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Kultūriniame Centre ši sek
madienį. Bus suvaidinta ko
medija “Trilypė Poia.” Kiek 
teko nugirsti, tai visi turėsi
me skanaus juoko. O gerai 
pasijuokti labai sveika. Tą 
pripažins kiekvienas sveikatos 
žinovas.

★ ★ ★

JUNGT. TAUTŲ SEIMAS 
ATMETĖ SOVIETINI 
TAIKOS PL.AN.>
Užgyrč Priešsovietinj Anglu-Amerikonu Pareiškimą

Vėliausios minios
Hong Kong. — Kinijos liaudininkai-komunistai kelio

se vietose perkirto vieškelį tautininkų kariuomenei, bė- 
i gančiai iš buvusios jų sostinės čungkingo tolyn į vaka
rus.

Kongresmanas Thomas atsi- 
sakė gintis teisme. Reiškia, 
prisipažįsta kaltu. Atsiduo
da teismo mielaširdystei: kiek 
bausmės uždės, tiek priims!

Tas sukčius nukrito labai 
žemai. Bet neseniai jis buvo 
dideliu ir komercinės spaudos 
garbinamu žmogum. Jis sto
vėjo Kongresinio Neameriki- 

t nės Veiklos Komiteto pryša- 
kyje. Kiek jis pareiškimu 
prieš raudonuosius išleido!

Tai buvo vadas visu rau
donėj žiu.

★ ★ ★
Netoli nuo jo yra nukritę 

ir lietuviški raudonėdžiai. Są
žiniškas, teisingas, nuoširdus 
žmogus tokiu piktu amatu 
juk neužsiima. Paimkime ju 

’ spaudą. Ar joje rasite be
šališku. teisingų informacijų? 
Nerasite nė su žiburiu.

★ ★ ★
Skaitau Keleivyje, per 

savo agentavimą Brooklyno 
kriaučių lokale Buivydas su- 
kolektavo vienuolika tūkstan
čiu ir penkis šimtus dolerių! 
Kam? žinoma, “lietuviškiems 
reikalams.”

Tas tik parodo, kaip gra
žiai jis mokėjo kriaučius 
“melžti.” Ne už dyką kriau- 
čiai taip džiaugiasi jo vado
vybės atsikratę. Tūkstančiai 
dolerių pasilieka jų kišeniuo- 
se.

★ ★ ★
Amerikos konsulas Mukde

ne rastas kaltu sumušime vie
no kiniečio tarnautojo. Baus
mės įvykdymas sulaikytas ir 
konsulas su visu štabu išde- 

■ i portuotas iš Kinijos.
Šis teismas, šis užtarimas 

paprasto, eilinio tarnautojo 
yra ženklas naujųjų laikų. 
Kas būtų to vargšo paisę prie 

-Čiango režimo!
Darbininkui paskutini kailį 

nulupti, jį išniekinti, sumuš
ti ir už tvoros išmesti buvo 

. mada, valdonai neskaitė jo
kiu prasižengimu. Bet dabar 
kiti laikai. Dabar Kiniją val
do darbininkai. Kas buvo nie- 

' kas, tampa viskuo!
Buržuazinis pasaulis ir jo 

atstovai kažin kaip dar nepa
jėgia tos istorinės tiesos įsi
sąmoninti.

Tik paduokite Keleivio pec- 
keliams, o jie mokės “apsi
dirbti” su garbingu žmogum.

Išgirdo jie, kad Brazilijoje 
policija nušovė lietuvį komu
nistą Marmą. Įdėjo Brazilijos 
policijos pranešimą apie tai ir 
suriko:

“Jis žuvo, darbininkų prie
šų suvedžiotas, už Maskvos 
diktatorių reikalus.”

Manuos nužudytojai taip 
* sako, taip tvirtina ir jo iš- 

niekintojai iš Keleivio pasto
gės. Matote, kur atsidūrė 
Januškis su Strazdu. 

