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Lygiai už savaitės turėsime 
du svarbius sambūrius arba 
suvažiavimus.

Lapkričio 26 dieną įvyks 
Lietuvių Namo Bendrovės ak
cininkų suvažiavimas, — jis Į 
įvyks nuosavame Kultūriniu- ‘ 
me Centre, Richmond flill’yj,
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šis suvažiavimas yra meti
nis ir jis yra būtinas: einant 
valstijos įstatymais ir bendro
vės konstitucija, suvažiavimas 
privalo įvykti kartą per vie
nerius metus.

Einant Įstatymais ir bend ro
vės konstitucija, metiniame 
suvažiavime privalo būti at
stovaujama daugumas visų 
parduotų akcijų, šerti.

-•iPREZ. TRUMANAS VĖL 
GRŪMOJA MAINIERIAM 
TEISMO INDŽIONKŠINl J
Nekliudo Atsisakančiu Tartis su Unija Kompaniją

įvairios Žiniosl>

Washington. — Prez. Trumanas vengė atsakymo į 
laikraštininkų klausimą, ar Amerika rems vokiečių ar
mijos sudarymą vakarinėje Vokietijoje, kurią kontro
liuoja anglai - amerikonai ir francūzai.

Washington.— Preziden-lar prezidentas gruodžio 1 
tas Trumanas, atsakinėda- d. paskelbs, kad mainieriu 
mas į korespondentų klau- 'streikas jau gręsia pavojum 
simus, tris sykius, pakarto- i šalies gerovei. Trumanas i 
jo, kad jis nesidrovėdamas pareiškė, kad šį klausimą

Los Angęles, Calif. — Negrė laikraštininke Charlotta 
Bass, dalyvaus Tarptautinės Demokratinių Moterų Są
jungos konferencijoje Pekinge, Kinijoje, gruodžio mė
nesio pradžioje/ Ton konferncijon išrinktos ir trys kitos 
amerikietės, i

AMERIKOS AMBASADA IR 
KONSULATAS KRAUSTOS 
IŠ ČUNGKINGO
Kiny Tautininkai Bėgsią iš Čungkingo į Kunmingą

t

I

Bet šiemetiniame suvažiavi- i naudotų teismo indžionkši- jis atsakys gruod. 1 d. 
me iškils-tokia problema, ku- na, pagal Tafto-Hartley’o į-! Anglies kompanijos vis 
riai išspręsti reikės dviejų' statymą, prieš minkštosios dar atsisako nuo derybų su 
trečdalių visų akcininkų. ! anglies mainieriu streiką, ; Mainierių Unijos pirmmin-

★ ★ ★ ■ jeigu atrastų, kad tas strei-1 ku Lewisu. Bet valdžia ne-
Mes gerai žinome, kad daug , kas kenkia šalies gerovei, kaltina kompanijų ir neda- 

Namo Bendrovės akcininkų, | Mainieriu Unijos vadai Į ro jom spaudimo, kad tai- 
gyvenančių toli nuo Niūjorko j atšaukė streiką trims sa- : kytųsi su unija, 
miesto, negalės suvažiavime į vaitėms iki gruodžio 1 d. ■ 
asmeniškai dalyvauti. , į0Liu supratimu, kad jie iš

Todėl bendrovės direktorių i nauj0 streikuos, jeigu ang- 
taryba prašo visus tuos akci- ^es kompanijos dar nepa- 
mnkus - šėrmmkus, kurie as-1 n sutartiQS su
meniskai suvažiavime (a'V'hmi’a 
vauti negalės, kad jie kogrei- 1 ’’ j 1. • *1 1

..... . r Korespondentai 1 užklauso,ciausiai prisiųstų savo jgaho- 1
jimus (proxies), įpareigojant 
kitus žmones juos atstovauti.

Kiekvienas akcininkas yra i 
gavęs proxy.

Kiekvienas, taigi; prašomas j 
atitinkamai • ją 
pats nežada 
važiuoti, ir nevilkinant 
siųsti bendrovei.

Galima įpareigoti bent ku- i 
ris jums patikimas asmuo.

Namo bendrovės direktori- į 
atas prašo visus 
tai padaryti skubiai, 
nant, nes laiko 
mažai.

Liaudininkai Netrukus 
Užimsi? Čungkingą

Angly Dešinieji Gąsdina 
Rusais Albanijoje

London. — Konservatų 
(dešiniųjų) vadas Churchil- 
las gąsdindamas pasakojo 
seime, kad rusai įsitaisę di
džiulę submarinų stovyklą 
Sa senoj. Albanijoj.

Haroldas MacMillan, ki- 
akcininkus: tas dešiniųjų atstovas, 

nevilki-• baugino, kad Sovietų įtaka 
pasiliko labaiAlbanijoj, girdi, gręsia pa- 

ivoium Jugoslavijos Tito 
★ I valdžiai, monarcho - fašis-

užsibaigs di- tinei Graikijai ir Anglijos 
bankietu. | laivynui Viduržemio Jūroje.

i* BARUCHO PRALOBIMAS 
Į IR PALIKIMAS
I New York. — Bernardas 

gerų prietelių bankiete daly- Baruchas, 79 metų amžiaus, 
vaus, — dalyvaus daug nG j tapęs milionierium iš gemb- 
t k is Didžiojo Niujorko, o »'i leriavimo Wall Strvto 
■s apylinkimų nuėstų svečn,. | k?tįna pa)ikti sav£)

i turtą ligoninėms. Tad jo 
i vardas būtu “įamžintas.”— 
Garbės norima ir po mir-

i ties, kada pinigai negiliuo-

išpildyti, jei 
suvažiaviman 

pri-

Suvažiavimas 
džiuliu, gražiu

Tie, kurie norės jame daly- Į 
vauti, prašomi tikietus i 
anksto užsisakyti.

Aš manau, jog daug mūsų '

Čungking, Kinija. — Ki
nų Liaudies Armija atėmė 
iš tautininku Ličvan mies
tą, 155 mylios į šiaurės ryj 
tus nuo tautininkų sostinės 
Čungkingo, ir užėmė Tsing- 
čeną, vieškelių mazgą, 210 
mylių į pietus nuo Čungkin
go, kaip pripažįsta tauti
ninkų komanda. Liaudinin
kai - komunistai dabar ata
kuoja tautininkus pūliai 
Ivieškęlį, 130 mylių į rytus 
i nuo Čungkingo. •

(Kitos žinios rodė, jog 
Liaudies Armija ♦ pasiekė 
vietas už 70 mylių nuo tos 
tautininkų sostinės.)

Associated Press lemia, 
kad liaudininkai per keletą 
savaičių užims Čungkingą.

Graikijos Reakcininkai 
Gavo Jau Biliona DoL

New York. — Amerikiečių - Sovietų Draugiškumo Ta
ryba šaukia Taikos Kongreso suvažiavimą, kuris įvyks 
gruodžio 3, 4 ir 5 d. Madison Square Garden salėje, New 
Yorke.

Varšuva. — Pažangieji keliolika-metiniai Lenkijos 
jaunuoliai per savo klubus išmokė jau 160,000 beraščių 
skaityti ir rašyti.

Lake Success, N. Y. — Sovietų atstovas Jakov Malikas 
davė pasiūlymą politiniam Jungtinių Tautų seimo komi
tetui suskaityt ir paskelbt, kiek kuri šalis turi atominių 
bombų. ■

Lakė Success, N. Y. — Jugoslavijos Tito palaiko ame
rikinius planus Jungtinių Tautų seime prieš Sovietų pa
siūlymus dėl taikos. Atsidėkoja Amerikai už tai, kad ji 
“paskolino” Tito valdžiai bent 20 milionų dolerių, sako 
New Yorko Daily Worker.

San Francisco. — Sudaryta 8 vyrų ir 4 moterų džiūrė 
teisti Harry Bridgesą, vakarinės Laivakrovių Unijos pir
mininką. Jis kaltinamas, kad užsigynė buvęs komunistu, 
kuomet ėmėsi Amerikos pilietybės popierius.

Valdžia siekia įkalint, o paskui deportuot Australijon 
tą kovingąjį darbininkų vadą.

Trys A tomines Bombos, Sakoma., 
Suparalyžiuotų Washingtoną

Washington. — Užsidaro 
Jungtinių Valstijų ambasa
da ir konsulatas Čungkin- 
ge, laikinojoj kinų tautinin
kų sostinėje. Nes Kinijos 
Liaudies Armija artėja prie 
Čungkingo ir gali netrukus 
jį apsupti.

Amerikonų konsulatas iš 
Čungkingo persikraustys į 
anglų, kolom Hong Kongą, 
o ambasada persikels į bet 
kurį kitą miestą, kur Čiang

Irano Karalius Prašo 
600 Miliony Dolerių

Tą pačią diena Clevelan- 
de prasidės Lietuvių Meno 
Sąjungos suvažiavimas.

Gaila, kad šitiedu suvažia
vimai įvyksta tą pačią dieną, 
bet jau nieko nepadarysime.

Apie svarbą mūsų Lietuvių 
Meno Sąjungos netenka čia 
kalbėti: jos rolė didelė ir ji 
vis didėja.

Atsiminkime, jog šiandieni
nė mūsų kultūrinė - meninė 
veikla—chorai, teatrinės gru
pės - rateliai, — vyriausiai 
sukasi aplink LMS.

Be “praktiško” darbo, LMS 
atlieka didžiulę rolę ir dra
minių veikalų, o taipgi dainų 
išleidime.

Baruchas, vadinamas 
“prezidentų patarėju”, yra 
pagaminęs ir amerikinį 
planą atominės jėgos kont
rolei nasaulvje. apart Jung. 
Valstijų, kol visuose kituo
se kraštuose bus,pilnai pa
žabota atominė gamyba.

Salonika, Graikija. — 
Jungtinių Valstijų ambasa- 
.dorius Henry Grady įspėjo 
graikų monarcho - fašistų 
valdžią, jog Amerika nega
lės amžinai pašalpomis pa
laikyti Graikiją.

Grady priminė, kad Jung. 
Valstijos po pastarojo pa
saulinio karo jau bilioną 
dolerių (tūkstantį milionų) 
davė Graikijai.

Washington. — Trys ge
rai nutaikytos atominės 
bombos galėtų suardyt 
svarbiausius valdžios rū
mus trijų ketvirtainių my
lių plote Washingtone, kaip 
sakė valdinė Atomų Jėgos 
Komisija. Tokiame atsitiki
me būtų suparalyžiuotas 
valdžios veikimas.

Savo raporte komisija lxxvti _ &
patarė išskirstyt valdžios'nuo atominių bombų.

įstaigas po Washingtono 
priemiesčius taip, kad vie
na ištaiga būtų už poros 
mylių nuo kitos. Sako, tuo
met gal neapsimokėtų prie
šui eikvoti atomų bombą 
pavienei įstaigai.

Atominė Komisija kartu 
raginą. valdžią organizuoti 
piliečius visuose svarbes- 
niuosle miestuose apsigyni
mui arba apsisaugojimui

Washington. — Irano- 
Persijos karalius Rėza Sh. 
Pahlevi atvirai pasakė re
porteriams, kad jis atvyko 
prašyti daugiau karinės ir 
piniginės paramos iš Jungt. 
Valstijų. Jis pageidaująs 
600 milionų dolerių, girdi, 
Irano 7 metų planui pakel
ti pramonę, žemdirbystę ir 
apšvietą. Kartu jis kvietė 
privatų .amerikinį kapitalą 
į Irano žibalo ir kitas pra
mones.

Užklaustas apie santy
kius su Sovietų Sąjunga, 
Pahlevi sakė, jog tie santy
kiai šiek tiek pagerėjo.

Kai-šeko tautininkų valdžia 
perbėgs iš čungkingo.

Pranešama, kad kinų tau
tininkai pasirinks. Kunmin
gą, Yunnano provincijoje, 
kaip naująją savo sostine^ 
Bet jau ir Kunminge ame
rikinis konsulatas planuoja 
užsidaryti: bijo, kad komu
nistai - liaudininkai gali ir 
tą miestą neužilgo pasiekti.

Yunnano provincija su 
savo sostine Kunmingu yra 
pačiame pietiniai - vakari
niame Kinijos kampe, kur 
tautininkai žada iki pat ga
lo laikytis.

Amerikos valstybės sek
retorius Dean Acheson ket
virtadienį sakė korespon
dentams, jog ši šalis tol 
pripažins Čiango kinų tau
tininkų valdžią
stengs palaikyti savo sosti
nę bet kur Kinijos žemėje.

kol jie j-

Churchill už Naujos Kinijos 
Pripažinimą su “Jeigu”

Kodėl Andai Ardo 
Vokiečiu Fabrikus

London.— Winston Chur
chill, buvęs Anglijos prem
jeras, sakė seime, kad jis 
stoja už Kinijos Liaudies 
Respublikos pripažinimą, y- 
pač jeigu tam pritartų 
Jungtinės Valstijos ir ang
lų imperijos kraštai (domi
nijos).

Čechoslovakija Nuteisė 35 
Kaip Svetimu Šalių Šnipus

Pasaulines Demokratinių Moterų 
Suvažiavimas Taikai Išlaikyti

Visom ALDLD Kuopom
Draugės ir draugai!
Pranešame, kad visų 

kuopi] sekretoriams ir pa- 
„ , . _ vieniams nariams jau iš-
k'Uvy<ę_ i eve ant, rmisų , sjunįjnėta 1949 metu kny-

chorų, musų teatrinių grupių p Cvirkos A 1)VSa_
—Liaudies Teatrų, — ir kitų £a t 1 eU0 L V,1KOS APysa
vienetų atstovai turės aptarti j1 J _ . ..
daug' būtinų reikalų, susijusių ’ Issiuntmejimas tęsėsi il-

i r L — Petro Cvirkos Apysa-■1" - II Kilti |; i kos.

su mūsų kultūriniu darbu.
Diskusijų eigoje, be abejo

jimo, iškils naujų problemų, 
— vyriausia: kaip praplėsti 
mūsų kultūriniai-meninis dar
bas, kaip uždegti juo dides
nes lietuvių mases meile mū
sų liaudies dainai, mūsų liau
diškam menui; kaip įžiebti 
noro ir energijos tūlų koloni
jų veikėjams, kad jie tuojau 
vietose veikliau imtųsi už kul
tūriniai meninio darbo.

Daug, daug problemų 
LMS suvažiavimas turės 
spręsti!

gai, nes per tris savaites 
tik dalimis gavome iš anda- 
rinėtojo knygas. Jeigu kuri 
kuopa negavo knygų arba 
gavo nepakankamai, tai 
prašome tuojau pranešti 
centrui.

D. M. šolomskas, 
’ ALDLD CK sekretor.

Išmistas apie “Suokalbi” 
Prieš Turkijos Prezidentą

Istanbul, Turkija.— Ma
žai kas tiki turkų valdžios 
paskleistais paskalais, būk 
prieštaraujančių valdžiai 
partijų vadai planavę nu
žudyt Turkijos prezidentą 
Išmetą Inonų, Valdžia a- 
reštavo tris vadus nere- 
miančių ją partijų.

’Maskva. — Atsidarė Pa
saulinis Demokratinių Mo
terų Sąjungos suvažiavi
mas dėl taikos. Dalyvauja 
daugiau, kaip 100 moterų 
delegačių, atstovaudamos 
46 tautas. Yra ir Amerikos 
delegačių.

Žmona Paulo; Robesono, 
amerikinio negro daininin
ko - artisto, kalbėdama su- 
važiavime, smerkė karinę 
Jungtinių Valstijų politiką; 
sakė, jeigu kiltų trečias pa
saulinis karas, tai būtų tik

Amerikos kaltė.
Kalbėjo ir garsioji Ispa

nijos komunistų vadovė La 
Pasionaria (Dolores Ibar-

—Hitlerio “Mein Kampf” 
knyga tapo amerikinių ka
ro kurstytojų biblija, o A- 
merikos sukurtas Atlanto 
paktas — tai baisus antra
sis Munichas.

šis

Po suvažiavimo, sekmadie
nį, įvyks didžiulis koncertas, 
kurio programą atliks mūsą

talentai, suvykę iš plačiosios 
Amerikoss.

Kaip matome, sekamą sa
vaitgalį pažangiųjų Amerikos 
lietuvių akys bus nukreiptos 
j du miestu : Niūjorką ir Cle- 
velandą.

Lai tuodu abudu suvažiavi
mai atneša juo didesnės nau
dos visam mūsą/ju dėjimu i!

Jankių ex-Kareivis Teisia
mas Kaip Išdavikas

New York. — Buvęs A- 
merikos kareivis John Da
vid Provoo teisiamas, kaip 
šalies išdavikas. Jis, pakliu
vęs japonam į nelaisvę Fi
lipinų salose, paskui įdavi
nėjo japonams kitus ame-, 
rikiečius belaisvius kankin
ti ir žudyti, kaip sako kalti
nimas prieš Provoo.

Roma. — Popiežių aplan
kė 7 Amerikos senatoriai. 
Jis, kaip ir paprastai, smer
kė komunistus.

