
Sekmadienį Colombia res
publikoje įvyks neva rinki
mai.

Per pastarųjų keletą savai
čių toje Pietų Amerikos šalyj 
vyko baisus teroras. Keletas 
šimtų žmonių tapo nužudyta, 
daug suareštuota ir įkalinta.

šalies parlamentas, kuriame 
liberalai turėjo šešių balsų 
daugumą, tapo suspenduotas.

Aukščiausias šalies teismas, 
kuriame dauguma teisėjų bu
vo pažangesni, — taipgi su
spenduotas.

šalyje viešpatauja negirdė-

Darjbo Žmonių
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Colombia Rinkimai.
Šaukia Žmones Streikuoti.
Kas Ten Darosi!
Sveikina.
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kinu LIAUDIES VALDŽIA Vėliausios Žinios
PASIŽADA IŠLAISVINT
TIBETO ŽMONES
Dvasinis Tibetiečiu Vadas Prašo Liaudies 
Armiją Nušluot Tibeto Žmonių Išdavikus

Maskva. — Sovietinė žinių agentūra TASS tvirtina, 
i kad amerikonai planuoja rekrutuot vokiečių armija va
karinėje Vokietijoje karui prieš Sovietų Sąjungą.

Maskva. — Sovietų kariuomenės laikraštis Raudonoji 
i žvaigždė rašo, jog amerikonai ir anglai gabena išardytų 
■Vokietijos fabrikų mašineriją į fašistinę Ispaniją. Tai 
I tinkama kariniams įrankiams gaminti mašinerija.
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AMERIKONAI PALAIKO
KARINIUS FABRIKUS
VAKARŲ VOKIETIJOJ
Laužo Potsdamo Sutartį; Nepastoja Kebo 
Vokiečių Armijai Rekrutuot prieš Sovietus

tas teroras, kuriam vadovau
ja konservatyvių partija su 
Laureano Gomez priešakyje.

★ ★ ★
Laureano Gomez nesenai 

grįžo iš Ispanijos, kur jis iš
buvo daugiau, kaip pusantrų 
metų.

Jis mokėsi ten teroro tech
nikos. Budelis Franko davė 
jam lekcijas, kaip žudyti pa
žangius žmones.

Laureano Gomez sekmadie
nį bus renkamas prezidentu, 
—jis bus tik vienas kandida
tas.

Liberalai atsisakė rinkimuo
se dalyvauti; jų kandidatas 
ištraukė savo kandidatūrą.

Liberalai šaukia Colombijos 
liaudį sekmadieni streikuoti— 
neiti prie urnų.

★ ★ ★
Panamos respublikoje šio

mis dienomis įvyko “pervers- 
mas”: policija nuvertė šalies 
prezidentą, Dr. Danielių F. 
Chanis’ą.

Pastarasis, per kovą, atga
vo savo vietą.

Panamoje siautėja mūšiai.
Haiti respublikoje verda 

teroras.
Venezueloj vyrauja baisi 

priespauda, reakcija.
Argentinoje—tas pats!

★ ★ ★
Lotynų ;Amerika yra pri

pažinta “demokratiniu pasau
liu.“ Kokia ten tvarka, ko
kia laisvė, skelbia komercinė 
spauda.

Ne vienas Lotynų Amerikos 
respublikų atstovas Jungtinė
se Tautose atsistojęs bliauna 
prieš liaudiškas demokratijas 
Europoje, taipgi prieš Tary
bų Sąjungą.

Tačiau bjauresnių, žiaures
nių veiksmų nūnai nerasite 
niekur, kaip tūluose Lotynų 
Amerikos kraštuose!

Deja, mūsų valstybės de- 
partmentas, mūsų Jungtinių 
Tautų vadovybė apie tai bi
josi viešai prisiminti!

Ten, mat, žudomi, kalina
mi, persekiojami progresyviai 
žmonės,—darbininkai ir dar
bo valstiečiai!. . .

★ ★ ★
“Sveikinam Lietuvių Namo 

Bendrovės suvažiavimą su 
$10. Pasitikim, jogei Jūsų 
tarimai atneš visiems progre- 
syviams lietuviams didžiulės 
naudos. Margaret^ ir Alek
sandras Valilioniai. Fort Lau
derdale, Florida.“

Tokių sveikinimų suvažiavi
me bus ir daugiau. Draugai 
Valilioniai, siųsdami man sa
vo proxy, nepamiršo ir pini- 
giškai suvažiavimą pasveikin
ti. ★ ★ ★

Suvažiavimas, kaip žinia, 
įvyksta šeštadienį, lapkričio 
26 d.

Svarbu, kad jame, suvažia
vime, būtų juo daugiau akci
ninkų.

Brooklyne ir apylinkėje gy
veną akcininkai būtinai pri
valo dalyvauti.

O jeigu negali patys daly
vauti, prašomi įpareigoti ki
tus, sau patikimus žmones, 
įteikiant jiems proxy.

★ ★ ★
Kurie galite, būtinai po su

važiavimo pasilikite bankie- 
tui. Jis bus geras, iškilmin
gas ir, žinoma, geram tikslui.

Kinijos ir išlaisvintųHong Kong.
Liaudies Respublikos val
džios pirmininkas Mao Tse- 
tung per radiją iš Pekingo 

i šaukė į Tibeto žmones pa- 
i siliuosuoti nuo esamosios 
! priespaudos ir p r i s idėti 
! prie vieningos ir geroviš- 
-kos Kinijos.

Ištremtas iš Tibeto Pan- 
Ichen Lama, 12 metų am- 
i žiaus, buvęs vyriausias 
i dvasinis tibetiečiu vadas ir 
j valdovas, atsišaukė per ra
diją į kinų Liaudies Armi- 

! jos generolą Peng Teh-hu- 
l ai; prašė, kad pasiųstų ar
miją į Tibetą, kad nušluotų 
visus išdavikiškus gaivalus

i -- ------------------------------------------------------------------

“3 Prezidentai” per
5 Dienas Panamoje

Panama City. — Polici- 
i jos komandierius Jose A. 
i Remon ketvirtadieni pa
skelbė Panamos prezidentu 
•Arnulf a Ariasa. Tai jau 
i trečias “prezidentas’’ nuo 
i praeito sekmadienio.

Sekmadini policijos va
dai, grūmodami kulkosvai
džiais, privertė prezidentą 
Danielių F. Chanisą pasi
traukti ir jo vieton paskyrė 
vice-prezidentą Robe rtą 
Chiarį. ,

Panamos seimas ir auk
ščiausias teismas nuspren
dė, jog Chanis yra teisėtas 
prezidentas, bet polici ja ne
leido jam grįžti i preziden
tini palocių. Policininkai 
apšaudė studentus ir kitus 
piliečius, demonstruojan
čius už prezid. Chaniso su
grąžinimą.

' Filipinų Sukilėliai 
Kertasi su Armija

M'anila. — Verda mūšiai 
tarp sukilėlių valstiečių 
(hukbalahapų). ir kariuo
menės Batangas provincijo
je, 60 myliu į pietus nuo 
Manilos, Filipinų sostinės. 
Bent 1,000 valstiečiu atkak
liai kertasi su armija.

Prezidento Elp. Quirino 
pasiųsti lėktuvai ir kariniai 
laivai tain pat bombarduoja 
ir apšaudo sukilėlius.

Mažažemiai ir bežemiai 
valstiečiai reikalauja pada
lint jiems dvarų žemes.

Jankis Verčiamas Sumokė! 
Kinam Tarnautojam Algas

Hong Kong. — Jungtinių 
Valstijų atstovybės narys 
generolas Robertas H. Sou- j 
le rengėsi išplaukt ameriki
niu laivu iš Šanghajaus. Bet 
kinu liaudininkų valdžia 
pareiškė, kad ils pirma tu
ri sumokėti kinams savo 

| tarnams algas, kurių jie 
i reikalauja.

Pranešama, kad gen. So- 
■ ule bus sulaikytas šangha- 
juje, iki jis atsiteis savo 
tarnautojams.

Tibeto žmo
nes.

Generolas Peng taip pat 
per radiją atsakė, jog artė
ja laikas, kada Liaudies Ar
mija išlaisvins Tibetą.

Tibetas yra laikomas sa- 
vivaldinė Kinijos provinci
ja. Tibetas rubežiuojasi su 
Indija. Dabartinis dvasinis 
ir žemiškasis Tibeto valdo
vas Dalai Lama, 16 metų 
amžiaus, yra Anglijos įta
koje.

(Anglų - amerikonų poli
tikieriai pastaruoju laiku 
tarėsi,' kaip padaryt Tibetą 
tvirtove prieš kinų komuni
stus.)

Frakcijos Policija 
Medžioja Lenkus

Paryžius—Slaptoji fran- 
cūzų policija suėmė Lenki
jos konsulo pavaduotoją A. 
M. Ščerbinskį, lenkų leite
nantą Myškovskį ir kelioli
ka kitų; areštavo Lenkijos 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vus, lenkų boy skautų vei
kėjus, (veteranų ir kitų len
kų organizacijų vadus. Žan
darų valdyba pasakoja, kad 
iie “gal esą šnipai.”

Franci jos valdžia keršija 
už tai, kad Lenkija arešta
vo francūzu konsulato narį 
And. S. Robineau, kaip ka
rinį šnipą. Robineau raštu 
prisipažino šnipavęs.

Republikonai Šaukia 
Pavaryt Acliesoną 

i

Washington. — Penki re
publikonai kongresmanai 
pasirašė atsišaukimą, rei
kalaudami pavaryt valsty
bės sekretorių Deana Ache
son ą ir kitus valstybės de
partment valdininkus dėl 
to, kad Achesonas tupjaus 
neprivertė Kinijos Liaudies 
Respubliką paleisti suimtą 
Amerikos konsulą Angusą 
Ward a. v

Wardas ir keturi jo padė
jėjai buvo areštuoti spalių 
24 d. už kino tarno sumu
šima.

Pasitraukia Atomu Jėgos 
Komisijos Pirmininkas

Washington. — Valdinės 
Atomų Jėgos Komisijos 
pirmininkas Davidas Li- 
lienthal pasitraukia iš vie
tos. Savo pareiškime prezi
dentui Trumanui jis sako, 
jog nori daugiau laisvės 
kalbėti atominiais klausi
mais.

Jau pirmiau Lilienthal iš
sireiškė, kad valdžia su per 
dideliais savo sekretais 
trukdo atominės jėgos iš
vystymą civiliniams reika
lams.

ORAS—Giedra ir šalčiau.

Burma. — Sukilėliai apšaudė skrendantį per Burma 
amerikinį lėktuvą ir sužeidė jo lakūną.

Bucharest, Rumunija. — Rumunų teismas nusmerkė 
mirti 4 Rumunijos karininkus, kaip vakarinių valstybių 
šnipus. 12 kitų asmenų tapo nuteisti kalėjiman už bend
radarbiavimą su svetimaisiais Rumunijos Liaudies Res
publikos priešais. 1

London. — Pranešama, kad Anglijos valdžia rengiasi 
pilnai pripažinti Kinijos Liaudies Respubliką. Nori ap
saugoti šimtus milionų dolerių anglų kapitalo, įvesdinto 
Kinijos pramonėse; taipgi nori prekybos su Kinija.

Hong Kong. — Kinu Liaudies Armija atėmė iš tauti
ninkų Tsunyj, 130 mylių į pietus nuo jų sostines Čung- 
kingo.

Tautininkų armija Szečvano provincijoje traukiasi 
atgal į pietų vakarus.

London. — Anglijos Darbo Unijų Kongreso vadai 
užgyrė valdžios raginimą nereikalaut algų pakėlimo.

------------------------------ I

Chicago. — Apskaičiuota, jog nelaiminguose Thanks
giving (Padėkų) Dienos atsitikimuose žuvo bent 10$) a- 
merikiečiai — daugiausia automobilių nelaimėse.

Hong Kong. — Pranešama, jog kinu tautininkąi per
kelia savo sostinę iš čungkingo i čengtu.

Darbininkai ir Studentai Uoliai
Remia Kinijos ■ Liaudies Valdžia

Seoul, .Korėja. — New 
Yorko Times koresponden
tas Walter Sullivan rašo, 
jog kinai darbininkai r ir 
studentai yra ištikimi nau
jai Kinijos Liaudies Res
publikai. Jie net entuzias
tiškai remia liaudies val
džią.

Tatai matė pats Sullivan, 
neseniai būdamas Šangha- 
juje. Jisai sako, jog kai ko
munistai - liaudininkai ner
ėmė valdžią į savo rankas,

Amerika Laukia Konsulo 
Grįžimo iš Kinijos

Washington.— Amerikos 
valdžia kreipėsi i Kinijos 
Liaudies Respubliką, kad 
pergabentų paliuosuotą a- 
merikinį konsulą Angusą 
Wardą su keturiais jtf pa
dėjėjais į Tientsin uostą. Iš 
ten jie galėtų lėkti ar 
plaukti į Jungtines Valsti
jas ar kur kitur.

Konsulas ir jo padėjėjai, 
jų tarpe du Amerikos pi
liečiai, buvo areštuoti Muk
dene spalių 24 d. už tai, kad 
jie sumušė kiną konsulato 
tarną, kuomet tarnas • pa
reikalavo užmokėti jam 
priklauso.mą algą.

Kinų liaudies teismas lap
kričio 23 d. nuteisė juos po 
3 iki 6 mėnesių kalėti; bet 
suspendavo bausme ir įsa
kė tuojau iš Kinijos išsi
kraustyti.

IK ALINTA 10 JANKIŲ 
VOKIETIJOJE

Augsburg, Vokietiją. — 
Karinis amerikonų teismas 
nuteisė 10 iankių kareivių 
į sunkiųjų darbų kalėjimą 
trims mėnesiams iki pusės 
metų. Jie baudžiami už tai, 
kad užpuldinėjo civilinius 

I vokiečius.

| kiniški pinigai sustiprėjo ir 
'pasidarė gana pastovūs. ' 
| Šanghajaus fabrikai veik
liai dirbą nepaisant, kad a- 
merikonai sustabdė me
džiagų ir kuro pristatvmą.

Tas Times koresponden
tas niekur nematė gvvento
jų išstojimų prieš liaudies 
valdžia, nors komerciniai 
laikraščiai ir radijai Jung
tinėse Valstijose rietė pa
sakas apie “kinu valstiečių 
sukilimus prieš komunis
tus.”

Cechu Vyskunai vis Kursto 
Kunigus prieš Valdžią

Praga. — Slaptai susi
rinkę, trylika čechoslovaki- 
jos katalikų vyskupų paga
mino pareiškimą prieš 
Liaudies Respublikos val
džią. Jie grasina atimti ku
nigystę tiem kunigam, ku- | 
rie vykdys naująjį įstaty
mą dėl valdžios 'kontrolės 
bažnytiniams turtams, ku
nigų skyrimui ir seminari
joms. Vyskupai smerkia 
valdžią ir už civilinių šliū- 
bų įvedimą. L

Jie reikalauja, kad kuni
gai, prisiekdami ištikimybe 
respublikai, pridurtu, kad 
tiktai tokiuose dalykuose 
klausys valdžios, kurie ne
sipriešina “Dievo ir bažny
čios įstatams.” \

Gaisrąs Apnaikino Krikščio
niu Šventovę Jeruzalėje

Jeruzalė.— Sudegė “Kris
taus Kapo” bažnyčios bonė i 
(kupolas) ir stogas. Ta baž-! 
nvčia, viena didžiųjų krik
ščioniškų šventovių, yra. 
Jordano arabų užimtoje 
Jeruzalės dalyje.

Sakoma, arabai darbinin
kai, taisydami stogą, nety
čia jį padegė švyturiniais į- 
rankiais (blow torches).

Bonn, Vokietija. —Jung
tinės Valstijos, Anglija ir 
Franci j a pasižadėjo near
dyti septynių didžiųjų plie
no fabrikų ir vienuolikos 
dirbtinio gazolinų gamyklų 
vakarinėje Vokietijoje.

Vakarinės vokiečių vals
tybes premjeras Konradas 
Adenauer, iš savo pusės, 
ketino neleisti karinėms vo
kiečių jėgom atgyti, taipgi 
pastoti kelią nacizmo atku
timui.

Tarp paliekamų fabriki
nių įmonių yra toki naciški 
trustai, kaip Thysseno plie
no įmonės ir I. G. Farben 
chemikalu trustas. Jie tuo- c.

Visuotinas Francijos ~ 
Darbininku Streikay^

Paryžius. — Penktadieni 
milionai Francijos darbi
ninku sustreikavo 24Atf^a* 
valandoms. Visuotina streL 
ką paskelbė Generate Dar
bo Sąjunga (Konfederaci
ja) ir socialistu vadovauja
ma Darbo Jėgos- organiza
cija, kad priverstų valdžia 
pakelti algas ir sugražinti 
unijoms teise laisvai derėtis 
su samdytojais dėl darbo

I sąlygų.
i Francijos valdžia vra už
saldžius algas, o laisvos, 
bendros derybos uždraus
tos iau nuo 1939 metu.

Tiktai Krikščioniškoii 
Darbininku Sąjunga ofi
cialiai nedalyvavo genera- 

iliame penktadienio streike.