★ ★ ★
Vienybės korespondentas 

sakosi turėjęs ilgą pasikalbė
jimą su Brooklyno kontrak- 
torium Karveliu ir jo žmona, 
kurie lankėsi Lenkijoje. Jei 
tikėti šiuo korespondentu, tai 
Karveliai labai negražiai iš
niekino tą kraštą, kuris tiek 
daug kare nukentėjo ir taip 
didvyriškai keliasi iš karo 
griuvėsių.

Juozas Tysliava tiesiog su
sižavėjo Irano šachu (kara- 

t ’’liumi). Sako, kad šachas yra 
labai “pažangus vyrukas.”

KINIJOS LIAUDININKAI 
VIS SMARKIAU ŠLUOJA 
ČIANGO TAUTININKUS
Tautininkai Kraustosi ir iš Naujausios Savo “Sostinės”

Flushing Meadow, N. Y.
— Jungtinių Tautų seimas 

153 balsais prieš 5 užgyrč 
•anglų - amerikonų pareiški- 
Į mą, esą, dėl taikos vykdy- 
|mo. Jugoslavijos delegatas 
susilaikė nuo balsavimo, 

į Tai prieš Sovietų Sąjungą 
nukreiptas pareiškimas'.

Greitai po to seimas 39 
balsais prieš 5, susilaikant 
penkiolikai kitų, atmetė So- 

i vietų užsieninio ministro 
Andriaus Višinskio pasiūly
mą.

I vVišinskis siūle:
Pasmerkti Ameriką ir 

Angliją kaip karo kursty- 
itojus; padaryti penkių 'di- 
idžiųjų valstybių nekariavi- 
mo sutartį (Amerikos, An
glijos, Sovietų Sąjungos, 
Francijos ir Kinijos); už
drausti atominiu bombų 
naudojimą ir įvesti tarp
tautinę atomų jėgos kont
rolę Jungt. Tautų Saugumo 
Tarybos žinyboje.

Seimo priimtas Ameri
kos - Anglijos pareiškimas 

'tik bendrai ragina visas ša- 
llis laikytis Jungtinių Tautų 
Lkonstitucijos, gerbti žmo- 
'niškumo teises, nekurstyti 
Į pilietinių karų, užgirti a- 
jmerikinį planą atominei jė- 
■gai kontroliuoti pasaulyje 
ir aprėžti (Sovietam) veto 
naudojimo teisę.

Višinskis sakė, jog ame
rikinis planas siekia už-

Dešinieji Šankia Savo 
Kromelin Elektrininkns

Philadelphia. — Užsibai
gė dešiniųjų CIO vadų su
šauktas suvažiavimas. J i s 
nutarė organizuoti naują 
Tarptautinę CIO Elektri- 
ninkų Uniją prieš kairiųjų 
vadovaujamą d i d ž i ą ją 
Jungtinę Elektrininkų Uni
ją.

Dešinieji jau pirmiau iš
braukė Jungtinę Uniją iš 
CIO, smerkdami ją kaip 
komunistinę.

Dabar jie šaukia senosios 
Jungtinės Elektrininkų U- 
nijos skyrius ir narius į 

i naująją, atskalūniškąją de- 
' šiniųjų uniją.
■__________________________________________________

Komerciniai Laikraščiai 
Šaukiasi Tafto Įstatymo

Washington. — Kapitali
stinių Laikraščiu Leidėjų 
Sąjunga atsišaukė j valdinę 
Darbo Santykiu Komisiją, 
kad tikrai naudotų Tafto- 
Hartlev’o įstatymą ir griež
tai uždraustu federacinei 
Spaustuvių Darbininkų U- 
nijai reikalauti pilno unijos 
pripažinimo.

Tas įstatymas įgalina 
samdytojus imti ir nepri
klausančius unijai darbi
ninkus.