Sudužo dar Vienas 
Amerikos Bomberis

LI KIVIRČAI SU 
ČIANG KALšEKU

Hong Kong. — Kinų tau
tininkų vadas Čiang Kai- 
šekas, atlėkęs iš Formozos 
salos į Čungkihgą, kvietė 
savo pavaduotoją gen. Li 
Tsung-jeną pasitarti. Bet 
Li, esąs Kvangsi provinci
joj, neatsileipė į pakvieti
mą.

Spėjama, kad Čiang Kai- 
šekas pavarys Li ir vėl pats 
taps “prezidentu.”

Tampa, Florida. — Penk
tadienį nukrito bombanešis 
B-29; žuvo 5 lakūnai. Šis 
bombanešis lėkė ieškoti ki
to tokio bombanešjo, kuris 
dingo bei žuvo jūroje su 20 
lakūnų Bermuda salų sri
tyje. 

• \

Stockton, Calif. — Ore ____ 7 __
susikūlus ir nukritus dviem merikos generolai mokins 
bombanešiam B-29, žuvo 18 dešiniąją pietinės Korėjos 
amerikinių lakūnų. Tiktai 3 valdžią, kaip ji turėtų ore 

ginkluotis su jungt. Valsti
jų pagalba.

išsigelbėjo su parašiutais 
iššokdami. ,

Seoul, Korėja. — Du A-

London.— Winston Chur
chill seime kritikavo “socia
listinę” Anglijos valdžią, 
kad jis vis dar ardo kari
nius ir kitokius fabrikus 
vakarinėje Vokietijoje. Sa
ko, fabrikų naikinimas ar
šiausiai kelia vokiečius 
prieš Angliją.

Anglai ardo ir paprastus, 
civilinius vokiečiu fabri
kus; bijo, kad fabrikiniai 
vokiečių dirbiniai nekenktų 
angliškiems dirbiniams pa
saulinėse rinkose.

Praga. — čechoslovaki- 
jos teismas atrado kaltais 
35 asmenis, kaipo vakarinių 
valstybių (Amerikos, Ang
lijos) šnipus. Už tai nutei
sė juos kalėjiman nuo 1 me
tų iki viso amžiaus.

NUŽUDYTOS DVI
MAŽOS MERGAITĖS

Los Angeles, Calif. — 
■Austriškas vokietys Fred 
iStroble, 67 metu, areštuotas

Amerikos Diplomatai Azijoj 
Tarsis prieš Komunizmą

Washington. — Prezid. 
Trumanas pranešė, kad po 
naujų metų bus sušauktas 
Siame visų svarbiųjų Ame
rikos atstovų - diplomatų 
susirinkimas iš Japonijos, 
Kinijos ir kitų Tolimųjų 
Rytų kraštų. Jie tarsis, 
kaip sulaikyt “komunizmo 
plitimą” Azijoje.

Ekvador Uždarė Rubežių
Bėgliams iš Kolombijos 

' Quito, Ekvador. — Ekva
doro valdžia uždarė savo 
sieną, kad sulaikytų Kolom
bijos liberalus, bėgančius 
nuo mirties bei persekioji
mų. J

Diktatoriška Kolombijos 
valdžia įvedė karo stovį; 
šaudo, i medžioja nesutin
kančius su ja liberalus-de- 
mokratus. ■

ORAS. — Gana šalta, da
linai apsiniaukę.

ledų skaldymo yla nužudė 
6 metų mergaitę Lindą 
J. Glucoft.

Burley, Idaho. — Policija 
ieško piktadario, kuris pa
grobė ir nužudė 7 met. mer
gaitę Glendą J. Brisbois.

New Orleans. — Durpių 
gaisras gręsia sudegint vie
ną kaimą Louisianoje.

Trenton, N. J. — Pusiau 
nupuolė vanduo miestinia
me vandentiekyje. Gali pri
truki trentoniečiams van
dens.

Pittsburgh. — Tęsiasi 
streikas 16.000 aliumino 
darbininkų, CIO unijistų.

Viesulas Padarė Daug 
Nuostoliu Guame

Guam. — Viesulas, pleš
kėdamas 115 mylių smarku
mu per valandą, padarė mi- ‘ 
lionus dolerių nuostolių 
Guam saloje, karinėje Ame
rikos laivyno ir lėktuvų ba
zėje, Pacifiko Vandenyne.
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Anglijoj anglikonų arki
vyskupas Cyril F. Garbett 
stoja už spėkos vartojimą 
“prieš agresiją ir beteisę.” 
Jis atmeta ir “Dievo prisa
kymą — neužmušk.”

Katalikų dvasiškija ir 
jos galva popiežius jau se
niai panaikina penktą “Die

niuose mitinguose varoma 
propaganda plrisirengimui 
prie naujo kar6, prie gami
nimo daugiau atominių 
bombų.

Melstis ?už taiką ir agi
tuoti už karą, tai tyčiotis iš 
dievo ir mulkinti žmones.

direktyva buvo jam suteik
ta tokia “garbinga” vieta ir 
jis, kaipo sekretorius, turė
jo pasiųsti popiežiui sveiki
nimą varde to kongreso, o 
paskui Šv. Petro katedroj 
pasimelsti.'

Už panašius darbus po
piežius apdovanojo Smeto
ną vyčio titulu. Gal ir Gri
gaitis susilauks tos laimės?

Naujais Skaitytojais
Atžymėkime Jubiliejų

Kontestas šiandien eina šiaip:
Punktu

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

$1,420,000.00!
Spaudoje telpa nuotrauka čekio, kurį United Mine 

Workers (Jungtinė Angliakasių) unija Įteikė Jungtinių 
Valstijų vyriausybei.

Ši unija šiomis dienomis sumokėjo Jungtinių Valstijų 
vyriausybei $1,420,000 pabaudos už tai, kad jos nariai 
kadaise buvo išėję streikan, reikalaudami senatvės pen
sijų, kurias privalo mokėti samdytojai angliakasiams, 
nemažiau 20 metų išdirbusiems kasyklose.

Tą pabaudą priteisė žemesnysis federalinis teismas, 
bet ją užtvirtino aukščiausias šalies teismas.

Spauda skelbia, jog tai didžiausia pabauda, kokią kada 
yra bent kuris asmuo, organizaciją ar įstaiga mokėjusi 
vyriausybei kaip pabaudą.

Deja, didžiausia!
Bet ką gi ji pasako?
Mainierių-angliakasių unija buvo nusmerkta sumokė

ti tą sumą neva už Taft-Hartley įstatymo sulaužymą, — 
įstatymo, " kurio milžiniška Amerikos žmonių dauguma 
neapkenčia.

Gerai, daleiskime, kad unija sulaužė tą įstatymą. Da- 
leiskime nors vienai minutei, kad angliakasiai nusižengė 
(mes tuo, žinoma, netikime). Bet argi galima tokia suma 
bausti?

Paimkime visokias korporacijas, kurios turtus skai
čiuoja bilijonais dolerių* Kiek kartų jų viena ar kita nu
sikalto, sulaužė tą ar kitą įstatymą? Bet ar jos kada nors 
buvo panašiai nubaustos? Žinoma, ne!

Čia, va, ir pasirodo tasai klasinis šališkumas, apie kurį 
mes dažnai kalbame.

Kapitalistinėje santvarkoje, mes sakome, darbininkui 
rasti teisybę teismuose yra labai sunku, nes patys teismai 
yra šališki. Darbininkus jie baudžia, kaip priešus, o sam
dytojus, kapitalistus, užtarauja.

Visa rodo, jog šiuo metu valdančioji klasė yra atsu-j 
kusi savo didžiules kanuoles į mainierių uniją,—kovin-' 
gają šiuo metu uniją.

4r Reikia To?
Aną dieną Niujorko miesto majoras p. O’Dwyeris pa

grasino kongresmanui Marcantonio daug maž šitaip: Se
kamais metais, kai jūs būsite renkamas į Jungt. Valsti
jų Kongresą, tai aš jums parodysiu!. ..

O’Dwyer pyksta ant Marcantonio, kam pastarasis 
smarkiai jį kritikavo praėjusiuose rinkimuose. Kaip ži
nia, Marcantonio buvo kandidatas (ADP) miesto majoro 
vietai, na, ir kandidatas kandidatui, rinkiminės kampa
nijos įkarštyje, nekartą smarkiai užvežė.

Bet Marcantonio, kiek muųis teko matyti, mušė p. 
O’Dwyer j faktais: jis nelietė jo asmeniškai, o ėmė ir 
kėlė viešumon tai, kas, Marcantonio nuomone, nebuvo 
atlikta.

Tai kam dabar, praėjus rinkimams, turėtų p. O’Dwy
eris taip aštriai šieptis prieš kongresmaną Marcantonio?

Tiesa, Marcantonio netylėjo. Jis atsakė ponui majorui, 
pareikšdamas: Žiūrėsime, pabandykit jūs ateiti į mano 
distriktą ir prieš mane kalbėti...

Netenka nei sakyti, jog kongresmanas Marcantonio 
savo distrikte turi milžiniškos įtakos. Jį žmonės myli, 
nes jis myli juos; jis kovoja už jų teises Kongrese ir 
Kongreso išlaukyj.

Mums rodosi, jog paminėtasis p. O’Dwyerio “perspėji
mas” rodo ne ką kitą, kaip tik tai: demokratų ir republi- 
konų partijų lyderiai dės pastangų Amerikos Darbo Par
tijai sunaikinti.'

Bet argi tai yra galima?
Šiemet jie dėjo nemažų tam pastangų, tačiau ši partija 

laimėjo pusketvirto šimto tūkstančių piliečių balsų.
Sekamais metais ši partija, be abejo, ir vėl rinkimuo

se dalyvaus. Ji ir vėl parodys tvirto gajumo, energijos.
Ponas O’Dwyeris, mums rodosi, turėtų pamiršti tai, 

kas buvo praėjusiuose miestavuose rinkimuose, ir dau
giau rūpintis miesto žmonių reikalais, kuriems jis pa
sižadėjo šventai ir teisingai tarnauti.

vo prisakymą — neuž
mušk.” Lietuviai kunigai 
jau seniai agituoja už karą. 
Prelatas Urbonavičius šau
kia net atominėmis bombo
mis užmušinėti.

Prasidėjo futbolės spory 
tas. Šiame sporto sezone nė 
vienam dalyviui šonkauliui 
sulaužo, o kaip kam ir 
sprandą nusuka. Bet spor
tininkams to dar neužtenka. 
Michigano valstijoj studen
tai - futbolininkai peiliais 
susibadė, Mass, valstijoj 
kumštis darban paleido ir 
16 tapo areštuota.

Kumščio sportas labai 
garsus ir “garbingas,” bet 
nežinia, kaip pagarsės pei- 
linis sportas? O gal tarpe 
Amerikos studentų šis spor
tas bus vienas kilniausių?

Pirmiau Amerikos moks
lininkai kvaršino savo labo- 
nes, pakol surado būdą, 
kaip atominę bombą paga
minti. Suradę būdą, leng
viau atsiduso ir manė, kad 
jau visos bėdos užbaigtos. 
Bet sužinojus, kad ir So
vietų Sąjunga turi bombų, 
vėl pradėjo galvoti, kaip 
nuo jų apsisaugoti.

Kaip nebuvo, taip ir nė
ra mūsų mokslininkams ra
mybės.

Indianapolyje Amerikos 
Legionierių gėneralė valdy
ba turėjo feavo posėdį. Už
baigus sesiją, nacionalis ka-

Iš Washingtono praneša, 
kad valdžia dar pasiuntė 
Čiang Kai-šeko valdžiai 
tankų, bombanešių ir kito
kių karinių pabūklų.

Jau visas svietas mato, 
kad Čiang Kai-šeko viešpa
tavimo dienos - suskaitytos, 
bet Washingtono adminis
tracija to nemato ir vis dar 
siunčia jam karinę paramą, 
dar vis tikisi išgelbėti jį.

Ligonis, palaikomas oksi- 
genu, neilgai gyvena. Tas 
pats yra ir su Čiang Kai- 
šeku.

—i------------------

Iš Washingtono valdinė 
darbo santykių komisija 
džiūgauja, kad jau 98,087 
įvairių * unijų viršininkai 
prisiekė, kad jie ne komu
nistai ir nepritaria komu
nistams.

Kas sakė, kad Amerikos 
valdžia varžo žmonių lais
vę, jų įsitikinimus ir var
toja diktatūrą?

Kunigas • Prunskis jau 
daleidžia, kad žmogus, kaip 
ir kiti gyviai, per milijonus 
metų vystėsi ir kuomet su
laukė tam tikro tobulumo, 
dangus suteikė sielą.

Jeigu taip, tai kas to
liau? Mes matome, kad ir 
dabar niekas nestovi ant 
vietos, viskas vystosi, tobu
linasi. Taigi už milijono 
metų gali dangus ir gyvu
liams suteikti sielą, ir tuo
met jiems Šv. Petras atida
rys dangaus karalystės var
tus.
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Liet uvių “visuotiname 
kongrese” sekretoriavo 
“Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis. Prelato Balkūno

Laisvoji
“VISUOTINIS AMERI
KOS LIETUVIŪ 
KONGRESAS”

Reikėjo gan geros drą
sos, stačiai fašistinės drą
sos, pavadinti šią sueigą, 
kuri įvyko lapkričio 4 d.,

Praėjo rinkimai. Demok
ratai džiūgauja, kad jie lai
mėjo. Philadelphijos laik
raštis “Inquirer” sako, kad 
tai žmonės laimėjo.

Jeigu laimėjo, tai laimė
jo demokratų partijos poli
tikieriai. O kas liečia žmo
nes, kas liečia darbininkus, 
tai jie nieko nelaimėjo, nes 
Washingtone bus tie patys 
muzikantai, tos pačios gai
dos ir tas pats kapelmeiste
ris, kaip ir iki šiol buvo.

V. Paukštys.

Sakykla
mano. Bet už akių jie kal
ba daug; ir jeigu jie kalba 
neprielankiai, tas tau gar
bės neneša. Ko gero, dar 
tave žemina ir žemina, iki 
pajunti jau esąs visuome
nės šiukšlyne.

Neatsitverkime nuo Pasaulio
Toje temoje niūjorkiškis “The Daily Compass” para

šė editoriaią.
Dienraštis mano, jog mūsų atsisakymas gręit pripa

žinti revoliucinės Kinijos Liaudies Respubliką, atsisaky
mas su liaudiškomis respublikomis vesti biznį, prekybą, 
mums ne tik neduoda nieko gero, bet stato mūsų kraštą 
pavojum

Laikraštis pastebi, jog tokia taktika reiškia tai: mes 
palaipsniui'atsirubežiuojame nuo visos eilės kraštų, sta
tome tarp mūsų krašto ir anų sieną, — kultūrinę, poli
tinę ir ekonominę sieną, — na, ir visa tai nežada gero.

Tuomet, kai stambioji spauda skelbia, būk Tarybų 
Sąjunga yra užleidusi ant savęs “geležinę uždangą,” mū
sų krašto vyriausybė leidžia geležinę uždangą ant Ameri
kos.

Visai teisinga! ' *

pelionas, kunigas Ed. J. 
Carney, pasiūlė rezoliuciją, 
kuri buvo priimta, kad kiek
vienas narys, o jų esama 
apie 3 milijonai, kasdien, 
12 valandą, vieną minutę 
pasimelstų už taiką.

Legionieriai kasdien vie
ną minutę melsis už taiką, 
o kelias valandas agituos, 
kad Sovietų Sąjungai, reikia 
paskelbti karą, kad ją nu
šluoti nuo paviršiaus žemės.

“Times” praneša, kad va
karinėje Vokietijos dalyje 
Amerikos kareiviai turi sa
vo klubą, kurį skaitlingai 
lanką vokietės merginos. 
Šiomis dienomis prie to klu
bo sienos rasta penki kaval- 
kai dinamito. Gretimai ran
dasi ir vyriausia karinė bu
veinė.

O gal vokietaitės iš “mei
lės” dėl amerikonų tą dina
mitą padėjo?

Jugoslavijos valdžia pa
siuntė sveikinimą Sovietų 
Sąjungai, kuomet ji minėjo 
32 metų revoliucijos sukak
tį.

Daugelis stebisi, kaip Ju
goslavija galėjo sveikinti 
Sovietų Sąjungą, kuomet 
tarpe abiejų šalių vedamas 
aštrus “šaltasis karas?” 
Nereikia stebėtis, juk ir Ju- 
došius Kristų pabučiavo.

Francijos atominės jėgos 
komiteto viršininkas, Dr. 
Joliot Curie, randasi Mask
voj. Neamerikinis komite
tas turėtų pradėti tyrinėti, 
ar kartais jis nenuvežė 
Maskvon Amerikos atomi
nės bombos sekretus?