Anglies Kompanijos 
Dar Neatsako Lewisui

Washington. — Minkšto-
sios anglies kompanijos dar 
neatsiliepė i Mainieriii Uni
jos pirmininko Johno L. 
Lewiso pakvietimą derėtis 
dėl naujos sutarties.

Pranešama, kad Lewis 
šaukia platųjį unijos komi
tetą tartis, ką reikės Maryti 
gruodžio 1 d. Unija yra 
trim savaitėm pertraukus 
streiką iki tos dienos.

Prezid. Trumanas pasi
kalbėjime su koresponden
tais leido suprasti, kad jis 
naudos teismo indžionkšina 
prieš mąinierius, pagal 
Tafto - Hartlev’o istatvmą, 
jeigu jie panaujins streiką.

CIO Reikalauja Senatvės 
Pensiją N Y, iki $100

New York. — CIO vadui 
kupinėsi i New Yorko vals
tijos valdžią, kad iš savo iž
do tiek pridėtų prie fede- 
ralės social security senat
vės andraudos, kad išeitu 
no $100 nensijos per mėnesi 
darbininkam, sulaukusiems 
65 metu amžiaus.

Vidutinė federalė pensija 
dabar tiktai $26.15 per mė
nesį.

/
jaus galėtų gaminti patran
kas, tankus, bombas ir ka
rinius sprogimus.

Toki fabrikai, pagal ke
turių didžiųjų talkininkų 
sutartį Potsdame, turėjo 
būti išardyti ir jų mašine- 

I rija perduota Į karinius at
pildus talkininkiškom ša
lim, kurios daugiausiai nu- 
kėntėjo nuo nacių karo.

Vakarinių vokiečių val
džios pasižadėjimas neug- 
|dytj karinių jėgų nieko ne
reiškia. Nes Amerikos ge
nerolai vis dar gali rekru
tuoti vokiečių kerinnm^no 

į ir skelbti, kad ji Įtraukia
ma į okupacines jankių jė
gas.
“ Amerikos padiktuota, su

tartis su vakariniu vokiečių 
valdžia taip pat leidžia jiem 
statyti vidutinius prekybos 
laibus ir šešis stambius lai- 
vwy; žada pripažmtRjTokie^ 
^nų konsulus tam tikriems 
kraštams, priimti viena vo
kieti į svarbiausiu Ruhr 
srities pramonių kontrolę 
ir 1.1.

Trukšmas Seime
Vakarinių vokiečiu seU 

mas, po ištisos nakties 
ermyderio, daugumu balsų 
užgyrė amerikonų, anglu ir 
francūzu sutartį su vaka- 
|rų Vokietija. \

Socialistų vadas Kurt 
Schumacher ir jo partiiie- 

Ičiai atstovai šaukė, jog 
premjeras Adenauer me- 

j luoja, išdavinėdamas vokie
čiu reikalus. Schumacheris 
užreiškė\ — Adenauer ne 
vokiečių, bet anglų - ameri- 

ikonų ir francūzu premje- 
! ras!

Seimo daugumas už tai 
■ pareiškė Schumacheriui pa
peikimą ir suspendavo jj
nuo seimo posėdžių per 20 
dienų.

Panaikinta Byla 
Prieš Amtorgą

Washington. — Valdžiai 
reikalaujant, federalis aps
krities teismas panaikino 
bylą prieš Sovietų prekybos 
organizaciją Amtorga ir 
6 jo pareigūnus. Jie buvo 
patraukti teisman dėl to, 
kad neužsiregistravo kaip 
svetimos valstybės agentai.

Jie sakė, iog suprato, kad 
prekybos atstovam nereikia 
registruotis, bet kai Ameri
kos valdžia užųėaė b via, tai 
Amtorgo pareigūnai ir už
siregistravo./

Viesu’ai Pražudė Keliolika 
Žmonių Aktbamoje

Alexander City, Ala. — 
Kartotini viesulai užmušė 
bent 15 žmonių Alabamns 
valstijoje ir sužeidė dau
giau kaip 25. Padarė šimtus 
tūkstančių dolerių medžia
ginių nuostolių.
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Kyla Aikštėn.
Paryžiuje išeidinėjąs savaitraštis “Action” neseniai, 

paskelbė įdomius dokumentus, kuriuos valdžia ligi šiol 
laikė didžiulėje slaptybėje. Nežinia, kaip laikraštis tuos 
dokumentus gavo, bet užtenka to, kad jie yra gauti ir 
paskelbti.

Dokumentuose parodoma, kaip 1940 metais, kada 
Francūzija ir Anglija buvo oficialiame kare su hitlerine 
Vokietija, Francūzijos generolai ruošėsi už
pulti Kaukazo aliejaus šaltinius, — užpulti Tarybų Są
jungą!

Atsimename, tuomet generolas Weygand, vadovas 
francūzų karinių pajėgų artimuosiuose Rytuose, mobili
zavo ten kariuomenę ir oro pajėgas. Tuomet buvo aišku, 
jog tos pajėgos mobilizuojamos ne karui prieš Hitlerį, 
bet prieš Tarybų Sąjungą, bet tai nebuvo oficialiai pri
leista, paskelbta. ;

1940 m. kovo 7 dieną tas pats generolas Weygand, sa
ko dabar iškeltieji faktai, pranešė generolui Gamelinui, 
Francūzijos generalinio štabo vadovu, i, kad jis 
Weygand, suteikė leidimą britų aviacijos maršalui Mit- 
cheliui paruošti užpuolimą ant Baku ir Batum© miestų. 
Įsakymas užpulti buvo gautas iš Anglijos.

Tą pačią dieną Gamelinas pranešė Weygandui, kad j‘is 
pradėtų tartis su turkais, kurių armijos galėtų užpulti 
Kaukazą!

Kodėl Francūzija ir Anglija, pagaliau, nevykdė savo 
pasimojimų, mes šiuo tarpu nežinome: veikiausiai jų ge
nerolai suuodė, kad, jei jie tą padarys, tai gaus smarkiai 
plakti, — Raudonoji Armija jiems duos kailiu!

Kaip ten bebūtų, svarbu tai, kad Francūzijos ir Angli
jos viešpačiams tuomet rūpėjo ne tai, kaip sumušti hit
lerinę Vokietiją, bet kaip kariauti prieš Tarybų Są
jungą.

Argi stebėtina tad, jei Hitlerio armijos per Francuzi-

Kova Prieš Puolimus ant Ateivių 
Turi Būti Sutvirtinta.

Vis daugiau ir daugiau mūsų krašte areštuojama sve
turgimių nepiliečių.

Šiomis dienomis tapo suareštuotas ir įkalintas žymus 
suomių (finų) žurnalistas, dienraščio “Eteenpain” re
daktorius, Knut Heikkinen. Šis dienraštis išeidinėja Yon-

Taipgi suimtas ir Carl Paivo, Suomių-Amerikiečių 
višalpos Draugijos, priklausančios IWO, sekretorius.

Lapkričio 15 dieną suimtas kitas suomių veikėjas, 
pilietis, Asair Latva, iš Wendell, N. H. *

Šitie žmonės ilgai gyveno Amerikoje; amerikinės pilie
tybės jie negalėjo gauti ne dėl jų kaltės. Jie čia turi šei
mas.

Paivo ir Heikkinen padėti po didžiule, $10,000 bėla.
Iš viso ligi šiol Amerikoje (18-koj valstijų) buvo su

imta virš 135 asmenų nepiliečių. Visus juos justicijos de- 
partmentas nori išdeportuoti; negalint tai padaryti, jie 
Visaip persekiojami. Padedami po aukšta bėla ir reika
laujami, ne visi, bet, jų daug, kad jie vienval eitų į valdi
nes įstaigas “pasirodyti.”

Jei Amerikos žmonės tylės, nieko nesakys, tai daugiau 
ir daugiau bus panašių areštų.

Privalome atsiminti, jog daugelis nepiliečių, Ameriko
je ilgai gyvenanačių progresyvių žmonių, turinčių čia

ne-
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Tarptautinė Apžvalga
Rašo D. M. š.I ■ 

Į
Jungtinių Valstijų karo 

komandą supurtė susikuli- 
mas kelių į dvi dienas di
džiulių bombanešių “B-29.” 
Kiekvieno bombanešio pa
statymas atseina apie $1,- 
000,000. New York Times 
rašo, kad orlaivyno genero
lai dėjo daug vilčių ant šių 
bombanešių, ir jų yra pasi
gaminę apie 3,000. Dabar 
pasirodė, kad jie krinta vie
nas po kitam, kaip pašauti 
karveliai. Vyriausybė laiki
nai uždraudė jų skrajoji
mus, kol patirs nelaimių 
priežastis.

Kitas dalykas, tai pasau
linė politika. Washingtono 
politikai ir diplomatai tik 
“sutvarko”, vienos ar kitos 
kapitalistinės šalies reika
lus, kaip tuojau jie vėl 
krinka. Štai, tik apsilankė 
Europoje Valstybės sekre
torius ponas Acheson. Jis 
ten tarėsi su ponais Bevinu 
ir Schumann. .Buvo ir Vo
kietijoj, apsilankė Berlyne 
ir vakarinės Vokietijos rei
kalus “sutvarkė”, net Fran- 
ciją privertė nusileisti, kuri 
bijo atsigavimo Vokietijos 
karinės galios.

Kada Mr. Acheson grįžo 
į Washingtoną, tai jį pasiti
ko prezidentas Trumanas ir 
komercinė spauda rašė, kad 
“Vokietijos reikalai sutvar
kyta.”

Bet štai praėjo kelios die
nos ir vėl New York Times 
redakciniame sušuko : 
“What T© Do With Germa
ny?” (Kas daryti su Vokie
tija?) Reiškia, jau ir vėl 
planai krinka. Ir taip yra 
su Italija, Franci ja, Anglija 
ir kitomis kapitalo šalimis.

Albanija pasipiktinusiai 
atmetė jai priekaištus, buk 
ji ginkluoja Graikijoj par
tizanus. Jos atstovas sakė, 
kad tai didžiausias ir neiš- 
mintlngiausias angliškų di
plomatų išgalvojimas. Al
banija yra tik milijono gy
ventojų šalelė, o Graikija 
turi virš 7,000,000.

Jugoslavijos valdonas Ti
to panaikino draugiškumo 
sutartį su Albanija. Jis iš
vien su Graikijos fašistais 
kėsinaši pulti liaudies de
mokratinę Albaniją. Bet 
kol kas dar nuo to susilai
ko, bijodamas Tarybų Są
jungos ir Balkanų demok
ratinių valstybių.

čechoslovakijos liaudies 
demokratinė vyriausybė pa
skelbė, kad be valdžios lei
dimo vien bažnytinis apsi- 
vedimas bus skaitomas ne- į 
legalus. Tai kaip tik tasĮ

nimo Armija artėja prie 
Chungkingo, kur buvo re
akcinės Čiang Kai-šeko val
džios ponai susikraustę. 
Liaudies Armija laimi per-

vietoj 7,000; kareivių iš re
akcininkų pusės, savo valia, 
perėjo į liaudies pusę. Su
prantama, toki liaudies pa
sisekimai iš proto varo im
perialistus. t

Tuo kartu dvesiančios 
Čiang Kai-šeko valdžios ka
ro laivai, kurie tikrumoje 
yra Amerikos karo laivai,

prekybos laivą Šanghająus 
srityje. Bet nei komercinė 
spauda, nei Amerikos Le
giono vadai \ nešaukia, kad 
reikia skelbti Čiang Kai- 
šeko valdžiai karas.

Italiją purto valstiečių 
sukilimai. Mat, 1948 -metų 
pavasarį, kada buvo parla
mento narių rinkimai, tai 
reakcinės partijos ir ame
rikoniški diplomatai, kurių 
ten buvo gyva galybė, pa
žadėjo duoti valstiečiams 
žemių.

Prabėgo pusantrų metų, 
bet valstiečiai žemių nega
vo. Todėl jie patys pietų da
lyje, Catanzaij) provinci
joj, puolė dvarus ir dalino
si. Prieš juos buvo pašauk
ta policija ir milicija ir net 
armijos daliniai. Bet tokis 
didelis buvo valstiečių sąjū
dis, kad vietos gubernato
rius, nelaukdamas iš cen
trelines valdžios patvarky
mų,pažadėjo dalinti vals
tiečiams dvarų žemę. Tas 
įvykis dar daugiau paaksti- 
no prie sukilimų valstiečius 
kitose provincijose.

A. Cortes i, New York
Timeso korespondentas, kal
tina .komunistus, kad jie 
“sukurstė valstiečius.” 7 
jis taip pat stato klausimą: 
“What To Do With Italy?” 
Ir rašo, tad kalta ir kleri
kalo De Gasperi valdžia, 
kuri “pamiršo” pažadus 
valstiečiams. Jis rašo, kad 
Italijos valstiečiai pasipik
tino ir Jungtinių Valstijų 
valdonais^kurių diplomatai 
1948 metais pažadėjo su 
Marshall© Planu “Italijoje

savo šeimas, norėjo ne kartą patapti piliečiais, bet nega- patsai, kaip pas mus yraI
Įėjo, — valdžia atsisakė jiems pilietybės popierius iš
duoti.

Vienintelė Amerikoje organizacija, kuri rūpinasi su
imtaisiais sveturgimiais, yra American Committee for 
Protection of Foreign Born.

Ši organizacija paduoda pagalbos ranką kiekvienam 
suimtajam, jei tik jis pas ją kreipiasi.
Turime atsitikimų, kur ši organizacija jau padėjo ir 

suimtiesiems ir persekiojamiems lietuviams.
Mes jau esame rašę, jog American Committee for Pro

tection of Foreign Born — Amerikinis Komitetas Sve- 
turgimiams Ginti — šaukia svarbią konferenciją, įvyk
siančią š. m. gruodžio 3 ir 4 dd. Detroit, Mich.

Konferencija įvyks Detroiter Hotelyj. Ji prasidės šeš
tadienį, gruodžio 3 d., 9 v. ryto ir baigsis sekmadienį 4 
v. po pietų.

Atsišaukime į visuomenę, Komitetas, be kitko, sako:
“Amerikiečių laisvės šiandien yra statomos didžiuliu 

pavojun deportacijos isterija, kuri praneša savo šiurkš
tumu visas, praeityje atliktas atakas ant demokratinių 
žmonių teisių, pradedant su Alien and Sedition Aktu, iš
leistu 1798 m., ir baigiant su Palmerio rąidais, vykdytais 
1920 metais.”

Nepiliečiai suimami, kišami į nelaisvę, nepaisant kons
titucijos, ir ten laikomi arba rekalaujama pernelyg di
delių bėlų: nuo $5,000 iki $25,000,

Daugelis nepiliečių priversti vykti į justicijos depart
ment© raštinę kiekvieną savaitę ir ten “raportuotis”.

Kongrese yra įnešta sumanymų įstatymams, kad 
Jungtinėse Valstijose būtų įsteigtos koncentracijos sto
vyklos.

Apie 238 naturalizuotų piliečių grūmoja atėmimas pi-

Amerikoj. Juk ir čia be 
valdžios leidimo (license) 
bažnytinis šliubas nepakan
kamas. Vienok komercinė 
spauda gvoltu šaukia, kad 
Čechoslovakijoj “raudonie
ji smaugia bažnyčią.”

Čechoslovakijos vyriausy
bė įsakė užsienio “žurnalis
tams” išsikraustyti, nes jie 
užsiima šnipavimu. Sako, 
kad tokių “žurnalistų” vien 
Pragoję, šalies sostinėje, y-, 
ra apie 500. Suprantama, 
kad jie turi kitokius ten 
reikalu^, negu žurnalizmas. 
Jokioj valstybėje tiek daug 
nebųvą užsienio korespon
dentų.

Kinijos Liaudies Išlaisvi-

padaryti Ameriką.”
Italijos valstiečių gyveni

mas baisiai sunkus. Ponai 
turi didžiausius dvarus, o 
milionai valstiečių neturi 
nei sklypelio žemės. Patsai 
Mr. A.' Cortesi paduoda, 
kad 9,500,000 valstiečių tu
ri mažiau, kaip po akerj 
žemės; 2,795,000 valstiečių 
turi nuo vieno iki vieno ir 
kvoderio akerio žemės. Tuo 
kartu virš (5,500 dvarponių 
turi po tarpe 500 ir 1,250 
akrų žemėte, 1,400 dvarpo
nių turi nuo 1,250 iki 2,- 
500 akrų ir 500 stam
bių žemių magnatų turi 
daugiau kaip po 2,500 akrų 
kiekvienas. Gali jie statyti 
klausimą “What To Do 
With Italy,” į jį atsakymą 
duos patys Italijos valstie
čiai.

Lenkijos liaudies demo
kratinė vyriausybė išvijo 
kelis Franci jos atstovybės 
narius. Lenkijos valdžia su
sekė, kad tie atstovai neina 
diplomatinių pareigų, bet 
užsiima šnipavimais užsie
nio imperializmo naudai.

Panamoj įvyko naujas 
“demokratinis” vyriausybės 
pakeitimas. Policijos galva 
pulkininkas Jose Antonio 
Romon ginklo pagalba pra
šalino prezidentą D. F. 
Chanisą, o jo vieton pastatė 
buvusį vice-prezidentą Ro
berto Chiarį. Bet mūsų ko
mercinė spauda ir diploma
tai dėl to nematys “nieko 
blogo.” Dėl tos “revoliuci
jos” socialių pamainų ne
bus, ir todėl viskas bus 
“tvarkoj.” Kas kita, kur 
darbo liaudis paima į savo 
rankas šalies reikalus. Ta
da, nors ten, kaip dabar Ki
nijoj, net šimtai milionų 
žmonių vykina savo valią, 

Bet;bet jau pas mus tatai skai
toma “nedemokratiniais” 
įvykiais.

