kė 90. Auga ir esamos artelės. 
Vievio valsčiaus “Stalino ke
liu” kolūkio šCimu skaičius 
nuo 14 padidėjo ligi 30.

H. Bočkauskas 
MQKYTQnkNXi^AI

*)Omas — Sąžinė, protas, instinktas.
T dilinti S, 
49-X-30

KAUNAS, rugs. 14 d. — 
Partijos miesto komiteto nuga
rmu išskirti erdvūs rūmai 
(Stalino prosp. Nr. 12) moky
toju namams šiuo metu rū
mai remontuojami ir pritaiko
mi paskirčiai. Mokytojų na
muose bus /pedagoginis kabi
netas, veiks gamtos, geografi
jos, literatūros, konstituci- 
j o s ir istorijos, mičiuri
ninkų ir mokslo priemo
nių kabinetai, biblioteka ir 
skaitykla, salė susirinkimams, 
kambariai nakvynei, šalia rū
mų bus įsteigtas didelis mičiu- 
rininis daržas. Dalis rūmų jau 
atremontuota. Sutvarkytas 
gamtos priemonių kabinetas, 
tvarkomi kiti skyriai. Spalio 
šventėms mokytojų namai jau

Audringu žmoo’aus gvvvbinės ir kū- 
rvbinos o-abrbpc: tnin-imn natosu persunk
ta vjqp to meto Gėtės lirika.

Dramatine kronika “Gec f on Berli- 
chin^en” (1773) Gėtė išgarsėja visoje 
VnPintHnie, n romanu “Jaunojo.Vertelio 
kančios” (1774V — visoje Europoje. 
Nors šiuose veikaluose ir nėra tiesiogi
nio revoliucinio protesto, tačiau jie vis 
dėlto rodo Gotos rinkimą i kovinga re- 
voliuc. tematika Reformacijos ir 16-to-/ 
jo amžiaus valstiečiu sukilimo enochos 
riterio, stojusio i kova prieš feodalinį 
despotizmą, paveikslas vra naujo, gims
tančio amžiniu? socialinės kovos su vidur- 
amžvbe simbolis.

Riteri^ Gec fon Berlichingen visomis 
savo išgalėmis siekia teisingumo ir dėl to 
isiiunaia i sukilėliu valstiečiu eiles, bet 
jis nasitraukia liaudies kovos didelio už
moto ir rūstumo akivaizdoje. Palikes vie
nišas. jis tampa feodalų keršto auka ir 
žūsta.

STUDENTŲ IR\MOKSLEIV1Ų 
IŠVYKOS- J 'KOLŪKIUS
VILNIUS, rugsėjo 29 d.— 

šiomis dienomis Vilniaus Val
stybinio universiteto istorijos- 
filologijos, teisės mokslų, fizi- 
kos-matemątikos . ir chemijos 
fakultetų studentai bei dėsty
tojai 
žmąj

psilankė šefuojamo žie- 
į valse. (Kaišiadorių

apskr.) kolūkiuose. Kolūkie
čiams šefai paskaitė praneši
mus apie tarptautinę padėtį. 
Istorikų šefuojamoje apylinkė
je .yra dar tik vienas kolūkis. 
Studentai ^aplankė pavieniai 
gyvenančius šios apylinkes 
valstiečius, papasakojo 
anie kolūkių santvarkos 
našumą.

Fizikos-matematikos fakul
teto studentai atvežė “Strė
vos” kolūkiui dovanu radijo 
aparatą. L. Biliūnaitė

ra-

Verteris jaučia feodalinės Vokietijos 
socialinės santvarkos inertiškumą ir ne
žmoniškumą, tačiau jo maištas, pasak 
paties Gėtės “iguitas j viduji pasaulį,” 
apribotas asmeniniu santvkiu sferos, an^ 
sireiškia ne veiksmais, o sentimentaliais 
aimanavimais. Dėl konflikto su visuome
ne Verteris nusižudo.

Šiuose kūriniuose, kuriuose herojų 
protestą pagimdo ne protas, o jausmai ir 
todėl iie žūsta, pilnutinai atsispindi jau
nojo Gėtės nuotaikos.

1775 metai buvo poeto gyvenimo per
silaužimo metai. Veimaro hercogo Karlo-

JAUNUJU MIČIURININKŲ 
DARBŲ PARODA

JURBARKAS, rugs. 29 d.— 
-Vietos kultūros namu salėje 
įvyko apskrities mokyklų jau
nųjų mičiurininkų sąskrydis ir 
jų atliktų darbų paroda.^Daly
vavo daugiau kaip 30-tiek ra
telių nariai/Iš' visti apskrities

Augusto kviečiamas, jis persikelia i Vei
marą. Gigantas Gete tampa nykštuko 
valstvbėlės ministru, “slaptuoju patarė
ju” ir t.t. Nuo to laiko “Gėtės viduje, — 
sako Engelsas. — genialusis poetas nuo
lat kovoia su Frankfurto patricijaus ne
drąsiu sūnum arba su “Vehnaro slaptuo
ju patarėju,” su kuriuo poetas jaučiasi 
esąs priverstas susitaikyti ir prie jo pri
prasti.) Ir Gete čia kolosaliai didus, čia 
smulkmeniškas: čia maištaujantis, pa
saulį pajuokiantis ir jo nekenčiantis ge-

(Tąsa ant 4 pusi.)

sulytos jaunųjų mjčiurininkų 
sklypeliubse~4šąųgmtos daržo
vės ir kiti augalai. Gražiai pa
sirodė su savo eksponatais Er-
žvilko gimnazijos mokytojos 
Neverdauskaitės ir Girdžių 
progimnazijos direktorės -But- 
ĄieiiėS" vadovaujami rateliai. 
"Faroda buvo gausiai lankoma. 
Lankytojams buvo skaitomi 
pranešimai agrotechnikos ir 
mičiūrininės biologijos mokslo 
klausimais. Geriausiai pasiro
dę jaunieji mičiurininkai buvo 
apctbvžuigtMcnygomis.

Laisvė—Liberty^Lith. Daily * 
Sėst., Lapkr. 12^ 1949
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Rašo KARLIS STRAZD1N1S
Dar prieš 10 metų Latvi-Į tojų kolektyvus.

ožio — t
“žmogum
prie mokymosi griežtai: pi 
valandas prieš piet ir tiek 
kuomet nebūdavo užimtas 
pasikviesdavo ir vakarais.

(Tesą)
barzda buvo nusmailinta, kaip 

tėvu, apsiėmė mane 
■to jis mane prirėmė

jos laikraščiai margavo ši
tokiais skelbimais: “

, versiteto studente ieško dar-!
ibo,” *

mano galvon

protarpiu, kuriais nei vienos valandos per dieną pas 
jį nepraleisdavau. Iki patyriau priežastį, nesupra
tau, kodėl taip buvo.'Užtekdavo, kad jo tarnaite- 
senutė pasakydavo: “Ponas Buteliauskas serga”, 
arba “Pono Buteliausko šiandien nėra namie.”

Tik vėliau patyriau, jog mano profesorius mėg
davo čierkelę: kai tik jo kišenėje skambučių atsi
rasdavo, jis juos eidavo iškeisti į “velnio ašaras,” 
kurios jį ir sutramdydavo. Ne sykį pasitaikydavo, 
kai prie vargonų klebonui tekdavo pasikviesti gie
damoms mišioms atlikti vieną ūkininkaitį, galintį 
šiek tiek vargonais groti, kuomet mano profesorius 
negalėdavo iš lovos išlipti dėl “čierkelės”, paim
tos praėjusią naktį.

Buteliauskas buvo ne toks, kaip kiti alkoholikai, 
pagiriodami pyksta, patys nežiną, ko jie norį. Kiek
vieną dieną po to, kai jis pasigerdavo, mano profe
sorius buvo labai malonus žmogus: šnekus, mylįs

tūkstančius mokytojų, dir-i 
Uni- bančių respublikos mokyk-į 

lose, tobulina savo žinias] 
Baigusi vidurinę mo- neakivaizdinėse aukštosiose 

jkyklą jauna mergina ieško mokyklose. Šiemet 3,000 
(tarnaitės vietos”, “Kas iš (mokytojų mokėsi speciali- 

. 1 pasiturinčių žmonių norėtų ] niuose kursuose kvalifika- 
i padėti jaunai rašytojai, cijai pakelti. ' 
(esančiai sunkioje padėtyje.” 