Lapkričio 11 d; Amerika 
mihėjo pertaikos dieną, ku
ri dabar pripažinta legale 
švente. Bažnyčiose buvo lai
komos pamaldos, o patrioti-

New Yofke, visuotiniu A- 
merikos lietuvių kongresu. 
Bet ką tu žmogus padary
si, atsirado, tokių drąsuo
lių, kurie šią pavienių gru
pelę taip pavadino, nieko 
neatsiklausę. Na, kitaip 
vertus, kas gi ir būtų, jei
gu sviete f drąsuolių nebūtų 
— nebūtų nė vieno melagio.

Per laimę, ar nelaimę, 
bet jau taip atsitiko, kad tas 
“kongresas” turėjo įvyk
ti, taip sakant, pora žings
nių nuo mano darbavietės. 
Todėl būtų buvęs griekas 
nepasinaudoti proga ir ne
paklausyti savo : atžagarei- 
viškų - reakcionierių tau
tiečių. Progą gavęs, pralei- 
džiau net pusvalandį tame 
jų “visuotiniame kongrese?’

Pirmiausia, norėjau pa
matyti, kiek ten rasiu pa
žįstamų. Keista, mačiau tik 
vienu viena, su kuriuo ne- 
teko nei pakalbėti -— tai 
B ro o klyno Joną Buivydą.

Vėliau, kada jau ėjau iš 
“visuotino kongreso” lau
kan, ėjau per prieangį, per 
mažoką kambarį prieš di- 
didžiąją svetainę, prašliau
žiau pro grupelę vyrų, ku
rie baisokai" šnekučiavo. 
Kaip tik tuo laiku, kada aš 
prie jų prisiartinau, vienas 
jų baisokai riktelėjo: “Aš 
žinau, kad Buivydas Judo- 
šius, bet jis mums visgi ge
resnis, negu....” Daugiau 
nęnugirdau, ką tas žmogus 
toliau tęsė, bet man užteko 
ir tiek../ Mat, man Jonas 
Buivydas gerai pažįstamas, 
tai negražu man pasidarė, 
kad mano pažįstamą tokiu 
vardu pavadino. Bet ką tu, 
žmogus,-.padarysi, gal jie 
žino, tie kalbėtojai, geriau 
už mane. Jis, matytis, su 
jais bendrauja. .

Pasirodo, kad žmogus 
turi apsisaugoti, kaip veiki 
ir ką veiki visuomenėje. 
Žmonės ne visada tau sa
ko akysna, ką jie apie tave

Per pusę valandos tokia
me “kongrese”, kur diskusi
jų nebuvo, vien tik iš anks
to suredaguotos kalbos ir 
kalbos, spyčiai ir spyčiai, 
niekb daug negali sužinoti, 
negali tikrojo “kongreso” 
pulso patirti. Taigi ir man 
tik teko girdėti dalį Kipro 
Bielinio prakalbos. Bet... 
užteko ir to, kad sužinoti 
“kongreso” širdies tvaksė
jimą.

Bielinis taip panašus į Pi- 
jušą Grigaitį, kad iš sykio 
tikrąi pamaniau, jog Gri
gaitis ir kalba. Tik vėliau 
įžiūrėjau, kad jis už Gri
gaitį atrodo jaunėlesnis.

Jo kalba susidėjo dau
giausia iš generalizacijų, iš 
abelnumų, kad daug ko 
konkretaus negalima pasa
kyti. Tačiau jis pasakė ir 
tūlų sakinių, kurie atkreipė 
klausytojo domesį, kaip an
tai: “Lietuvos nepriklauso
mybės ir laisvės raktas čia, 
mūsų rankose, tad stovėki
me drausmingai sykiu ir 
suteikime jai tą laisvę ir 
nepriklausomybę.”

Kada jis šuktelėjo tą sa
kinį, aš peržvelgiau svetai
nę, kokiose ištikrųjų čia 
rankose gi tas “Lietuvos 
nepriklausomybės ir lais
vės” raktas. Per tą sekun
dą man žibtelėjo akyse pa
veikslas. Paveiksle matau 
žalmargę, o gražią, o pui
kią karvutę,* tešmeniu net 
iki žemės! Ji stovi aukštai 
galvą iškėlus, smailiais 
smailutėliais ragais. Rodo
si, dieve, gelbėk tą, kas 
norėtų prie jos prisiartinti 
ir jai sietą ant ragų užriš
ti... Ji savo smailiaisiais ra
gais jį į padanges išneštų. 
Šnervės jo išplėstos, akys 
žėri, kaip dvi saulės, viską 
matančios. Ant jos kaklo 
kadaruoja nutrūkęs kada 
tai buvęs jos sietas, kas 
reiškė, jog ji kada nors pri
klausė kam nors. Bet dabar

K. Čiurlis, Elizabeth, N. 
J., to miesto vajaus kapito
nas prisiuntė didelį pluoštą 
atnaujinimų. Stipriai laiko
si pirmoji vietoj.

K. Žukauskienė, Newark, 
N. J., prisiuntė Keturias 
naujas prenumeratas ir 
daugelį atnaujinimų. Ji an
troj vietoj. Matyt, eina 
draugiška kova tarp Eliza
beth ir Newark.

Virš minėtus miestus 
smarkiai vejasi L. Žemai
tienė, Hartford, Conn., ji 
pasiryžusi užimti pirmą 
vietą.

Brooklyniečiams šį sykį 
pagelbėjo punktais pakilti 
A. Mureika, priduodamas 
atnaujinimų. ' .

J. Mockaitis, Bridgeport, 
Conn., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų. 
Kodėl nieko nesulaukiame 
nuo jo pagelbininkų?

Kitas geras veikėjas, tai 
Geo. Shimaitis, Brockton, 
Mass., prisiuntė atnaujini
mų. Brocktonas biskutį at
silikęs šiame vajuje. Praei
tyje, tai tvirtai išsilaikyda
vo laimėtojų skyriuje.

Taip pat ir su Shenan
doah, Pa., mažai gauname 
rezulĮtatų iš ten Vajininkas 
S. Kuzmickas prisiuntė at
naujinimų. Jam turėtų pa
gelbėti ir iš apylinkės mies
telių veikėjai.

J. Grybas, Norwood, 
Mass., įstojo į vajųlfauat- 
naujinimais. Tikimės, ^xad 
^ateityje Norwoodas gražiai 
pasirodys.

Sekanti vajininkai pakilo 
punktais su atnaujinimais: 
P. Šlekaitis, Scranton,- Pa. 
ir St. Tvarijonas, Detroit, 
Mich.

Laisvės Rėmėjas, P. Rusec- 
kienė, Scranton, Pa., M. 
Ratkevičius, Grand Rapids, 
Mich., Anna ^Daukša, 
Grand Rapids, Mich.

Po $2: F. Yurgėlas, Sa. 
Windsor, Conn., Uršulė, pa7 
rapijonka, Hartford, Conn.

Po $1: L. Bartkus, Lin
den, N. J., K. Rasinskas, 

., M. Vaitekū- 
pd, Mass., J. 
įhfield, Conn., 
Los Angeles,

Calif., Joseph Lapei ko, E. 
Greenville, Pa., J. Čeponis, 
Montreal, Canada.

A. Klimas, Hartford, 
Conn., 50c.

i^lside/ N~ 
is, Norw'r

Sirvida, Blc>

Aukų persikėlimui į nau
ją) vietą ir dienraštį pasvei
kinti gavome sekamai:

Mary Cherkauskas, 
Scranton, Pa., $10.

Po $5: J. Bartkevičius, 
Bridgaport, Conn., Eliza
beth Tamulevičiūtė, Brock
ton, Mass., A. Mazdnas, 
Windsor!, Cohn., Geo. Shi
maitis, Brockton, Mass, ir 
M. Tamulevičienė, Brock
ton, Mass.

Po-$3: Mr. ir Mrs. P. 
Patinskas, Newark, N. J., 
Mr. ir Mrs. N. Rogers, 
Newark, N. Ja, Jersey City

Aukų biudžeto sustiprini
mui iki šiol gauta sekamai: 
Brockton, Mass. .. $183.79 
Brooklyn, N. Y.’ .... 165.00 
Worcester, Mass. .. 151.56 
Philadelphia, Pa.----  96.50
Bridgeport, Conn. .. 84.75 
Waterbury, Conn. ... 84.00 
Chicago, Ill...................60.50
Detroit, Mich.............59.00
Baltimore, Md...........57.25
Hartford, • Cdnn.........52.50
Newark, N. J...........52.00
Binghamton, N. Y. .. 41.25 
Pittsburgh, Pa...........41.00
Elizabeth, N. J.........41.00
Bayonne, N. J............ 36.50
So. Boston, Mass. ... 26.00 
Cliffside Park, N. J. 25.00 
Los Angeles, Calif. .. 25.00 
Stamford, Conn.........23.00
Scranton, Pa..............22.50
Mattle/Wash............ 18.00
Easton, Pa................ 18.00
Hillside, N. J............ 15.00
Kearny, N. J............  15.00
Wilkes-Barre, Pa. .. 11.79 
New Kensington, Pa. 11.00 
Grand Rapids, Mich. 10.00 
Great Neck, N. Y. ... 9.00 
Lawrence, Mass......... 8.00
Bridgewater, Mass. .. 6.00 
Portland, Me........... . . 6.00
.Schenectady, N. Y. ... 5.00 
Girardville, Pa.............. 5.00
New Britain, Conn. .. 5.00 
Miami, Fla......................3.00
Gardner, Mass...............3.00
Milwaukee, Wis.............3.00
Rochester, N. Y........ 28:00
Shenandoah, Pa............4L00
Paterson, N. J.......... / 2.00
Haverhill, Mass........./ 1.00
New Haven, Conn. 1.00
Minersville, Pa. ... \1.00 
Norwood, Mass........... rJH)

Širdingai dėkojame už 
gražią finansinę pantmą> 
vajininkams už pasidarba

ji laisva ir, matytis, pasiry
žus save apsiginti visa ga
lia — daugiau prie sieto ne- 
bepapulti...

Prieš ją grumdosi, stum
dosi būrys vyrų ir moterų, 
vieni jų civiliuose drabu
žiuose, kiti uniformose ku
nigų, minyškų, militaristų.

(Tąsa ant 5 pusi.)

vimą. Dar nesame gavę ži
nių nuo visų vajininkų, tai 
yra, .nuo tų, kurie taip gra
žiai darbuodavosi praėju
siuose vajuose. Artinasi Pa- 
dėkavonių Diena. Užrašyki
te savo pažįstamiems kaipo 
do varią dienraštį Laisvę. 
Jie bus jums dėkingi.

Laisvės Administracijai,

2 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— šešt., Lapkr. 19, 1949
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* J. KAŠNICKIS

Lygiu Žingsniu su Plačiuoju Gyvenimu
lys žydės,” pasakojančios apie Lietuvos 
kaimo socialistinį persitvarkymą. Pirmą 
kartą teatro scenoje pilnai atsiskleidė 
lietuvišk. kaimo naujų žmonių įvaizdžiai, 
žmonių, išauklėtų Lenino - Stalino par
tijos, aktingai kovojančių dėl naujo gy
venimo, kurio pagrindas yra džiaugs
mingas kolektyvinis darbas.

Savo pjesėje Chlivickis ir Gustaitis pa
sakoja apie vieno sodžiaus šiokiadienius, 
apie tąją kovą, kurią kovoja jo prieša
kiniai žmonės — komunistas Galinis, 
kolūkio pirmininkas Kvedaras, valstietė 
Galinienė prieš pasislėpusius liaudies 
priešus — buožę Naudžių, jo sūnų Kaje
toną, kun. Raubą. Pagrindinė spektak
lio tema, — kova dėl naujo žmogaus, — 
kurią ryškiai iškėlė režisierė K. Kymon- 
taitė bei visas kolektyvas, pritraukė gy
vą žiūrovų susidomėjimą. Visomis reži- 

^-^ūros priemonėmis siekia K. Kymontai- 
tė ryškiau iškelti ir patiekti žiūrovui ga
lingąją bolševikinės teisybės jėgą, būdin
gą priešakiniams, sąmoningiems kovoto
jams dėl naujo gyvenimo.

Abu sostinės teatro spektakliai pasi
žymi geru aktorių ansambliu.

R. Juknevičiaus pastatytą spektaklį 
“Obelys žydės” per apžiūrą parodė Klai
pėdos teatras, kuris pirmas respublikoje 
supažindino žiūrovus su šia pjese. Spek
taklis, kovingas savo dvasia, teisingai 
pasakoja apie įtemptą klasių kovą Lietu
vos kaime, ugdo žiūrovuose neapykantos 
jausmą liaudies priešams — buožėms, 
kunigams, banditams, siekiantiems su
trukdyti naujo gyvenimo sukūrimą.

Aukštu teatrinės kultūros lygiu, geru 
režisieriaus sumanymų įkūnijimu, an
samblio vieningumu, pasižymi režisie
riaus S. Miltinio Panevėžio teatre pasta
tytas spektaklis “Audra ateina.” Teat
ras pademonstravo žymų kūrybinį išau
gimą, tvirtai užėmė vieną pirmaujančių 
vietų respublikos geriausių teatrinių ko
lektyvų tarpe.'

Žemaitijos Dramos Teatras savo spek
takliu “Vėjas iš pietų” papasakojo žiū
rovui apie įvykius pokarinėje Suomijoje, 
parodė Suomijos darbo žmones, pajutu
sius laisvės vėjo kvapą, vėjo, atskrendan- 
čio iš pietų, ir tarybų šalies sienų.

Su pasisekimu praėjo per apžiūrą Vil
niaus Rusų Dramos Teatro spektaklis 
“Anoje pusėje.” Teatro kolektyvas su 
režisierium J. Ščerbakovu priešaky su
gebėjo teigiamų herojų įvaizdžiuose at
skleisti gaivinančio tarybinio patriotiz
mo, vairuojančio visus tarybinių žmonių 
poelgius, jėgą.

Apžiūra išaiškino nemaža talentingų 
aktorių, kurių darbas daug kuo padėjo 
pasisekimui spektaklių, prileistų prie 
antrojo rato. Ypatingai džiugina teatri
nio jaunimo augimas.

“Gieda Gaideliai”
Philadelphijoje ir 

Wilkes-Barryje
Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatro 

aktoriai neužilgo turės dvi išvykas.
Šių metų lapkričio 26 dieną ši trupė 

vyks Philadelphijon, kur suvaidins Juozo 
Baltušio dramą “ Gieda Gaideliai y

O gruodžio 3 dieną ši pati aktorių-mė- 
gėjų trupė tą pačią dramą statys Wilkes- 
Barre, Pa.

Juozo Baltušio drama Lietuvoje turėjo 
didžiulio pasisekimo: ji buvo vaidinta 
provincijos teatruose, taipgi statyta Vil
niaus valstybiniame teatre.

Ši drama, beje, rodosi, yra išversta ir 
lenkų kalbon — gal būt Lenkijos teat
ruose ir vaidinama.

Tai drama, vaizduojanti šiurkštų gy
venimą smetonizrho laikais Lietuvoje.

Praėjusią žiemą “Gieda Gaideliai” di
deliu pasisekimu buvo vaidinti Brookly- 
ne.

Labai svarbu, kad Philadelphijos ir 
Wilkes-Barrio veikėjai atitinkamai, rū-

.Lietuvos TSR kultūriniame gyvenime 
reikšmingu Įvykiu buvo respublikos dra
mos teatrų dalyvavimas Visasąjunginėje 
tarybiniii spektaklių šioulaikinėmis^ te
momis apžiūroje. Apžiūra tapo tarybinio 
teatrinio meno — nacionalinio savo for
ma, socialistinio savo turiniu — ryškia 

1 švente, pademonstravo naujus lietuviško
sios tarybinės dramaturgijos pasieki
mus, parodė, kad pagrindinė Lietuvos 
dramos teatrų masė žengia lygiu žings
niu su gyvenimu. Daugelio teatrų kolek
tyvų kūrybinis raportas byloja apie tai, 
kad teatrai sukūrė ryškius, meniniu at
žvilgiu pilnaverčius veikalus apie tary- 

i binės visuomenės gyvenimą, apie tary
binį žmogų, daug kame tikrai ir pilnai 
atvaizdavo juose puikią tarybin. tikrovę. 
Dirbdami su tarybinių autorių pjesėmis, 
režisieriai, aktoriai, dailininkai pakėlė 
savo profesinį meistriškumą, išplėtė sa
vo politinį akiratį, idėjiškai užsigrūdino.

Apžiūra sustiprino teatrų ryšį su žiū
rovais. Žiūrovų konferencijose, kurios 
įvykdavo po kiekvieno spektak- 

, lio, kalbėjo šimtai darbininkų, gydytojų, 
Tarybinės Armijos karininkų, mokytojų 
— tų, kam tarybinis teatras yra pašauk
tas tarnauti, kas įdėmiai seka jo veiklą, 

• būdamas ne beaistriu žiūrovu, paprasta 
to žodžio prasme, bet aktingu teatro dar
bo dalyviu, jo reikliu kritiku.