Tarybų Sąjungos spauda 
smarkiai kritikaĮvo Mr. D. 
Achesono apsilankymą Vo
kietijoj ir jo susitarimą su 
anglais ir francūzais. Ji sa
ko, kad tai veda prie atgai
vinimo imperializmo Vokie
tijoj ir stato pasaulio tai
kos reikalus į pavojų.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUdbs, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7064

NIEŽTI TARPE RIETU

Drauge gydytojau, aš esu 
senyva moteris. Patarkite 
man. Man Įsimetė toks dra- 
piežnas niežulys Į sarmatly- 
vą vietą. Net saldžiai niežti 
tarpe rietu, kad negalių ir su- 
siv'aldyt. Pakasau —- tai dar 
pikčiau niežti. Net puškeliai 
pasirodo ir vėl prapuola. Nors 
kožną dieną maudaus ir mil
teliais barstau (pusė “corn 
starch” ir pusė “boric acid”), 
bet nieko nemačija.

ATSAKYMAS
Jums, Drauge, yra parazi

tiniai grybeliai (pelėsiai, 
“fungus”) Įsitaisę į odos au
dinius, veikiausia savo rūšies 
dedervinę (ringworm of the 
groin). Visi grybeliniai odos 
uždegimai — dermatitai la-

bai atsparūs gydymui, bet iš
gydyt galima. Nesigraudin- 
kite, būkite ramutė.

Tegul Jums vaistininkas 
duoda “Calamine lotion.” Vil
nykite dažnai: apramina nie
žėjimą ir palaipsniui parazi
tus naikina.' Smarkiau tuos 
grybelius naikina /Mycozol 
dermament, P. D. Ištepk it 
niežinčias vietas tuo skiedi
niu. Nudžius, kaip ir koks 
liakerius, ir teste būna. Už 

‘ trejeto dienų ir vėl ištepkite. 
Bent kartą savaitėj galite dar 
ir iodinu ištepti. O tuo 
vis vilgykite Kąlamino 
diniu.

Dėl viso ko, imkite
minu, bent po 1, 2 piliules 
laike valgymo. Ir to pačio 
jodino imkite po 1 lašą kas 
diena. Arba jūros augalų— 

Į kelp tablets ir jūros maisto; 
žuvų, austrių, vėžių.

LIAUDIES-CHORAI
MAŽEIKIAI, spalių 2 d — 

Mažeikiuose prasidėjo apskri
ties liaudies chorų apžiūra, 
kurioje ypač gausiai dalyvauja 
kolūkių chorai. Apžiūroje da
lyvauja daugiau kaip 1,000 
dainininkų. Chorai atlieka 
Dainų šventės repertuaro 
dainas.

tarpu 
skie-

vita-

BE UGNIES NĖRA DŪMU
Mūsų valstybės sekreto

rius ponas Acheson sugrįžo 
iš Europos. Ten jis tarėsi 
su Anglijos ir Prancūzijos 
užsienio reikalų ministrais. 
Visos kalbos siejosi su va
karine Vokietija, amerikie
čių, anglų ir prancūzų oku
pacijos zonomis. Kalbėta 
apie Vokietijos “atstaty
mą,” apie ‘jos įtraukimą į 
“Vakarų Europos tautų šei
mą.”

Sekretorius Acheson lan
kėsi ir vakarinėje Vokieti
joje. Ten jis tarėsi su ne
seniai sudarytos valdžios 
galva ir padarė tam tikrus 
pažadėjimus.

Nespėjus sekretoriui su
grįžti namo, pradėjo po 
Ameriką ir .Europą skrajo
ti gandai, kad mūsų vy
riausybė yra pasižadėjus 
įkurti ir apginkluoti vaka
rinės Vokietijos armiją. 
Nustebo visa Amerika. Kas 
pasidarė: Ar jau vėl eina
ma prie atsteigimo vokiečių 
militarizmo galios?

Pasikalbėjime su Wash
ington© korespondentais 
prezidentas Trumanas pa
reiškė, kad tie gandai nėra 
pagrįsti, kad ši šalis nė ne
sapnuoja apie organizavimą 
ir ginklavimą vokiečių ar
mijos. Bet kai vienas ko
respondentas jo paklausė, 
ar jis ir jo sekretorius prie
šintųsi, jeigu vokiečiai pa
tys pradėtų tokią armiją 
steigti, prezidentas aiškaus 
atsakymo nedavė. Jis pasa
kė, kad tokie dalykai spren
džiami tik tada, kada jie 
konkrečiai iškyla.

Senas posakis: Be ugnies 
nėra dūmų. Pasirodo, kad 
tie gandai turi labai rimto 
pagrindo. Liudytoju yra 
generolas Omar Bradley, 
prezidento Trumano paskir
tas visų ginkluotų jėgų šta

bų štabo galva. Gen. Brad
ley kalbėjo Overseas Writ
ers Association susirinkimcC 
Dabar paaiški, kad jisSten 
pasakė: įkūrimas Vokieti
jos armijos yra “pagedau
jamas iš militarinio taška- 
regio.” \

Ar gen. Bradley galėjo A 
tokią mintį išreikšti bet ži
nios prezidento Trumano ir 
sekretoriaus Acheson? Aiš
ku, jog negalėjo. Tai, ką jis 4 
pasakė, yra nuomonė ne tik 
jo, bet visos vyriausybės.

O jeigu yra tokia nuomo
nė, tai nieko nereiškia už- 
ginčijimai, kad niekas nė 
nesapnuoja apie atsteigimą 
Vokietijos militarizmo.

Bėgiu tik vienos kartos * 
vokiečiu militarizmas buvo 
vyriausias uždegėjas dviejų 
pasaulinių karų. Visa 
Europa buvo karų nusiaub
ta. Dabar vėl turime naują 
pavojų.

Ką pagalvos Europa, ku
ri tiek daug nuo tų karų 
nukentėjo? Ar ji garsiai 
prabils prieš tuos,. kurie 
sapnuoja apie to paties mi- 
litarizmo atsteigimą?

Bet kai' kalbame apie 
Europą, reikia turėti min
tyje dvi Europas — rytus 
ir vakarus. Vakarų Europa, 
žinoma, bejėgė kalbėti prieš 
naują pavojų, nes tai būtų Z 
paskaityta sukilimu prieš 
Marshall Planą. Ką gi gali 
pasakyti anglai ir pranzū- 
zai, kurie iki ausų pasken- A 
dę Dėdės Šamo kišenėje?

Be to, Vokietijos milita- 
rinis atsteigimas pirmoje 
vietoje taikomas prieš Rytų 
Europą. Kaip tik rytinės 
Europos kraštai daugiau
sia nukentėjo nuo vokiškos 
agresijos. Reikia tikėtis, 
kad tie kraštai netylės prieš 
naują pavojų.

Sali e t is.

MŪSŲ DARBO UNIJOS -
Atmetė skaldytojus ,

BRIDGEPORT, Conn. — 
United Electrical Workers 
unijos lokalas 203 atmetė ir 
pasmerkė tuos, kurie nori 
tą uniją suskaldyti. Iš labai 
skaitlingo susirinkimo atsi
rado tik dvidešimt narių,; 
kurie balsavo už dešiniu©-, 
sius unijos skaldytojus.

Šis lokalas apima General; 
Electric Co. darbininkus ir; 
yra skaitomas vienas iš; 
svarbiausių unijos' lokalų, j

kus balsuoti už dešiniųjų 
kliką, kuri nori suskaldyti 
United Electrical Workers 
uniją.

Jūrininkai leis savo 
laikraštį

NEW YORK. — Čionai 
skaitlingas jūrininkų susi
rinkimas nutarė leisti savo 
organą, atskirą nuo Natio
nal Maritime unijos prezi
dento Joseph Curran kon
troliuojamo laikraščio “The

Taip pat Columbia Re- Pilot.” Jie priėjo išvados, 
cording kompanijos darbi-i kad šis unijos organas ne- 
ninkų lokalas 237 atmetė atstovauja narių, o tik ma- 
skaldytojus ir išrinko vai- žytę kliką vadų. Išrinkta 
dybą iš pasitikimų unijistų. komisija naujo laikraščio

Tik lokalas 227, Singer išleidimui. Susirinkime da-
Sewing Machine kompani- lyvavo 1,700 narių.
jos darbininkų, nutarė pa- į -----------------
sitraukti iš unijos ir eiti su| Indžionkšinas prieš unijos 
dešiniaisiais. <( ■ skaldytojus

lietybės.
Šitie ir kiti dalykai, susiję su puolimu ant nepiliečių, 

bus diskusuojami konferencijoj.
Visos progresyvės organizacijos raginamos pasiųsti 

konferencijon savo atstovus. Kurios negali pasiųsti at
stovų, privalo prisidėti su piniginė parama, teikiama su 
sveikinimais.

Taip, kova prieš puolimus ant sveturgimių žmonių pri
valo būti pastiprinta. O ją tegali pastiprinti tik plačioji 
visuomenė, visap remdama tokią organizaciją, kaip 
American Committee for Protection of Foreign Born.

Už unijos vienybę
NEW HAVEN, Conn. — 

United Electrical Workers 
lokalas 243 nubalsavo pasi
likti ištikimu unijai. Susi
rinkime dalyvavo keturi 
šimtai narių. Nė vienas ne
balsavo už dešiniuosius uni
jos skaldytojus.

Kunigai — unijos 
skaldytojai

BRISTOL, Conn. — In
gram Clock darbininkų lo- 
kalo 260 Vykdomoji Tary-
ba pasisakė už unijos vie
nybę. Bet lokalo nariai dar 
nebalsavo to klausimo.

Bet čia katalikų bažny
čios kunigai pasirodė unijos 
skaldytojų rolėje. Bažnyčio
se iš sakyklų ragina katali-

j NEWARK, N. J. — Tei
lsėjas Stein išdavė uždrau
dimą prieš dešiniuosius ele
mentus, kurie pasimojo 
United Electrical Workers 
unijos lokalus 410 ir 447 iš
vesti iš unijos. Skaldytojų 
grupei vadovauja tūlas 
Milton Weinbrauch.

Lokalą 410 sudaro darbi
ninkai iš Westinghouse 
kompanijos Bloomfielde, o 
lokalas 447 susideda iš Fe
deral Telephone and Radio 
Corporation darbininkų.

NAPANES, Kanada.—16 
metų pusbernis Alfred 
Childs tapo nusmerktas pa
karti už tai, kad nušovė 
farriiUfe 
Quaig-ąJ

2 pusk—Laisvė (Liberty, Lith, Daily)— $ešt„ Lap kr, 36,

ką Eli. 31

949



i

> t

■I

LlT€ RATU RA e 
IR flkofi

ROJUS M1ZARA

“Lithuania Conies to Broadway” Arsfi?

J. RUMEKSAS

Tarybų Latvijos Liaudies Rašytojas 
Vilis

TSR Sąjungos Ministrų Tarybos nu
tarimu Latvijos liaudies rašytojui Viliui 
Laciui už romaną “Audra6’ buvo paskir
ta 1948 metų Stalininė premija.

Tarybų Latvijos darbo žmonės teisė
tai didžiuojasi įžymiuoju rašytoju ir vi
suomeniniu veikėju V. Laciu — ištikimu 
latvių tautos sūnumi.

; Visas rašytojo gyvenimas tampriai su
rištas su liaudimi. V. Lacis gimė darbi
ninko šeimoje Rygos priemiestyje. Anks

Lacis
le jėga atskleidžiami buržuazinės visuo
menės aštrūs socialiniai prieštaravimai. 
Šitas kūrinys V. Lacį padarė populiariu 
rašytoju darbo žmonių masėse. Roma
nas pilnas optimizmo, žvalumo, tikėjimo 
darbo žmogumi, jo kūrybinėmis jėgomis.

1940 metais, nuvertus fašistinę Ulma- 
nio kliką. Vilis Lacis įėjo i naujosios de-

Žinios vos

Akinančių reklaminių šviesų nušviesto
je gatvėje žmogus prasiveri ketvirtaeili- 
nio hotelio, esančio Times skvere, duris 
ir kopi ankštais laiptais, tarp stiklinių 
šienų, vedančiais į viršų, pamatyti gar
siai išreklamuotos dipukinių menininkų 
dailės parodos. ..

Taip, ją čia randi. Ir tavyje tuojau ky
la klausimas: kodėl ji čia? Kodėl dailės 
paroda atnešta į sukoniailandintą Niu
jorko miesto rajoną? Kodėl dailės paro
da turėtų būti triukšmingiausioj vietoj, 
o ne ramioj, kur milžiniška dauguma 
meninių parodų vyksta, kur meno gale
rijos, pilnos dailininkų kūrinių? Kodėl 
jai buvo parinkta tokia pigi, kalbant pla
čia to žodžio prasme, vieta?... Ir žmo
gus negauni atsakymo! Nieks nežino!...

Rūmas gan apštus. Viduryj jo plat
forma, ties ja kabo kino ekranas, prieš 
kurį pristatyta pora desėtkų kėdžių, liu
dijant, jog eiti žmonės gali sėsti ir ką 
nors stebėti. Sienos nukabintos piešiniais 
ir žmogus imi juos stebėti, čia ir ten 
salėje išstatyta braižybos, keramikos, au
dinių, mezginių.

Vienu iš pirmųjų eksponatų, mano 
dėmesį atkreipusių, buvo Adomo Galdi
ko “Žemaitijos Kapines.” Gan vykusiai, 
nors ir perdaug spalvingai, jos nupieštos, 
spalvos harmoningos. Bet visgi kapinės!

Gal dėl to, kad šis kūrinys pirmiau
siai atkreipė mano dėmesį, aš negalėjau 

■ išsilaisvinti iš tos minties, net ir kai 
visą parodą, rodosi, atidžiai baigiau ap
žiūrėti, jog parodoje atmosfera trenkė 
kapinių dvoku!

Nesakau, jog parodoje viskas buvo nie
kalas. Nesakau, kad joje nebuvo talen
tų.

Visa eilė eksponatų, mano nuomone, 
turi gražu koloritą ir neblogą kompozi
ciją; o tūli dailininkai parodė netgi ir 
gan gerą- užmojį, — pav., Viktoras Viz
girda savo kūrinyje “Grįžta iš Darbo.”

Patiko man Valeškos “Lietuvaitė;” 
manau, jog Adomas Varnas yra. geras 
portretistas, Vytautas K. Jonynas — jau 
įgudęs grafikas, o Aleksandra Kašubie- 
nė talentinga keramikė.

Iš viso parodoje dalyvauja arti 30 as
menų su savo kūriniais. Nei vieno jų aš 
asmeniškai nepažįstu, tik apie tūlus jų 
esu skaitęs anksčiau spaudoje.

Sprendžiant bešališkai, gera dalis jų, 
dailininkų, turi talentus; tūli jau turi ir 
įgudimo darbe —•' ne vienus metelius 
praleido atlje; gal ne vienas jų jau bai
gia “dantis pravalgyti” savo profesijoje.

Tuo būdu, nusidėjimas būtų pasakyti, 
kad šitie dipukiniai dailininkai yra kaž 
kokie nemokšos, savo pastangų aukos.

Ne!
O vis tik, kaip sakiau, paroda kaž kaip 

panešėjo į Galdiko “Žemaitijos Kapi
nes!“ Forma gan graži, bet. . . nyki, — 
bekraujė ir besielė! Nėra turinio. Rėmai 
be paveikslo.

Daugumas kūrinių atlikta Vokietijoje, 
iš vokiškos medžiagos. Bet tik dėl to, kad 
jie atlikti vokiškame forte, dar nereiš
kia, kad turėtų būti ir bekraujai. Bet 
kur gyvendamas, tikrasis dailininkas ga
li nupiešti, išdrožinėti, išskaptuoti ^kūrinį 
su siela — net ir šedevrą! Vokietijoje 
juk taipgi gyvena žmonės, nors jų daug • 
buvo sužvėrintų. Ten eina kova, klasi
nė kova.

Žymus rusų rašytojas, kuris buvo ir 
piešėjas, N. Gogolis, yra pasakęs:

“Menkuose dalykuose menininkas kū
rėjas yra toks pat didis, kaip ir didžiuo
se; niekinguose reiškiniuose jam jau ne
bėra nieko niekinga, nes nematomai Švie
čia pro juos kilni kūrėjo siela, ir niekin
gi dalykai jau yra gavę kilnią išraišką, 
nes praėjo pro jo sielos skaistyklą...”

Man rodosi, dipukiniai menininkai- 
dailininkai ir jų kūryba vyriausiai ken
čia dėl nenoro (ar baimės) būti realis
tais, artėti prie liaudies, prie darbo žmo
nių. Jie ir jų kūryba kenčia dėl stokos 
gyvenimiškumo, realybės; kenčia ne tik 
dėl atitrūkimo nuo savo tautos, kurian-

čios naują gyvenimą, o ir nuo bendrojo 
pasaulyje padaryto milžiniško žmonijos 
gyvenime posūkio į neišvengiamą socia
listinę santvarką.