Sunkus ir niūrus buvo;
I Latvijos jaunimo gyvenimas; 
i prie kapitalistinės santvar-į 
kos. Darbininkų, tarnauto-1 
jų ir valstiečių vaikai ture-; 

i jo labai apribotą galimybe] 
\ įsigvti vidurinį mokslą, o įi

Nauji Mokymo Metodai
Bet reikalas, žinoma, ne 

[tik kiekybiniame augime. Išl 
ipašaknų pasikeitė visa ap- 

J mokymo sistema. Kapitalis- 
’itinėje Latvijoje visų disci- 
^Iplinų dėstymas buvo per
junktas buržuazinio nacio

nalizmo dvasia. Negailes
tingai buvo' iškraipoma is-j patekdavo tik vienetai, Dau-

įguma daibo žmonių vaikųitorija. Vokiškieji baronai, 
tesimoko o - 4 metus. let n]?qq metų laikiusieji Latvi- 

. ta nežymi dai.jo jaunimo :jog jįauc|į vergovėje, naiki
nusieji jos nacionalinę kul
tūrą, buvo keliami ppadan-1 mokslą, vargais : 

|sirasdavo darbo, o dažnai 
į ir visai pasilikdavo be jo.

Kitokia Padėtis šiandien
( VU, ’ - 
t mis kažkas panašaus visiš
kai nėra įmanoma. Tarybi-

negalais^u- j).es įajp ^pi-ogpeso įr civili-
zacijos nešiotojai.”

Iš Tarybų Latvijos mo-l 
kyklų išvarytas kalimas beiI 
formalistiniai apmokymo |

davau, taip buvo jam gerai, ir tuomet mano var
das jam būdavo “Mykoliukas.”

— Ar tu nori būti kunigu? — sykį jis klausia 
manęs.

— Nežinau!
— Man rodosi, ne tu juo nori būti, bet tėvai no

ri tokiu tave padaryti.
— Gal būt.
— Ne gal būti, o taip yra! Aš matau! Nebijok, 

tu juo nebūsi! Tavo kelias į kunigystę yra toks il
gas, kaip mano — į dangų, o aš, rodosi, jau nesu 
perdaug didelis nusidėjėlis.

Buteliauskas tai man pasakė po vienos savo “iš
vykos,” ir jis vėliau dėl to gailėjosi, bijojo, kad aš 
nepasakyčiau tėvams.

Sužinojau iš vargonininko tarnaitės, jog patėvis 
duoda mano profesoriui “kyšių” pinigais, o motina 
— kiaušiniais ir sviestu. Juodu tai darė vienas nuo 
kito slėpdamiesi ii- vis prašydami Buteliauską, kad 
tik jis’greičiau mane “žmogumi” padarytų, grei
čiau išmokslintų. Jei būtų įmanę, juodu būtų man 
kišę mokslą per burną, per nosį, per ausis ir akis, o 
jei būtų galėję, nebūtų bijoję atplėšt pakaušį ir per 
jį pridrėbti žinių-. Motina tai darė iš meilės, o pa
tėvis — iš neapykantos man. Jų teikimas profeso
riui ekstravų pinigų, tačiau, man ėjo naudon: jis 
d'ažpiau ir daugiau gerdavo ir man tai ėjo sveika
tom — su miestelio vaikais galėdavau daugiau pa
žaisti.

Išmokė jis mane tarnauti prie mišių; motinos' 
įprašytas, kunigas • klebonas priėmė, ii- aš sek
madieniais būdavau prie altoriaus. O nuobodu, ne
sinori! Gerai žinodavau, jog mano draugai yra lais
vi, po 'rhiestelį bamblinėja, saldainius perkasi, žy
dus erzina, o man reikėdavo kartoti tuos pačius 
nesuprantamus lotyniškus žodžius ir klupčioti ties 
kunigu ir altorium! Kai aš priminiau motinai .sa
vo nenorą ilgiau tarnauti prie altoriaus, ją sukrėtė 
nuogąstis ir pradėjo verkti.

— Tu man, Mikuti, pusę .gyvenimo nukirsi, 'jei 
atsisakysi, jei savo motinos neklausysi. Kai aš pa-

ybų Latvijos sąlygo-j101 Ulc V61“1?1
nžkns nnnnšans visiš- J^toclai. Mokyklose sukui- 

■ * — ' ■ ta dešimtys įvairių ratelių,'
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nė vyriausybe išleidžia mil- Jsv.ystanciii/vaikų vienus ai! 
ižiniškas lėšas liaudies švie- kjtus gabumus u padedam] 
timo reikalams. Antai, 1949 Clll J16/1]8 Į)er Pa"
metais 62 proc. Latvijos m°ką įsigytąsias žinias. Pa- 

' respublikos biudžeto skirta I v.yz^zllJi, Jelgavos jaunųjų;
’natūralistų stotyje — et?.
Iriu edenui ' zl o i i

i žiniškas lėšas liaudies švie-
i-----  ----------- . ’
; metais 62 proc. La moką įsigytąsias žinias. Pa-

'socialiniams - kultūriniams 
’reikalams. Vien Rygos mo-

tuojau vaizduojuosi, vaikeli, tave kunigu. Tai ma
no viltis ir troškimai. Kaip tu drįsti išsitarti “ne
noriu !” ...

Klausiau motinos prašymo ir tęsiau nenorimą 
tarnybą.

Po pusantrų metų mokymosi pas Buteliauską, 
įstojau į pradžios mokyklą. Rusiškai ir lenkiškai 
jau sukalbėjau, buvau pramokęs aritmetikos — ji 
man geriausiai sekėsi iš visti kitų subjektų, mokė
jau rusiškai rašyti ir, žinoma, skaityti. “Tepamas” 
motinos ir patėvio, mokytojas Kinžalovas teigė, jog 
pavasarį aš galėsiu išlaikyti egzaminus, baigti pra
džios mokyklą.

Bet kai atėjo egzaminų diena, suklupau ir suklu
pau labai negarbingai!

Aritmetikoje praėjau, pralindau ir rusų kalboje 
ir rašyboje, carų ir carienių vardus žinojau, bet su
ėdė mane “smulkmenos.” Atvykę iš apskrities feg- 
zaminuotojai, pikti, kaž ko įdūkę, ptatė man tokius 
klausimus, kurių aš nesitikėjau. Mokytojas, garan
tavęs motinai ir patėviui pasisekimą, stovėjo pasie
nyj pabalęs, it drobė.

— Rusijos sostinė?
— Vilnius. (Dėl to, kad ten gyvenų general-gu- 

bernatorius!)
— Į kiek daliui pasaulis dalosi? į

joji Zelandija ...
(Bus daugiau)

amaturgas
žmonijos gerovei yra vertingesnis ir kil
nesnis už atitrauktinius filosofavimus ir 
kabinetinę erudiciją. Galvojimo progre
syvumas, gyvenimo^teigimo patosas ir 
gilus realistinis Gėtės meistriškumas da
ro “Faustą” žymiu kūriniu, derančiu su 
mūsų nūdienybe.

Vokiečių literatūroje dėl Gėtės jau 
daugiau kaip šlmta^inetujvyksta kova. 
Revoliuciniai-demokralMaa vokiečių kul
tūros atstovai, visų pirma žymiausias po 
Gėtės poetas Heine, vertino Gėtę, kaip 
humanistą, kovotoją prieš reakcinės mo
ralės ir religijos varžtus. Reakciniai ir 
buržuaziniai liberalai^nuolat mėgino iš
kelti tuos Gėtės paveikslo filisterinius 
bruožus, kuriuos taip griežtai smerkė

. (Tąsa nuo 3-Čio nūs.) 
nijus, čia atsargus, viskuo patenkintas, 
siauras (filisteris.”

Susitaikęs su buvimu feodalinių viršū
nių aplinkumoje, Gete buvo priverstas 
prisitaikyti prie tos aplinkumos ir su 
savo kūryba. Veimaro periodu jis, ša
lia didžiausiųjų kūrinių, pagal rūmų už
sakymus sukūrė ir nemaža menkų daly
kų. Susitaikymo su tikrove motyvai įsi
skverbia net į žymiuosius Gėtės kūrinius.

Tačiau, susitaikydamas su vokiškojo 
feodalizmo tikrove, poetas taip pat jau
tė, kad jis trukdo istorinę Vokietijos rai
dą ir su dideliu įžvalgumu'nurodinėjo jos 
vystymosi perspektyvas. - “Aš nejaučiu 
nerimo dėl to, kad Vokietija nesusivie
nys,” —- pasakė jife 1828 metais.