Džiuginančiu apžiūros rezultatu yra 
tai, kad sustiprėjo kūrybinis teatrų kon
taktas su autoriais. Iš šešių, prie apžiū
ros 2 rato prileistų, teatrų trys teatrai 
— Lietuvos TSR Valstybinis Dramos 
Teatras, Klaipėdos ir Panevėžio teatrai 
parodė originalias pjeses, kurias sukūrė 
lietuviai tarybiniai dramaturgai. Tatai 
teigiamai apibūdina kolektyvų darbą; jie 
stengiasi pilniau papasakoti savo žiūro
vui apie sunkią praeitį ir laimingą da
bartį lietuvių tautos, kuri, bolševikų par
tijos vadovaujama, kuria savo naują, 
džiaugsmingą gyvenimą..

Pelnytas pasisekimas per apžiūrą 
atiteko Lietuvos TSR Valstybiniam Dra
mos Teatrui. Darbais atsako teatras į 
VKP(b) Centro Komiteto nutarimus li
teratūros ir meno klausimais, patraukia 
žiūrovą rimtu išsprendimu svarbiausių 
dabarties klausimų, žengia lygiu su gy
venimu žingsniu, teisingai pelnydamas 
aukštą priešakinio tarybinio teatro įver
tinimą. Kolektyvui būdingas naujo jau- 

1 timas — tasai neatimamas tarybinių 
žmonių charakterio bruožas. Teatras at
kakliai plėtoja aktualią šiuolaikinę tema- 

y tiką, ieško dramatinės medžiagos, įgali
nančios kuo pilniau ir giliau atkurti sce
noje įvaizdžius mūsų amžininkų, įkvėptų 
komunizmo idėjų. Pakanka pasakyti, jog 
pastarųjų teatro darbų tarpe yra tokių 
pjesių, kaip Baltušio “Gieda gaideliai,” 
J. Chlivickio ir J. Gustaičio “Obelys žy
dės,” B. Gorbatovo “Tėvų jaunystė,” N. 
Virtos “Pasmerktųjų sąmokslas.” Tasai 

(, repertuaras apibrėžia teatro veidą, yra 
rimtas jo laimėjimų laidas.

Spektaklis “Pasmerktųjų sąmokslas,” 
kurį pastatė TSR Sąjungos liaudies ar
tistas, Stalininės premijos laureatas B. 
Dauguvietis, byloja apie teatro sugebėji- 

1 mą aštrią, gyvenimiškai svarbią temą 
pakelti į didelių socialistinių bei meninių 

r apibendrinimų aukštį. Režisieriaus, dai
lininko, aktorių darniomis pastangomis 
sukurtas politiniai aistringas spektaklis, 
atskleidžiąs “vienos šalies” laisvę mylin
čios liaudies narsumo bei didvyriškumo 
šaltinius, “vienos šalies,” kurios darbo 
žmonės nuverčia plutokratijos valdžią, 
demaskuoja reakcijos sąmokslą, įkuria 
liaudies demokratijos režimą. Teatras 
ryškiai parodo, kad varomoji jėga, nule- 
musioji liaudies pergalę, yra komparti
jos vadovaujantis ir organizuojantis 
•vaidmuo, “vienos šalies,” kaip ir visų 
užsienio šalių, darbo žmonių meilė di
džiajai Tarybų Sąjungai, taikos višame 
pasaulyje tvirtovei.

Reikšmingu įvykiu teatro gyvenime 
yra pastatymas jaunųjų dramaturgų J. 
Chlivickio ir J. Gustaičio pjesės “Obe

LMS VEIKLA
MŪSŲ SANTYKIAI SU LIETUVOS 

MENININKAIS
Pastaraisiais 3-4^metais LMS išleido 

keliolika teatrališkų veikalų ir dainų 
Lietuvos autorių ir kompozitorių. Dabar 
spausdinamos keturios dainos sekamų 
Lietuvos kompozitorių: A. Kavecko, S. 
Vainiūno, D. Andrulio ir J. Bendoriaus. 
Kaip greit mūsų muzikos meisteris J. 
Katilius .spės padaryti kopijas, visiems 
chorams bus išsiųsta po pavyzdinį eg
zempliorių.

Dramos srityje rytiečiai gastroliuoja 
su Juozo Baltušio veikalu “Gieda Gaide
liai.” Chicagiečiai praeitą sezoną turėjo 
geras pasekmes pastatydami namie ir 
keliose kolonijose B. Dauguviečio pjese 
“Laimė.” Mažai kolonijų dar pasinaudo
jo V. Miliūno dramatizuotam žemaitės 
apysakom “Klampynė” ir “Marti.”

Tai vis dovanos mūsų brolių, Tarybų 
Lietuvos autorių. Ir už tai jie nereika
lauja jokio atlyginimo.

Ką čia noriu pabrėžti, tai štai kas: 
Tik mūsų progresyvė srovė išeivijoje pa
laikome draugiškus ryšius su gimtine, su 
Lietuvos literatais, muzikais, kultūrinin
kais.

Kita, nežiūrint kokis nuošimtis lietu
vių tautos atsidurs išeivijoje, pagrindas 
liaudies kultūros pasiliks Lietuvoje, nes 
tik ten gyvens ir kurs didžiuma mūsų 
tautoš. Tegul lietuviškieji kryžiuočiai 
keikia savo brolius Lietuvoje, mes palai
kėme ir palaikysime su jais draugiškiau
sius ryšius.

LAIŠKAS IŠ VILNIAUS !
Veikiausiai atsimenate “Marčios” ir 

“Klampynės” autorių Viktorą Miliūną. 
Centro sekretorius šiom dienom gavo iš 
jo sekamą ir, spėju, mums labai nema
lonu laiška. Autorius Miliūnas rašo: 

C L.

“Gerb. Drauge:— į
“Štai po ilgo laiko aš vėl rašaui Tams

tai laišką. Pries virš metus mūšy susi
rašinėjimas nutrūko, nes aš dėl ligos to
liau nebedirbu prie laikraščio ‘Litera
tūra ir Menas,’ o atsiguliau sanatorijon 
gydytis nuo ligos-tuberkuliozės, gautos 
fašistinės okupacijos metu .. .”

Toliau Viktoras smulkmeniškiau ap
rašo ligos stovį ir prašo, jei tai būtų ga
lima, prisiųsti bent 40 gramų Ameriko
je išrasto vaisto — “Dehydrated Strep
tomycin.” Matyti, Tarybų Sąjungoje to 
vaisto ar dar nepasigamina, ar pagami
na nepakankamais kiekiais.

Atrodo laibai kuklus prašymas, ypa
tingai tokio žmogaus, kuris Meno Sąjun
gai jau yra davęs du teatrinius veikalus. 
Kuklumas pasireiškia dar daugiaus, ka
da laiško gale fašistinės okupacijos su
žalotas autorius sako:

“Žinia, persiunčiant man tokį kiekį 
‘Streptomycino’ Jums susidarys nemažiį 
išlaidy; tai aš gal galėsiu kaip nors at
silyginti; parašykite kokiu būdu. Gal 
prisiunčiant Jums literatūros?” ■

Teiravomės kiek lėšuotų pasiuntimas 
40 gramų minimo vaisto ir suradome, 
jog.. . labai daug! Net virš $75. Bet, ži
nome, atsiras vienas - kitas geraširdis 
progresyvis gydytojas, kuris vaistus gali 
gauti prieinamesnėm sąlygom, arba ir 
šiaip geros valios pilietis galėtų — ir tu
rėtų — prisidėti prie šio labdaringa dar
bo, kuris gali išgelbėti žmogui gyvybę.

SUVAŽIAVIMAS IR KONCERTAS
Rerjidamiesi informacijomis/ iš Rytų, 

paskelbėme, jog suvažiavimo koncerte 
dainuos waterburietė solistė Ulinskaitė. 
Dabar iš waterburiečių gavome praneši
mą, kad Ulinskaitė tą dieną dainuosian
ti kitur. Gaila,' kad ji negalės dalyvauti 
didžiajame'LMS koncerte Clevelande.

Bet kitą punktą sužinojome tik dabar, 
tai kad Ciceros Moterų Choras delega
tėm išrinko savo žymiąsias solistes — 
Konstanciją Stanevičienę ir Adelę Doč- 
kienę. Juodvi dainuos. \

Nebuvome pilnai užtikrinti ir brookly- 
nietės Amilijos Jeskevičiūtės-Young da-

pestingai savo kolonijose šį spektaklį iš
garsintų, kad sutrauktų daug žiūrovų.

Turime atsiminti, jog vaidintojai de
da didelių pastangų veikalui gražiai pa- 

’statyti; be to, jie aukojasi ir tuo, kad 
taip toli vyksta vaidinti.

PHILADELPHIJOJ dramos pastaty
mas įvyks salėje po numeŲu 414 Green 
St. Vaidinimo pradžia 7:30 vai. vakare.

WILKES-BARRYJ — 69 S. Hancock 
St. Vaidinimo pradžia 7:30 vai. vakare. 

lyvavimu. Bet dabar jau tikra — A m Ri
ja suvažiavime atstovaus brooklyniškį 
Aido Chorą ir, žinoma, dainuos.

O iš Waterburio vistiek turėsime dele
gatą, nepaisant, kad pas juos tą dieną 
įvyksta koncertas. Vilijos choras atsiun
čia K. Jankeliunienę.

L. Jonikas.

Cleveland, Ohio

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER 

NOTES AT RANDOM
Walter Žukas, writing in the/ LMS 

BULLETIN (November issue), asks us 
to be convention-conscious this month. 
This being LMS National Convention 
month, the suggestion is worth repeat
ing. Too many of us simply take art for 
granted. It’s there. That’s the way it’s 
handed down to us; that’s the way we 
accept it.

Too frequently, we forget that art is 
a science; and although it is intangible, 
it moves and progresses along with the 
other sciences of civilization. Art evolves 
from cultural activities of the people. It 
therefore mirrors the wants, the desires, 
the aims and views of the people of that 
given period. And since every day brings 
along with it new problems, new-answers 
and new ways of producing these skills, 
art is constantly changing.

In your own circle of Lithuanian cul
tural activity, have you ever ventured a 
criticism, or voiced an opinion? Then 
yau have something to say in regards to 
our cultural endeavors within the LMS. 
Think back and recall those incidents 
and talk them over with your delegate to 
the convention. Every communities pro
blem is a national problem! Every com
munities success is a national success!

s>c >je *

Word comes to us from Waterbury, 
Conn., that Mrs. Yankeliūnienė will re
present Vilijos Chorus at the national 
convention. Gertrude Ulinskas, teacher 
of the chorus, regrets that she will not 
be able to participate at the convention 
or the Concert due to previous commit
ments. Gertrude will be the featured sin
ger at the Waterbury Women’s Club 
Concert November 27.

On Sunday, December 4, the chorus 
hvill present its own show called “Variety 
Night” (or Margumynų Vakarą) at 103 
Green St., Waterbury. The program will 
consist of solos,- duets, dancers and the 
chorus with new songs and variety num
bers.

#
Recently your columnist spent an af

ternoon in New York taking in two art 
exhibits. The Van Gogh exhibit I wrote 
up in last week’s column. The other ex
hibit, the showing of Lithuanian Art of 
the D.P’s, was very thoroughly written 
up in the same issue by one who is more 
capable of a review from the artist’s 
point of view.

I just want to add a purely physical 
impression that came over me as I 
viewed the two exhibits. In the first, the 
Van Gogh exhibit, every painting stood 
out by itself in the respect that each 
seemed to have-been put down on can
vass because they just had to be put 
down. Each picture was a piece of life 
as the artist saw it, a struggle for ex
istence as he lived it. From the deep 
darkness of the coal-miners huts, to the 
blinding light of the Arlesian sun, the 
pictures were vibrant with life.

At the Lithuanian exhibit, which was 
intended to show the struggles of the 
D.P. artist away from his native coun
try, one found pretty little landscapes, 
and prints from ancient history. Not one 
artist painted a picture of flight, of 
hunger, ofŪife at the work-camps, of 
future hopes and dreams.

A few artists contrived some human 
characterizations in typical humorous 
situations that were refreshing. But on 
the whole one felt the mustiness of age 
and the stagnation of creative drive.

* * *
In this month’s LMS BULLETIN, we 

experimented with mimeographed mu
sic. To our surprize, it turned out fairly 
well. All of which means there will be 
more of the stuff coming your way. Of 
course, that is, if you are a member of 
the LMS 3rd district' (upon receipt of 
$2) or subscribe to LMS BULLETIN 
($1 annually).

Our first addition in the line of mu- 
(Tąsa 5-tam pusi.)

LMS Nacionalis Suvažiavimas

Monas mums visiems yra 
mielas, jis traukia visus link 
savęs ir gaivina mūsų visą 
draugijinį judėjimą. Todėl 
mes, clevelandiečiai, kada 
gavome tokią progą turėti r 
Lietuviu Meno Sąjungos Naci/ 
onalį Suvažiavimą mūsų mies
te, kuris įvyks sekantį šešta
dienį ir sekmadienį, privalome 
visi ta proga pasinaudoti. Vi
si, kuriems tik laikas pavėli
na, būkime LMS suvažiavime 
ir susipažinkime su meninin
kų veikla ir jų pastangomis 
pastatyti Amerikos lietuvių 
meną ant geresnių pamatų— 
jį geriau ištobulinti. Ypatin
gai Cleveland© meno mylėto
jams, choristams bei choris
tėms bus naudinga su vięu 
tuom susipažinti.

Kaslink koncerto, kuris 
įvyks sekmadienio popietį, 
turint mintyje 'tuos artistus, 
kurie išpildys koncerto pro
gramą, kurie jau buvo sumi
nėti mūsų spaudoje: iš Chi- 
cagos Abekienė, Kenstavičie- 
nė, Dočkienė, Helen ir Rich
ard Misevich, solistė Nancy 
Roman; iš Brooklyno Amelija 
Jeskevičiūtč-Young; iš Detro
ito operos solistas Frank 
Price; vietiniai solistai De- 
Vecko, Krasnickas, Stefanko 
ir kiti,—agitacija nereikalin-

I ga. Tik įsigykime tikietus iš 
‘ anksto ir būkime Sachsenheim 
svetainėje laiku — 2:30 vai. 
popiet.

Jaunų Progresistų 
Nacionalė Konvencija

Amerikos Jaunų Progresis
tų (Young Progressives of 
America) visos šalies, 4 die- 

1 nų konvencija įvyks lapkričio 
24-27 dienomis, Towne Kliu- 
be, 2612 Prospect Ave., Cle
velande. Manoma, kad kon
vencijoje dalyvaus iš visos ša- 

| lies Jaunų Progresistų apie 
i tūkstantis.

Jauni Progresistai ruošiasi 
prie šios konvencijos su pil
nu pasitikėjimu sukurti savo 
šalyje geresnę ateitį ir prieš- 
konvencijiniame pareiškime 
sako:

“Jaunoji Amerika artinasi 
prie antros pusės dvidešimto 
šimtmeči osu pilnu pasitikėji
mu į šią šalį ir jos ateitį. Mes 
esame tikri, kad Jaunoji A- 
merika gali būti saugi taikia
me pasaulyje. Tai yra mū
sų įsitikinimas, nuo kurio mū
sų besočiai valdonai nepajė
gia sulaikyti.

“Mes dabar esame ta gent- 
kartė, kuri neturi sau užtikri
nimo ir tas yra pateisinama 
varde ‘šaltoję karo,’ kuris yra 
rengiamas pasukti į ‘karštąjį 
karą.’

“Mūsų gentkartė gimė po 
pirmojo pasaulinio karo, bu
vo šalies gynėjais antrame 
pasauliniame kare, nedaleis 
Amerikai patapti policine 
valstybe. Mes tvirtai stovėsi
me už tinkamus darbus vi
siems Amerikos jaunuoliams 
be diskriminacijos link rasės, 
spalvos bei įsitikinimo.

“Suradimui išeities ir išdis- 
kusavimui, kaip pasitikti šios 
šalies jaunų žmonių proble
mas, yra šaukiama Amerikos 
Jaunųjų Progresistų Antra 
Nacionalė Konvencija Cleve
lande lapkričio 24-27, 1949.”

J. N. S.

TRUMPAI
Literatūros vakarą kolūkie

čiams surengė Kidulių vals
čiaus (šakių apskr.) kultūros 
namai. Progimnazijos moky
tojai ir mokiniai supažindino 
kolūkiečius su žymiausių ta
rybinių rašytojų kūriniais.

Č. Gudaitis.
19 sieninių laikraščių išlei

džiama Antazavės valsčiaus 
(Zarasų apskr.) kolūkiuose. 
“Gerovės” kolūkio sienlaik
raščio redakcinė kolegija ski
ria daug dėmesio kolūkio or
ganizaciniam - ūkiniam susti
prinimui, iškelia savo skiltyse 
pirmūnų patyrimą.

Laisve—Liberty Lith. Daily * 
Šešt., Lapkr. 19, 1949



ROJUS MIZARA

Kelias į Laimę
11-3-49 APYSAKA -13-

KUR LINK ŠIŲ DIENŲ VOKIETIJA?
(Tąsa) 

SKYRIUS TREČIAS '
I.