Kur ten nebus: argi nepažan- 
gus šachas būtų susipratęs 
prašyti iš Amerikos 250,000,- 
000 dolerių paskolos?

žiūrėsime, kiek Vienybės 
redaktorius sušelps tą “pa
žangų” ubagą iš Irano.

viešpatauti atominę jėgą iš
tisame pasaulyje. — Tas 
planas smaugtų atomines 
jėgos gamybą civiliniams 
reikalams Sovietų Sąjungo
je, — užreiškė Višinskis. —■ 
Tokiame atsitikime Sovie
tams gal būtų leista tiktai 
pagal amerikines rącionayi- 
mo korteles šiek tiek ato
minės jėgos pasigaminti.

Truman Džiaugiasi, kad 
Mainieriai Nestreikuos

Key West, Florida.—Pre- 
zid. Trumanas džiaugėsi, 
kad Mainierių Unijos vadai 
nutarė nepanaujinti minkš
tosios anglies mainierių 
streiką.

Unijos pirmininkas John 
L. Lewis su plačiuoju uniji
niu komitetu nutarė, kad 
minkštųjų ir kietųjų ang- 
liakasyklų mainieriai dirbs 
tiktai 3 dienas savaitėje, 
pradedant nuo ateinančio 
pirmadienio, iki minkšto
sios anglies kompanijos pa
darys sutartis su unija.

Kongresmanas May 
Turi Eiti Kalėjimai!

Washington. — Federalis 
apsrities teisėjas H. A. 
Schweinhaut atmetė buvu
sio kongresmano, demokra
to Andrew May aus prašy
mą panaikinti arba suma
žinti jam bausmę.

May nuteistas 8 mėne
sius iki 2 metų kalėti dėl to, 
kad, būdamas kongresma- 
nu, paėmė apie $50,000 ky
šių iš žudikiškų amunicijos 
fabrikantu, broliu Henrio 
ir Murray Garssonu. Už tai 
jis įpiršo jiem karinių val
džios darbų užsakymus.

Teisėjas atmetė ir ape
liaciją Garssonu, kurie tiek 
pat nuteisti. %

Anglija Slepia Vergiją 
Savo Kolonijose

Flushing Meadow, N. Y. 
— Anglijos valstybės mi
nistras Hector McNeil už
reiškė Jungtinių Tautų sei
mui, kad Anglija atmeta vi
sus pasiūlymus, reikalau
jančius ištirti sąlygas anglų 
kolonijose, Afrikoj ir kitur.

Taigi anglų valdžia bijo 
pasauliui parodyti, kad ji 
laiko 200 milionų vietinių 
gyventojų kolonijose betei
siais, engiamais vergais.

Angly Unijos Reikalauja 
Algy Pakėlimo

London. — 37 laivastačių 
ir mašinistų unijos reika
lauja pakelti algą svaru 
sterlingu (2.80) savaitei. 
Jos atmeta “socialistų” val
džios įsakymą užšaldyti al
gas, nors anglų Darbo Uni
jų Kongreso vadai užgyrė 
tą įsakymą.

Rangoon, Burma. — Valdžios žandarai netikėtai už
puolė ir išžudė 350 kaimiečių, kaip nužiūrimus sukilėlių 
rėmėjus prieš dešiniųjų valdžią. Valdžios kariuomenė ir 
policija degina įtartinus kaimus.

Washington..— Parlėkė iš Paryžiaus Louis Johnso- 
nas, visų ginkluotų Amerikos jėgų sekretorius. Jis rapor
tuos prezidentui Trumanui apie Atlanto kraštų užsieni
nių ministrų susitarimą tenai, kaip tie kraštai turėtų 
būti ginkluojami prieš Sovietų Sąjungą.

Kai tik prezidentas savo parašu užgirs tą susitarimą, 
Jungtinės Valstijos tuojau ims gabenti jiems ginklus — 
viso už apie bilioną dolerių.