“Genialaus poeto” ir “Veimaro slapto
jo patarėjo” kova, atsiliepusi Gėtės kū
ryboje, taip pat atsiliepė ir jo pažiūrose, 
kuriomis jis vertino savo tėvynės ir visos 
žmonijos istorinį likimą. Dvilypumas žy
mu Gėtės pažiūrose į žymiausius to me
to istorinius įvykius. Engelsas pažymi, 
kad “Gėtė gina Vokietijos visuomenę 
nuo ją spaudžiančios istorinės eigos, ypa
tingai tuose jūriniuose, kuriuose jis kal
ba apie prahcteUrevoliuciją.” Ir tikrai, 
į prancūzų buržuazinės revoliucijos įvy
kius poetas atsiliepė labai silpnais kūri
niais. Bet vis dėlto prancūzų revoliucijos 
įvykiai su visomis jos iškeltomis idėjo
mis ir socialinėmis problemomis ‘jaudino 
Gėtę visą jo gyvenimą. Jau gilioje se
natvėje jis gyvai domėjosi prancūzų so
cialistų utopininkų idėjomis. Tų idėjų 
poveikis žymu romane “Vilhelmas Mėis- 
teris.” Romano herojus, atsižadėdamas 
asmeninio džiaugsmo ir tarnavimo me
nui, bando sukurti idealią, bendruomenę 
—kažkurios tobulos visuomeninės siste
mos užuomazgą.

1786 metais Gėtė dvejiems metams iš
vyko į Italiją, kur, pasak jo paties, jį 

]• “išvijo neviltis” ir kur jis kūrė tragedi
jas “Torkvato Tašo” ir “Egmontą.” Ir 
šiuos kūrinius, nors ir klasikine forma, 
poetas perpina ryškiai humanistiniais 
motyvais — svajonėmis apie naują, pro
gresyvų Europos atgimimą.

Dramatinių Gėtės kūrinių tarpe ypa
tingą vietą užima “Faustas,” kurį jis 
kūrė visą savo gyvenimą ir kuriame at
sispindi ilgas jo kūrybinės ir gyvenimiš
kosios pasaulėžiūros vystymosi kelias. 
Šio monumentalaus kūrinio herojus po il
gų tiesos ieškojimo metų, žmogaus būties 
prasmę suranda kolektyvinio kuriamojo 
darbo džiaugsme. Po ilgų galvojimų 
Faustas įsitikina, kad praktiškas darbas

Gėtės palikimą ir šiandien visas civili- 
.zuotas pasaulis turi ginti nuo įvairiau
sio plauko reakcininkų.

Gėtę — humanistą ir mokytoją, poe
tą ir mokslininką, vokiečių klasikinės li
teratūros kūrėją anglų-amerikiečių biz
nesmenai ir jų pakalikai "skelbia buvus 
mistiku, individualistu, schofestup-tikHK 
jo mokslo priešininku. Vėl ištempiama 
sena objektyvistinė akademinė koncep
cija, vertinanti Gėtę, kaip “neklaidingą 
olimpietį”, kaip abstraktinių klasikinių 
formų, atitrūkusių n nominaliosios tikro
vės, reiškėją. Šalia to pasireiškia ir de
kadentinis Gėtės kūrybos aiškinimas, 
prikergiąs poeto paveikslams simbolinę 
— ^mistinę prasmę. Pagaliau, paskuti
niu lajku ypatingai ciniškdLmoetui nori
ma prikergti kosnio])olitinius~bruožwg 
stengiamasi nuneigti tikrai nacionalinę 
didžiojo poeto ir dramaturgo kūrinių es
mę. Šių mėginimų tikslas aiškus — pro 
juos kyšo Uolstryto dikta
Gėtės palikimą palenkti’ savo supuvu
sioms idėjoms, .žymiųjų praeities kultū
ros veikėjų autoritetu pridengti savo ag
resyvius pasaulinio viešpatavimo planus.

Tačiau literatūriniams imperializmo 
samdiniams niekuomet nepavyks nuneig
ti didžiojo humanisto kovinį progresyvų
jį kūrybos patosą. Jo nepalaužiąrfiastK 
kėjimas žmogaus išminties pep^ale, jo iš
mintingas gyvenimo vertės Teigimas yra 
artimi viso pasaulio demokratinio nusi
statymo masėms.

Ir šiandieninė progresyvioji liaudieš 
Vokietija, gaivinasi savo nacionaliniu 
poeto ir mintytojo genialiu palikimu, j 
jį kreipiasi progresyvieji vokiečių liau
dies veikėjai, kovojantieji už vieningos 
demokratinės Vokietijos kultūrą.

V. Kurinis.

■ o to- i 
kių stočių 1 yra daugelyje ■ 

i bei apskričių —( 
moksleiviai atlieka įvairius’ 
bandymus. Atviroje dirvoje, 
jie augina arbūzus, mėlio-' 
nūs, šiltadaržiuose — vyn-f 
uoges. 58 tomatų rūšis au-i 
gina jaunieji mičiurininkai.! 
Su kokiu pasididžiavimu jie! 
rodo 
Įvairias daržoves, 
sius stoties sklype

; kykloms išlaikyti 'kasmet 
; skiriama daugiau lėšų, 
Igu jų buvo skiriama švie- 
I timo reikalams visoje bur- 
] žuazinėje Latvijoje.

Vokiškieji - fašistiniai 
(grobikai padarė milžinišką 
! žalą respublikos liaudies 
(švietimo reikalui. Iš pus- 
! antro tūkstančio mokyklų! 
hitlerininkai sudegino ir su- .... . . .

:sprogdino daugiau kaip 200, Peikiame kampelyje vaikai 
i o likusius pastatus sugrio-l l)anlato <“yvus botarii- 
'vg ’ ; kos puslapųis.

Po Latvijos išvadavimo iš! Stipii dvaugystė^ riša 
i vokiškųjų - fašistinių . oku- i Uatyijos ir kitų broliškų ta
panti), Tarybinė vyriausy-! LV^inių respublikų inokslei- 

! be ' griebėsi skubių priemo- iV1US< ^ei eikejo, kad Jelga- 
i nių sugriautam i 
(tinklui atkurti. Per 4 poka-i 
] rinius metus liaudies švie-l 
]timo-įstaigų tinklas ne tik] 
; atkurtas, bet ir žymiai pra-| 
(plėstas. Pereitais mokslo! 
'metais 134 vidurinėse ben-] 
i dro lavinimo mokyklose mo-j 
i kėši 26,863 mokiniai. Šie-; 
mot šis skaičius žymiai yra] 
padidėjęs. Moksleivių skai

čius respublikos pradinėse,] 
septynmetėse bei vidurinė-; 
se mokyklose 75 tūkstan
čiais/žmonių prašoka moks
leivių skaičių kapitalistinė-

r-mėginą
ne-

kviečius ir
išaugu

siame :

mokyklų iVOs natūralistai kreiptųsi į 
(Tąsa ant 5 pusi.)

Kultūrinio Centro Metinis
. . v.skaičius žymiai yra!

Bo to, respublikoje vei
kia 43'mokyklos, kuriose 
mokosi jaunimas, senoje 
Latvijoje neturėjęs galimy
bių gauti 3 - 4 metų moks
lą. Užsiėmimai šiose mo-l 
kyklose vyksta vakarais, 
kuomet jaunuoliai ir mergi
nos baigia darbą gamybo- j 
je ar valstiečių ūkyje.

Pernai tokiose mokyklose! 
pagal septynmečių bei vidų-; .   U,.1,1..

šiose m o- i

rinių mokyklų programas 
mokėsi apie 6 tūkstančius 
jaunu darbininkų ir valstie
čių.

Nauji Mokytojai
Tūkstančiai mokytojų 

auklėja ir lavina Latvijoje 
vaikus. Pedagogų reikmė 
nuolat didėja. Be dviejų pe
dagoginių mokyklų, buvu
sių buržuazinėje Latvijoje, 
dabar veikia dar trys aukš
tosios ir-penkios vidurinio
sios pedagoginės mokyklos. 
Jos ruošia mokytojus, vai
ki! namų ir vaikų darželių 
auklėtojus. Tik pereitais 
metais 900. jaunų pedagogų, 
baigusių aukštąsias mokyk-

BANKETAS
Rengia Lietuviu Namo Bendrove

Šeštadienį, Lapkričio 26 Nov
.Tą pačią dieną įvyks Namo Bendroves suvažiavimas, kuris prasidės 1 vai. dieną 

bus bankietas. Po vakarienes šokiai.