Vaikymasis “Vakarų” su jų dekaden
tiška, gendančia, rūdyjančia daile, netu
rinčia ryšio su liaudimi, su milijonais 
darbo žmonių ir jų polėkiais, siekimais, 
sugniuždino ne vieną, sugniuždins iir. 
jus, ponai ir ponios dailininkai, jei nesi- 
taisysite!

Aš nenorėčiau, kadxtaip būtų!
Aš manau, jog net ir apleidęs savo 

tėvynę, savo tautą, apsigyvenęs kitojė ša
lyje, kuri jam nėra dar pažįstama, • tik
rasis menininkas gali, jei tik jis nori, 
stipriai pasireikšti, jei tik jis atsimins, 
jog gyvena XX-tojo amžiaus viduryj!

IT.
Mykolas Biržiška, polemizuodamas 

Vienybėje su mūsų bendradarbiu R. F., 
gina abstraktų, atitrauktą nuo liaudies 
mena, — gina dekadentizmą, gina. “Va
karu” mena.

A. Valeška daro tą patį lapelyje, da
linamame tiems, kurie aplanko parodą. 
Pastarasis, tarp kitko, sako:

“The elements of composition of Lith- 
uanian churches repeat characteristic 
traits of the architecture of Latin peo
ples .. .” . 1

Vadinasi, jeigu Lietuvos bažnyčių ar- 
chitektiniai bruožai turį lotynų archi
tektūros požymių, tai ir lietuvių tautos 
menas privalo sekti dabartinį (žinoma, 
išsigemantį) “Vakarų” meną.

Bet ponas Valeška pamiršta, kad ^Lie
tuvoje daug bažnyčių kadaise statė pa-‘ 
kviesti iš Italijos architektai. Kaip Rusi
jos carai, taip ir Lietuvos kunigaikščiai 
ir Lenkijos karaliai kvietėsi aną metą iš 
Italijos architektus bažnyčioms ir pain
ei ams statyti.

Vadinasi, “Vakaru” menas drauge su 
kryžiumi buvo atneštas i Lietuvą. Ar 
prieš tai lietuvių tauta buvo bejausmė, 
besielė, neturėjo ji nieko gražesnio ir 
kultūringo?!

Būkime bent sau atviri ir pripažinki- 
kime, jog Lietuvoje prigijo tik realisti
nis menas. Literatūroje vyrauja Done
laitis, Maironis, žemaitė, Biliūnas, Ja
nonis.

Skulptūroje — realistas Petras Rim
ša. Kas ligi šiol išėjo iš skulptoriaus ran
kų populiaresnio, jei ne Rimšos “Arto
jas“ bei “Mokykla“ ? Žinoma, čia yra 
kritinis, ne socialistinis, realizmas, bet 
realizmas!

Kas ligi šiol pralenkė A. Žmuidzina
vičių, - ‘ "
pyboje?

Ponas Biržiška bando pasityčioti iš to, 
kad šiandieninėje Lietuvoje rašytojai, 
menininkai, dailininkai ir kiti kūrybiniai 
žmonės yra akstinami būt realistais, mo
komi nesivaikyti išvaikėjusio “Vakarų” 
meno, o imtis pavyzdžių iš liaudies, iš 
darbo žmonių: apie liaudį rašyt, liaudies 
gyvenimą, siekimus ir laimėjimus piešti 
drobėje ir atvaizduoti granite.

Kas tame blogo?! Kas yra pasaulyje 
gražesnio, geresnio, šventesnio ir bran
gesnio, kaip liaudis, kaip tauta, kaip 
darbo žmogus?!...

Kaip sakiau, asmeniškai nepažįstu nei 
vieno kalbamosios parodos dalyvio ir het 
nežinau, ar juos visus šitie žodžiai pa
sieks. Bet aš jiems nuoširdžiai pasaky
siu: Būkit realistai!

Neimkit sudžialzinto, sukomercinto, 
dolerio išprievartauto meno savo ateities 
darbams pavyzdžiu!

Kad ir toli gyvendami nuo savo tau
tos, atsiminkite: jūs esate tik šakelė jos, 
— šakelė, kuri greit nudžius, jei negaus 
iš ten dvasinės, moralinės drėgmės. Ne
sibijokite pažinti tą naująjį gyvenimą, 
kurį stato pasilikusieji mūsų broliai. 
Būdami Amerikoje, eikit išvien su 'liau
dimi, su darbo žmonėmis. Tai padės 
jums susirasti sielą, be kurios kūrinys 
negali būti vertingas. Tai suteiks jūsų 
talentui gyvenimišką grožio ir sielos tu
rinį!

kos pakrantės žvejų tarpo. Tuo jlaiku 
knyga darbininko šeimoje buvo reteny
be. Bet dar besimokydamas pradinėje 
mokykloje, trokštąs žinoti, berniukas Vi
lis Lacis susipažįsta su rusų literatūra. 
Jam į rankas pakliūna sudriskusi, be 
pradžios ir pabaigos rusų literatūros 
chrestomatija. Tai]) jis- pirmą kartą 
skaito A. Puškino eilėraščius, N. Gogo
lio apysakų ištraukas. Šitie didieji rusų 
rašytojai vėliau turėjo didelės įtakos jo 
kūrybai.

Vokiečių įsiveržimas į Latviją pirmo
jo pasaulinio karo metais Lacių šeimą 
privertė ieškoti prieglobsčio Rusijos gi
lumoje. Keletą metų V. Lacis gyveno 
Vakaru Sibire Barnaulo mieste ir lanke 
ten mokytojų seminariją.

1921 m. Lacis grįžta į Latviją. Čia jį 
laukia nedarbas, sunki kova dėl būvio. 
Daugelį metų busimasis rašytojas dirba 
žveju, garlaivyje kūriku, krovėju. Ry
gos uoste jis susipažįsta su komunistais 
— pogrindžio darbuotojais ir įsijungia į 
revoliucini darba.

L ° , « •1930 —- 32 metais spaudoje pasirodo 
pirmieji Lacio kūriniai; atkreipę į save 
dėmesį seniausio latvių literatūros meis
tro Andriejaus Upičio, kuris jauname 
rašytojuje pamatė Janio Rainio revoliu
cinių tradicijų tęsėją.

1933 metais Lacis parašo romaną 
“Žvejo sūnus,” iškėlęs jame iki šiol li
teratūroje nepaliestą temą — Latvijos 
pakrančių žvejų gyvenimą. Romane dide-

m.
Man bestebint eksponatus, staiga, be 

jokio pranešimo ar perspėjimo, užgęsta 
šviesos.

“Kas čia?” galvoju.
Nagi, žiūriu, ekrane šešėliai; rodomas 

filmas!
Jis prasideda su šių dienų mūsų vieš

pačių išdirbta šaltojo, karo “evangelija”!: 
komunistų ir komunizmo prakeikimu’! 
Toliau parodoma keletas dailininkų dir
bant Vokietijoje, na, ir filmas baigiasi, 
tačiau, vietoj “amen,” įkergtas naujas 
komunistų ir komunizmo prakeiki
mas! .. .

Aišku, dėl šito “menkės biznio” nega
lima kaltinti dailininkų, — už tai atsa
kingi yra parodos rengėjai. O gal ir jų, 
nabagų, negalima kaltinti, — gal jiems 
taip buvo įsakyta daryti iš aukščiau, iš 
Washingtonp. Bet argi šis jų maišymas 
vaistų su nuodais nerodo, kaip yra dai
lininkai naudojami politikai, žinoma, ne- 

— realistą'’Žmuidzinavičių, — ta- švariai, nekultūringai politikai?! Ir ne
švariai politikai naudojami tie dailinin
kai, kurie sako, jog politikos mene nepri
pažįsta, kurių obąlsis yra: “menas me
nui” !. ..

Dar vienas reikšmingas dalykėlis: 
“Lithuania Comes to Broadway,“ — 
Lietuva atvyksta į Broadvę.

Kiekvienam galvojančiam asmeniui 
turėtų būti aišku: jei šiandieninė Lietu
va atvyktų į Broadvę, tai ten nebūtų bu
vę vietos komunizmo prakeikimams, nes 
mūsų tėvų krašte komunistinis mokslas 
šiandien statomas aukštai ir yra didžiai 
gerbiamas.

Į Broadvę atvyko ne Lietuva, bet bū
relis jos “sūnų paklydėlių,” pabėgėlių 
nuo savo motinos-auklętojos, — atsieit, 
gal išdykėlių.

Parodai pavadinimą, — “Lithuania 
Comes to Broadway” — išgalvojo, aišku 
smetonininkai-tautininkai.

Kadaise vienas apydurnis ir žiaurus 
Francūzijos karalius išdidžiai pasakė: 
“Aš pats esu valstybė.“

Lietuviški tautininkai, su Smetorta 
priešakyje, visuomet skaitėsi, būk jie, o 
ne,kas kitas, yra tauta. Jie — Lietuva! 
O kadangi tūliems jų teko išnešti savo 
kudašių iš Lietuvos dėl to, kad jie bijo
josi tautos keršto, tai, išbėgdami patys, 
pasisakė, būk iš Lietuvos išbėgo visa tau
tą, visa'Lietuva!

Dėl to jie uždėjo juokingą šiai paro
dai pavadinimą!

i'us,! Tarybų valdžiai Latvijoje — tapo 
Latvijos TSR Liaudies Komisarb Tary
bos Pirmininku. Nuo to laiko V. Lacis 
suderino literatūrinę veiklą su valstybi
niu darbu.

“Audra” — stambiausias V. Lacio 
veikalas. Romanas parašytas per trejus 
pokarinius metus. Pagrindinė romano te
ma — 'didžiuliai istoriniai pasikeitimai 
ir svarbiausieji politiniai įvykiai, kurie 

'įvyko latvių liaudies gyvenime per pas
kutini dešimtmeti.

Naudodamasis turtinga faktine me
džiaga, didele asmeninių stebėjimų at
sarga, autorius pirmoje savo romano 
dalyje dokumentaliniu tikslumu piešia 
įvairiu visuomenės sluoksnių gyvenimą 
ir buitį buržuazinėje Latvijoje, didvy
rišką komunistų partijos pogrindinę ko
vą Ulmanio fašistinės diktatūros laiko
tarpiu.

Antroje savo trilogijos dalyje autorius 
jaudinančiai aprašė įvykius, praėjusius 
Latvijos respublikoje pirmais Tarybų 
valdžios įsikūrimo metais. Išvaduotos 
liaudies kūrybinės jėgos pasireiškė viso
se ūkinės ir visuomeninės veiklos srity
se. Buvusių darbininkų vadovaujami fa
brikai ir gamyklos ėmė dirbti pilnu pa
jėgumu. Darbo valstiečiai gavo žemės. 
Suklestėjo latvių liaudies kultūra.

Latvijos tauta su entuziazmu pradėjo 
kurti naują gyvenimą, gaudama didžj 
lę broliškųjų tarybinių tautų, ir visųj 
ma, didžiosios rusų.tautos paramą.

Jaunieji Latvijos darbininkai n^ujų 
darbo metodų mokosi iš maskviečių, 
ningradįečių.ir kijeviečių. Latvijos moks 
liniukams tobulintis atdaros durys į vi- 

"sas Tarybų šalies mokslo įstaigas. Latvi
jos respublikos literatai ir artistai ruo
šiasi literatūros dekadai, kuri turi įvyk
ti Maskvoje 1941 metų vasarą.

Tačiau latvių literatūros dekada neT 
įvyko. Taikingą tarybinės liaudies ku
riamąjį darbą pertraukė klastingas vo
kiškųjų fašistinių grobikų užpuolimas. 
Tėvynės ginti, savo socialistinės tėvynės, 
drauge su visa tarybine liaudimi stojo ir 
latvių tauta. Latviai kovėsi Tarybinė 
Armijos eilėse ir partizanų būriuose. Jie 
savo širdyse nešė neapykantą priešui ir 
tikėjimą būsima pergale.

Romane dideliu meniniu meistrišku
mu parodytas tarybinės liaudies didvy
riškas kelias į didžiąją pergalę.

Ir štai Latvija laisvą. Į gimtąjį kraš
tą grįžta karo didvyriai. Fašistiniai gro
bikai Latvijai padarė įsunkiąs žaizdas.. . 
Visur susprogdintos ’gamyklos, laukan 
apaugę piktžolėmis,' sugriauti miestai ir 
sudeginti kaimai. Visoms Tarybų Sąjun
gos broliškosioms tautoms padedant pra
sidėjo Latvijos respublikos atkūrimas.

Romano puslapiai, skirti pokariniam 
Latvijos atkūrimui yra ryškiausi visoje 
trilogijoje. Ir kada vyriausias knygos 
veikėjas Karlas Žuburas sako: “Kuo ge
riau aš tave pažįstu, tuo labiau didžiuo
juos tavim, mano liaudie!” '— tai jis vi
sų pirma turi galvoje latvių liaudies^Iari 
mėjimus jos kovoje dėl pokarinio savo 
respublikos suklestėjimo.

Vilio Lacio “Audra” — vienas popu
liariausių ir latvių liaudies mėgiamiau
sių kūrinių. Per trumpą laiką romanas 
buvo išleistas keletą kartų ir jo buvo 
parduota daugiau kaip šimtas tūkstan
čių egzempliorių.

Įžymusis latvių literatūros kūrinys ro
manas “Audra” išverstas'į rusų kalbą 
ir daugelį kitų broliškų tarybinių tautų 
kalbas.

MEDINIŲ SAN 
VIETOJE— 

KETURAUKŠČIAI NAMAI

KAUNAS, spalio 2d. — 
Kaune, Mickevičiaus g. Nr. 
30, pradėta didelių keturauk
ščių namų statyba. Ligi šiol 
šioje vietoje styrojo mediniai 
sandėliai.

Namų statyba vyksta pagal 
Į inžinieriaus J. Gudelio projek
tą. Juose bus 21 butai po 3—4 
kambarius. Kiekvienas butas 
turės visus patogumus — vo- 

I nią, centralinį šildymą. Virtu- 
• vės ir vonios kambariai bus 
; iškloti metlacho plytelėmis.

Nauji namai turės gražią 
išorę, jų fasadas bus papuoš
tas dirbtiniu granitu.

, Darbai mechanizuoti: į sta- 
■ tybos aikštelę atgabentas tran- 
! sporteris, betono maišymo ma- 
! šinos, elektriniai keltai.

Moderniškuose butuose ap
sigyvens laivų
darbininkai.

’emonto įmonės

EKSPONATAI! RENKAMI 
APIE PROLETARIATO 

POETĄ c

ŠIAULIAI, spalio 2 d. — 
Naujai sukurtasis Juliaus Ja- 

I honio memorialin+t/ muziejus 
i Šiauliuose pradėjo rinkti me- 
. džiagą savo pirmajai ekspozi- 
I cijai. Tuo tikslu buvo sureng- 
; ta išvyka į poeto gimtinę — 
i Beržinių kaimą (Biržų^apsk.). 
i Pas J. Janonio gimines ir 
I žįstamus surasta 10 
I nežinomų nuotr 
i įektyvas

tų. Foto ob- 
užfiksavo eilę šio 

kaimo vaizdų.
Prieš pirmąjį pasaulinį karą 
etas mokėsi Šiauliuose. Da

bartinėje Vytauto gatvėje Nr. 
90 madiniame namukyje buvo

S būrys gimnazistu, 
anonis. Muziejaus

p ris: u
m

r-

pe ir.
pozicijai | padaryta šio na

muko uka.

KAIMO HIDROELEKTRINĖ
ROKIŠKIS, spalio 2 d. — 

Tarandžių kaime (Rokiškio 
apskr.) pradėjo suktis naujo- 
sl^iTilThfroel e k t j i n ės tu’rb i n a,' 
varoma nutekančio Salų ežero 
vandens.

Tarandžių, o taip pat aplin
kiniu kaimų gyventojai akty
viai dalyvavo hįdrpėlektrinės 

e. Buvo su pilta už-
vandens lygis 

pakilo) 1,5 "metro. Iš broliškų 
respublikų buvo gauti įrengi
mai : turbina, generatorius, 
laidai.

Naujoji hidroelektrinė, teiks 
šviesą visai apylinkei, Salų 
miesteliui, zootechnikų moky
klai, pieninei, klubui-skaityk- 
lai.

zer

SOFIJ SUKACKAITĖS 
AVYZDŽIU

ALYTUS, spalių 2 d. — 
“Ūkmašinos” fabriko kolekty
vas įsipareigojo metinį gamy
bos planą įvykdyti iki lapkri
čio 7 dienos. Stalių cecho bri
gada įsijungė į socialistines 
lenktynes dėl/puikios kokybės 

 

brigados/vardo.

ąsįpkti pirmieji rezultatai. 
Stalių cecho brigados dirba 
pagal valandinį grafiką. Įsi
savinta konvejerinė darbo sis
tema. Rugpiūčio mėnesį drg. 
Verksnio vadovaujama briga
da visus gamybinius planus 
įvykdė 170 procentų.