Flushing Meadow, N. Y. — Tvirtinama, kad Jungtinių 
Tautų seimo daugumas atsisakys užgirt Kinijos tauti
ninkų atstovo Tsiango reikalavimą nepripažinti naujo
sios Kinų Liaudies Respublikos. (

Washington. — Jungt. Valstijų iždo sekretorius John 
Snyder dėstė senatorių komitetui, kaip reikėtų pakelti 
taksus, kad apsaugoti šalies iždą nuo gilesnio bridimo į 
skolas. ' 1

Alameda, Calif. — Prieplaukoje apdegė ir apsivožė 
prekinis laivas Hawaiian Rancher.

įrodyta, kadfrancijair anglija
TARĖSI SU NACIAIS PRIEŠ SOVIETUS

New York. — Byloje 
prieš Algerį Hissą valdžia 
pristatė kopiją, telegramos, 

•kurią Jungtinių Valstijų 
ambasadorius William Bul
litt iš Paryžiaus atsiuntei 
valstybės departmen t u i 
Washingtone 1938 m. sau
sio 25 d. Bullitto telegra
ma, tarp kitko sako:

— Man besikalbant su 
Francijos užsienio reikalų 
ministru Delbosu, jisai sa
kė, jog jis įsitikinęs, kad 
Vokietija nori susitaikyti 
su Franci j a šiuo laiku. So
vietų ambasadorius Pary
žiuje skundėsi, kad Franci
jos valdžia darbuojasi dėl 
susitaikymo su Vokietija. 
Delbos taipgi sakė, kad Vo
kietija daug geriau norėtų 
draugiškai susitaikyti, su

I, 130,000 Bedarbiu Išbaigė 
Nedarbo Pensijas

i Washington.— Darbo de- 
jpartmentas paskelbė, kad
II, 310,000 bedarbių jau iš
baigė valdines nedarbo pen
sijas. Tokios pensijos duo
damos tik 6 mėnesiams per 
metus.

Del BLANKETO NU
ŠAUTI 3 FILIPINŲ 
PREZIDENTO TARNAI

Manila. — Susipešė trys 
vidujiniai Filipinų prezi
dento palociaus tarnautojai 
su dviem išoriniais palo
ciaus sargais - kareiviais, 
nepasidalindami vienu blan- 
ketu. Sargai nušovė visus 
tris palociaus tarnautojus, 
taipgi kareivius.
Kaltina Karinį Lakūną 
už 16 žmonių Mirtį

Washington. — Civilinės 
Orlaivininkystės Komisija 
ištyrė ir paskelbė, jog kari
nis lakūnas Robertas V. 
Poe, turbūt, tyčia kliudė 
keleivinį lėktuvą ore arti 
Ches^erfieldo, N. J., praei
tą liep. mėnesį. Dėl to žuvo 
16 žmonių, sykiu ir pats la
kūnas.

Franci ja, negu su Sovietų 
Sąjunga.

Besikalbant man su Del
bosu, jis sakė, jog Anglija 
nuolat flirtuoja su Vokieti
ja ir Italija. (

j Išvogtas Dokumentas 
j Buvo Pas Chambėrsą

Ta ambasadoraius Bullit
to telegramos fotografine 
kopija buvo tarp slaptųjų 
dokumentų, kuriuos kas 
nors išvogė iš valstybės de
partmen to ir perdavė šnipui 
Whittakeriui Chambersui.

Chambers, kaipo valdžios 
“svietkas” šiame teisme, 
pasakoja, kad Alger Hiss 
atnešęs jam tuos dokumen
tus, girdi, idant Chambers 
perduotų juos tariamiems 

' “Sovietų agentams”.

Kiekvienas Darbininkas 
Moka Marshallo Planui $150

London. Amerikos Darbo 
Federacijos pirmininkas 
William Green pranešė, jog 
kiekvienas amerikietis dar
bininkas ir darbininkė tak
sais sumoka po $150 per 
metus Marshallo planui 
prieš komunizmą vakarinė
je Europoje.