VISKAS BUS

1949
vakare

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

VAKARIENEI BILIETAS $3.00. VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 50c. 
i .' -

Bus daug svečių iš kitų miestų, nes suvažiuos daugelis į konvenciją ir dalyvaus bankiete. Pasima- 
tykite su jais.

Iš ANKSTO ĮSIGYKITE BANKIETO BILIETĄ. Būtinai iš anksto turimeCsži 
bus ant vakarienes.

Daug jaunimo atvyksta iš kitų miestų ir dalyvaus šiame suvažiavime ir bankiete^Pasimatykite 
su jliis ir kartu pasilinksminkite. I i

K.kiek asmenų

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams
Bus geri valgiai, o prie valgių bus ir visokių gėrimų. Pasinaudokite tąja proga. Greit kitos toki 

progos neturėsime. , /



* A JACK LONDON

PLAUK į VAKARUS
Ką bedarytum, plauk į 

vakarus, plauk į vakarus!
Instrukcija, plauki an-

tiems aplink 
šuli.

kiasdešimto lai 
platumos Atlanto 
ir penkiasdešimto 
pačios platumos 
vandenine, o tai

vandenyne 
laipsnio tos 
Didžiajame

♦

norėdama

vaitos
arba arti 
šešiii dienu baisais 
kurį jinai 
Tėra del

apiplaukti Ilorno 
šias septynias sa- 
plaukiojo audrose 
jų: tik kartą, po 

uragano,
it laikė paroj ingos 
Kuego pakrantės 
e, netikėtai užėjo 

jūros tyla, bet ir tada, pūs
telėjus smarkiam vėjui, ji vos 
neužlėkė ant kranto. Septy
nias savaites ji kovojo su 
Ilorno iškyšulio pilkabarzdė- 
mis bangomis, kurios vos jos 
nesutriuškino, šis laivas bu
vo medinis, todėl, be paliovos 
kovojant su bangom, prairo 
jo siūlės, ir pamainos turėda
vo dukart į dieną keistis prie 
siurblių.

Dan-Kulenas. kapitonas, taip

pervargo daugiausia už visus 
nes buvo atsakingas už šia

visai nenusiren-
nors

skiautelės, o penkias 
kurias buvo pririšęs 
mis dvigubomis virvėmis, nu- i 
traukė ir nubloškė nuo rėjų į 
(stiebų skersiniai). Iki ryto ; 
“Mery Rodžers” dar dukart j 
buvo panardinta, ir jos bor- ■ 
tuose teko išmušti skyles, kad ’ 
išbėgtu denius užpylęs van- i
du o.

Tik maždaug kartą savaitė 
je kapitonas Dan-Kulenas iš

! tą apie vidudienį saule štai-, 
ga nušvito kokiai dešimčiai Į

Į minučių, o po to vėl atšvilpė į 
nauja vėtra, abi pamainos vos ' 
spėjo surifuoti (rituoti bures; 
—esant, dideliam vėjui su- 1 
traukiant bures sumažinti jų ■ 

' plokštumą, kad laivas neap- į 
Į virstų) bures, ir sniego pūga Į 
’ vėl viską pa laidoj o tamsoje, i 
1 Kartą kapitonas Dan Kūle- į 
1 nas ištisas dvi savaites nega- : 
Į Įėjo nustatyti geografinės pa- į 
j dėties ir pasinaudoti chrono- 1 
i metru. Retai kada jis žino- i

buvo retas svečias. Jis išti
sas naktis, lyg vaiduoklis, 
prastovėdavo ant denio; tai 
buvo didelis, stambus, tvirto, 
sudėjimo vyras, per trisdešim
ties metų plaukiojimą juro- • 
mis juodai įdegęs saule ir ap- i 
žėlęs plaukais, lyg o rangu- . 
langas. Jį savo ruožtu, lyg 1 
vaiduoklis, persekiojo viena 
mintis: Ką bedarytum, plauk 
j vakarus, plauk į vakarus! 
'Kai buvo tartum velnio apse- •i

dimas. Jis nieko kito negal- . 
vodavo. tik kartais prktžo-

siuntė tokį biaurų orą.
Plauk į vakarus! Jis laiky

davosi arti Ilorno ir jau apie 
dvylika kartų dreifavo (lai-

vėjo ar srovės 
nuo savo kf 
tezinio iškyšulio, 
nubloškiamas 
ši m t myliu 
čius arba

kai plaukia, 
nešamas i sali 

nuo ge- 
ir būdavo

pavėjui dvide- 
į šiaurės šiaurry- 

rytų šiaurryčius. Ir 
karta tas amžinas

ir jis turėdavo plaukti j:

vojo su audromis Antarktį- 
kos plaukiojančių ledų srity-' 
je, į pietus nuo šešiasdešimt 
Ketvirto laipsnio, ir užstaty- •

nors truputį paplaukti į va 
karus, kad papūstų vėjelis 
kurs nilneštų jį aplink iškyšų

gu per pusę laipsnio, išskyrus

žemę,

bin

Kai

i los

Unijistai CIO United Steelworkers'nariai Įteikia unijos 
gerovės komiteto pirmininkui Murt Dugan’ui patikrin
ti nario kortelę, su kuria jie gauna pundeli maisto. 
Daugelis šeimų, ypačiai didžiosios, arba nukamuoto
sios ligų ir nelaimių, jau nebegali išgyventi ir jeigu 

ne unija, visiškai alktų. (

ir jo išvaizda niekam 
matydavo į nepadidindavo apetito. Jis

slėpė debesys, ir 
tamsu, jog net giedriausiomis j vieną 
valandomis horizontas būda
vo perdaug apsiblausęs, kad 
būtų galima 'atlikti stebėji
mus. Pilka tamsa gaubė pa
saulį. Debesys buvo pilki, 
didžiules riedančios bangos 
buvo pilkos, kaip švinas, rūks
tančios kalnų viršūnės atrędė 
gelsvai pilkos, net ii“ retai su
tinkami albatrosai buvo pilki, 
ir sniego sūkuriai po tamsia 
dangaus skiaiste buvo ne bal
ti, o pilki.

,į pranašą Joną, ir kiek- 
kartą valgydamas tai 

. jam pasakydavo, šiurkščiai 
i keikdamas čia dievą, čia ke-

Pirmojo šturmano išvaizda 
p pat negalėjo pataisyti

Gyvenimas “Meri Rodžers”

sas iš profesijos ir pašaukimo 
buvo jūrininkas, bet pagal 
gabumus — indų plovėjas, 
nesuvaldomų rankų, niurz
gianti būtybė: beširdis, sava
naudis ir bailys, neturįs sie
los, nepaprastai bijąs Dan- 
K u leno, o“, be to, mėgstąs ty

niūrus. Jūrininkų veidai bu- ! 
vo melsvai pilki; nuo jūros, 
vandens atsivėrė žaizdos ir i 
iškilo votys, ir jie nepapras- I 
tai kentėjo. Jie buvo žmonių 
šešėliai. Per septynias savai
tes nei bake (bakas—jūrinin
kams skirta patalpa laivo 
priekyje), nei ant denio jie 
nežinojo, kas tai yra būti 
sausiems. Jie užmiršo, kas 
tai yra miegoti po pamainos, 
o kiekvieną pamainą būdavo: 
“visi į denį!” Išvargę jie pri- 
snūsdavo ir miegodavo savo 
vaškuotuose rūbuose, kiekvie
ną akimirką pasiruošę tam 
nuolat besikartojančiam šau
kimui. Pagaliau jie taip nu
silpo ir nusikamavo, kad vie
nos pamainos darbą turėdavo 
atlikti dvi. štai kodėl abi 
pamainos praleisdavo kartu 
taip daug laiko denyje. Ir

nas tik viena - būtent, kad už 
šturmano yra kapitonas Ku
lnims, Įsakymų davėjas, visa
galis varinėtojas ir naikinto-

Ijas, tikras viso tuzino pasiu- 
I tusių šturmanų įsikūnijimas. 
; Siautėjant toms laukinėms 
vėtroms pietiniame žemės ga-

davo išsisukti nuo pareigų. 
Tik kojai lūžus, galima buvo 
atleisti žmogų nuo darbo, o 
tokių čia atsirado du, kuriuos 
pritrenkė ir sutraiškė laivo 
denį užgriuvusios bangos.“

Džordžas Dorotas taip pat 
buvo žmogaus šešėlis. Jis 
buvo vienintelis keleivis šia
me laive, firmos bendradar
bis. ir buvo pasirinkęs šią ke
lionę jūromis norėdamas pa
taisyti sveikatą. Bet per tas

Nusiminęs jis mėgino prasi
veržti pro Le-Mero sąsiaurį. 
Įplaukus iki pusės sąsiaurio, 
vėjas iš šiaurės vakarų pasi
suko į šiaure, barometras kri-, septynias savaites prie Ilorno 
to iki 26.88 inčių
nas pasuko laivą ir nuplaukė 
pavėjui, genamas vėtros, ti
kros cikloniškos furijos, kuri 
ao?s tik per plauką neužvarė 
“Meri Rodžers” ant juoda- 
įlančių uolų. Paskui dusyk

Dan-Kule- iškyšulio jis nė kiek nepasi
taisė. Jis žiopčiodavo ir gau
dydavo orą, gulėdamas ant 
savo narų per ilgas ir sunkias 
naktis; o slankiodamas po 
denį, jis, norėdamas sušilti, 
taip apsivyniodavo,! kad bū
davo panašus į vaikščiojančią 

rūbų krautuvę. Vidur- 
jis valgydavo kabinoje, 

tokia tamsa,

rugsėjo 2

Reuniatiški Skausmai
Kas-!