Dirbant pagal 
grafiką^ palšio d 
m as. Stalį^P^rg. 
kas ir; Garbarskas 
duotį ! įvykdo 180 
centų. Visi cecho 
įvykdįp išdi

PLEČIASI GAMYBA
KELMĖ, spalių 2 d.—Ank

sčiau vietinė limonado dirbtu
vė savo gaminiais aprūpinda
vo tik Kelmės valsčių. Pasku
tiniu laiku limonado dirbtuvė 
žymiai praplėsta ir -gailiniais 
aprūpina iš dalies Raseinių, 
Rietavo, Tauragės, ir Kelmės 
apskritis. V. Seilius

Taip Neliks
Iš Janio Rainio Poezijos 

Taip likti negali — ir nepaliks. 
Ir viltys jūs bergždžios, kad sriautas 

išnyks, 
Kad vandens klusniai nutekėję nurims, 
Ir viskas riedėt vėl senoviškai ims.
Nors ledas ir tvirtas, gražiai mirga jis, 
Tik laisvės, gyvybės vis trokšta širdis — 
Taip likti negali, taip nebepaliks: 
Iš pagrindo permainos naujos įvyks.

Vertė J. PALECKIS.

valandinį 
našu- 

iV Navic- 
ilnos už- 

00 pro- 
rbininkai 

rmas.
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ROJUS MIZĄRA

Kelias į Laimę
11-3-49 APYSAKA -17-

Katalikai ir Krikščionys
Kada ’Maskvoj įvyko vi

suotinas taikos kongresas, 
jame dalyvavo didelė di
džiuma krikščionių, bet var

dų, kurių jau ne sykį grie
bėsi popiežiai savo begailes- 
tingoje kovoje prieš sovieti
nę valdžią už bažnyčios

(Tąsa)
IV. v i

Laikas bėgo, bet nedarbas vis nemažėjo, o plėtėsi, 
kaip kokia baisi liga, kaip pavietrė.

Užsidarė ir tekstilės fabrikai, ir Balandis pareiš
kė, jog jo vedybos su Nastute tampa atidėtos “ne
ribotam laikui.”

Šeimininkė pranešė, kad mėsininkas atsisako man 
duoti bargan maisto — davė jis man (nes šeiminin
kė liudijo, kad aš geras ir teisingas žmogus) bar
gan, kol suėmiau už 25 dolerius. Duonos bargan 
taipgi atsisakė duoti duonininkas, nuolat mums 
duonos atvežąs. Ką aš darysiu? Balandžiui jau bu
vau Įsiskolinęs pusę šimto dolerių; šeimininkai sko
linti negali, nes neturi — jie patys naujakuriai, 
prieš dvejis metus atvykę Amerikon, nespėjo susi
taupyti, kuomet šeimininkas dirbo.

Klausiau Balandžio, ar jis negalėtų man pasko
linti pinigų kelionei Į Šenadorį, — nusitariau va
žiuoti pas mainierius, pas dėdės-patėvio pažįstamus, 
gal ten gaučiau darbo bei piniginės pagalbos.

Balandis nusijuokė, išgirdęs mano troškimus.
— Ar jūs neskaitot spaudos, ar nematot, kas da

rosi angliakasyklose? — piktai klausė jis manęs. 
— Paskolinsiu, išeikvosi pinigus kelionei, o valgyti 
vis neturėsi!.. . Gerai, dar duosiu 50 dolerių: apsi
mokėk bučeriui, duonininkui ir kitiems, ir vėl imk 
bargan, — žiūrėsime, kas bus toliau. Jei nebūtum 
buvęs man Lietuvoje geras, neduočiau. .. Reikės 
kas nors daryti, — valdžia privalo šelpti bedarbius.

Balandis, matyt, žinojo, ką kalba, nes už keletos 
dienų sužinojome, jog miesto bedarbiai ruošia di
džiulę demonstraciją reikalavimui “duonos arba 
darbo.” Demonstracija turėjo įvykti ties miesto ro
tuše, kai miesto galva, majoras, esti savo oficialė- 
je būstinėje.

Miesto rotušė stovėjo pačiame centre, netoli upės. 
Tai buvo ruimingas, keturių aukštų pastatas, baltų 
plytų, dideliais šviesiais langais.

Priešakyje rotušės buvo nedidelis parkelis, pilnas 
aukštų topolių, kaštanų ir kitokių medžių. Pačiame 
jo centre stovėjo Jurgio Washington© statula: iš
didžiai sėdįs ant stambaus, riesto žirgo Washingto- 
nas žiūri tiesiai į miesto rotušės duris, tarytum ste
bėdamas, kiek jon įeina ir išeina žmonių.

Ties durimis buvo aukštoki, platūs, marmuro 
laiptai, vedą į miesto rotušę. O ties laiptais — 
aikštelė, gal tyčia padaryta tam, kad žmonės čia 
galėtų susirinkti ir savo nuomones visokiais reika
lais pareikšti.

Popietis buvo saulėtas, gražus, bet šaltas. Visur 
baltavo sniegas, nes dar buvo žiema.

Mes susirinkome į parkelį ir stovėjome būreliais 
pasisklaidę, kaip buvo įsakyta. Pagaliau, atėjo de
monstracijos organizavimo komitetas, — keletas vy
rų ir viepa moteriškė, — ir ėjo tiesiai link rotušės.

Pasiekę laiptus, atsistoję ant jų, jie atsigrįžo į 
parkelį ir mes, gavę ženklus, tuojau bėgome link 
komiteto, ant laiptų. Susibūrė virš 5,000 žmonių- 
bedarbių. Ir minia vis didėjo.

Staiga, netikėtai, iš miesto rotušės prasiveržė 
būrys ginkluotų policmanų. Pasisklaidę, apsupę jie 
mus iš visų pusių, stovėjo, turbūt laukdami įsaky
mo “iš viršaus.”

Komiteto pirmininkas pradėjo sakyti kalbą, — 
ugningą, karštą kalbą, reikalaudamas, kad valdžia 
mokėtų bedarbiams kokias nors algas arba duotų 
maisto. O jei ne, tegu aprūpina juos darbu.

Iškilo iš demonstrantų tarpo iškabos su ūbaisiais, 
reikalaujant to paties. Žiūriu, ir Nastutė ištraukia 
iš po palito nedidukę iškabą, kurioje buvo užrašyta: 
“Hte zvant bread!”

Iš kažin kur pasigirdo įsakantis balsas: “Išsi- 
sk irstyk i te!” Bet niekas iš vietos nejuda, o kalbėto
jas karštai tęsia savo kalbą, kurios atgarsiai skam
ba apylinkėje.

Policija pradėjo stumdyti ir mušti susirinkusiuo
sius. Kai kurie bedarbiai atsakė tuo patim. Pra
sidėjo tikras mūšis. Aš pasijutau kaip kokiojė žiau
rioje pasakoje. Staiga, žiūriu, policmanas, pripuo
lęs prie Nastutės, išplėšė iš jos rankų iškabą ir 
pradėjo jai sukti vieną ranką. Mergina sucypė, 
skausmingai suklykė, iš karto dar bandė užpuoli
kui priešintis, bet tuojau pasijuto bespėkė.

Aš skubėjau ją gelbėti: pripuolęs prie policmano, 
mojausi iš užnugario kumštimi smogti jam galvon. 
Bet man dar neiškėlus kumšties, iš kažin kur, ne
žinau kas smogė man galvon, buože ar kokiu daiktu. 
Dar sykį, dar sykį!... Aš sukniubau ant laiptų ir 
daugiau nebeatsimeniau, kas su manimi atsitiko, 
neigi, kas pasidarė su visa demonstracija.

Vakare pasijutau besąs kalėjime, — visas kru
vinas, sumuštas bes i raitąs skausmuose.

Ant rytojaus teismas mane nusmerkė dešimčiai 
dienų kalėti arba sumokėti $100 pabaudos. Apie 
mokėjimą piniginės pabaudos nebuvo jokios kalbos, 
nes neturėjau pinigų. Todėl per dešimt dienų val
giau valdišką duonelę.

— Dabar tu, Maiki, esi tikras amerikonas!- — 
juokėsi Balandis, kai aš grįžau,iš kalėjimo. — Po
licija tave pakrikštino kovotoju už savo ir kitų dar
bo žmonių reikalus. Laikykis!... ,

(Bus daugiau)

giai nors vienas atstovų bu
vo katalikas. Taipgi nema
žai dalyvavo ir krikščioniš
kų tikybų dvasininkų. Žy-

pirmenybę ant valstybės, 
nesutaikomas su Evangel, 
dvasia ir krikščionybės 
principais.

miausi jų buvo: Anglikonų 
bažnyčios dekanas Johnso- 
nas ir pravoslavų tikybos 
archimandritas Nikalojus. 
Jie visi stojo už taiką, už 
demokratines- darbininkiš
kas valstybes. Tuo tarpu 
katalikų tikybos galva po
piežius visus tuos, kurie 
stoja už taiką ir už rėmimą 
demokratinių darbininkiškų 
valstybių, prakeikė ir kata
likus atskyrė nuo bažnyčios, 
tuomi išduodamas jiems bi- 
.lietą keliauti pragaran.

Iki šiol katalikų dvasiš
ki j a skelbė, kad dangaus 
karalystė yra išimtinai jų 
monopolis ir nei jokios ki
tos tikybos krikščionys ne
gali įsigauti dangaus kara
lystėn. Katalikai pasisavino 
Šventą Petrą ir tik jis vie
nas turi raktus nuo dan
gaus karalystės vartų ir tik’ 
išimtinai katalikus įsilei
džia.

Kuomet taikos konferen
cijoj archimandritas Nika
lojus pareiškė, kad popie
žius yra Amerikos kapitaliz-i 
mo agentas, Sovietų Sąjun-, 
gos aršiausias priešas ir 
kad jo elgėsis ekskomuni-! 
kuojant katalikus, palai
kančius darbininkiškų šalių 
valdžias, yra nekrikščioniš
kas, tai katalikiška spauda 
labai tuomi-užsigavo, o Ma
rijonų organas “Draugas” 
stačiai nusistebėjo, kaip jis 
išdrįsęs taip išsireikšti.

Lenkijos valdžia išleido 
specialį įstatymą bei pa
tvarkymą religijos klausi
mu. Katalikai ir čia prie-į

“NeS šventas Raštas aiš
kiai ir tikrai atskiria žmo
gaus santykius linkui Die
vo ir jo pareigas linkui 
valstybės.

“Evangelijoj mes nesu
randame jokių nurodymų, 
kurie draustų mums prigu
lėti prie politines partijos, 
vykdančios draugijinės tei
sybės principus ir taiką tar
pe žmonių.

“Popiežiaus laiške pama
tiniai yra melagingas tvir
tinimas, kad rymiečių baž
nyčiai Lenkijoj atimta lais
vė, kad katalikų tikyba per
sekiojama ir atakuojama, 
kad ligoninėse ir kalėjimuo
se neprileidžiama dvasiniai 
suraminimai ir tam pana- 
v • •šiai.

Tai]) kalba savo pareiški
me krikščionybės atstovai. 
Jie irgi pasako, kad popie
žiaus elgėsis nesuderinamas 
su Evangelija ir priešingas 
krikščionybės principams. 
Todėl archimandritas Niko
lajus labai teisingai pasakė, 
kad popiežius yra Amerikos 
kapitalizmo agentas, o ne 
krikščionybės skelbėjas.

Pabaigoj savo pareiškimo 
tie atstovai sako:

“Su didžiu dėkingumu 
mes sutikome paskelbtą de
kretą apie laisvę sąžinės ir 
tikybos, gvarantuojantį vi
siems piliečiams ir visoms 
tikyboms, ne tik pilną lais
vę, bet ir tinkamą apsaugą 
prieš visokias diskriminaci
jas. Mes įsitikinę, kad dek
retas, energingai įvestas gy- 
venimtįn, progreso priešam

šingi tokiam valdžios pa-!atims,galimybes piktnaudo- 
tvarkymui. Bet visai kitaip Į ti religiją griovimui valsty- 
atsiliepė kitų krikščioniškų j bės pamatų ir nuodijimui 
tikybų atstovai. Neseniai j laisvos dvasios, ir padės len- 
atsilankė pas Lenkijos mi-'kų liaudžiai tampriau susi- 
nistrų pirmininką Ciranke- jungti prakilniam tikslui 
vičių visuotino Lenkijos atstatyme šalies ir Liaudiš- 
krikščionių sovieto delegaci-jkosios Lenkijos.”
ja. Ji pasmerkė popiežiausi Taip kalba krikščionių 
elgesį prieš i Lenkijos vai-1 dvasiški jos atstovai. Bet ką 
džią, pasmerkė katalikui sako katalikystės atstovai? 
dvasiški jos leidžiamus gan- Jie visus tuos, kurie remia 
dus, kad katalikų tikybai liaudiškas valdžias, grūda
esanti varžoma ir t.t. Sovie
to pareiškime, kurį išspaus
dino ‘Ržecz Pospolita’, ran
dame pasakyta:

“Ryšyje su Vatikano 
nuosprendžiu, gąsdinančiu 
atskirti nuo bažnyčios už 
visuomeniniai - politinius

šaulio valstybių, ir joms 
diktuoti savo politiką, gi
nančią kapitalizmą. Liau
diškų šalių valdžios kovoja 
ne prieš religiją, bet prieš 
dvasiškijos vedamą biaurią, 
nieko bendro neturinčią su 
religija, (kapitalistinę politi
ką.

V. Paukštys.

žinios iš Lietuvos
MAISTO PRAMONĖS

PIRMŪNAI
ŠIAULIAI, spalio 2 d. — 

TSRS Maisto pramonės minis
terija ir maisto 
bu ol o j ų profsa j ungos 
komitetas pu 
brigados vardą
“Rūtos” saldainių fabriko ka
ramelės cecho jrigadai, kuriai 
vadovauja J. K 
gaminiai visu 
yra puikios ko

pramonės dar- 
centro 

klos kokybės 
suteikė Šiaulių

aušas. Brigados
100 procentų 

<ybės.
Puikios -kokybės cecho var

das suteiktas Panevėžio spiri- 
to-mieliu kombinato žalio spi
rito rektifikacijos cechui, ku
rio viršininkas J. Zigmantas. 
Šio cecho gaminiai taip pat 
tik puikios kokybės.

Petro Cvirkos Tėviškėje

VELIUONA, spalio 9 d. — 
Klangiuose (Veliuonos valse-. 
Jurbarko apskr.) — kaime, 
kuriame gimė Petras Cvirka, 
lankėsi rašytojas K. Račkaus
kas, dailininkai D. Tarabil- 
dienė, M. Zelinskis ir fotogra
fas P. Karpavičius. Rašytojo 
gimtinėje buvo padaryta daug 
nuotraukų. Nufotografuoti P. 
Cvirkos gimines; foto objek
tyvas užfiksavo Vilkijos 
gimnaziją, čia mokėsi rašy
tojas. Sena kaimo troba, ku
rioje gimė Petras Cvirka, 
tiksliai išmatuota — pagal ją- 
bus pagamintas maketas.

Muziejus bus įrengtas Kau
ne, Donelaičio g. 9. Čia ra
šytojas gyveno 1934-1935 me
tais, kuomet jis kūrė “Frank 
Kruk” ir “žemės maitintojos” 
romanus. Namo sienoje įmū
ryta paminklinė lenta.

★ ★ ★
Linai Raunami Kombainu

PANEVIĖŽYS, spalio 9 d.— 
Panevėžio MTS gavo iš bro
liškų respublikų 2 traktori- 
nius kombainus linams rauti. 
Karolio Požėlos vardo kolū
kyje kombainu buvo" nurauta 
4 hektarai linų. Kitu kom
bainu buvo nurauti Miežiškių 
valsčiaus “Raudonosios vėlia
vos” kolūkio linai.

DARBAS TARYBINĖJE PRAM
Rašo N. M.

Kiekvienam, kas objek- prieškarinį ly^fe^Kąip 
tyviai įvertina dabarties ti- mame, taip ir 
krovę, muša į akis gausybė metų ketvirtyje TSR Sąju/i- 
pačių baisiausių prasima- gos pramonė įvykdė# va Isty- 

skleidžiamų ameri- binio plano nustatytas dar
bo našumui pakelti užduoV 
tis. Pramonėje per antrą 
ketvirtį palyginti su-pereu 
tų metų atitinkamu perio
du jis padidėjo 1 ^procentų, 
tame skaičiuje mašinų ga
mybos ir metalurgijos pra
monėje — 17 procentų, o 
anglies pramonėje — 13 

tik- ProcentU- Tokių laimėjimų

nymų, 
kiečių ir anglų spaudos bei 
radijo apie Tarybų Sąjun
gos ir liaudies demokratijos 
šalių ekonominę padėtį.