Traukinys savo eiseną sulėtino ir konduktorius, 
priėjęs prie manęs, kažin ką angliškai kalbėdamas, 
rankos gestais rodė, jog stotis, kurioje man teks iš
lipti, visai arti. Jis, supratau, įsakė man būti pasi
rengusiam.

Mane apėmė nerimas. Ką darysiu, išėjęs iš 
traukinio? Kaip pasieksiu Balandį? Anglų kalbos 
nemokėjau. Žinojau tik tuos žodžius, kuriuos mo
kėjo mano patėvis, ir kuriais jis mane dažnai tvok- 
davo: “gadem,” “bomas,” “biasteris;” be to: 
“alau,” “gudbai.” Imigracijos namuose galėjau su
sikalbėti lenkiškai ir rusiškai, gi'kelyje, kiek kartų 
bandžiau, niekur tomis kalbomis tikslo nepasiekiau. 
Lietuviškai kalbėti su pasažieriais nė nebandžiau.

Pasiėmęs krepšelį, kuris buvo beveik tuščias, iš
lipęs iš traukinio, įėjau į stotį ir žiopsojau, dai
riausi, galvodamas, ką daryti.

Staiga prie manęs priėjo švariai apsirengęs vyras 
ir lietuviškai užklausė:

— Mikas Kilpa, ar ne?
— Taip, — džiugiai ir greit atsakiau.
— Aš — Petras Balandis.
— Tamsta ... Balandis? .. .
— Tas pats.
Jis draugiškai paspaudė man ranką. Atsidusau. 

Nuo širdies nukrito rūpesčio ir baimės akmuo.
Bet drauge ir nustebau: Prieš mane stovėjo ne 

Balandukas, kokį turėjau savo vaizduotėje, bet tvir
tas, suaugęs, dailus vyras, — pilno veido, paplaskos 
nosies, plačios kaktos. .Galvą jo. dengė juoda, kieta 
skrybėlė, kateliokas.

— Na, ko stebiesi? Eisime! Duok man savo krep
šį, panėšėsiu.

— Kur eisime?
— Netoli. Už desėtko minučių pasieksime mano 

butą, — jis, beje, prie pat geležinkelio; jei būtum 
žinojęs, būtum galėjęs iššokti iš vagono, ir pro lan
gą pataikyti į mūsų butą.

Einant, man prisiminė tie laikai, kuomet Balan
dis tarnavo pas mus pusbernioku: arti dar negalėjo, 
bet akėti jau pajėgė. Tuomet buvo sumenkęs vai
kinas, bet labai man draugiškas. Matydama mano 
prie Balanduko prisirišimą, motina ne kartą ma
ne barė, sakydama, kai jis negirdi: “Nelysk prie 
Petro, jis tave utėlėmis užkrės. Jis dar neišsigydė 
ir niežų...” Atmenu, vieną sekmadienį, kai mano 
tėvai buvo išvykę į bažnyčią, atėjusi jo motina pas 
mus, apžiūrėjusi jį, verkė, pamačiusi brudo pilnus 
marškinius.

Dabar, štai, aš atvykau pas jį, ieškodamas prie
glaudos, patarimų, pamokymų!

— Kaip jūs žinojote, kad aš šiuo traukiniu at
vyksiu? — klausiau Balandį.

— Žinojau, kuriuo laivu atvyksti. Tuomet iš
skaičiavau daug maž laiką ir nutariau, jog vakar 
ar šiandien turėtum atvykti Vandenmiestin. Pro 
mus praeina per dieną du New Yorko traukiniai: 
vienas dieną, kitas vakare. Dieną, vakar ir šian
dien, buvau paprašęs gaspadinę ateiti į stotį, o va
kare — vakar ir šiandien — aš pats.

— Labai dėkoju.
— Nereikia! Mano pareiga žmonėms padėti. 

Kaip sekėsi kelionė?
— Gerai.
— Pinigų kišenėje esant, galėjote gražiai pasiva

žinėti, — ne taip, kaip aš vykau gyvuliniu laivu!
Nors aš Balandžiui sakiau “gerai,”-' bet, iš tik

rųjų, savo kelionės aš nesupratau: gera ji buvo ar 
bloga? Atlanto grožis, bangų simfonija, New Yor
ko pastatai ir šviesos manęs nežavėjo, nes mano gal
voje per visą kelionę buvo tik viena mintis: kaip 
bus Amerikoje? Ką aš ten darysiu? Ar mane Ba
landis priims ir kaip priims?

Pasiekėme Balandžio būtą, — namelį, stovintį 
prie pat geležinkelio. Tai iš tikrųjų nebuvo pana
šus į trobą, į namą, bet daugiau į lentų sukaltą 
skrynią, baksą — didžiulį, aukštą baksą, tik su lan
geliais.

Mudu įėjome į virtuvėlę ir ūmai apspito mane 
būrys jaunų žmonių, pasiryžusių pamatyti gr i no
rių.

Iki šeimininkė pagamino valgyti, jie klausinėjo 
manęs apie Lietuvą, apie tai, kada bus nuverstas 
carizmas, ir kitokių klausimų, susijusių su politi
ka, apie kurią aš nieko neišmaniau. Kiekvieno jų 
širdyje rusėjo caro valdžiai neapykantos ugnis. 
Kaip man buvo dabar smagu prisiminti pasikalbė
jimą su Baliu Spaliuku, atsisveikinant jį!

— Carą tuoj nuvers, — aiškinau. — Žmonės 
rengiasi; platinama uždrausta literatūra. Jie vei
kia ten, o mes ...

— Laikas, jau laikas tam velniui galvą nusuk
ti ! — tūli jų sakė.

Kai jie'išklausinėjo mane, Balandis tarė:
— Jei būčiau žinojęs, kad taip bus, būčiau tau 

rašęs nevažiuoti. — Viskas prasidėjo taip staiga!...
— Kas? — nekantravau.

. f

(Bus daugiau) į
pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Lapkr. 19, 1949

(Pabaiga) 
kad sudarytų vokiečių tautai 
galimumą savo jėgomis sukur
ti demokratinę bei laisvą Vo
kietiją. Priešingai tiems sieki
mams, vakariniai okupaciniai 
organai visais būdais siekė su
kliudyti taikos sutarties su Vo
kietija sudarymą. Užsienio 
reikalų ministrų tarybos Pary
žiaus sesijoje vėl buvo iškel
tas reikalavimas sudaryti tai
kos sutartį. Tačiau vakarinių 
okupacinių valstybių atstovai 
nedviprasmiškai pareiškė: mes 
apskritai neketiname kalbėti 
apie taiką su Vokietija. Jie 
aiškiai ir tiksliai pareiškė, 
kad jiems yra svarbu * palikti 
Vokietijoje okupacines kariuo
menes dar ilgus metus ir atim
ti vokiečių tautai bet kokį ga
limumą demokratiškai vysty
tis. Tuo būdu, vokiečių tauta 
turi suprasti, ir ji supranta, 
ką tat reiškia jos ateičiai. An
glijos — Amerikos imperialis
tų okupacinių statutų aiškiai 
ir nedviprasmiškai nustatyta, 
kad vokiečių tauta negali lem
ti savo gyvenimo sąlygų per 
savo parlamentą 
bę, o kad visais 
priklausys nuo 
d žiu jų valstybių 
nių interesų.

Vokiečių tautai iškelti už-' 
daviniai yra visiškai aiškūs. 
Tai, ką skelbia liaudies tary
ba savo manifeste apie nacio
nalinį frontą, yra pagrindas 
didžiajai kovai, kurią vokie
čių tauta turi pradėti su di
džiu vieningumu. Mes čia, Ry
tuose, davėme visų demokra
tinių jėgų bendradarbiavimo 
pavyzdį. Vieningoji socialistų 
partija, krikščionių-demokratų 
sąjunga, liberalinė-demokrati- 
nė, nacionalinė-dcmokratinė ir 
demokratinė valstiečių parti
jos savo bendru darbu bei 
Liaudies taryboje parodė vo
kiečių tautai, kad dėmesio 
centre turi būti bendri Vokie
tijos nacionaliniai interesai, 
nepaisant politinių ir kitų pa
žiūrų skirtumo, ir kad turi bū
ti nustumti į užpakalinį planą 
visi partiniai-egoistiniai intere
sai.

PRIEŠ KATASTROFĄ
čia glūdi mūsų sąjūdžio 

Rytuose jėga. Būtent, ta jėga 
glūdi vieningume partijų, pro
fesinių sąjungų ir masinių or
ganizacijų, kurios, priešingai 
rietenoms Vakarų Vokietijos 
federalinėje vyriausybėje, vi
sus klausymus sprendžia ben
drai tam, kad padėtų vokie
čių tautai išeiti iš nacionalinės 
katastrofos. Tai, kas bus nu
tarta Čia, Liaudies taryboje ir 
Liaudies rūmuose, bus bazė tai 
veiksmų vien5rbei sustiprinti 
kovoje už vokiečių tautos na
cionalinius interesus. Mes reiš
kiame pagristą viltį, kad, jei
gu Liaudies rūmai, kurie bus 
sukurti, kreipsis į TSRS vy
riausybę, prašydami suteikti 
vokiečių tautai suverenumą 
tam, kad ji savarankiškai 
spręstų ekonominius klausy
mus bei įveiktų skurdą, ko iš
davoje sustiprėtų ne tik vokie
čių tautos jėga ir kova prieš

■° Vokietijos Liaudies tarybos sesijoj spalio 27 dieną pla-® 
čiai kalbėjo komunistinės Vieningosios Socialistų Parti
jos pirmininkas Vilhelm Pieck. Jis išdėstė tas sąlygas, 
kurios privedė Vokietijos per skėlimą į rytus ir vakarus 
ir išlukšteno tas problemas, kurios šiandien stovi prieš 
vokiečių tautą, žemiau patiekiame tos jo istorinės kal
bos svarbiausius punktus. Pieck kalbėjo:

ar vyriausy- 
atžvilgiais ji 
Vakarų di- 
imperialisti-

karo kurstytojus, bet būtų pa
darytas indėlis į taikos Euro
poje reikalą, — tai Liaudies 
rūmai sutiks pilnutinę Tarybų 
Sąjungos vyriausybės paramą 
savo prašymui suteikti tą su
verenumą kuriamajai Vokieti
jas demokratinei yyriausybei.

Laikiniesiems liaudies rū
mams užbrėžtas didelis užda
vinys, todėl ’jie turi visu aišku
mu įsivaizduoti Liaudies rūmų 
darbo ir vyriausybės sudarymo 
sąlygas. Savaime suprantama, 
mes vykdysime savo politiką, 
atsižvelgdami į Vokietijos va
karų„(interesus, ir vykdysime 
ją kartu su Vakarų Vokietijos 
pažangiomis jėgomis. Mūsų 
politika sieks savytarpio sup- 

.ratimo su Vakarų Vokietijos 
gyventojais tam, kad priartin
tume juos prie mūsų politikos 
ir priemonių, kurių imsis Liau
dies rūmai ir vyriausybė.

J VAKARŲ VOKIEČIUS
Vokiečių liaudies tarybai, 

kuri atliko tokį didelį paruo- 
' šiamąjį darbą, atiteko nuopel
nas išaiškinti tą padėtį. Buvu
siuose posėdžiuose ji ne kartą 
kreipėsi į Vakarų Vokietijos 
gyventojus. Mes kreipėmės į 
Vakarų Vokietijos partijas, 
prašydami susirinkti į bendrą 
pasitarimą, kad bendrai išs
pręstume klausimą, ką reikia 
padaryti ryšium su Vakarų 
okupacinių valstybių planais, 
mums siekiant užtikrinti Vo
kietijoje vienybę ir taiką. Tie 
Vokiečių liaudies tarybos mė
ginimai liko bergždi. Vakari
niai politikai neįvertino dide
lio pavojaus, gresiančio vokie
čių tautai ir nesuprato savo 
uždavinių — bendrai su mu
mis sukliudyti Vokietijos sus
kaldymą ir visų pirma sukur
ti vokiečių tautai ekonominio 
gyvenimo f pamatus.

Tuo būdu, Vokiečių liaudies 
tarybos uždavinys yra — vie
ningai užtvirtinti šiandien jos 
priimamus nutarimus, vienin
gai užbaigti Vokiečių liaudies 
tarybos veiklą ir pereiti į Vo
kietijos demokratinės respu
blikos Laikinųjų liaudies rū
mų darbą.

Aš manau, kad nėra rei
kalo daug! kalbėti, norint su
vokti tą uždavinį, ir mums pa
vyks maksimaliai užtikrinti 
pasisekimą tų uždavinių, ku
rie dabar iškelti kuriamie
siems 1 Liaudies rūmams.

Už Visų Tautų Vienybę 
ir Taiką

būtina iškovoti pasi- 
ir pritarimą tautų, 

demokratijos pa-

Mums 
tikėjimą 
stojančių 
grindų už taiką visame pa
saulyje ir kovojančių prieš 
imperialistines jėgas. Mes su 
pasitenkinimu matome, kad 
mūsų kaimynai Rytuose turi 
tokias jėgas, kad, vadovauda
miesi tarptautine padėtimi bei 
nacionaliniais uždaviniais, jie
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kare, — į vieningą frontą mū
sų tautos nacionaliniams in
teresams ginti. Mes norime, 
kad jie dalyvautų bendrame 
atkūrimo darbe. Mes testa- 
tome jiems vieną sąlygą: jie 
turi pilnai išsižadėti fašisti
nės ideologijos x ir persiorien
tuoti į demokratijos bei tai
kos ideologiją.

Tokiu būdu tos pačios jė
gos, kurios ligi šiol dalyvavo 
Liaudies kongreso sąjūdyje, 
bet tik stambesniu mastu, tu
ri dėti 
paremti 
liaudies 
liaudies

Tą dieną, kai liaudies tary
ba nutraukia savo veiklą 
ankstesniu vardu, mes ragina
me gyventojus rodyti tokį pat

pastangas, siekdamos 
kuriamųjų Laikinųjų 
rūmų ir Laikinosios 

vyriausybės veiklą.

pasitikėjimą Liaudies rūmų ir 
liaudies vyriausybės darbu, 
kokį ligi šiol jie rodė Liau
dies tarybai. Mes esame tvir
tai įsitikinę, kad Liaudies ta
rybos atliktas darbas nebuvo 
bergždžias. Dalyvavimas ta
me darbe yra lemiamas už
davinys visų jėgų, palaikan
čių santykius tarp Rytų ir Va
karų, kurioms tų santykių es
mė yra demokratijos jėgų sti
prinimas, ekonominis atkūri
mas ir taika.

Mes norime glaudžiausiai 
bendradarbiauti su Vakarų 
Vokietijos gyventojais, ir aš 
tikiuosi, kad priemonės, ku
rios šiandien nubrėžtos sukū
rus Laikinosios liaudies rū
mus, duos pergalę tam reika
lui, už kurį mes kovojome, 
būdami Liaudies taryba, bū
tent— už Vokietijos vienybės 
užtikrinimą, už demokratiją 
ir taiką, už geresne, laimingą 
vokiečių tautos ateitį.

ir

ir karo 
sienos 

klausi-
išnaudos
ir Neisės
sukelti vokiečių

karinei psichozei

sukūrė liaudies demokratinį 
režimą, kuris žymiu mastu 
siekia v bendradarbiavimo, sa
vitarpio paramos ir visų pir
ma taikos užtikrinimo.

Mes sveikiname visas jėgas, 
kurios liaudies demokratijos 
šalyse jau glaudžiai bendra
darbiauja su mumis. Mes svei
kiname visų pirma didžiąją 
tarybine liaudį, kuri savo vy
riausybės padedama įgyvendi
na tą vystymąsi ir daro vis
ką taikai išsaugoti visame pa
saulyje !

Mums tenka išspręsti dide
lius ir rimtus uždavinius,
čia ekonominių santykių api
forminimas yra vienas tų rim
tųjų uždavinių.

Nauji Rubežiai ir Santykiai 
su Lenkija

Jeigu taikos priešai 
kurstytojai 
prie Oderio 
mą vaidams 
tautoje ir
pasėti jos tarpe, tai mes visu 
aiškumu pareiškiame, kad 
žiūrime į sieną prie Oderio- 
Neisšs. sukurtą karo eigos ir 
jos pabaigos išdavoje, ne kaip 
į sieną, kuri turi būti pagrin
du priešiškumui, siundymui ir 
karui, o kaip į vokiečių ir 
lenkų tautų taikos sieną.

Visa tai, ką apie šį rei
kalą sako demokratijos ir tai
kos priešai, skirta tam, kad 
būtų galima panaudoti, kaip 
patrankų mėsą, nelaimingą
sias karo aukaš/ žmones, tos 
sienos sudarymo išdavoje per
keltus iš savo tėvynės.