Telefonas
EVergreen 4-9407

viveiklos pasirodymus stebėjo 
apie 6400 kolūkiečiu. Išvykose 
dalyvavo 35 studentai.

Artimiausiu laiku studentų

U A RTF ORI), CONN.
LLD f)8 kuopos svarbus susirinki-

i kultūros 
brigados

studentų 
dauge- 

Alytaus 
Studentai

jo pionieriaiinstitute 
pabuvojo 

r a s ų ir 
kolūkių.

malonėkite visi dalyvauti.
(249-250)

i apskričių
skaitė Įvairiomis temomis pas
kaitas, propagavo kūno kultū
rą ir sportą kolūkiečių tarpe, 
Įkūrė kolūkiuose 12 pirminių

pas drg. Simbericnę, ant

Deksnk

&

(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

I(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ii’ 6-8, 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

DORCHESTER, MASS.

keite 
mūsų dieiįrašČįp turinys.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

ciams 
aunieji talkininką

Bridgewater, Mass. ŽINIOS UETUVOL;«
' KAUNAS, rugsėjo 29 d.— •'

Lietuvių Kooperatyvo, ava-’ 
lų išdirbystės darbininkai gau
siai atjautė senų žmonių, Ge
orge ir jo žmonos Petrauskų ■ 
nelaimę, šešių kambarių na-j 
mas, kuriame jie gyvena, yra j 
labai i apleistas. Apart Petrau- i 
skų,niekas kitas jame negyvo-■ 
na. Apie trys savaitės atgal 
name1 kilo gaisras ir juos ne
mažai išgąsdino. Be to, pada
rė nemažai nuostolių.

Kilo sumanymas per 
Liuciją Kalveiienę pa 
kokį nors žmonėms nelaimėje 
atiautimą. Ji pasikalbėjo su 
M. šimonskiene ir Viktorija 
BUron, susidarė komitetas. Vė
liau jos pasikalbėjo su “supe
niu” A. Malinsky, kuris ne 
Hk užgyrė tą prakilnu djtr ą, 

 

bet ir pats daug pagelbėjo. 
Ofise buvo padarytos aukų 
rinkimu blankos ir perleistos 

I per dirbtuvę. Surinko su vir
šum $50 >

nelaimės paliestiems žmo
nėms. Didele garbė priklauso 
tiems, kurie pasidarbavo, ir 
au kotojams.

Reikia priminti, kad minė-
kiania tiesiog į vakarus. Pa
galiau jie apiplauks Ilorno iš-! 
kyšulį... jei tik vėjas nepa- tas Petrauskas priklauso prie 
si’keis. Misteris Turneris at- darbininkiškųjų organizaci- 
rodė laimingas. Kovos 
baiga jau buvo matyti, 
kapitonas Kulenas 
laimingas. Praeidamas pro j 
Dorotą, jis susiraukė. Kapito
nas Kulenas nenorėjo, kad 
dievas sužinotų, jog 
tenkintas šituo veju, 
pratimu dievas buvo 
ir jis slaptai tikėjo, 

I dievas žinotų, jog šis 
j yra pageidaujamas, t 
j tučtuojau jį sustabdytų ir iš 
vakarų pasiųstų 
Tad jis noi’ėjo atsargiai ap
eiti dievą: raukydamasis ir 
keikdamas slėpė savo džiaugs
mą ir tokiu būdu apgaudinė
jo dievą, nes dievas buvo vie
nintelis dalykas pasaulyje, 
kurio Dan-Kulenas bijojo.

pa-, jų. lloverio bedarbės laikais 
Bet ūs nuo Bridgewaterio lietuvių 

neatrodė 5 dalyvavo alkanųjų maršavime 
į AVashigtoną už bedarbės 
apdraudą, kurią dabar be
darbiai gauna.

Laisvės Skaitytojasjis pa-
Jo šu

gaiš ra n, 
kita du 
Keturi 
užmušti 

priešvėjį. I žeisti.

le ad jei 
vėjas

Baltimore. — Skubėdami 
susikūlė vienas i 

ugniagesiu inžinai. 
gaisragesiai tapo 
ir du sunkiai su-

kuo-

2 baite ir k t.

išvyks! į Jonavą ir Kėdainius.
J. Žilinskas

RASEINIAI, rugs. 29 d. — 
Valsčiaus komjaunimo organi
zacijos iniciatyva Girkalnio 
progimnazijos mokiniai suren-

kol ŪnlC* 
uti linus. 
\nurovė z

as i žymė 
lite, Sabo

Jalįhga Most is, sudaryta 
iš daug4skirtingų elementų, turi sa
vyje alingų/šilimą, šildydama ga

 

lingai,/ ištaršius Reumališkus skaus- 
•anlytj, kojų skaudėjimą ir tir- 
di^glius, šaltį. Daugeliui žmo- 

elbėjo ir tmastai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2 4>z. $1.00; 
1 oz. $2.00. Ekstra didele, dėže ’ - 
16 oz. $5.00. ' \

DEKEN’S PRODUCTS 
I*. O. Box 666 Newark 1, N. J.

mų iN

PRANEŠIMAI
MINERSVILLE, PA,

Literatūros Draugijos 14-tos
pos susirinkimas įvyks sekmadienį, 
13 d. lapkričio, prasidės 2-rą vai. po 
pietų.
Front SI. Yra. svarbių reikalų apta
rimui,
Komitetas.

Visą šeštadienį
■ nio naktį “Meri
1 skriejo į vakarus.
ką darė po keturiolika maz-j 
gii, ir sekmadienio rytą ji jau ’ 

.buvo nuplaukusi tris šimtus 
į penkiasdešimt mylių. Jei 
■jas ir toliau taip laikysis,

Rodžers”
Ji visą lai-

i praustis . Jo juodas veidas 
: dažniausiai visai atimdavo 
: Džordžui Doretui ir taip jau 
! menką apetitą, kurį, jis var- 
! gaiš negalais sugebėdavo sau 
įsikalbėti.
nareigų nevykdymas būtų 

' atkreipęs Dan-Kuleno dėmesį, 
s ir jis būtų paleidęs į darbą 
J savo žodyną, bet dabar jo 
i mintys buvo užimtos plauki- 
j mu į vakarus, ir visi kiti da- 
j lykai, kurie su tuo neturėjo 
j nieko bendro, jam nerūpėjo. 
\ Ar šturmano veidas buvo 1 .; švarus ar purvinas, plaukimui 
i į vakarus visa tai neturėjo 
(jokios reikšmės. Vėliau, kai i 
I jie pasieksią penkiasdešimtąji 
! pietų platumos laipsnį Ra- 
; miajame vandenyne, Džošua 
! Higinsas tuoj pat nusipraus 
j savo veidą. Tuo tarpu.
! vieno kabinos stalelio, kur 
lempų šviesą pakeisdavo pil
ka prieblanda, kol tas lempas 
pripildavo, tarp dviejų vyrų, 
kurių vienas buvo panašus į 
tigrą, o antras į hieną, sėdė
jo Džordžas Doretas ir ste
bėjosi, kodėl dievas juodu su
tvėrė. Antrasis šturmanas, 
Matju Turneris, buvo tikras 
jūrininkas ir vyras, bet Džor
džas Doretas neturėjo malo
numo bendrauti su juo, nes 
Turneris visuomet valgydavo 
atskirai pats vienas, kai 
kiti būdavo pavalgę.