Green kalbėjo suvažiavi
me dešiniųjų “Laisvųjų” 
Pasaulio Darbo Unijų; plū
do pažangiųjų Darbo Unijų 
Pasaulinę Sąjungą ir gyrė 
Marshallo planą.

IŠRASTI PARA^IŪTAI 
SOVIETŲ MAI^IERIAM

Maskva. — Sovietinių ka
syklų inžinieriai išrado pa
rašiutą mainieriams išsi
gelbėti tokiuose atsitiki- 

jmuose, kur keltuvas sugen
da ir krinta žemyn. Naudo
jant parašiutą, mainieriai 
keltuve apsaugomi nuo 
smarkaus susitrenkimo.

Roma. — Išsiveržė gar
susis Italijos ugniakalnis 
(vulkanas) Etna.

Hong Kong.—Kinų Liau-lgo, atėmė iš tautininkų 
dies Armijai dabar telieka 'Lungčang miestą, 54 mylios 
tiktai nušluot krinkančią|į vakarus nuo Čungkingo, 
Čiang Kai-šeko tautininkų kaip praneša United Press, 
kariuomenę pietiniai vaka- Jie jau artėja prie Neičian-
riniame Kinijos ruožte, — 
rašo New Yorko Times ko- 
respondenas Willman Dur- i 
din.

Liaudininkai - komunis
tai, maršuodami pirmyn 
nuo savo užimto Čhngkin-

Sen. Smithas Ragina 
Užimt Formozą

I
Washington. — Republi- 

konas senatorius H. Alex
ander Smith šaukė Jungti
nes Valstijas užimt Kinijos 
salą Formozą ir paskirt ge
nerolą MaėArthurą jos dik
tatorium. Į Smithas ragino 
sutelkt Formozon karines 
amerikonų jėgas, kad at
muštų Kinijoj liaudininkus- 
komunistus nuo to salos.

Smithas neseniai lankėsi 
Kinijoj ir Japonijoj.

Formozą iki šiol buvo va
dinama Čiang Kai-šeko ki
nu tautininku tvirtove, v ■

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

Tito Teisia Palankius i 
Sovietams Rusus

Sarajevo, Jugoslavija.— 
Priešsovietinio Jugošlavijos 
valdovo Tito teismas i tardo 
10 rusu, neva kaip sovietin. 
šnipų. Tie rusai, seniau pa
bėgę. Jugoslavijon kaip ca- 
ristai - baltgvardiečiai, pas
kui pareiškė ištikimybe So
vietų Sąjungai; tad ir buvo 
duota jiem sovietinė piliety
bė.

Vienas traukiamųjų teis
man rusų pasikorė kalėji
me; kitas paguldvtas ligo
ninėje. Teigiama, kad Tito 
žandarai kankinimais ma
vedė vieną prie savižudys- 
tės, o kitą pavojingai suža
lojo.

(Bet Tito globoja prieš- 
sovietinius rusus ir naudo
ja juos kaip savo slaptosios 
policijos agentus ir šnipus.)

Naciai—Bavarijos 
Mokytojai

Munich. Vokietija. —Vo
kiečiu valdyba Bavarijoje, 
amerikiečių užimtame Vo- 
kietijos ruožte, sugrąžino 
jau 11 tūkstančių nacių 
mokyt, ir profesorių į pra
dines, vidurines mokyklas 
ir universitetus, kaip rodo 
valdiški raportai.

Daugelis hitlerininkų taip 
pat sugrąžinta į senąsias 
teisėjų vietas.