Neseniai paskelbtas Su
vienytų Nacijų Organizaci
jos sekretoriato daugiato
mis pranešimas apie pasau
linę ekonominę pa
dėtį demaskuoja i 
rąjį tikslą šito šmeižto. Ka
pitalistinių šalių ekonomika 
per 1948 metus ir 1949 me
tų pirmąjį pusmetį vystėsi 
besiartinantės krizės sąly
gose. Kas liečia Tarybų Są
jungą ir liaudies demokra
tijos šalis, pasitraukusias 
nuo kapitalizmo po antrojo 
pasaulinio karo, tai jų eko
nomika yra pakilime: didė
ja pramonės ir žemės ūkio

šitų ūkio šakų darbininkai 
sugebėjo pasiekti dėka auk
što pramonės mechanizaci
jos lygio, gausaus Aprūpi
nimo naujausiais aukšto 
našumo mechanizmais, dė
ka geriausio šių laikų įren
gimų pritaikymo pramonė- 
je. j

Darbo našumui kelti mil
žiniškos įtakos turi darbi
ninku klasės kultūrinio

pragaran, o jeigu valdžia 
pašaukia prie tvarkos, tai 
rėkia, kad jų religiją perse-j 
kioja. i

Akyplėšiškesnės, nacha- 
liškesnės dvasiškijos, kaip 
katalikų dvasiški ja, vargiai 
kur pasaulyje galima būtų

įsitikinimus, mes bendra- surasti. Ji ne tik skelbia
mintiškai pareiškiame, kad monopolį ant dangaus kara- 
vartojimas prakeiksmų ir lystės, bet nori tokį pat mo- 
kitų panašių represinių bū- nopolį turėti ir ant viso pa-

Užsiprenumeravo:
Katrina Degutienė, Nikodemas Kudarauskas, Dr. J. F. 

Barisas, Ona Barisienė, Louis šilabaitis (ir $1 aukoja) ; Ka
rolis Barauskis (iš Nashua, N.- H.) prisiuntė: M. Virbickie- 
nė, Karolis Barauskis, V. Vilkauskas, J. Egeris, L. Baraus
kienė (ir $1 aukoja).
“KELIAS Į LAIMĘ” išeis knygoje, kuri turės virš 350 pus

lapių. Knygos egzempliorių skaičius’ bus ribotas. Kurie norite 
knygą gauti, užsiprenumeruokite tuojau; kurie išgalite, pa
aukokite dolerį ar daugiau išleidimui. Prenumeratorių vardai 
ir pavardės tilps knygos gale. Knygos kaina $1.

Neprenumeratoriams knyga bus brangesne ir, abejojame, 
ar ją iš anksto neprenumeruoją begaus.

Kurie norite knygą užsiprenumeruoti, prašomi išpildyti se
kamą blankutę ir prisiųsti drauge su pinigais:

Vardas ir pavardė_______________________ ____________

Gatvė

Miestas_________1___ _________ -—---------------j--------

Įdedu $_______ ____
Laisvės A dministracija

_____________________________________ :____ _______________________________ .----------------- S
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Jie operavo radijo stoti AV
NE W, New Yorke, per eilę 
metų, tačiau, kuomet jiems 
prireikėjo radijo, firma ne
leido vartoti. Stoties inži
nieriai tuomet pavartojo 
“orą” heliumu prileistais 
baliūnais paskelbti svietui, 
kad jie dėjo pastangas at
naujinti per 12 mėty galio
jusi jų unijos su firma kon
traktą, bet kad firma atsi
sakė jj atnaujinti. Taipgi 
pranešti, kad firma praša
lino iš. darbo du unijistus, 
abu išdirbusius firmai po 5 
su virš metus. Inžinieriai 
yra nariais American Com

munications Association.

gamybos maštabai, auga 
darbininkų bei valstiečių 
skaičius, nuolat gerėja pla
čiųjų liaudies masių me
džiaginė padėtis. Visa tai, 
aišku, finansinio kapitalo 
magnatų širdžiai nemalonu.

Krizė! Aktyvumo smuki
mas! Finansinis krachas! 
Akcijų kurso kritimas! — 
dabar visų populiariausios 
antraštės buržuazinių laik
raščių puslapiuose. Nepa
jėgdami sustabdyti besiar
tinančios krizės, kapitalis
tai bejėgišku pykčiu užpuo
la visa kas nauja, sveika ir 
augančia. -

Sustosim ties šituom.
Tarybinė socialistinė pra

monė iš metų į metus didi
na pramoninės produkcijos 
prieauglį. Per 1949 metų 
2 ketvirtį bruto produkci
jos vidutinis paros išleidi
mas viršijo prieškarinį 1940 
metų lygį 41 proc. TSR Są
jungoje šitos produkcijos 
prieauglis vyksta, pirmoje 
eilėje, darbininkų skaičiaus 
didėjimo sąskaita, o, antra, 
jų darbo našumo augimo 
sąskaita.

Per tris pokarinio penk
mečio metus darbininkų ir 
tarnautojų skaičius TSR 
Sąjungos liaudies ūkyje iš
augo 6,200,000, t. y.. 10 
procentų daugiau, negu 
1940 metais. Per antrą 1949 
metų ketvirtį darbininkų 
bei tarnautojų skaičius TSR 
Sąjungoje palyginti su per
eitų metų atitinkamu pe
riodu padidėjo 1,600,000 
žmonių, tame skaičiuj pra
monėje, statyboje ir trans
porte daugiau kaip 1 mili
jonų 100 tūkstančių, o 
mokslinėse, mokslo tyrimo 
įstaigose ir gydymo įstaigo
se —■ 200 tūkstančių žmo
nių. Nenukrysptamas dar
bininkų ir tarnautojų skai
čiaus augimas TSR Sąjun-1 
gos liaudies ūkyje — viena 
iš ryškiausių darbo žmonių 
gerbūvio augimo rodiklių. 
Tarybų Sąjungos darbo 
žmonės nežino nė krizių, ’nė 
nedarbo, o darbininkų skai
čiaus augimas vyksta, pir
moje eilėje, priaugančios 
jaunos kartos sąskaita.

Bet, visų pirma, pramo
nės produkcijos TSR Są
jungoje ' augimas vyksta 
darbo .našumo augimo są
skaita. Kasmet tarybinių 
darbininkų darbo našumo 
lygis auga. Taip, pramonė
je 1947 metais palyginti su 
1946 metais jis išaugo 13 
procentų, o 1948 metais pa
lyginti su 1947 metais išau
go 15 procentų, viršijęs

technikinio lygio augimas. 
Per tris pokarinio penkme
čio metus paruošta daugiau 
kaip 7 milijonai naujų kva
lifikuotų specialistų, kurie 
mokėsi nenutraukdami dar
bo. Savo kvalifikaciją pa
kėlė 10,400,000 darbininkų. 
Besimokančių gamybinio 
technikinio apmokymo mo
kyklose darbininkų skaičius 
nuolat didėja. Pavyzdžiui,
1948 metais beveik pusė 
Maskvos “Dinamo” fabriko 
dirbančiųjų mokėsi techni
kinio minimumo rateliuose, 
stachanovininkų mokyklose, 
kvalifikacijai pakelti kur
suose, individualiai mokėsi 
pas senus prityrusius dar
bininkus. Per 1946 - 48- m. 
m. Darbo rezervų ministe
rija paruošė 2,172,000 nau
jų darbininkų. Vien tik per 
antrą 1949 metų ketvirtį 
baigė fabrikinio apmokymo 
mokyklas ir pasiųsta dar
bui į pramonę, statybą ir( 
transportą 111,000 jauniu 
kvalifikuotų darbininkų. J

Tarybų Sąjungos liau
dies ūkis nuolatos papildo
mas specialistais. Antrame
1949 metų ketvirtyje baigė 
aukštąsias mokyklas, tech
nikumus ir kitas vidurines 
specializuotas mokyklas apie 
390 tūkstančių jaunų spe
cialistų. Visi jie gavo darbo 
pagal specialybę. Be to, už- 
akinėse aukštosiose ir vidu
rinėse specializuotose moky
klose ruošėsi apie. 60 tūks
tančių specialistų laida. Nei 
Anglija, nei Prancūzija, 
nei Vokietija niekados neiš
leisdavo tokio specialistų 
skaičiaus.

Šalis nugalėjusio socializ
mo eina gigantiškais žings
niais pirmyn. Galima tvir
tai pasakyti, kad penkmečio 
planas bus įvykdytas prieš 
laiką.

Paskaiai apie Amerikono 
Suėmimą Vengrijoje

Budapest, Vengrija. — 
Vengrijos užsienio reikalų 
ministerija pareiškė, jog 
nieko nežino apie ameriko
ną Robertą A. Vogelerį.

Vogeleris, amerikinės Te
legrafo - Telefonų kompa
nijos vice-pirmininkas, va
žiavęs iš Vengrijos į Aust
riją ir nežinia kur dingęs. 
Buvo paskleisti paskalai, 
kad Vengrijos valdžia jį 
areštavus.

Lake Success, N. Y. —A- 
merikinių Kveikerių religi
nė draugija atsišaukė į 
Jungt. Tautas sustabdyti a- 
tomines lenktynes tarp A- 
merikos ir Sovietų.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Lapkr. 26, 1949
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Susitikimas Tėviškėje
Rašo A. Venckus

Pavakarys. Prie plataus 
stalo, apkrauto įvairiais val
giais, vakarieniavo Jaruše
vičių šeima. Pro langą matė
si plati, lėtai slenkanti sidab
rinė Nemuno juosta. Alekso
to pusėje dūzgė lėktuvai, pūš
kavo traukiniai.

Baigėsi vakarienė. Pirmoji 
prašneko Vanda:

— Mama, Voldemaras nes
kaitė Elenutės laiško...

Pailgą, juodu laku blizgan
čio radijo aparato skritulį su
kiojęs jaunuolis pakėlė galvą. 
Motina švelniu žvilgsniu per
metė kambarį, lyg pasidi
džiuodama ištraukė iš spinte
lės pailgą voką ir padavė sū
nui.

Voldemaras pusbalsiu pra
dėjo skaityti :

“Aš gyvenu labai gerai. Su 
puikiu traktoriumi ariu kolek
tyvinių ūkių laukus. Vakar 
kolektyvinio ūkio pirmininkas 
mane pagyrė. Sako už gerą 
darbą mašinų-traktorių stoties 
direktorius pareikš padėką...”

— šauni mergaitė, — tėvas 
patenkintas šypsosi.

Voldemaras skaito toliau:
‘‘Kaip džiaugiuosi, kad bai

giau traktorininkų kursus. Iš 
pradžių daug kas juokėsi, gir
di, bobos panoro vyrais tapti. 

.Prieš savaitę atvažiavusi į 
“Pergalės” kolektyvinį ūkį— 
suspėjau įrodyti, kad moteris 
lygi vyrui. Beje, vakar susiti
kau vieną valstietį, pavarde 
Kazlauskas, kuris kartu su 
mūsų Voldemaru buvo išvež
tas viename vagone į Vokieti
ją. Prašė Voldemarui perduo
ti linkėjimus, kvietė atvažiuo
ti į svečius. Aš Kazlauskui 
daviau jūsų buto Kaune adre
są...”

Laiško pabaigoje Elena ra
šė :

“Mama man nieko nesiųsk. 
Mus maitina labai gerai, o be 
to uždirbame gerai. Po kelių 
vasarų turėsiu puikų kraitį...

— Matai, Kazlauskas irgi 
grįžo į tėvynę, — lyg sau kal
bėjo Voldemaras. Tėvynėje 
visai kitoks gyvenimas.

— Aš, pavyzdžiui, dabar 
gyvenu gerai. — tęsė Volde
maras. — Nemažai uždirbu, 
lankau kinus, teatrus. Įdomu, 
kaip Vincui sekasi Jonavoje. 
Būtų gera jį pamatyti, pasi
kalbėti.

— Sėsk šeštadienį į autobu
są ir per pusvalandi būsi Jo
navoje, — patarė motina.

Lauke šviesi spalio naktis. 
Tūkstančiais žiburių šviečia 
namų langai, krautuvių vitri
nos.

— Mama, aš su Vanda ei
siu į kiną. Na, o paskui užsu
ksime truputį pasišokti, — 
Voldemaras paima skrybėle ir 
kelias minutes stovi prieš vei
drodį.

Motina žiūri į sūnų ir kal
ba :

— Aš net stebiuosi, kaip 
smarkiai per tuos dvejus me
tus pasitaisei. Grįžęs iš Niurn
bergo toks suvargęs, sulysęs 
atrodei. Nenuostabu... O tu, 
Vanda, — motina atsigrįžta j 
merginą, — ilgai nedelsk. Ry
toj pramiegosi, pavėluosi į 
darbą...

Vaikai išeina. Namuose ty
lu.

Praėjo diena, dvi. šeštadie
nį Jaruševičienė nubėgo į tur
gų. Pirko žąsį, obuolių, įvai
rių daržovių.

Prie namų keletą minučių 
kalbėjo su kaimyne, atrakino 
butą ir nusileido žemyn mal
kų. Tuo metu prie Jaruševi
čienės priėjo kaimiška rudine 
apsivilkęs žmogus.

— čia Gardino 53 ? — pa
klausė žmogus.
— čia...
—. O kur čia Jaruševičių 

butas ?
Vincas Kazlauskas atėjo 

aplankyti seną pažįstamą Vol
demarą Jaruševičių.

Po valandos atėjo Voldema
ras, tėvas, sesuo Vanda. Seni 
bičiuliai apsikabino. Motina 
paklojo stalą.

— Kaip tu, Voldemarai, 
gyveni ?—klausė Kazlauskas.

— Padoriai... O kaip tu ?
— Taip pat gerai...
— Ar galvojome' mes tomis 

1942 metų rudens naktimis, 
kai širdyje slopindami neviltį, 
važiavome prekiniais vago
nais į Vokietiją....

— Jog vėl namuose susitik
sime, būsime sotūs, laimingi...

Ir kur tai atmintyje iškilo 
1942 metai, fašistinės vėlia
vos, užrašai “tik vokiečiams”. 
Hitlerininkai medžiojo žmo
nes. Pagautųjų tarpe buvo 
jaunuolis Voldemaras Jaruše
vičius, valstietis Vincas Kaz
lauskas. Susipažino .jie spyg
liuotomis vielomis apraizgyta
me vagone, žmonės buvo su
grūsti, kaip silkės. Vokietijoj 
Jaruševičius su Kazlausku iš
siskyrė.

— Kada, Voldemarai, grįžai 
į Lietuvą ?

— 1947 metais...
— O man pavyko gimtą 

žemę pamatyti vienais metais 
anksčiau, — lyg pasigyrė 
Kazlauskas, — ištrūkau iš Go-A 
tenhafeno lagerio... |

— O-o, aš Niurnberge dar 
po karo pamačiau daug vargo,
— prisiminė Jaruševičius.

— šuo pas gerą ūkininką 
daugiau ir geriau gauna, nei 
mus lageryje palei Niurnber
gą penėjo.

Papietavę Voldemaras su 
Kazlausku kalbėjo, kiti klau
sėsi.

— Laikė šuns vietoje ir kas
dien visokias nesąmones į gal
vą pūtė. Girdi, nevažiuokite į 
Lietuvą, spauskite į emigraci
ją-

— Pamačiau — nieko gero 
neišeis. Keletą kartų paklau
siau Vilniaus radiją ir nus
prendžiau : kas bus, tai bus— 
visvien grįšiu į Lietuvą. Labai 
rūpėjo pamatyti Kauną. O čia 
dar tėvai sugrįžo iš Vokieti- } 
jos, rašė, prašė grįžti.

— Mums geriau išėjo, — ' 
atsiliepė senis Jaruševičius. — i 
Iš karto mes pakliuvome pas 
amerikiečius, o paskui atėjo 
Tarybinė Armija. Po dviejų 
mėnesių buvome Kaune. Ga
vome butą, pašalpą.

— Taigi, pavyko vargais | 
negalais iš to lagerio ištrūkti, j 
Sėdžiu traukinyje ir galvoju,
— toliau papasakojo Volde
maras Jaruševičius, — kaip 
man naujoje Lietuvoj'e seksis, 
ką dirbsiu, kaip gyvensiu. Pir
mosios dienos Kaune dūmais 
išsklaidė visas abejones. Pa
mačiau, jog Lietuvoje tikrai 
naujas laimingas gyvenimas. 
Mėnesį pailsėjau ir nuėjau 
ieškoti darbo, o skelbimų pil
ni kampai, žiūrėk, čia staty
bai ieško mūrininkų, ten dai-•a* 
lidžių.

— Nėra ko stebėtis, tiek 
naujų fabrikų, namų valdžia 
statė...

— Taigi ir pamačiau vieną 
skelbimą, jog statybos-remon
to. kontora rengia dažytojų 
kursus. Nusprendžiau — tėvas 
dažytojas, būsiu ir aš dažyto
ju. Po mėnesio jau dažėme bu
tus, tinkavome namus, žinai, 
padirbu mėnesį ir pašoka ka
tegorija. Dabar esu toli gražu 
ne aukščiausios kategorijos, o 
uždirbu per mėnesį po 1800 
rublių.

— Mūsų šeima per mėnesį 
sudaro apie 3500 rublių. 
Gerai valgome, kiekvieną 
mėnesį po keletą gerų dai
ktų nuperkamo. Aną mėnesį 
pirkau radijo aparatą, ma
mai suknią, šį mėnesį dviratį, 
naują spintą, — pasakojo Vol
demaras.

Kambaryje ilga minutė ty
los. Girdėti kaip uosto pusėje 
kaukia atplaukęs garlaivis.,

Tylą nutraukia Voldema
ras.

— Kaip tau, Vincai, seka
si ?

— Kaip jau sakiau, aš į Lie
tuvą grįžau 1941) metais, šių 
metų pavasarį mūsų apylinkės 
valstiečiai nutarė sudaryti 
kolektyvinį ūkį. Ką gi, sako
me, bus lengviau dirbti, gyven
ti. Bendrą ūkį pavadinome 
“Pergalė”. Visa mūsų apylin
kė darniai Įsijungė į kolekty-

Hartford, Conn.