šeštadienio rytą, liepos 
nėšio 24 dieną, Džordžą 
retą pažadino kažkoks gyvu
mas laive, ir jis pajuto, kad 
plaukiama 
ant denio, 
“Meri Rodžei 
romą 
vėjo.
mesnysis marselis (žemesny
sis marselis — vidurinės di
džiojo stiebo burės) ir fokas 
(fokas — priekinės burės).

tai 
jei 
ar-šiaip šitas švaros | jis nutils ir iš pietvakarių 

iš šiaurės pakils priešvė 
tai “Meri Rodžers” ve

! b a
I jis,
i bus nuvaryta atgal ir jos pa-
i dėtis nė kiek
; liks tokia pat,

lu 
į sekmadienio rytą vėjas ėmę 
i tilti. Jūra pradėjo rimti ir 
I darėsi vis lygesnė. Abi pa- 
! mainos bfivo ant denio ir kėlė 
i burę paskui burę taip greit,

le nas

prie

J a u

! re,
' gerford Si. Visi nariai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes bus svarsto-

i vi visus narius liečianti klausimai:
j knygų leidimo dalykas, Šviesos lei-
I dimas, narių metinės duoklės pa(<ė- , 
i limas ir daug' kitų dalykų. Valdy
ba. < (248-249)

nepagerės ir
kokia buvo kimus įvyks xpirmadienį, 

savaites.

Ir dabar kapitonas Kū

gauti dievą, rūkydamas dide
lį cigarą, maloniai šypsoda
masis, lyg jis džiaugtųsi, kad 
vejas silpnėja, nors savo 
j e j is netvėrė pykčiu, 
dievas liepia nutilti palaimin
tam vėjui. Plauk j vakarus!

(Daugiau bus)

ALDLD 25 'kp. mėnesinis susirin- 
lapkričio 

(Nov.) 14 d., prasidės 7:Š0 vai. va- 
I kare, Lietuvių svetainėje, 853 Hol- 
i lins St. ant 3-čių lubų. Gerbiami 
! nariai! Malonėkite dalyvauti šiame 
I susirinkime, nes gausite naujų, labai 
i įdomių knygų, kuri tik dabar at- 
l spausdinta. Kai patys atsiimsite, 
i daug palengvinsite finansų sekrelo- 
; riui. Taipgi čia išgirsite delegatų 
raportų iš 6-tos Apskrities konferen
cijos. Bus ir daugiau svarbių reika
lų aptarimui. —- Fin. sekr. - . 
Žemaitis, (248-249)

i S Tel. A V. 2-4026

’£! DR. JOHN REPSWS
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JOSEPH BALTAITI
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Television
SHUFFLE BOARD

LATVIJOS MOKSLO 
ĮSTAIGOSE i

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

savo amžininkus prašydami | 
aprūpinti juos kai kurio-1 
mis seklų rūšimis, ir iš So-į 
či, Altajaus, Taškento bei 
kitų Tarybų Sąjungos mies
tų pradėjo plaukti siuntos 
su sėklomis, laiškai su pa-į 
tarimais.

ommuininiiiuiinuujnniiiPiinumnimnnjsenu 
dienį 
kur viešpatavo (
jog ten visuomet degė linguo
jančios jūrininkų lempelės, iri 
buvo toks melsvai pilkas, kad I 
atrodė esąs nesveikiausias ir j 
labiausiai nuliūdęs žmogus. ! 
Nuotaika nepagerėdavo net ir Į 
tada, kai pažvelgdavo į kitoje į 
stalo pusėje sėdintį kapitoną 
Dan-Kuleną. Kapitonas Dan- 

iki liukų (liu-1 Kulenas kramtydavo, rauky- 
ir visuomet tylėdavo, 
jo grimasos būdavo 
dievui, o su kiekvienu 
jis pakartodavo vie- 

savo egzistencijos

Dan-

Ramireco uolų link, ir karti 
vos išsigelbėjo, pro sniego pu 
gą už ketvirčio mylios pama 
tęs laivų antkapius.

Audra! Kapitonas
Kulenas pasikvietė liudinin
kais savo trisdešimt jūrose 
praleistų metų patvirtinti, jog 
dar niekad nėra buvę tokios 
audros. Po šito jo parodymo 
“Meri Rodžers” ėmė dreifuo
ti, ir per pu 
panardino ją

davėsi

jo stiebo viršutinės burės) ir j skirtos 
visiškai naujas spenseris kąsniu 
(aukštutinės trikampės prie- nintelę 
kinio ir didžiojo stiebo burės) mintį — plauk į vakarus. Tai 
buvo nupūsti, lyg popieriaus' buvo didelis plaukuotus g.V-

mė-
Do- TELEPHONE

4TUW 2-K04J
RES. TEL

FTV 7-JWR)

pirmyn. Užlipęs 
jis pamatė, kad 

skriejo, va- 
kaukiančio pietryčių

Buvo iškeltas tik že-

ii; vis dėlto jis darė keturio
lika mazgu per valandą, kaip 
tai sušuko
Doretui į ausį, kai pastarasis 
užlipo ant denio. Buvo plau

jaunuoliai ir merginos įsi
gyja gilias ir tvirtas žinias i 
ir užtikrintai peržengia 
aukštųjų mokyklų slenkstį. 
Respublikos jaunimui ne
tenka rūpintis dėl savo at
eities. Jam atviros visų di
džiosios socialistinės valsty-

Vien tik Latvijoje veikia 75 i 
specialios bei aukštosios mo- 

rengiami 
specialistai visoms liaudies

misteris Turneris kyklos, kuriose

MATTHEW L 
BUVUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABOR1US

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUN^S, Manager

(Lnfaniuol as Ba įsam uoto jaw)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo*

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN.

5 pusi.—Laisvę (Liberty, Lith. Daily)—šeši-, Lafokr. 12, 1949
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Darbo Partijos Pozicija Į Brooklynas Turės ir Darbininkai Galėjo 
partis i ĮyĮoterį Kongresmaną j įgyti Sau Teisiu

Spaudos‘Didžioji Meile I Kviečiam e Ateiti Pas Mus
Negrams Gyvena 
Medaus Mėnesi t

Skaitai, žmogus, laikraščius ; Atsilankę pas mus 
po lapkričio 8-tos ir pats sa- madienio popietį, 3 
vo akimis netiki — išrinktasis 
kaunsilmanu Harlemo 
Brow nas tapo beveik 
laičiu.

Ta pati spauda, Kuri 
proga negrus neigė, kuri Har
lemą skaitė kokiu tai “geng- 
landu” dėl to, kad ten gy
vena daug negrų, staiga pa
pliupo pagyromis negrui. Jis 
—“tylutis,” “aukštamokslis.” į 
“daug galvojas.” Jis. dvasiš-į 
kio sūnus, “prasisiekęs į aukš-1 
tumas sunkiu darbu.” Jis 
“sumažinsiąs blogdarybes.”

Apie jo “meilę” savo rasei | 
ir bendrai žmonėms pravartu 
pažvelgti į jo atsinešimą į 
savo tautietį negrą Davisą, 
kurio vieton (ir kurio dėka) 
Brownui atsidarė durys tary-, 
bon. Brown as pasakęs repor
teriui iog “būto buvę geriau, 
jei Davis (dabartinis kaun- 
silmanns. negras) būtų neišė
jęs iš kalėjimo.” i

Harlemo žmonės stebisi to- Į 
kiu snaudos atsivertimu “prie 
dvasios, šventos.” Dar ne vi
siems aišku, dėl ko taip gi
ria negrą Browna. o neigia 
negrą Davisą. tą turės jiems 
parodyti naujojo kaunsilmano 
darbai. T—a si

j Lapkričio 13-tos Popietį
į Rinkiniai Galėjo 
Pasvirti Kitaip

disku-
valandą, j sijos.

negras 
aniuo-

kampas 
Avenue, 

nepraleisite 
štai, su kuo mes

lyd ima 
Sukac-Liberty Auditorijon, 

llOth St. ir Atlantic 
Richmond Hill 
laiko dykai,
jūsų lauksime:.

Kristina Stanislovaitienė iš 
Prospect, Conn., teiks prelek- 
ciją apie tai, ar Amerikos mo
te r i ms, šeimininkėms, mo
tinoms galima, ar prieinama, 
ar privaloma karjera; kokias 
jos susitinka sąlygas, skers- 
paines ar lengvatas; kas ir 
kaip gali nugalėti skerspaines 
ar gauti lengvatas. O po pre-

S u z a n n a K a z o k y te, 
pianu muzikes Bronės 
kienūs (šalinaites), savo mo
kytojos, padainuos visų myli
mas dainas. Ir tikimasi kai 
ko daugiau programoje.