Mes žiūrime su pilna sim
patija į tas aukas ir užsibrė
žėme uždavinį padėti jiems jų 
varge ir suteikti jiems darbą, 
žemę ir galimumą egzistuoti, 
kad tokiu būdu kompensuo
tume nuostolius, kuriuos jiems 
padarė hitlerinis karas. *

Kitokia padėtis Vakarų Vo
kietijoje, kur nė kiek nesirū
pinama persikėlėlių šeimomis, 
neduodama jiems nei žemės, 
nei darbo, kur jie raminami 
vien tuo, jog naujo karo iš
davoje jie su grįšią į savo tė
vynę! Mes žinome, ką reiš
kia naujas karas Vokietijai, 
ypač persikėlėliams, kuriems 
gresia praradimas net to, kas 
jierhs beliko po hitlerinio ka
ro. Kaip tiįc tuo momentu, 
kai amerikiečiai panaudos tą 
sieną propagandai prieš tai
ką, vokiečių tauta neturi pa-' 
miršti, kaip žiauriai Ameri
kos vyriausybė dalyvavo su
griaunant Vokietiją. Tuo 
metu, kai karo baigtis jau bu
vo nulemta, Vokietijos mies
tai ir įmonės buvo griauna
mi tokiu žiaurumu, kuris te
rodė norą atimti vokiečių tau
tai bet kurį galimumą atgim
ti. To niekuomet negalima 
dovanoti amerikiečiam^, ir 
yra labai liūdna, kad ryšium
su piktinančiu Vakarų politi
kierių varomu šmeižtu bei 
siundymu prieš Rytus, nuro
dytas faktas nustumiamas į 
šalį.

šiuo atveju prieš mus stovi 
didelis Uždavinys — tęsti Vo
kiečių Liaudies kongreso pra
dėtą darbą, nes Liaudieę ta
rybos likvidavimas nesustab
do Liaudies kongreso demo
kratinio sąjūdžio. Priešingai, 
mes turime padarytį viską, 
kad Liaudies kongreso sąjū
dis, visų pirma Vakarų Vokie
tijoje, būtų paremtas ir įgytų 
savo šalininkų.

Mes norime sutelkti nepai
sant prieštaraujančių intere
sų, įvairiausius gyventojų 
sluoksnius Vakarų Vokietijo
je—nuo darbininko iki įmo- 
nininko, o taip pat ir tuos, 
kurie hitleriniais laikais sekė 
paskuj Hitlerį, buvo įvelti į 
jo organizacijas, dalyvavo 
pragaištingame hitleriniame

Jack London

“FRANCIS SPAITAS”

v iš
tiek

ver-

(Dautrlan bus)
— Tai biauri žmogžudystė!

— sušuko O’Brinas.
— Aš prie to visai neprisi- 

dedu, — pareiškė Mahonejus.
— Aš nepaliesiu savo lūpomis 
nė vieno kąsnio.

—Tada liks daugiau geres
niems vyrams, negu tu, — pa
šiepė Sulivanas. — Virėjau, 
vykdyk savo pareigas!

— žudyti vaikus yra visai 
ne mano pareiga, — neryžtin
gai protestavo Germanas.

— Jei tu mums nepagamin
si maisto, tai mes pasigamin- 
sim maistą iš tavęs, — gąsdi
no Bihanas. — Kas nors 
tiek turi numirti: tu tiksi 
pat, kaip ir kitas.

Džonis Šihanas pradėjo
kti. O’Brinas klausėsi susirūpi
nęs. Jo veidas buvo išblyškęs. 
Jo lūpos drebėjo, o kartkartė
mis per visą kūną perbėgda
vo šiurpulys.

— Aš pasirašiau sutartį, 
kaip virėjas, — pareiškė Gor
man as. — Ir aš virčiau, jei 
būtų iš ko. Bet aš nekišiu savo 
rankų prie žmogžudystės. Su
tarties nuostatuose šito nėra. 
Aš esu virėjas...

— Ir virėju tu būsi dar tik 
vieną minutę, — piktai tarė 
Sulivanas ir tą pačią akimirką 
čiupo jo galvą iš užpakalio ir 
taip smarkiai atlenkė, kad net 
visos kaklo gyslos išsitempė.— 
Kur tavo peilis, Maike? Duo
kš jį šen!

Pajutęs prisiliečiant plie
ną, Gorman as ėmė verkšlenti.

— Aš padarysiu tat, jei tik 
jūs palaikysite berniuką.

Apgailėtina virėjo padė
tis, atrodo, tartum padrąsino 
O’Briną. -

— Tvarkoj. Gormanai, — 
tarė jis. — Daryk, kas tau į- 
sakyta. Aš suprantu, kad tu 
tai darai ne savo noru. Tvar
koj, ser, — tarė jis kapitonui, 
kuris stipriai nutvėrė jį už

juo

ka- 
lai-

(Tikras Atsitikimas) 
žodžius ! Jūs nė vienas 
nepasinaudosite.

— Pasiruošk ! — įsakė 
pitonas. — Tu, Sulivanai,
kyk dangtį arti prikišęs. Ir ne
išpilk J- Tai brangus daiktas !

Germanas ėmėsi darbo. Pei
lis buvo neaštrus. Virėjas bu
vo labai nusilpęs! Be to, jo ran
ka smarkiai drebėjo ir jis vos 
neišmetė peilio. Trys jungos 
nušliaužė į kampą, kur, susis
pietę į krūvą, verkė ir kukčio
jo. Visi vyrai, išskyrus Maho- 
nejų, susirinko apie auką ir, 
ištempę kaklus, spoksojo į ją.

— Būk vyras, Gormanai, — 
įspėjo kapitonas.

Išsigimėlį virėją apėmė ryž
tingumo mėšlungis, ir jis ėmė, 
lyg pi ūkiu, brūžinti O’Brino 
rankos riešą. Pagaliau perpio
vė venas. Sulivanas apačioje 
laikė dubens dangtį. Perplau
tos venos plačiai prasižiojo, 
bet raudonas skystis netekėjo 
iš jų. Kraujo visai nebuvo. Ve
nos buvo sausos ir tuščios. Nie
kas 
lios 
nuo 
mo.
nesuprantamą 
reiškinį: sausas gyvos būty
bės venas.

— Tai įspėjimas, — sušu
ko Mahonejus. — Palikite tą 
berniuką. Įsidėmėkite mano 
žodžius. Jo mirtis neatneš 
jums nieko gera.

— Pabandyk įdurti į al
kūnę — į kairę alkūnę, ji yra 
arčiau širdies, — pagaliau 
pratarė kapitonas neaiškiu ir 
šiurkščiu lyg nesavu balsu.

— Duokite man peilį, — 
grubiai prašneko O’Brinas, 
paimdamas jį iš virėjo rankų. 
— Aš negaliu žiūrėti, kai tu 
mane kankini.

Visai 
kairės
kraujas nebėgo

— Iš viso to nieko nebus,—

nekalbėjo, žiaurios ir ty- 
figūros svyravo į taktą 
kiekvieno laivo kilstelėji- 
Visi, įbedę akis, stebėjo tą 

ir siaubingą

šaltai 
alkūnės

jis perpiovė 
veną, bet 

ir iš čia.

rankos. — Jums nereikės ima- farg Sulivanas. — Geriausia 
nęs laikyti, ser. 
ramiai?

— Nustok žliumbęs ir eik
atnešti dubens dangtį,—įsakė
Bihanas Džoniui šihanui, tuo 
pačiu akimirksniu skaudžiai 
suduodamas jam per galvą.

Junga, kuris buvo beveik 
vaikas, atnešė dangtį. Jis svy
ravo per denį, vos vilkdamas 
kojas, nes nuo bado buvo vi
sai nusilpęs. Ašaros ivis dar 
bėgo per jo skruostus. Bihana^ 
paėmė iš jo dangti ir, vėl pJ 
vaišino jį nauju smūgiu. O’Hn- 
nas nusivilko švarką ir apnitk 
gino savo dešinę ranką. Jm 
apatinė lūpa drebėjo, nors jis 
iš visų jėgų stengėsi susival
dyti. Kažkas atlenkė kapitono 
kišeninį peilį ir padavė Ger
manui.
I —- Mahonejau, jei sugrįši 
namo, papasakok mano moti
nai, kas su manim atsitiko,— 
prašė O’Brinas.

Mahonejus palingavo galva.
— Tai baisi ir prakeikta 

žmogžudystė ! — tarė jis. — 
Vaiko kraujas neatneš jums 
nieko gera. Įsidėmėkite mano

Aš stovėsiu norint išgelbėti jį nuo tų kan- 
I čių. reikia nuleisti kraują iš 
gerklės.

Šito berniukui buvo per-
daug.

— To nedarykite!—sušuko 
jis. — Mano gerklėje nėra 
kraujo. Duokite man truputį 
laiko. Juk esu toks sušalęs ir 
nusilpęs. Leiskite man atsigul
ti ir truputį pamiegoti. Tada 
a^sušilsiu, ir kraujas pradės 
<kėti.

— Tah/beprasmiška, —už- 
protest^vjrSulivanas. — Ma
nai, tu Milėtum dabar užmig- 
& Tu^me už migsi ir nesušilsi. 
Padvelkite tik į jį. Tave kre
čia drugys.

— Kai aš kartą Limerike 
susirgau, — skubinosi paaiš
kinti O’Brinas, — daktaras 
negalėjo man nuleisti kraujo, 
bet kai keletą valandų lovoje 
pamiegojau ir sušilau, tai 
kraujas ėmė tekėti visai leng
vai. Tai tikra tiesa, sakau 
jums. Nežudykite manęs !

— Jo venos jau atviros, — 
tarė kapitonas. — Todėl nėra

(Daugiau bus)
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LMS News and Views
(Tąsa nuo 3-čio dus.)

sic is a little nonsense called “NAŠLYS.” 
We found the music and directions in a 
sheet of music published- by Chicago’s 
Hull House and dated sometime when 
Hull House was an experiment. It’s 
called a Lithuanian Dance Game and is 
danced like our old game “Going to Je
rusalem” .It would be very interesting to 
know if anyone ever remembers the 
dance or remembers hearing of it in Lith
uania. Whether it’s authentic or not, 
doesn’t detract from its enjoyment. Try 
it for fun at your next social.

NEW JERSEY NAUJIENOS Binghamton, N. Y
CLIFFSIDE PARK

LAISVOJI 
SAKYKLA

(Tąsa nuo 2-to pusi.)
Jie visi turi tai rankose, tai 
po pažasčia tai viedrą, tai 
milžtuvę, tai ąsotį,- tai puo' 
dynę, ar puodynėlę. Kitas 
net dvi-tris milžtuves-vied- 
rus turi. Va, štai, matau 
trumpą, bet storą, pilvotą, 
plačia, juoda skrybėle kuni
giuką. Jis turi net tris 
milžtuves - viedrus — po 
vieną rankose, o trečią po 
pažasčia. Pažįstu, tai mūsų 
“volasties” miestelio, Gruz
džių klebonas. Jis buvęs be 
galo godus ant turto, net 
koliodavęs parapijomis už 
“neatlikimą pried ermės 
bažnyčiai šventai”. Turėjęs 
nesuskaitomu turtų.

Sykį numiręs grintelnin- 
kas, biednas žmogus. Jo 
moterėlė nuėjus pas šį kle
boną prašyti palaidoti jos 
vyro kūną su “šventomis 
mišiomis” ant palūkanų, 
nes tuo metu neturėjus nei 
centelio prie dūšios. Šis kle
bonas paklausęs jos, ką ji 
turinti, jeigu pinigų neturi. 
Ji atsakius, kad turinti, vi
so labo, ožkos didumo kar
vutę, kuri esanti vienatinis 
jos gyvenimo šaltinis. Ge
rai, atsakęs šis klebonas, 
parduok karvapalaikę ir 
užsimokėk už vyro palaido' 
jimo mišias.

O kas čia toks? O, o, pa
žįstu, pažįstu, baltu sutonu, 
dideliu kryžiumi ant krūti
nės, maža pakaušine kepu
raite, taip, taip, net ir pats 
popiežius irgi čia mosikuo
ja su gero dydžio, milžtuve, 
ir jis dar sykį nori prisiar
tinti prie pieningosios kar
vutės.

viui sprandą ėstų, išnaudo
tų jį, pats jokios naudos ne- 
nešdamas savo šaliai.

Atydą man atkreipė ir 
dar štai kas. Svetainė “de
legatų” gan pilnoka, kokie 
keturi šimtai, vyrų ir mo
terų. Kunigužių gerokas 
skaičius, bet jie nesėdi, di
džiumoj, sykiu su “avelė
mis”. Jie sėdi pakraščiuose 
svetainės, po du, po tris, 
prie sienos. Tiesa, buvo jų 
sėdinčių ir publikoje, bet 
ne tiek daug, kaip pasie
niuose.

Šitoks šitų kunigų sėdė
jimas man priminė mano 
piemenystės dienas. Tar
navau viename kaime pie
meniu, kur buvom apie de
šimts piemenų ir vienas 
“viršininkas”, senas žmo
gus. Jis visada stovėdavo 
viename šone bandos ir di- 
reguodavo mus piemenis, 
kaip bandą prižiūrėti, ves
ti. Taip ir dabar šiame 
“kongrese”: dūšių pieme
nys apsupę savo aveles ir 
gano jas pagal direktyvą, 
kuri ateina nuo vadovybės 
stalo.

Prie vadovybės stalo sėdi 
penki: keturi mažiukai civi
liai žmogiukai ir vienas di
delis, storas, visa galva 
aukštesnis už civilinius, ku
nigas, vidury. Virš jų galvų 
kabo jau senas lietuvių žen
klas — raitęjįs. Bet jis šį 
sykį ne lietuviŠkžT atrodo. 
Gal pats ir atrodytų, bet jo 
arklys tai jau ne — baltas, 
didelis, vilniuota ilga uode
ga, visaip kaip panašus į 
arabišką stalijoną.

Šitie Lietuvos nelaisvės 
rakto nešiotojai daugiau ir 
daugiau išsigimsta ir pra
deda pamiršti ir tikruosius 
Lietuvos ženklus....

Sekmadienį, 4 d. gruodžio, 
vietos LLD 77 kuopa rengia 
labai svarbią sveikatos klau
simu paskaitą. Prelegentu 
bus Dr. A. Petriką. Paskaitos 
tema: “Gyvenimo Pakaita.” 

šią paskaitą parašė pla
čiai lietuviams žinomas Dr. 
J. J. Kaškiaučius. Paskai
toje patiekiama informacijos 
apie vyro bei moters viduram
žyje gyvenimo perversmą. 
Tūkstančiai žmonių iš abiejų 
lyčių tampa suardytais ner
vais arba ir palaužta sveika
ta dėl nežinojimo reikiamų 
informacijų.

Dr. Petriką, kaipo kruopš
tus gilintojas įvairiais sveika
tos klausimais, ne vien pa
skaitys tą svarbią paskaitą, 
bet ir žodžiu praplės paaiš
kinimus paskaitoje žymimais 
klausimais.

Paskaitos pradžia 4 vai. 
po piet, K. Steponavičiaus 
name, 346 Palisade Ave.

Pasibaigus paskaitai, Dr. 
Petriką parodys botanikos 
spalvuotus paveikslus. Įžanga 
dykai.

Miesto valdininkų rinkimuo
se vėl laimėjo republikonai. 
šį sykį, kaip čia žmonės kal
ba, laimėjo tik per “gudry
bę.” Majoras laimėjo tik per 
65 balsų didžiumą.

Demokratų partijos rinkimų 
komitetas žada eiti į teismą 
ir įrodyti republikonų “gu
drybes” laike rinkimų. De
mokratų balotai, balsavimo 
mašinose, buvo nustumti net į 
trečią numerį, o turėjo būti 
antrame numeryje. Pagąliau, 
keletoje mašinų po vidudienio 
“sugedo” demokratų trečias 
numeris.

Kai pirmoji sąskaita balsų 
buvo paskelbta, 1 demo
kratų kandidatei idelę di
džiumą balsų vizija republi- 
konus, tai jų rinkimų mana- 
džeris A. Gigante krito kaip 
pelų maišas ir apalpo, 
kėjo net į ligoninę dėl 
vinimo nugabenti.

Ręi- 
atgai-

FAIRVIEW
Per su virš ištisus 23

už poli-
M i esto 

liko iš-

lė didžiuma balsavo 
cistų reikalavimus, 
valdininkais ir vėl 
rinkti tie patys republikonai.

General Chemical Co. dar
bininkai, priklausą CIO unijos 
lokalui 166, jau virš mėnesis 
laiko derasi su kompanija dėl 
atnaujinimo kontrakto, bet 
kol kas prie susitarimo nepri
eita. Darbininkai reikalauja 
kai kurių pagerinimų darbe ir 
12 centų daugiau už darbo 
valandą. Kompanija griežtai 
prieš darbininkų reikalavimus 
nusistačiusi ir be streiko var
gu bus apsieita.

PATERSON
Per daugelį metų šio miesto 

administraciją valdė republi
konai. Prieš du metu laiko 
demokratų tikietu buvo iš
rinktas majoro urėdan karo 
veteranas ir uolus veikėjas 
darbininkų unijose Michael 
U. De Vita.