Alger Hiss, kurio antrasis 
teismas (einant prisipaži- 
nusio melagium \Whittaker 
Chambers’© liūdymais ir 
neamerikinių veiksmų ko
miteto kaltinimais) prasi

dėjo New Yorke.

Suskambėjo Vedybų Varpai 
šeštadienis, lapkričio 19 d., 

buvo maloni, šilta rudens die
na. Dar ji malonesnė buvo 
besituokiančiai porelei Elenai' 
Savitcheff ir Walteriui Bra
zauskui.

Nujausdami, kad atsibus 
įdomios vestuvės, mes keliese 
pribuvę į Hartfordą skubė
jome kuogreičiausiai dasigaut 
į Laisvės Choro salę, kad 
tektų pasigrožėti civilėmis ve
dybų ceremonijomis. Dasi- 
gavę į salę pamatėm, kad su
spėjom, bet jau radome žmo
nių kimštinai, tai vis buvo 
jaunavedžių gentys, visas 
Laisvės Choras ir visi kiti jų 
draugai, viso labo arti du šim
tai.

Buvo malonu dairytis po 
salę, kad čia radosi žmonas 
gražaus, linksmo nusiteikimo, 
jie kartu veikia organizacijo
se su Walteriu ir Elena, tad 
ir atėjo jiem palinkėti laimės 
jų būsimam gyvenime.

Netrukus ir lauktos ceremo
nijos: Akyvaizdoj teisių au
torizuoto asmens' Elena Savi
tcheff ir Walteris Brazauskas 
sudėjo savo pažadus draugo
vėje gyventi ir mylėtis. Tik 
spėjus reikiamus pareiškimus 
padaryti, suskambėjo pianas 
ir pasigirdo daina — punk
tas angliškai, punktas lietu
viškai, kurią dainavo solo 
Wilma Hollis. Tuo pačiu įvy
kiu visas Laisvės Choras va
dovybėje Wilma Hollis sušu
ko: “Mergyte Jaunoji” ir 
dar dvi kitas.

Tos dainos tikrai atitiko i 
reikalui. Wilma Hollis ir 
Laisvės Choras tą atliko pa
garbai jaunavedžių. Mat, 
kaip Elena, taip ir Walteijis 
yra choriečiai ir daug dirbę 
dėl jo gerovės., ypač Walte
ris per ilgus metus chore ne
nuilstančiai darbavos jo pa
laikyme, labiausiai finansinia
me reikale. Jis, be to, ir ki
tose organizacijose gražiai 
atsižymėjo, visados draugiš
kas. Tokia ir Elena; ir ji su 
visais sugyveno puikiausioje 
santaikoje. Elenai dar mažai 
buvo progų pasirodyti dar
buotėje. Ji neseniai atvyku
si iš Europos; iki apsiprato 
su šios šalies tvarka, aplinky
bėmis, iki susipažino su nau
jais žmonėmis, vis ėmė laiko. 
Betgi ir jai tenka šilta pa
garba už tai, kad ji per daug 
laiko neleidus prisidėjo prie 
Laisves Choro ir jame paliko 
aktyviška narė. Chore dai
nuodavo*, buvo jau pradėjus 
ir vaidyboje dalyvauti, o jai 
ir šioj srityj gerai sekasi. 
Walteris irgi vaidinimuose 
tankiai dalyvaudavo.

Kadangi, jiedu apsigyvens 
Richmond Hill’e, N. Y., tai 
ten ši pora meno spėkas pa
didins. Bet tuo kartu Hart
forde pasidarys didelė spraga,

vinį darbą. Na, greit pasirodė 
pirmieji darbo rezultatai. Pir
kome sunkvežimį, eilę mašinų. 
Reikia į Kauną, ant sunkveži
mio - ir pirmyn, — kalbėjo 
Kazlauskas.

— O koks derlius užaugo I 
Rugiai, kviečiai lyg jūra. Dar 
niekada mūsų laukai nematė 
tiek grūdo. Kertant žieminius 
į pagalbą atėjo kombainas. 
Pamatytute, brač, kokia tai 
mašina: iš karto kerta, kulia 
ii’ gatavai supila i sunkveži
mį.

— Na, o kiek kolektyve už- i 
dirbate, — užklausė senis Ja-j 
ruševičius.

— žinote, gan neblogai, 
štai dabar gavome avanso po | 
3 kilogramus rugių už darbaz 
dienį. Iki šios dienos jau turiu 
išdirbęs 300 darbadienių, iki 
metų galo dar laiko... Va, 
vien avanso gavau 18 centne
rių duoninių grūdų. Apskai
čiavome, gale metų už darba
dienį gausime po 7 kilogra
mus grūdų, įvairių daržovių, 
pinigų. Niekuomet dar mano 
šeima neturėjo tiek grūdų, ; 
kiek gausiu šiais metais.

— Kas yra tas darbadie
nis ? — užklausė Vanda.

— Kiekvienas darbas įver
tintas norma. Atlikai tam 
tikra norma — tau užskaito 
darbadienį. Rudenį apskai
čiuojamas visas derlius ir pas
kirstomas darbadieniais (pa
likus, ’žinoma, sėklai, mokes
čiams, padargams ir pan.L 
Juo daugiau derliaus surenka 
kolektyvinis ūkis, tuo svares
nis darbadienis. Dirbai dau
giau — gali išdirbti dvi ar 
tris normas, užskaitys tiek pat 
darbadienių. Aš visuomet iš
dirbu po du darbadienius. 
Pas mus sutvarkyta, jog tin
giniams vietos nėra. Daug 
dirbsi—daug gausi.

— Gerai, Vincai, gyventi 
savo tėviškėje...

— Ką čia kalbėti ! Dabar 
kaime kas vakarą dainos, mu
zika, dažnai atvažiuoja kilno
jamas kinas. Visai kitas gyve
nimas.

— Tai ne tas lagerių praga- j 
ras, kur sėdi alkanas, nuply
šęs...

— O juk yra lietuvių, ku
rie dar bastosi po svetimus 
kraštus, vargsta emigracijoje, 
— pasakė Vincai Kazlauskas.

— Šiandien visi, kas myli 
Lietuvą, turėtų grįžti į namus, 
susijaudinęs, rankomis mosuo
damas kalbėjo Voldemaras 
Jaruševičius.

Bičiuliai kalbėjosi apie se
nus laikus, dabartį. Seniai vi
si sumigo, tik du, susitikusie
ji tėviškėje, prie atdaro lan
go alsavo lengvu Nemuno oru. 
Kati nas.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

Receptų Specialistai1:
MAX FEIST, Ph. G,,

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EVergreen .7-6238

DORCHESTER, MASS.

Tel. A V. ,2-4026 g

DR. JOHN REPSH1S |
(REPŠYS) g

LIETUVIS GYDYTOJAS §
Valandos: 2-4 ir 6-8 $

Nedaliomis ir šventadieniais: y 
nuo 10 iki 12 ryto. ‘ g

495 Columbia Rd. '<!

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Ąvenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. E Vergi eep 8-9770 

no viename! Laisvės Chore, 
bet abelnai visame veikime.

Mat, W. Brazauskas buvo 
vienas iš tų, kuris aplamai 
mylėdavo šalies pažangiame 
judėjime darbuotis. Jis* su
derindavo, ryšius tarpe lietu
vių ir kitakalbių, o tas tai ir 
nešdavo daug naudos del pa
kėlimo pažangaus judėjimo. 
Jis buvo ir LLD HI Apskri
ties komitete ir kitose svarbio
se komisijose, sumaniai atlik
damas užsidėtas pareigas.

Išleidžiant juodu,, mes jiems 
nuo širdies vėlinsime geriau
sios'kloties ir ten veikti, kiek 
aplinkybės leis.

Beje, vestuvėse; Elenai buvo 
už pamergę Ona Brazauskie
nė, Elenai švogerka, o Walte
riui pabroliu — Kazimieras 
Brazauskas, Walterio tikras 
brolis.

ilstantieji darbininkai viso
kiuose parengimuose. Vi
siems dirbusiems ir atsilan
kiusiems širdingas ačiū.

šį sykį labai daug dirbo abi 
Valtienės, visą ką supirko, su 
rengė. Ypatingai jaunoji, 
Domicėlė Valtiene, pradėjo 
smarkiai veikti. Mes labai 
■linksmi turėti jaunas drauges 
užimti mūsų, senesniųjų, vie
tas, nes mes diena po dienos 
išnyksime, jaunoji karta turi 
užimti mūsų vietas. Mes svei
kiname naujas veikėjas ir no
rime įtraukti į veikimą dau
giau jaunų draugų.

Pasibaigus pažmoniui, ap
mokėjus išlaidas, liko pelno 
$66.56. Komisijai susirinkus,
P. Anderson pasiūlė ir visa 
komisija sutiko paskirstyti 
pelną sekamai: Laisvei, Vil
niai, .Liaudies Balsui po $15,

Gaspadinės paruošimui ska
nių valgių buvo: K. Miller, 
O. Brazauskienė, O. šilkienė, 
M. Mulerankienė ir kitos. 
Prie stalų padavėjos buvo vi
sos choristės ir vyrai choris-- 
tai. Kiek nugirsta, visiems 
teko sunkiai padirbėti, kad 
tokią skaitlingą publiką ap- 
tarnaut.

Šios vestuvės buvo vienos iš 
pavyzdingiausių, kokias kada 
teko matyti. Tvarka puiki, 
maisto ir visokių vaišių buvo 
iki valiai. O daugelis iš da
lyvių atėjo ne dėl to, kad 
prisivalgyti, prisigerti, bet 
paspausti naujai porai ranką, 
palinkėti linksmo ir laimingo 
jiems gyvenimo. Vikutis.---- p—p-

Rochester, N. Y.
Lapkričio 19-tą įvyko pa- 

žmonys, kurį, rengė bendrai 
abi LLD kuopos, 110 ir 50-ta. 
Oras pasitaikė labai prastas, 
snigo ir lijo visą dieną ir nak
tį, jau buvom nusigandę, kad 
niekas neateis, bet susirinko 
gražus būrelis geriausių spau
dos patrijotų. Visi gražiai 
laiką praleido ir gana gerai 
parėmė mūsų spaudą.

Abiejų kuopų komisijos 
dij’bo, kiek galėdami, vienin
gai ir draugiškai, kad tik 
daugiau paremti darbo klasės 
spaudą ir reikalus. Komisi-' 
joje buvo P. Anderson, F. Ma
nelis, A. Bekešius, jaunoji 
Valtiene ir D. Valtiene, E. 
Shopienė, L. Bekis. Dirbo: K. 
Žemaitienė, Emilė Usevičienė, 
J. Labeika. Tai mūsų nenu-

Reumatiški Skausmai
Dcksnio 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 pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2 oz. $1.00; 
4 oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė — 
16 oz. $5.00.

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

SH ALINS
(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.

MĄrket 2-5172

Ir—rtuTj-r iT—įį~, ,i, 

civilinių teisių* gynimui $2T.- 
56.

S. R. draugas aukavo civi
linėms teisėms ginti $5. An
tanina Duobienė atsinaujino 
Laisvę ir aukavo Laisvei per- 
kraustyti^$3. Visiems[širdin
gai ač/u. \

L * \
Lajiį&ffio 13-tą susirgo 

dij^gas Jurgis švedas, širdies 
č/aka. Dabai' randasi St. Ma
il’s ligoninėje. Mes visi la
uki apgaimm.au j ame d. Švedo. 
Liirk^J>^reičiausia pasveikti 
ir vėlnMlyvauti su mumis.

A\ Baltakis buvo biskį su- 
sveikęs. Išėjo pavaikščioti ir
vėl jį ištiko nesveikata — už
gavo automobilius. Kabai gai- 
la draugo Baltakio.
V L. Bekešiene.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus —^Ląs reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų^®?W*duoną valgydami 
sutaupysite pinigų, nesirgsite, n erei kės Viliokė t i gydytojui.

Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
j krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

aTa aTa aTa a Ta aTa a Y - aTa r,. Aj A .J. U. AJA aT a Jį aj a AJA aJa aJa .T. a Ta aTa a Ta aT a aTa .T. aTa *.7a a T* .
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| « CHARLES J. ROMAN
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UVIŲ 
EKTORIUS
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Liūdesio 
tės prie 
naktį,

o j kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
epišką patarnavimą, 

giai ir gražiai mo- 
erniškai įruošta mūsų 
srmeninė. Mūsų patarna- 
imu ir kainomis būsite 
atenkinti

1113 Mt. Vernon St, 
phia, Pa.

Tel. Poplar 4110

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn^
Geri Valgiai laukia jūsų visada Jf

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407 LEVISIOJ»

SHUFFLE BOARD

cs9Gq csDCo

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEI.

H Y. 7-863L

MATTHEW P. BALLAS
BIELLWSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsam uoto jas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai '-----
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
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NewWto^ffi^feZinlOT George Bensonas 
Parėmė Laisvę

Smagiai Pabuvojome 
Auditorijoje

Padėkų Dienos popietį bū
rys Liberty Auditorijos patri- 
jotų susirinko Į auditorijos 
restaurantą sykiu vakarie
niauti ir ta proga pasveikinti, 
arčiau susipažinti savuosius 
jaunavedžius, Walterj ir He
leną Brazauskus.

Brazauskai susivedė lapkri
čio 19-tą, Hartforde, kur 
juodu abu pirmiau gyveno ir 
darbavosi — jinai chore, vai
dyboje, jisai taipgi chore ir 
kitose organizacijose. Po ve
dybų juodu ir jos sūnelis, 9 
metų am/ziaus Sergėjus (jau 
susikalbąs angliškai, rusiškai, 
francūziškai ir lietuviškai 
“vyrukas”), apsigyvens au
ditorijos bute, kur Walteris 
atvyko dirbti prižiūrėtoju, 
vedėju.

Po geros vakarienės, pirmi
ninkavusio J. Gasiūno iškvies
ti, dalyviai pasakė gerų lin
kėjimų ir anekdotų. A. Bim
ba apibūdino šios įstaigos ir 
Walterio. kaipo Įstaigos glo
bėjo, didžią svarbą, pareigų 
didumą, primindamas, kad 
tos pareigos reikalaus iš jas 
einančiojo didelės kantrybės, 
o taip pat jo šeimos ir mūsų 
visų glaudžiausios ir draugiš
kos kooperacijos.

Iškviesti jaunieji, Elena, 
paskiausia Walteris, trumpai 
reiškė padėką už šią progą 
susitikti, susipažinti arčiau. 
Walteris reiškė pasitikėjimą, 
kad visi gerieji šios Įstaigos 
patrijotai kooperuos ir kad 
bendrai vedama, stiprinama 
ištaiga išgyvens sunkumus ir 
bujos.

Pramogėlei šventiškus pie
tus pagamino restauranto gas- 
padinė Mary Zeakus, pri- 
gelbstint jaunuolėms jos duk
terims Geraldine ir Mary Ann 
Wilsonaitems. Gi d. M. Gri
gas padovanojo puotai ko 
“stipresnio.” Ar.

Cacchienei Pagerbti 
Masinis Mitingas

Pagerbti velionį Peter V. 
Cacchione, pirmąjį New Yor
ke ir visoje Amerikoje kovin
gą miesto kaunsilmaną — ko
munistą — masinis mitingas 
ruošiamas šį pirmadienį, lap
kričio 28, Livingston Manor, 
Schermerhorn ir Nevins Stš., 
Brooklyne. Geri kalbėtojai ir 
meno programa. Įžanga 50 
c. Rengia specialiai tam su
sidaręs Cacchione Memorial 
Komitetas. L. K. N.

Paramount Perstato
BOB HOPE 

“The Great Lover” 
asmeniniai

Claude THORNHILI.
ir jo Orkestras

RED BUTTONS 
THE ACRO^ANIACS 

SARAH VAUGHN 
PARAMOUNT

Times Square’ 
Vidunaktį Judžiai Kas Naktį

Durys

NUOLAT 
RODOMA

■ilIM

Pašimatykime Suvažiavime 
Ir Bankiete 26-tą!

Dar kartą norime priminti, I skaitytojai, namo šerininkai ir 
✓jog tas svarbus Lietuvių Naprieteliai prašomi būti ir Lai
mo Bendrovės (Kultūrinio kininkais, kviesti kiekvieną 
Centro) suvažiavimas ir po jo savo draugą, kaimyną. Pasi- 
bankietas, šokiai, Įvyks jau šj 1 darbuokite už sėkmingą savo 
šeštadienį (šiandien), lapkri-i įstaigos metinę iškilmę. Jūsų 

Į čio 26-tą, savose patalpose,, artinii('ji nebus suvilti. Vai-
! kampas Atlantic Avė. ir 110 1 šių turėsime gerų — visko, 

St., Richmond Hill, N. Y. kas tik randama geriausiuose
Suvažiavimo pradžia 1
Bankietas - vakarienė 

vai.

. i bdnkietuose. . Smagiai pabu
„ jvosimo, o taip pat bus proga 

‘ • ir susitikti su svečiais iš kitų
; miestų.

Šokiai po vakarienės. Vien 
šokiams įžanga 50 c., viskam 
bendras tikietas $3.