Pi r m i r po programos, kaip 
ir visuomet, veiks auditorijos 
restaurantas, svečiai gales 
pietauti ar vakarieniauti. Gre
ta paprastų lietuviškų valgių, 
sekmadienį tikimasi 'tiesiai iš 
pajūrio atgabentos šviežios 
žuvies.

Kviečiame visus — vyrus ir 
moteris. Įėjimas nemokamas.

' Naujoji Miesto Taryba

Yorko ligoninės pa
is 
i-

* skelbė kvotą kraujo, kur 
esąs būtinas moderniškame 
goniu gydyme: 1950 metais 
ligonines turinčios gauti 250,- 
000 puskvorčių kraujo.

ALL 
THE 
KING’S 
MEN

PULITZER DOVANĄ 
LAIMĖJUS NOVELE 
TAMPA GYVYBINIU 
LABAI PUIKIU JUD2IU 
GABUS NEGAILESTINGAS 
ŽMOGAUS PARODYMAS 
MŪSŲ LAIKAIS. JO 
DOROVE, PAPROČIAI IR 
MOTERYS.

VICTORIA
THEATRE

.BROADWAY IR 46TH STREET

Naujoji New York o Miesto 
Taryba susideda iš 25 narių, 
rinktų pagal senovinę wardų 
sistemą, nors tie wardai da
bar vadinami skirtingai — sa
natoriniais distriktais.

Kaip to tikėjomės, kaip apie 
tai savo skaitytojus įspėjome 

■ pirm panaikinimo proporcio- 
nalės atstovybės balsavimų 
sistemos. įmestą dabar valdo 
viena partija — demokratų.

24 iš 25 kaunsilmanu yra 
demokratų (išsilaikė tiktai 
vienas nepriklausomas re- 

! publikonas Stanley M. Isaacs, 
: Kuris yra pažangesnis už vi 
įsus demokratus).

Visi penki miesto apskričių 
į prezidentai yra demokratų.

Iždininkas ir Miesto Tary- 
I bos prezidentas — demokra
tu.

Visi teisėjai, išskyrus vieną, 
I demokratų (tūli teisėjai bu
vo statyti bendrai).

Taigi, demokratai miesto

i valdžioje dabar yra visagalin
čiais. Jie nepadarys tiktai 
to, ko nenorės. Su galia, tie
sa. jie gavo daugiau ir atsa- 
Komvbės — neatlikimą paža- 

i du negalės pateisinti nenorė
jimu erzinti ar negalėjimu 

. nugalėti opozicijos.
Vienos partijos paėmimas 

galios i savo rankas dar ne- 
•'oiškia, kad jie atstovauja di-

i dž’uma pilietiios. Dar neat- 
i rtovau.ia didžiumos, tik pra
šalino mažumas. Kaip tas 

! galima, prisieis anie tai pla- 
į čiau pasikalbėti kada nors

Laimėję rinkimus, demokra
tai labai garsiai sau katutes 
ploja. Gal per garsiai. Ne 
viską jie laimėjo savomis spė
komis. Daug kur jiems pa
dėjo mažosios partijos - par- 
tijėlės. Tik jų vyriausias kan
didatas Lehmanas ir keli kiti 
distriktuose būtų laimėję vie
ni.

Republikonai tūlose vietose 
būtų galėję pakreipti rinki
mus savo naudai, jeigu būtų 
pasirinkę tokią programą ir 
pastatę tokius kandidatus, už 
kuriuos ir darbiečiai būtų ga
lėję darbuotis ir balsuoti. Pa
vyzd is: • . ‘

Majoro gautoji 308,430 
balsu didžiuma yra mažesnė 
už darbiečių sudėtus 356.423 
balsus už Marcantonijų, ALP 
kandidatą į majorą.

Iždininko Joseph, 109,273 
balsų didžiuma yra mažesnė 
už sudėtus 287.676 balsus 
darbiečių kandidatui Paul 
R o ss.

Brooklvno prezidento Cash- 
more 77.656 balsu didžiuma 
vra mažesnė 
didatės
Jackson 79,211 balsų.
žino, kad jeigu Jacksonienė 
būtų nekandidatavusi, jos 
balsai būtu atitekę republiko- 
nu kandidatui (Starkui, nes 
iinai, kaipo buvusi per ilgą 
ede metų žymi; republikonė 
darbuotoja, j u o? e turi daug 
įtakos. j

Kitur demokratams laimėti 
padėjo liberalų partija. D. R.

kan-
prezidentą Ados

Visi

KAUNSILMANAIS YRA:
Brooklvno:

Sharkey
Mirabile -
Curtis
K ran is
Bloom 
Low 
Sussman 
Vogel

Sušumiięs Mariirnkas 
Apdaužė Daug Žmonių

AmcriKOs Darbo 
fronto šiuose rinkimuose neį
vyko ni^ko naujo, nenumaty
to. c Akyregyjo reakcijos; ar
šaus ant jos puolimo, ALP 
gerai atlaikė savo pozicijas ir 
normalaus augimo lygį. Kai 
kas tą atlaikymą skaito nuo
stabiu. stačiai stebėkiingu.

Laimėti Miesto Tarybos na
rių partija nesitikėjo, bet sta
tė savo kandidatus užregis
truoti liaudies pageidavimą 
turėti darbiečius atstovus ir 
populiarizuoti tinkamus kan-1 
didatus, kad laikui atėjus ga
lėtų juos išrinkti.

Prie dabartines senoviškos 
pagal wardus rinkimo siste
mos darbininkai galės išrink
ti savo atstovus tiktai susivie
niję,-ne pasiskaldę. Tai įvyks 
tuomet, kada darbininkai ap
sižiūrės ir nusodins nuo sostų 
skaldytojus karaliukus unijo
se ir pilietinėse organizacijo
se. šiemet išrinkti darbinin
kus buvo neįmanoma, nes ka
raliukai 
bininkai

Prie 
sistemos 
vu jokia mažuma, 
nijusi su kitomis mažumomis.

Darbiečių šiemet gauti už 
Marcantonijų 356.42 
palyginus su 1945 
gautais ALP tikintu 
Dwyerį 257,929 balsais, 
geroką prieauglį.
Darbiečių Lygis 
Greta Kitų Partijų

Miesto Tarybos narių rin-1. 
kimuose ALP stovi taip:

Antroje vietoje (pirmoji po j 
laimėjusiu demokratų) ketu-1 
riuose distriktuose.

Trečioje vietoje 
triktuose.

Ketvirtoje vietoje 
triktų.

Penktoje vietoje 
trikte.

tebekaraliauja, dar- 
tebėra pasidalinę, 
dabartinės balsavimų ' 
'neišrinks savo atsto- 

nesusivie-

balsai, 
metais 

už O’- 
rodo

8-sc

12-je

1-me

Matyk Naujausias Filmas! 
Išsivysiančią Istoriją!
Jugoslavijos Karo Sekretai. 
Graikija Mini "Ne” Dieną. 

Indonezai Laimi Nepriklausomybę 
Weizmann’o Institutas 
Dedikuotas Izraelyje.

EMBASSY Broadway ir 46th St.

JIE ŠOKA GATVĖSE
BUČIUOJASI PARKE— 
DAINUOJA
ĮSIMYLĖJUSIU TAKELIU!!!

“OH YOU
BEAUTIFUL

DOLL”
su

JUNE HAVER
ir

MARK STEVENS
S. Z. “Cuddles” Sakail

ir Scenoje
ASMENIŠKAI

TONY MARTIN
ir

SALICI PUPPETS
GEORGE CONLEY

ROXY
7th Avenue ir 50th Street

Maickel 
Treulich 
Quinn 
Smith

Bronx:
Schreckinger 
Keegan 
Schwartz 
Cunningham 
McCarthy

Manhattan:
Weisberger 
Boland 
Isaacs 
Brown 
Merli 
Davis

Richmond: 
Schick.

Noras Praturtėti 
Nepavyko

per

AMERIKINĖ PREMJERA ŠIANDIEN!
ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 12-TĄ

ARTKINO PERSTATO 
Neužmirštamąją Istoriją Epiškojo Rusijos Mūšio Lauko! 

šėlstantis Pragaras prie Volgos!

“THE FIRST FRONT”
(Mūšis dėl Stalingrado)

Matykite
Churchillą ir Staliną svarstant Antrąjį Frontą 

Nikolai Čerkassov kaipo Roosevelta.s 
GALUTINIS 200 GVARDIEČIŲ ŽYGIS 

Muzika Aramo Chačaturiano
Didžiausiai Frizuota Filmą 1949 Tarptautiniame 

Festivalyje Pragoję

Taip pat: Stambus .Didis Magl-spalvomis!