Prieš šiuos rinkimus repu
blikonai visokiomis priemonė
mis stengėsi diskredituoti ma
jorą De Vita. Dalinai jiems 
pavyko sudaryti kaltinimą 
prieš De Vita dėl kokio ten 
pasipriešinimo tyrinėti gem- 
blerystes. Passaic County 
Grand Jury palaikė prieš 
Vita kaltinimą, o tas davė re- 
publikonams “smarkų” argu
mentą rinkimuose.

Patersono piliečiai 
vėl išrinko milžiniška 
m a majoru D e Viįa,
rinko ir kitus demokratų ti
kietu kandidatus į 
ministraciją . Tai 
skaudus smūgis 
nam.

Prasidedant rudens sezonui, 
LLD 20-tos kuopos nfoterų 
skyrius buvo surengęs sveika
tos klausimu prakalbas. Komi
sija, O. Girnienė ir K. Vaice
kauskienė, raportavo skyriaus 
susirinkime, kad gerai pasise
kė. Dr. J. J. Kaškiaučius su
teikė naudingų patarimų, kaip 
užlaikyti sveikatą. Nors publi
kos neperdaugiausiai tesusi
rinko (buvo šilta diena, daug 
išvažinėjo į laukus), tačiau 
tie, kurie atsilankė, šiltai i- 
vertino patarimus. Ir prisidė
jo mūsų darbams paremti:

Dr. J.j J. Kaškiaučius $10 
Ona Girnienė $3.
M. Luzinienė ir J. K. Vaice

kauskas po $2.
A. ir J.K. Navalinskai $1.50
Po $1:1. Klevinskas (iš 

Scrantono). B. Zmitraitė, V. 
Zmitraitė, I. Luzinas, Pe
tras Juozapaitis, Mrs. Mar- 
čiuškienė, N. Simonaitienė, 
L. šimoliūnas, S. Jasilio- 
nis, Jonas Strolis, Antanas 
Mainionis, Ona Mikolajūnienė, 
V. Kaminskienė, Petras Poš
ka, Mary Kazlauskienė, L. 
Mainionienė, V. Kapičiaus- 
kienė.

Po 50c.: Wm. Pundis, U. 
Šimoliūnienė, 11. žukienė, P. 
Jasilionienė, A. Žemaitienė,

Eva Palilioniene, Adele Tva- 
rijonienė, Nellie židonaitė, 
Mrs. Knizikevičienė, Povilas 
Mikolajūnas, A. Barzdevičie- 
nė, svečiai iš Forest City, Pa., 
Jonas ir Petronė Kundrotai 
$1.50. Viso (su smulkesniais) 
surinkta $57. Rinko V. 'Zmit
raitė ir J. K. Nelesh.

Moterų Skyrius taria nuo
širdų dėkui gerbiamam dak
tarui J. J. Kaškiaučiui už pa
tarnavimą, publikai už para
mą mūsų darbui pinigais ir 
atšiTankyrpu, taipgi komisijai 
už pasidarbavimą surengti 

as.
Skyriaus Kor. J. K. Nelesh

Elizabeth, N. J

čungking. — Kinų Liau
dies Armija žygiais iš dvie
jų pusių grūmoja tautinin
kų sostinei Čungkingui.

ne tik 
didžiu- 
bet iš-

miesto ad- 
didelis ir 

republiko-

republiko- 
vėl išrink- 
gubernato-

republikonam
šio miesto
Tarpe ma-

, PRANEŠIMAI
/ SCRANTON, PA.
LLD 39 kuopos susirinkimas įvyks 

sekmadienį, lapkričio 20 d., pas drg. 
Geležauskicnę, 1210 Blair Ave., pra
džia 2:30 vai. po pietų. Visi nariai 
dalyvaukite susirinkime, nes yra 
svarbių reikalų aptarimui. Taipgi iš
girskite raportą išį vakarienės, kuri 
atsibuvo spalio 29 d.
P. Šlekaitis, sekr. (253-254)

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mestis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Rcumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tmastai 
Nelauk ilgiau, bet tuojau

❖*

Serga mūsų geri žmonės
Jau kelinta savaitė serga 

Antanas Stripeika. Jis gyvena 
po num. 230 Clark PI.

Serga Lillian Sherelienė. 
Randasi daktaro priežiūroje. 
Jos adresas: 460 Brookside 
Pl., Cranford, N. J.

Kazys Augustinas 
jau penki mėnesiai. 
221 Bond St.

serga 
Gyvena

jie yraKaip minėjau, visi 
geri draugai. Patartina juos 
aplankyti, asmeniškai arba 
užuojautos laišku.

Nuo savęs vėlinu sergan
tiems greitai pasveikti.

A. Skairus

LWUVSK4

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING

532 Grand St., Brooklyn

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

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

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

•i®

• CHARLES J. ROMAN

Prieš pat šį Dūrį, skere- ■ 
čiojasi pustuzinis vyrų, vie
nas kunigiškai apsirengęs. Į 
Jie vienoj rankoj turi po 1 
virvę - sietą, o kitoj — tai 
kopūsto lapą, tai šieno 
kuokštelę, kuomi vilioja i 
žalmargę prie savęs. Sykiu I 
viens į kitą skersuoja, nori! 
užlįsti viens kitam už akių, Į 
pasigriebti karvutę sau.

Kiekvienas jų ant kruti-! 
nes turi po juostą, pražam- į 
biai prisisegę, žalios, rau-; 
donos ir geltonos spalvos, 
ant kurių įrašyta: “Konti- 
niuitetas Smetonukas, Sta- j 
sys Lozoraitis...” Kitų var- i 
dų nebeišskaičiau; perdaug t 
trypė, perdaug sukinėjosi į 
susiinteresavę karvutės pa
gavimu...

A. Gilmanas

Pittsburgh, Pa.
VISOKIOS ŽINIOS

Lapkričio 11 dieną įvyko 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo susirinkimas nuosavam 
name. Komiteto nariai pribu
vo visi ir gana skaitlingas 
būrys narių dalyvavo, apie 32. 
J. Šimkus vieną naują narį pri
rašė ir žadėjo į kitą mitingą 
daugiau atsivesti. Nutarta 
gruodžio mėnesį turėti paren
gimą. “Social” nariams ir 
kuopos nariams įžanga veltui.

Nominacijos ir rinkimai at
sibus gruodžio 9 d., penkta
dienio vakare.

Pasimirė du lietuviai
O, manau sau, tai šitokie 

paukščiai turi Lietuvai rak
tą į nelaisvę ir priklauso
mybę. Bet ne jums 
tą karvutę b e pa
gauti. Paragavo ji jū
sų pirštelius ant savo teš
mens per dvidešimt mete
lių; nebemelšit jūs jos, jei
gu tas nuo jos priklausys...

Perbėgau akimis per sve
tainę dar kartą, manyda
mas surasti juose ką nors’ 
su ragais, kad tokią nelais
vę Lietuvai mėgina sugrą
žinti, kokią ji turėjo per po
rą dešimčių metų. Neradau 
— visi atrodo, kaip ir visi 
kiti lietuviai. Jeigu taip, tai 
nesuprantu, kodėl šitie 
žmonės turėtų būti tokie, 
išsigimėliai, jog nori, kad 
vienas lietuvis kitam lietu-

Numirė M. Ramanauskienė, 
83 metų amžiaus, North sides 
gyventoja. Paliko nuliūdime 
du sūnūs ir dvi dukteris, ke
letą anūkų ir proanukų. Lai
dotuvėms patarnavo graborius 
P. Vencas. Palaidota su kata
likų bažnyčios apeigomis.

M. Palulis tapo užmuštas 
per troką gatvėje.

Jono Sarpenskio sūnus ran
dasi New Yorke akių ligoni
nėje. Ten jam buvo padaryta 
operacija ant akių.

Taipgi ligoninėje randasi 
Monika Kabartienė. šv. Jono 
ligoninėje jai padaryta opera
cija. Jai buvo išimtas tūmeris. 
Nesijaučia gerai. Ji yra Lai
svės skaitytoja.

Jonas Deimontas po išėmi
mo akmenų iš blužnies jaučia-

metus 
šio miesto administraciją val
dė demokratai, šiuose rinki
muose laimėjo visi republiko
nai. Išrodo, kad žmonėm 
nusibosta 
rno pasaka.
balsuoja, kad 
mulkintoj us.

, kad 
vienoda mulkini-

Dėl permainos, 
ir už aršesnius

piliečiai rinki- 
už pakėlimą 
$500 metams

EDGEWATER
šio miestelio 

muose balsavo 
policistam algų
ir už sutrumpinimą darbo va
landų iki 40 valandų savai
tėje. Miesto valdininkai smar
kiai priešinosi policistų rei
kalavimams, bet piliečių dide-

si labai gerai. Stičius išėmė 
daktaras Kabakeris. žada apie 
lapkričiu 18 dieną sugrįžti 
namo. Dr. Kabakeris yra lie
tuvis, geras daktaras, moks
lus ėjęs Europoje. Jie keletas 
daktarų turi pasistatę ligoni
nę Doctors Hospital, 251 Ne- 
gle Avė. Gerai prižiūri ligonis 
ir, reikalui esant, daro opera
cijas.

Petras Kuica randasi ligo- 
niriėje jau kelinta savaitė. 
Serga sunkiai.

Lapkričio 8 dienos rinki
muose laimėjo visi demokra
tai, nušlavė republikonus. Nors 
republikonai varė labai smar
kią kampaniją, bet žmonės už 
juos nebalsavo.

Progresyvių Partija turėjo 
vieną kandidatą į ęonsilma- 
nūs, bet neteko sužinoti, kiek 
jis surinko balsų. Taipgi lai
mėjo “amendmentas,” kad 
mokėti veteranams bonus.

Išrodo, kad visos plieno 
kompanijos susitaikys su uni
ja dar šią savaitę. O kada an
glių kasyklose įvyks taika, 
dar nėra žinios. Reikia ati
duoti kreditas John Lewisui, 
kad jis laikosi už darbininkus.

D. P. Lekavičius

JERSEY CITY
Reakcijonierius 

nas A. E. 'Driscoll 
tas šios valstijos
rium. Jis gavo 76,303 balsus 
daugiau, negu demokratų kan
didatas E. II. Wene.

Šiuom sykiu 
daug pagelbėjo 
majoras Kenny,
joro Kenny ir buvusio majo
ro Hague eina smarkios 
frakcijinės varžytinės už šios 
valstijos demokratų vadovy
bę. Kaip tik Mr. Hague in- 
dorsavo kandidatu ant demo
kratų tikieto gubernatoriaus- 
urėdan. Wene, tuoj majoras 
Kenny instruktavo savo frak
ciją balsuoti už republikoną 
Driscoll. Karjeristas Kenny 
nori įrodyti, kad jis, o ne 
Hague, dominuoja Hudson 
pavieto demokratus.

Kaip demokratų, taip ir re
publikonų partijų vadai pe
šasi ne už piliečių gerbūvį, 
bet už savo unarą — už kar
jerą. Kaip vieni, taip ir an
tri tušti barškalai, bet yra 
žmonių, kurie jiems tiki.

Kazys Darbininkas.

❖ 
❖ 

pagelbės. į * 
įsigyk 1

DEKENS OINTMENT, arba rašyki- j * 
te i dirbtuvę. Kaina 2 oz. $1.00; i 
4 oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16 oz. $5.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box G66 Newark 1, N. J.

DORCHESTER, MASS.

PEIST LANE
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligoįių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas, s

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. g'
Tel. EVergreen 7-6288

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

, Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y. 
Tel. EVergreen 8-9770
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LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

iT❖

1 ❖
!

Tpl. AV. 2-4026

DR. JOHN REPSH1S 
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.

1 ❖

•F

•6d*

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

’ gražiai 
įruošta

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

•6A-

* *

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

t

iJ. J. Kaškiaučius, M. D. J
530 Summer Ave.

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796

t BiiiniiiH

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
Tel. Virginia 7-4499

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

yfįniTĮ* ■ynyatrrnyaf v n į...

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407

cs90o

TELEPHONE
STAGG 2-5048

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

S

i

y f
RES. TEL.
HY. 7-3631

'W3

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, .AISNIUOTAS- GRABORIUS 

FUN 
ALBERT J. BALTO

L HOME 
TRŪNAS, Manager 

(Laisniuotas BAlsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainžp 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y
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tingą Curran as ir jo pakali
kai nedrįso leisti nariams bal
suoti — neleido balsuoti pa
kėlimu ranku (apie slaptą 
balsavimą Curran as seniai

Viešnia
Laisviočius atlankė Domice" 

lė Monkofsky iš Port Henry,

Auditorija “Priviso” 
Pilna Karveliu

toj Dr. Raškiau čiaus Svar
bi Paskaita Apie Meną

Dr. J. J. Kaškiaučius

I Nepraleiskite progos, rytoj ; 
(sekmadienį), lapkričio 20- ) 
tą, 3 vai. po pietų, daktaras | 
J. J. Kaškiaučius duos popu- į 
liarišką ii- labai įdomią' pa- Į 
skaitą apie meną, ypatingai į 
bus nušviesta poezijos klausi- ' 

, mas. Klausimai, kas yra po-i 
. ezija, kas tas poezijos ritmas, j 
kas rimas, ne kiekvienam su-Į 

i prantama. šie klausimai bus . 
. išaiškinti mūsų prelegento ! 
| paskaitoje.

Be to, jei tik bus laiko, ga- j 
lėsime padiskusuoti ir atei
nantį LMS suvažiavimą, duo
ti jam. sumanymu. Todėl vi
si bukink? Lietuviu Kultūri
niam Ceptre, ir laiku, lygiai 
3 vai. • Rengėjai.

Teisėjas Neleido Curranui
Pagrobti Marininky Uniją;
Curranas Ėmėsi Smurto

/

Biruta Ramoška Radijo- 
Televizijos Programoje

Praėjusį sekmadienį teko i 
matyti Biruta Ramoškaitę te- ! 
levizijos programoje, vadina- ' 
moję “Say It With Acting,” ! 
trumpu veiksmeliu programo-, 
je, 6:30 vakaro, Channel 4. | 
Biruta gražiai atrodo, kaip i 
kad ir asmeniškai scenoje ma
tant. ji jaučiasi, kaip namie. 1

Birutai, kaip ir visiems pro- } 
gramos dalyviams, buvo sta-; 
tomi klausimai. Be kitko, jos 
paklausė, iš kur jinai gavo ! 
tą nepaprastą vardą.

—Tai tradicijinis lietuviu 
tautos vardas, — atsakė Biru
ta.

— Kaip jūs gavote tą var
dą?—klausė jos. Biruta drą
siai atsakė:

— Esu lietuvaitė, lietuvių 
kilmės.

Biruta, tikimasi, vėl daly- i 
vans toje pat programoje, tuo 
pat laiku, šį sekmadienį, lap
kričio 20-ta. * I

FILMOS-TEATRAI

Pataisa
Vakar dienos Laisvėje, pa- į 

ruošiant spaudai L. K. pra- ■ 
nešimą apie dalyvausiančio 
(dvasioje) L. Prūseikai pa- i 
gerbti bankiete Jurgio šal
čiaus pasveikinimą įvyko klai
dą. Drg. šalčius (iš Hobo
ken) pirkosi bankieto tikietą 
už $2.50 ir įteikė $5 Prūsei
kai pasveikinti. Atsiprašome.

Matyk Naujausias Filmas! 
Išsivysiančią Istoriją!

3 Didžiųjų Ministrai Sueina Pa
ryžiuje. * Prancūzai Duelistai 
Sprendžia Įžeidimų. * Marcei 

Cerdan Palaidotas Afrikoje.
“POLICEMAN’S HOLIDAY” vė

liausias MARCH OF TIME.

EMBASSY Theatres
Broadway ir 72nd St. — 50th St. 

ir Rockefeller Plaza.

Stanley Teatre, 7th Ave., 
netoli 42nd St., New Yorke, 
rodoma ‘„‘The First Front,” 
vaizduojanti mūšį dėl Stalin
grado, gavusi 1949 metų pri-į 
zą tarptautiniame filmų fes
tivalyje, Pragoję. Taipgi ro
do spalvingai fotografuotą 
Tarybų Sąjungoj šių metų ge- J 
gužinę.

. Embassy Newsreel Teatras į 
prie Broadway ir 46th St., Į 
New Yorke, pasaulio seniau- * 
sias žiniškų filmų rodymo te- ■ 
atras, nebebus vien žinišku. ; 
Jis pradėjo rodyti pirmavau- i 
kės filmas, pradedant su l 
“Quartet.”

ši filmą sėkmingai rodyta į 
Sutton Teatre per 34 savai- į 
tęs. Tačiau patalpų savinin- [ 
kai turėjo sutartį teatrą už-1 
leisti kitiems, tad “Quartet” ! 
perkeliama į Embassy Teatrą. į

Embassy žiniškas filmas ! 
pradėjo rodyti lapkričio 2, i 
1929 m. Iš karto turėjo d i- ■ 
delio pasisekimo, po visą ša- i 
lį įsitaisė šimtus teatrų, vie- i 
name tik New Yorke bent tu- | 
žiną. Tačiau padėtį, sako jie, , 
pakeitė televizija, teatrai j 
laipsniškai pereina rodyti re- ■ 
guliarių, pilno ilgio filmų, o 
žinelių, kaip ir visur, dadeda 
tik priedams. Dabar New į 
Yorke liekasi vien žiniškoms . 
filmoms rodyti tik du teatrai 
— 72nd St. ir Broadway, ir i 
Radio City.