Kviečiame ateiti. Laisvės

P a s i m a t y k i m o s u v a ž i a v i m o 
ir bankiete lapkričio 26-tos 
popieti ir vakarą, auditorijo
je! Bankieto Komisija..

Parama Kultūriniam
Darbui

Iš Mičiulio Dirbtuves !
Kriaučių kontraktorius P. 

I Mičiulis per daugeli metų tu
rėjo dirbtuvę partnerystėje su 
Andrium Kairiūkščiu, 114-120 
Forrest St., Brooklyne. Pora 
metų atgal Mičiulis savo 
partneriui atmokėjo ir pasili
ko vienas bizniavoti. Ne už 
ilgo po to, atsiėmęs savo da
lį už dirbtuvę, Andrius Kai
riūkštis mirė.

Dabar P. Mičiulis iš senos j 
‘dirbtuvės persikraustė į nau-1 
ją dirbtuvę, 1072 Greene 
Ave., kampas Broadway, kur 
randasi jo sūnaus Edes Mitch - 

I ell drabužių krautuvė. Taigi, 
lapkričio 23 d. buvo įkurtuvės j 

į naujos dirbtuvės, buvo valgių ! 
į ir gėrimų įvalias,< d'arbininkai ' 
1 linksminosi.

Buvo ir svečių, daugiausia, 
i lietuviški kontraktoriai. At
eidami, jie nepamiršo Mičiu- 

, lį apdovanoti. Matulis įteikė 
I gražų radijo priimtuvą, dirb- 
Į tu ve je bus proga pasiklausy
ti ko naujo. O dirbtuvės dar
bininkai irgi pasirodė gerai, 
nupirkdami gražų kvietką, 

' panašų į arklio padkavą, ką 
' amerikiečiai vadina laimės 
; (good luck) ženklu. Tai vi- 
! su dirbtuvės darbininkų linkė- 
I jimai savo bosui gerų pasek- 
■ mių naujojoje dirbtuvėje. ‘ į

Dirbtuvė ‘dar pilnai dirba 
; ir darbininkai puikiai sugyve
na, tarpusavyje susikalba, vie- 

' nas kito neužgaudinėja. Kiek i 
teko patirti iš boso pusės, 
darbo dar turėsime. Mičiu
lis turi porą gerų firmų, ku
rios ketina darbo pristatyti. 
Kiek tos viltys išsipildys, sun
ku iš anksto pasakyti. Kriau- 

i čiai žino vieną dalyką—apie 
šį laikotarpį darbai pas kiiau- ! 
čius pasibaigia. J. S.

Matykit Jaunuolius
Vaidinant Komediją

Valentina Nevins

Felix Lepinskas

Matyk Naujausias Filmas! 
Išsivysiančią Istoriją!

Nauja Kontrolė Cechų Bažnyčiai 
Nepriklausomybės Diena Turkijoj 
Milžiniškas Izraelio Oro Trans

portas * šalis Sujaudinta Oro 
Nelaimėmis.

EMBASSY
50th St. Ir Rockefeller Plaza, 

Broadway ir 72nd St.

IŠIMTINAI NEW YORKE RODOMA!

‘Quartet’
ATEINA Į BROADWAY 

Pranešant Broadway Embassy’s kūrinių planą 
W. SOMERSET MAUGHAM’S

Quartet’
Eagle Lion Films Veikalas

A. J. Arthur Rank Perstatymas 
DABAR VAIDINAMAS

E
 BROADWAY

MBASSY B’way ir 46th St.

Atsidaro 9:45 A. M.
Vėlai Rodoma Kas

Nebrangios Kainos 
Naktį.

Aukščiau minėtoj komedijoj 
vaidiną Jono rolę Felix Le
pinskas, kuris atvažiuoja į 
praktikas net iš Kearny, N. J. 
Jis yra vaidinęs koks desėtkas 
metų atgal komedijoj “Išdy
kusi Pati” ir prijuokinęs pu
bliką iki ašarų. Taigi, jis ir 
šitoj komedijoj krės visokius 
juokus. Jis yra mūsų vaidi
nimų žvaigždė, nes mažai yra 
tokių jaunuolių, kurie galėtų 
kalbėt lietuviškai ir juokint 
žiūrėtojus.

Čia taipgi matote paveikslą 
Valentinos Nevins. Ji vaidina 
Elenos Budrikaitės rolę. Ji 
vaidinimuose gal dar mažai 
dalyvavusi, bet labai gerai 
skaito ir kalba lietuviškai, ir 
jau sekasi mokintis rolę. Jai, 
mat, prisieina labai daug ken
tėt skausmų, bet ji kantriai 
išlaiko. Tik pamislykit: ji tu
ri mylimą Jonelį, o jos moti
ną ją verčia tekėt už senio, 
72-jų metų, žiūrėtojai gi gė
rėsis iš j6s tokio nuolankumo 
motinai. ; .

Šitie du jaunuoliai komedi
joj kaipo Jonas ir Elena la
bai mylisi. Bet Elenos moti
ną Marė verčia Eleną tekėt 
už bagoto senio Valeko. Ir, 
žinoma, eina visokį kivirčai, 
pjovynės. G i besikivirči
jant. motina priverčia Ele
ną tekėt už Valeko ir todėl 
pasidaro trilype pora. Nes, 
mat, prie' Elenos būna priki
bę du vyrai. Ir nors Elena ir 
apsiveda su Valeku, bet Jonas 
ją vistiek myli ir atima iš Va
leko. Taigi, pasidaro tikras 
amerikoniškas įvykis.

LMS 3 Apskrities Komite
tas reiškia širdingą padėkos 
žodį visiems, kurie atsilankė į 
mūsų ruoštą paskaitą Dr. J. 

' J. Kaškiaučiui meno ir poe- 
Į z i jos klausimu. Mūsų publi- 
! kos atjauta ir parama meno- 
Į kultūros darbui teikia dau- 
I giau paspirties ruošti paskai- 
! tas, teikti daugiau žinių mū- 
• su lankytojams.

Ypatingai didelė garbė mū-j 
! su prelegentui Dr. J. J. K aš-j 
kiančiui, kuris ne tik davei 
taip Įdomią paskaitą, bet ir 
gausiai prisidėjo prie tęsimo 
apšvietus darbo.

Sekami aukojo lėšų paden
gimui mūsų meno patrijotai:
J. J. K. $15. Po $1: A. Bim
ba, B. ^alinaitė, S. Sasna, D. 
M. šolomskas, K. Petrikienė,

j A. Rainienė, Venskūnas, T.
Lisajus, W. Skuodis, A. Če
pulienė, S. Kazokytė, J. Siur- 
ba, A. Aleknienė, M. Klimas, 
R. ii* E. Mizarai, ' P. ir N. 
Bukniai, M. Purvėnienė, M.

Į Liepa, R. Feiferis, P. Zurba, 
i A. Briedis, J. Gužas, S. Več- 
kys, J. Patašius, Draugas, J. 
Juška, B. Zaruba, S. Griškus,
K. Milinkevičius, M. Sapiega, 
Joneliūnas, P. ir O. Stankevi
čiai, J. Klimas, J. Šimkienė ir 
M. Kulikienė. Viso surinkta 
$53.85.

ši parama ne tik padengė 
! ruošėjų lėšas, bet prisidėjo ir 
I prie delegatų pasiuntimo i 
i LMS nacionali suvažiavimą, 
i kuris įvyksta lapkričio 26-27 Į 
. d., Clevelande, Ohio.

Rengėjai. .

Netoli Fulton Fish Market 
ant upės susidūrus žuvininkų 
laivukui su miestavuoju šva-! 
ros departmento laivuku vie
nas žuvininkų laivuko įgulos 
narys dingęs. Menama, kad 
jis prigėrė.

MIRĖ
i

Vincent Baltrušaitis, 57 m. 
amžiaus, gyvenęs 360 So. 4th 
St., Brooklyne, mirė lapkričio 
23 d., Presbyterian ligoninėje.

■ Pašarvotas Matthew P. Bal
las Funeral Home-koplyčioje, 
660 Grand St^ Brooklyne. 
Laidotuvės Įvyks lapkričio 26 
d., šv. Jono kapinėse. Jo
mis rūpinasi graboriaus Mat
thew P. Ballas Įstaiga.

Velionis paliko nuliūdime 
moterį Oną, dukterį Helen 
Jambor ir I anūką, brolį Jur
gį, seserį Catherine Labash, 
ir tolimesnius gimines. Buvo 
narys Lietuvių Amerikos Pi
liečiu Kliubo. c

Lapkričio 23 d., namuose, 
mirė Petrone Pusininkienė, 47 
m. amžiaus, gyvenusi 85-09 
88th St., Woodhaven, N. Y. 
Bus palaidota šeštadienį, lap
kričio 26 d., šv. Jono kapinė
se. Kūnas pašarvotas S. A- 
romiskio šermeninėje, 423 
Metropolitan Ave., Brooklyn, 
N. Y.-

Paliko vyrą Kazį, 2 dukte
ris, Veroniką ir Oną, brolį 
Charles ir tėvus Kazimierą ir 
Oną Stapulionius.

Gerbiamieji, greit nusipirkit 
tikietus ir ateikit matyt ši
tuos jaunuolius vaidinant ko
mediją “Trilypė Pora.”

Gi vaidinimas įvyks 4-tą 
dieną gruodžio, 4:30 po piet, 
Liberty Auditorijoj, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Po vaidinimo šokiai, 
prie puikios Geo. Kazakevi
čiaus orkestros.

Kviečia Rengimo Komisija.

REIKALAVIMAI
Reikalinga švari, pilnam namų ap

tarnavimui moteriškė. Gera vieta 
dipukei. Patogus kambarys, geras 
valgis ir $15.00 j savaitę mokestis. 
Turi būt prielanki vaikams ir šiek- 
tiek kalbanti angliškai. Rašykite: 
Mrs. Hason, 139 -11 — 223rd St., 
Laurelton 13, N. Y. ar telefonuoki- 
te: Laurelton 8-6278.

(258-260)

George Bensonas, brookly- 
nietis, seniausiais lietuvis, 
Amerikos karo su indijonais 
veteranas, padovanojo dolerį 
Laisvės spaustuvės perkėli
mui

George Bensonas atvyko Į 
Ameriką 1883 metais, apsigy
veno Plymouth, Pa., ir toje 
apylinkėje išdirbo mainose 
ketverius motus. 1888 jis 
Įstojo Į J. V. Armiją, o 1890 
metais kovėsi su indijonais, 
kurie tada buvo sukilę prieš 
baltuosius-europiečius.

George Bensonas jau turi 
85 metus amžiaus, gyvena iŠ 
pensijos, kaipo karo vetera
nas. Baigęs tarnybą J.‘ V. 
Armijoje, jis apsigyveno Chi
cago, Ill. Ten jis Įstojo Į po
liciją. Kaipo karo veteranui 
buvę lengva gauti policisto 
tarnybą. Aplikantas į polici
jos tarnybą įtupėdavęs iškelti 

svarų viena ranka 
gydyto

jas patikrindavęs sveikatą 
bendrai ir to užtekdavę. Ne- 
silavinęs, ne kiekvienas vyras 
teiškėlė 50 svarų viršaus sa
vo galvos. O dar jaunam 
Bensonui 100 svarų iškelti bū
davę tik juokas.

Tačiau Bensonas policijos 
tarnyboje neilgai tebuvo. Pa
čioje pradžioje tarnybos Įvy
kusiose masinėse muštynėse 
gatvėje, Bensonui su kitais po- 
licijantais jas malšinant, tūlas 
vyras paleidęs plytą Bensonui 
Į galvą. Kai Bensonas atsi
peikėjęs po smūgio, pamatęs, 
kad šalę jo guli žmogus, vi
sas sudaužytas, kruvinas. Tai 
buvęs tas pats, kuris smogęs 
plyta į galvą Bensonui. Jo 
kamradai kiti policijantai pa-

! gavę tą peštuką ir taip “su-Į Vnn/Wfn Pn/rpAo 
■ taisė,” kad Bensonas persigan-1 RDlILu! tu I Clgvl uo 
1 dęs, pamatęs taip sumuštą į 
' žmogų. Pastebėjęs savo kole
goms, kam jie taip baisiai su
mušė tą žmogų. Tie jam at
kirtę : kas tu per policmanas, 
kad gailiesi sumušto?

Plytos smūgis ir t|ų" mušty
nių vaizdas sukrėtė iBensoną 
taip, kad jis po šešių mene
sių tarnybos policijoje aplei
dęs tą tarnybą.

Vėliau Bensonas vertėsi vi
sokiais užsiėmimais ir apsigy
veno Brooklyne. čia jis pra
dėjo skaityti dienrašti Laisvę 
ir pasidarė stiprus jo patrio
tas. Jis stipriai pabrėžė, jog 
mos turime pergalėti priešų 
atakas ir turimo persikrausty-

i kultūrini Centrą.
Papilietis.

Velionį Olginą
Velioniui žydų d a 

laikraščio Freiheit 
buvusiam redaktoriui M 
Olginui pagerbti lO-.įoje jo 
mirties sukaktyje rengiamas 
nepaprastai turiningas kon
certas šio šeštadienio vakarą, 
lapkričio 26-tą, Town Hali, 
New Yorke.

Ii

Majoras O’Dwyer sausio 
mėnesį pradėsiąs sakyti kal
bas iš miestavosios radijo sto
ties WNYC, kaip kad jas sa
kydavo majoras LaGuardia.

Olginas, gimęs, užaugęs ir 
persekiotas caristinėje Rusi
joje, aukštai stątė dabartinę 
Tarybų Sąjungos 
kurią jisai patsai 
matė ten nuvykęs

Amerikos žydų 
dėjimuose Olginas, kaipo ge
ras rašytojas, kalbėtojas, išti
kimas vadas, buvo aukštai 
statomas, tad ir po jo mirties 
kas metai atžymimas koncer
tu, kuris jau tapo tradicine tą
dien rašei o švente.

sanKvąrką, 
savo akhnis 
apsilankyfh 
liaudies ju-

UŽDRAUST ATOMINE BOMBį

arui

Užbaigt šaltąjį Karą ar Baigt Karštuoju Karu
i

TONY’S

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Lap kr. 26,

* 
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PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

po 'šimtą 
viršaus savo galvos, 

patikrindavęs

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

EVergrcen 4-7729 
Telefonas

4*.
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

Kalbėtojai:
GOVERNOR ELMER BENSON 
O. JOHN ROGGE
HOWARD FAST

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Ųp-to-date

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

S. S. Lockett, M. D 
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0203

PARDAVIMAI į
Parsiduoda 6 šeimų mūrinis na- j 

mas, po penkis kambarius apart-j 
mentai, Combination sinkos, visas 
namas labai gerame stovyje. Greit 
bus tuščias apartmentas ant pirmų 
lubų. Parduodame už labai prieina
mą kainą. Randų atneša $163 į mė
nesi. Jokių pataisymų nereikia, tik 
stok ir gyvenk. Labai gera komuni
kacija susisiekimui su visomis mies
to dalimis. Kreipkitės: 253 Grove j 
St. Brooklyn, N. Y., ant vidurinių i 
lubų po dešinei. (256-260)

Pasirandavoja patalpa ofisui su 3 
kambariais gyvenimui, tinkama vie
ta daktarui, real estate ar kitam 
panašios rūšies profesionalui. Ofisas 
ir kambariai apšildomi ir su mau
dyne. Dėl randos susitarsime ant 
vietos. Prašome kreiptis: 914 
Broadway, Brooklyn, N. Y., Myrtle 
Ave. stotis.

| Dr. A. Petriką I 

3 DANTŲ GYDYTOJAS g 

g 221 South 4th Street 8 
8 BROOKLYN, N. Y. g 
8 Tel. EVergreen 7-6868 §

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

T • - KT 1
Laisves Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos mė

sos valgiai. Taipgi daržovių ir 
pieninių valgių gražus 

pasirinkimas.

Ateikite į Liaudies Sąskridį Dėl Taikos
IŠGIRSKITE APIE .. .

Atomų Jėgų Taikai, o Ne Atominiai Ginklai
Ar Turėtų Būti Atsteigtift Karinė Nacių Galybė? 
Atlanto Sąryšis prieš Sovietų Sąjungą i
šaltasis Karas ir Pilietinės Mūsų Teisės 
Kam ta Karo Propaganda prieš Sovietų Sąjungą?

ATEIKITE IR StATYKITE AMERIKINĮ TAIKOS FRONTĄ

MADISON SQUARE GARDEN
PIRMADIENĮ - GRUODŽIO 5 - 7:30K ML-^

RICHARD MORFORD
JOHN HOWARD LAWSON 
DR. JOHN A. KINGSBURY 
WILLIAM HOWARD MELISH

DRAMATIŠKAS VAIDINIMAS — 100 BALSŲ
UNITY CHORUS, AMERICAN PEOPLES CHORUS

Rengėjai: National Council of American-Soviet Friendship 
114 East 32 Sb, New York 16, N. Y. - MU 3-2080

Tikictai: 60c iki 82.40: Bookfair, 133 W. 44 St., Jefferson BookShop, 
575 Sixth Ave., Local 65,13 Astor Place, Workers Bookshop, 50 E. 13 St.
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'71 TOO/Q D A O 411 GRAND STREET /Ari " O Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill

32 TEN EYCK STREET, 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

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