“Gegužinė Sovietų Sąjungoj—1949”

Dirbęs, galima sakyti, 
visą amželį Macy krautuvių 
firmai, leidęs, per rankas šim
tus tūkstančių, o gal ir milio- 
nus doleriu, kurių labai ma
žai teužkliūdavo saujoje al
gomis. o dar mažiau tebepa- 
silikdavo taupyti, Hugh Hi
ckey. 58 metų, staiga pano
rėjęs neišeiti senatvėje taip 
visiškai sausu.

Hickey suradęs būdą suda
ryti nupirktų prekių neva 
"rąžinima per ju pirkėjus, o 
tuos grąžinamuosius pinigus 
^asilikti sau. Tain jis per 
apie pora metų prekiavęs ne
pastebėtas.

Tačiau visuomet apsigauna 
tas, kuris- mano, kad ne fir
ma iš jo, bet jis iš firmos 
o-ah's pelnytis. Apsigavo ir 
Hickey. Ji pradėjo sekti, 
surado taip pelniusį apie 
$50,000 bėgiu apie poros me
tų ir areštuodino. Areštuo
tas, jis telefonu pašaukęs se
serį, pasakęs, kur turtas su
dėtas, ir įsakęs atnešti. Jis 
visą tą sumą buvęs įvesdinęs 
j visokius Šerus (stocks), ma
tomai, tikėdamasis iš to pra-

Clifford E. }<no.x, militariš- 
kojo laivyno marininkas, ma
tomai, sušurįiijęs, pradėjo 
daužlvti žmones Strand The
atre Bildinge,j esančiame ant 
Broadway' prię 48th. St., New 
Yorke. 1

Pagaliau, ji&i pats nušokęs 
iš trečio aukšto. Jį rado ant 
pirmojo aukšto stogo, be są
monės, bet kuomet atgaivino, 
jis ir vėl pradėjo daužyti 
kiekvieną pasiektą policistą. 
Jį nugabeno Į Bellevue ligo
ninę.

Harry Armour, G5 metų, 
pastato koridoriuje užlaikąs 
saldaininę, pirmasis užpultas, 
esąs pavojingai sužeistas.

lobti.
Kaipo mokėjusį gabiai pini

gų gauti ir taupyti, aišku, jį 
teisėjas Starkey paleido be 
kaucijos iki tolimesnio kvoti
mo.

PETST LANE
DRUGS. Ine

105 SO. 4th ST
Cor Hpwpb St.

BROOKLYN. N V
'Koktaus! vaistai kosmetikai kf 
liktam reikmenys įvairūs daik 
•oliai ligoniu kambariui reikme, 
nvs nž griežtai žemas kainas

WKCKPTV SPECIIAIJSTA1

HUV PETST 1’6 G..
EDWIN LANE. Ph. G

Tol EVorirrApn 7-R2SR

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel EVergreen 8-9770
QTANT F Y 7th Ave- tai’P42 ir 41 Sts-

-*• 1 Durys atsidaro 8:45 A. M.—WI. 7-9686

•
/. ...       . u. 1

SHAUNS

Brooklvno 10-me kongresi
niame distrikte kongresmanu 
išrinkta Mrs. Edna F. Kelly, 
našlė demokratų politikieriaus 
teisėjo Edward L. Kelly. Ji 
išrinkta vieton Andrew L. So- į 
mers, tą distriktą atstovavu
sio kongreso per eilę motų.

Mrs. Kelly, 42 melų, mo
tina dviejų ’ jaunuolių, gavo 
48,769 balsus. Jos oponentas 
republikonas Fankuchen gavo 

! 15,112 balsų," o kitas oponen- 
. tas Cohen, liberalų partijos 
kandidatas, gavo 24,505 bal-i 
sus. Darbiečiai prieš ją savo : 
kandidato nestatė.

Už dienos kitos gal žino- i 
sime ir kaunsilmanu rinkimo i 

! pilnus davinius. šiuo tarpu i 
I jau žinoma tiek, kad demo- { 
kratai vėl bus pilnoje Miesto I 
Tarybos kontrolėje, 
vusioji kitų partijų 
bus dar mažesnė.

Tarpe išlikusiųjų mažumie-Į sisuko. 
čių yra save tebesiskaitęs no- : ko, 
Stanley M. Isaacs, newyor 
Stanley M. Isaacs , newyor 
kietis, buvęs Manhattan pro 
zidontu.

d is--1

d is

(Shalinskas) 
FUNERAL HOME 

84-02 Jamaica Ave., 
(at Forest Parkway Station) 

Woodhaven, N. Y. 
e/06<*

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins—J. B. Shalins
TEL. Virginia 7-4499.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN. N. Y 
.. , , ji—2 dienomValandos: j6_8vakarais

Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0208

Egzaminuojant Akis.
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stengei
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

to rime r Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražu* pasirinkimas.

Šiuose Rinkimuosę <
Ar girdėjote, kad narbie- 

čių balsai nusvėrė Brooldynisų 
p rezidento, demokratų a rt i - 
jos kandidato, išrinkimą iš 
naujo prezidentu ?
' Vargiai girdėjote, jeigu ne-

! skaitėte darbininkų spaif^os^ 
nes tuo klausimu joks komer
cinis laikraštis antraštės neuž
dėjo. Tūli to fakto net ke- 
liasdešimtamc puslapyje ne
priminė, o kiti tik netiosiagjx- 
niai, neaiškiai kur nors/t^šie 
įpynė. į

Tačiau skaičiai balsu iržr-- 
nomoji padėtis tą paliudijo. 
Tą, beje, nors labai atsargiai, 
pripažino ir brooklynietis 
Eagle,

Panašiu padėčių yra atski-
kad bu- > ruošė distriktuose, kur darbi- 
mažuma i ninku balsai galėjo pasukti

i rinkimus kitaip, negu jie pa- 
Kur ir kaip tas įvy- 

apie tai plačiau pasikal- 
i būsime sekamose laidose.

Joe Bonvita, paskilbęs šven- 
: temis apdovanojimu Boweres 
vargšų ir už tai buvęs užda
rytas ligoninėje tyrinėti jo 

I protą, šiomis dienomis are^> 
5 luotas kaltinimu skleidime lo-

Apskričiu Prezidentai
Vėl išrinkti trys esamieji 

prezidentai demokratai ir du 
nauji demokratai vieton bu-jterijų, nes pas jį aludėje, 423 
vusiii dviejų republikonų. į Third Ave., Brooklyne, radę

Senieji yra: John Cash-i porą loterijos knygelių. Kny- 
more, Brooklyno; James J. gėlės, sako jis, paliko jau- 
Lyons, Bronxo; Cornelius A. nuolių klubo nariai.
Hall, Richmond o. —-------------------

Naujieji: Maurice A. Fitz-Į Washington. — Skaičiuo- 
gerald, Queens, ir Robert F. ‘innia, kad šiemetinis med- 
Wagner, Jr., Manhattan. | vilnės derlius bus 15,524,000

sako jis, paliko jau-

Areštuotas Hugh Hickey, 
dirbęs elektriškų įnagių par
davinėtoju Macy firmos.krau
tuvėje. Jį kaltina, kad jis 
buvęs išsidirbęs tokią gudrią 
sukčiavimo sistemą, kuria bė
giu dvejų metų susižėręs sau 
apie $50,000 firmos pinigų, i

I lYC-lAA 01VU1V kj AAAVzKA

jvilnės derlius bus 15,524,000 
“beilu.”

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill biznis, 

restaurantas su alaus ir vyno lais- 
niais, lietuviais apgyventoje vietoje. 
Galima daryti gerą 
Prašome kreiptis: 44 
Brooklyn, N. Y. arba 
Evergreen 4-7749.

pragy venini.?. 
Scholes S’. . 
skambinkite: 

(249-252)
rfaZZ77777.CV7.’7?777777>'7.’/777777Z2?777A

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

3? Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 4-8174

TONY’S
UP-TQ-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tei. EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1— 8 vakareValandos:

Penktadieniais uždaryta

71 TT>T>*G D I O 4U GRAND STREET
AU l 0 dAIi BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

oooooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

. SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RIESTA CIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirii imas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ/7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y 
n 4-9?12

6 pusL—Laisve (Liberty, Lith. Daity)—šešt., Lapkr. 12, 1949
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