★
New Yorko Paramount te- 

berodo “Chicago Deadline.”

Brooklyno Paramount rodo 
“Holiday Inn” ir “Lady Eve.”

Radio City Music Hall — 
filmą “That Forsyte Woman.” 
Didžiojoje scenoje “Curtain 
Time.”

★
Roxy Teatre rodo linksmą 

muzikališką “Oh, You Beau
tiful Doll,” taipgi yra aktai 
scenoje.

★
Victoria turi linksmą, juo

kingą “All the King’s Men.”

Praėjusį) ketvirtadienį ma- i 
rininkai, nariai CIO National- i 
Maritime Unijos, laimėjo teis
me pirmąjį kovos už teises 
unijoje punktą, kuomet fedo- 
ralis teisėjas Sidney Sugar
mą!) uždraudė Curranui sta
tyti į vietinio lokalo valdvie- I 
tęs savo paskirtus viršinin
kus vietoje tų, kuriuos išrinko 
nariai.

Laikiną drausmę, iki toli
mesnio sprendimo, įvyksiančio 
ateinantį antradienį, teisėjas 
suteikė narių išrinktajam uos
to agentui David Drummon- ' 
du i to prašant. j

Currano pašaukta policija į 
būriais buvo atvykusi į uni
jos centrą ir apsupusi gatves 
aplink tą centrą praėjusį tre
čiadienį, . teikti eurraniečiams. 
visokiausią globą. Tačiau su
ėję tūkstančiais eiliniai mari- 
ninkai, savo pasišventimo ir 
geros vadovybės dėka, iš
saugojo savo pozicijas ir iš
vengė atakų, ant savo išrink
tųjų.

Policija tebedežuravo cen- 1

trą ir ketvirtadienį.
Unijistų gautoji teisme lai

kina drausmė įsakė penkiems 
v i s a ša 1 i š k i e s i em s v i r š i n i n k am s 
nesikišti į vietinių unijistų rei
kalus. Tais penkiais yra Cur
ran, Stone, Neal Hanley, A- 
drian Duffy, Hulbert B. War
ner.

Pasišovęs nariams diktuoti, 
turįs savo politikos globėjais 
laivų kompanijas, milijonie
rių spaudą, miesto policiją, 
Curranas, tačiau, tęsė ir to
liau savo užmačias nariams 
diktuoti. Į newyorkieciu na
rių šauktą mitingą ketvirta
dienio vakarą Curranas, sako 
nariai, atsivedė būrius busais 
ir kitomis priemonėmis suga
bentų iš kitų uostų savo pa
kalikų. Jie suėjo į St. Ni
cholas Areną anksti, užėmė 
artimąją prie scenos salės da
lį, pasiskelbė vadovaują mi
tingui ir “nubalsavo” neįleis
ti vadovybėn narių išrinkto
sios valdybos'iš 14-kos narių, 
su Drummondu priešakyje.

Tačiau net taip užgrobę mi-

užmiršo), tik jo pakalikai už
bliovė ir Curranas paskelbė 
“laimėjęs balsavimą” praša
linti narių išrinktą valdybą.

Vienok kova tuo nesibaigė. 
Paskelbęs “laimėjimą,” Cur
ranas su savo .pakalikais išė
jo, tačiau mitingo šaukėjai, 
vietiniai nariai, pasiliko. Keli 
tūkstančiai narių, su savo iš
rinkta vadovybe, svarstė bū-

N. Y., atvykusi čionai biznio 
reikalais, o kartu ir šiaip pa
sidairyti po didmiestį, pasima
tyti su savo artimaisiais. Jos 
vyras Joe tenai, Adirondacks 
kalnyno ežerų srityje, prie 
Lako Champlain, užlaiko 
gražią užeigą, Bulwagga Bay 
Restaurant.

Miestan atvykti retai pasil 
taikančią progą jinai panau-

Iš visos Amerikos karveliai 
—mūsų apdainuoti mėlynieji, 
ir visokiausieji — šimtais, gal 
tūkstančiais “suskrido” į Li
berty Auditoriją, Richmond 
Hill. Priežastis — gale sa
vaitės (18, 19 ir 20 lapkri
čio) ten vyksta karvelių paro
da, jau antroji metinė Audi-

LDS Bowling League Standings

and 180.

incl. games of Nov. 1, 1949

Team Won I.ost Handicap

No. 6 12 15 159
No. 2 12 15 163

RESULTS OF GAMES RO^

Team No. 2 1 2 3 Total
Geo. Norkus 136 136 136 408
Chas. Balchunas 137 105 96 338
Vincent Chepulis 92 112 81 285
Chas. Jankaitis 167 156 141 464
Gene Sadauskas 167 128 179 474

Handicap 141 141 141 423
Gross 840 778 774 2392

Team No. 4 12 3 Total
Pop Navikas 110 103 154 367
Joe- Krupski 154 130 170 454
Bill Malin 128 128 128 384
Blirįd 125 125 125 375
Geo: Prentis 142 142 142 426

Handicap 142 142 142 426
Gross 801 770 861 2432

Team No. 6 12 3 Total
Joe Nevins 105 88 107 300
Stan Nevins 149 105 143 397
Simon 126 133 154 413
Robert Feifer 150 170 184 504
Al Nevins 125 130 163 417

Handicap 137 137 137 411
Gross 729 763 887 2442

INDIVIDU Al

Gam
J. Pal tan ------- --- ---------- ---------- If
2. A. Dohinas --- -- —- — — 2Z
3. G. Sadauskas -.................... — - '2'
4. D. Wetzler — - - - - 1'
5. T. Navikas — -■.— — —• - - 2'
6. G. Prentis — --- — — — — 2'
7. R. Feifer — —----------------- 2<
8. C. Bender — — — — — — 2'
9. Al Nevins — — — — 2

10. G. Norkus-------------- — -- —
11. C. Young — — — — — — 1
12. B. Malin------------—--------- —■
13. C. Jankaitis — — — — — 2
14. J. Krupski — — — — — — 1
15. Simon -.. — — — — — 1
16. P. Rainys —t — — — — — 2
17. Al Sherry U------- — -------------- 2
18. W. Skodis V---------- ------------------ 2
19. S. Nevins----------------------- .— 2
20. J. Surba--------------------------1
21. C. Balchunas — — —— — 2
22. M. Grigas— — — —------ 1
23. V. Gogas--------- '--------------------2
24. S. Vcchkys — -- — — 2
25. C. Sipowitz — — — — — 2
26. P. Navikas - ----------— — — 2
27. J. Nevins — — — — — — 2
28. V. Chepulis -------    1

Handicap based on 70% of the di

No. 5 8 19 190
No. 3 18 9 115
No. 1 18 9 141
No. 4 13 14 162

WLED NOVEMBER 1, 1949

Team No. 3 12 3 Total
Paul Rainys 137 145 114 396
Carl Bender 137 124 133 394
J. Surba ' 130 117 166 413
Joe Paltan 167 175 142 484
Tony Navikas 134 113 134 381

Handicap 96 96 96 288
Gross 801 770 785 2356

Team No. 5 12 3 Total
Steve Vechkys 106 109 107 322
Chas. Sipowitz 110 120 113 343
Blind 125 125 125 375
Wm. Skodis 144 140 115 399
Chas. Young 133 133 133 399

Handicap 158 158 158 474
Gross 776 785 751 2302

Team No. 1 1 2 3 Total
Al Sherry 139 157 137 433
Mike Grigas 129 167 201 497
Vito Gogas 133 82 90 305
Dick Wetzler 153 150 169 472
Al Dobinas 138 156 222 516

Handicap 125 125 125 375
' Gross 817 837 944 .2598

, AVERAGES
High High 

e« Pins Aveg. HCP Game Serie*
5 2549 169 5 210 572
1 4027 168 8 222 '565
1 4015 168 8 212 536
1 1794 163 11 197 504
7 4205 155 17 155 549
1 3655 152 19 220 526
1 3553 148 22 213 535
7 3926 147 23 198 525
1 3521 146 23 186 48b
9 1315 146 23 173 444
6 2295 143 25 182 504
9 1243 138 29 176 456
4 3299 137 30 177 472
2 1645 137 30 170 463
2 1639 136 30 154 413
7 3585 132 33 183 476
1 *2794 133 32 170 427
7 3518 130 35 175 467
7 3403 126 37 189 451
2 1532 126 37 166 413
7 3374 124 39 176 441
8 2090 116 44 201 497
4 2854 114 46 163 434
4 2856 114 46 143 398
4 2829 113 46 164 420
4 2733 113 46 165 391
7 3034 112 47 151 401
5 1337 89 63 112 306
[Terence between Individual average

dus tolimesnei, kovai už iš
saugojimą eilinių narių teisių 
unijoje ir pačios unijos.

Mitinge skaityta džiuginan
ti laiškai iš kitų uostų, kur 
eiliniai nariai marininkai pa
sižada remti New Yorko eili
nius narius prieš Currano ma
šiną. Tokie pažadai atėjo iš 
eilės rytinio pajūrio stam
biausiųjų uostų, tarpe kitų, iš 
Baltimorės, Bostono. Baltimo- 
rės uostas yra antras didžiau
sias.

Eilinių narių kova prasidė
jo jau seniai, Curranui pra
dėjus daryti laivų savinin
kams nuolaidu, nedarbą ma- 
rininkuose pradėjus rišti dis- , 
kriminavimu, mėtymu iš dar- ) 
bu sveturgimių, pažangiųjų, i 
tautinių mažumų kilmės mari- į 
ninku. Vietoje reikalauti i 
trumpesnių darbo valandų, 
daugiau mokesties, Curranas 
pradėjo stumti grupes mari- 
ninkų iš darbų. Randasi to- j 
kių, kurie, seniau išdirbę lai
vuose daug metų, dabar jau 
antri ar treti metai būnai be I 
darbo, yra skurdinami. Kova i

I prieš tas blogybes tęsis.
Marininkams pradėjus su

kilti prieš tas sąlygas, Cur
ranas kiekvieną pasijudinusį 
veikti už darbą ir duoną ap- 
šaukinėja raudonaisiais ir 
stengiasi prašalinti iš unijos, 
ypatingai iš vadovybės. J

dojo ir ątlankyti lietuvių 
įstaigas, apie 'kurias jinai ži
nojo iš skaitymo spaudoje ar 
iš pokalbių su žmonėmis. At
lankė ir Lietuvių Kultūrinį 
Centrą, pas kurio gaspadinę 
ir jos šeimą, M. ir P. Zeikus, 
East New Yorke, viešnia buvo 
apsistojusi.

Pirm išvykdama namo, 
viešnia dovanojo $3 Laisvei 
perkraustyti į naujas patal
pas, taipgi užsirašė dienraštį.

Dvejų metų amžiaus kūdi
kis iškrito per langą iš 4-to 
aukšto Stuyvesant Town pro
jekte ir užsimušė.

Bertha Seidman, 25 metų, 
newyorkiete, užsimušė nukri
tusi nuo 6 aukštų namo sto
go prie 258 Division St.

MIRĖ
Tonincalia Waluzis, 56 me

tų amžiaus, gyvenusi 379 Ri
verdale Ave., Brooklyn, N. 
Y., mirė lapkričio 17 d. Pa
šarvota Shalins-šalinsko šer-; 
meninėje, 84-02 Jamaica Ave., I 
Woodhaven, N. Y. Bus pa
laidota pirmadienį, lapkričio 
(Nov.) 21 d., šv. Jono kapi
nėse. Paliko vyrą Louis, 3 
dukteris: Elizabeth, Jean ir 
Lorllą; sūnų Joną ir 6 anū
kus.

Dario Biancardi, 40 m. am
žiaus, gyvenęs 100 Lynch St., 
Brooklyne, mirė lapkr. 15 d., 
namuose. Kūnas pašarvotas 
Povilo Gusto koplyčioje, 354 
Marcy Ave., Brooklyne.

Laidotuvės įvyks lapkr. 19 
d., šv. Jono kapinėse. Velio
nis paliko nuliūdime žmoną 
ir du sūnus. Laidotuvių ap
eigomis rūpinasi Gusto laido
tuvių įstaiga.

' EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

tori joje. Ją surengė Queens 
Pigeon Fanciers organizacija. 
Kviečia visus.

Buvęs brangakmenių ko
mersantas Samuel Schmuklcr, 
82 metų, mirė iššokęs iš savo 
buto 15-me aukšte 100 River
side Drive. Dosėtkai žmonių 
stebėjo įvykį. Ne vieną išgąs
tis vos nenustelbė.

Dr. A. Petriką |
DANTŲ GYDYTOJAS A 

221 South 4th Street | 
BROOKLYN, N. Y. X 

Tėl. EVergreen 7-6868 X

Valandos: X
9—12 ryte; 1—8 vakare x 
Penktadieniais uždaryta

+----- -------------------------------------------------------------------------------f3
į Išdirbėjas Likviduoja Sandėlį!
1 100% Vilnoniai Worsted Siutai
į Padaryti pardavimui po $50.00 ir viršaus
Į Dabar užsidarant, parsiduoda po................................. $27.50 Į
Į Tiktai per trumpą laiką.
I Overkautai padaryti pardavimui po $37.50 i
į Dabar už nuostolingą kainą parsiduoda po . . . $21.50
i KRANE CLOTHING CO. i
! 141 Fifth Ave., kampas 21st St., •
! New York City :

-------------------- ------------------- -------------

TONY’S dL
UP-TO-DATE >

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

—

Į S. S. Lockett, M. D. į 
i GYDYTOJAS Į

• 223 South 4th Street į 
■ BROOKLYN, N. Y. •

1 Valandos: •
) 1—2 dienom; 6—8 vakarais |
Į Ir Pagal Pasitarimais 1

j Telefonas EVergreen 4-0203 *
■ 
L_______________________ !

ZUPP’S D AD 411 GRAND STREET O Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

| TELEVISION

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET, 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

“PUIKUS MENO VEIKALAS!” — Compass.
ARTKINO ČERSTATO

Neužmirštamąją Istoriją Epiškojo Rusijos Mūšio Lauko! 
šėlstantis Pragaras prie Volgos!

THE FIRST FRONT’’
(Mūšis dėl Stalifigrado)

Matykite 
Churchillą ir Staliną svarstant Antrąjį Frontą 

Nikolai Čerkassov kaipo Rooseveltas
GALUTINIS 200 GVARDIEČIŲ ŽYGIS 

Muzika Aramo Chačaturiano
Didžiausiai Frizuota Filmą 1949 Tarptautiniame 

Festivalyje Pragoję

Taip pat: Stambus Judis Magi-spalvomls!

“Gegužine Sovietų Sąjungoj—1949”
Gnp A ]VT K Y ?th Avė. tarp 42 ir 41 Sts.

A ■" J Durys atsidaro 8:45 A. M.—WI. 7-9680

f .DS WOMEN’S BOWLING STANDINGS

1.
2.

Amelia Burba — — 
Use Bimba — —

incl. games of Nov.

Won Lost Pins

2, 1949

Games Avg. HCP
High
Game

155
117

High
Series
401
321

— — 3
--------5

0
1

1473
1530

12
15

122
102

22
34

3. Adele Grannas — --------3 3 1312 ' 12 109 30 139 347
4. Alga Baltrušaitis — — 3 3 850 9 94 39 140 355
5. Sylvia Pužauskas — ------- 2 , 4 959 12 79 48 121 317
6. Mary Misevičienė — — 1 2 536 8 69 54 91 204
7. Helen Yeskevich — ------- 1 5 2108 15 140 12 242 506

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

LITUANICA SQUARE

restaurant
RF.STTI.TS OF GAMES BOWLED Nov. 2, 1.949

1 2 8 Total Won
Helen Yeskevich 135 116 122 373 1 2 3 Total

Net 135 116 122 373 Use Bimba 97 96 89 282
Handicap 9 9 9 27 Net 97 96 89 282

Gross 144 125 131 400 Handicap 33 33 33 99
Won XXX Gross 130 129 122 381

1 2 3 Total Won XXX XXX XXX
Alga Baltrušaitis 78 140 137 355 1 2 3 Total

Net 78 140 137 355 Mary Misevičienė 55 91 58 204
Handicap 46 46 46 138 Net 55 91 58 204

Gross 124 186 183 494 Handicap 66 66 66 198
Won XXX XXX Won XXX

1 2 3 Total 1 2 3 Total
Sylvia Pužauskas 62 71 70 203 Adele Grannas 109 109 109 327

Net 62 71 70 203 Net 109 109 109 327
Handicap 45 45 45 135 Handicap 30 30 30 90

Gross 107 116 115 338 Won XXX XXX

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

„kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

Catherine Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

282 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Lapkr. 19, 1949