Lėktuvo Nelaimėje Žuvo 
20 Braziliečiu •r

Brazilija. — Audroje nu
krito keleivinis lėktuvas ar-; 
ti Sao Paulo miesto. Žuvo 
20 žmonių, visi braziliečiai. 
Tik du kiti išliko gyvi. 

go, 92 mylios nuo naujosios 
tautininkų sostinės Čengtu, 
kur čiango valdžia perbėgo 
iš Čungkingo. Suprantama, 
jog tautininkai greitai tu
rės ieškot sau dar naujes
nės sostinės. Jų valdininkai 
jau pradėjo kraustytis iš 
Čengtu.

Liaudies Armija stengia
si pralenkti bėgančią tauti
ninkų kariuomenę, užkirsti 
jai kelią, apsupti ją ir su
imti. /

Tautininkų generolas Pai 
Čung-hsi turi 100,000 iki 
200,000 armijos Kvangsi 
provincijoj, į vakarus nuo 
Kantono. Bet liaudininkai- 
komunistai, turbūt, netru
kus apsidirbs su Pai tauti
ninkais, kaip teigia ameri
kiniai korespondentai.

Jie pranašauja, kad tau
tininkai gal kiek ilgiau lai
kysis tiktai vienoje pietva
karinėje Yunnano provinci
joje. Bet svyruoja ir Yun
nano gubernatorius Lu 
Han. Jis jau persiuntė lėk
tuvu savo šeimą j anglų ko
loniją Hong Kongą; matyt 
ir i>ats rengiasi bėgti.

Liaudies Armijai teko 
daug automobilių ir auto- 
sunkvežimiu, kuriuos tauti- 
ninkai paliko kelyje, galva- 
trukčiai bėgdami iš Čung
kingo linkui Čengtu.

Lenkija Ištrėmė 9 
Prancūzus kaip Šnipus

Paryžius. — Lenkija pa
staruoju laiku areštavo 17 
Francijos piliečių ir 9 jų 
deportavo kai]) karinius 
šnipus. Tarp areštuotų yra 
Francijos konsulato narys 
Andre Robineau. Jis prisi
pažino šnipavęs.

Francijos valdžia, keršy
dama už tuos areštus, ištrė
mė 27 lenkus ir suėmė kon
sulo pavaduotoją Juozą 
Ščerbinskį. Prikiša jam šni- 
pavimą.

Anglies Kompanijos 
Rėkia prieš Lewisa

Washington. — Didžio
sios angliakasyklų kompa
nijos vėl šaukia valdžią “pa- 
žabot” Lewisa, Mainierių 
Unijos pirmininką. Jos ke
lia skandalą dėl to, kad u- 
nija nusprendė tik tris die
nas savaitėje dirbti, iki 
kompanijos padarys naujas 
sutartis su minkštosios an
glies mainieriais.

DEGA MIŠKAI
Atlanta, Ga. — Dega mi

škai plačiu plotu nuo Geor- 
gijos iki Louisianos valsti
jos. Miškai perdžiūvę del 
lietaus stokos.

ORAS. — Giedra, viduti
niai šalta.'
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"Nolo Contendere”
Federaliniame teisme Washingtone baigėsi kongres- 

mano (iš New Jersey) J. Parnell Thomaso byla, besitę
susi tik trejetą dienų. I

Šioje byloje buvo iškelta tai, kad Thomas apgaudinėjo 
valdžią, apgaudinėjo žmones, nusukdamas arti $9,000; 
jis žulikavo, susitaręs su kai kuriais tarnautojais, — žu- 
likavo, eidamas pareigas kongresmano, eidamas pareigas, 
beje, Ne-Amerikinio Komiteto pirmininko!

Buvo manyta, kad Thomas teisme ginsis, sakydamas, 
jog jis nesąs kaltas. Bet ne! Jis nesigynė. Jis, — jo advo
katai,— pareiškė: “nolo contendere”, — legalus termi
nas, sulyg kuriuo kaltinamasis atsisako gintis, netiesio
giai prisipažįsta prie kaltės ir pasiduoda teisėjo valiai 
ir malonei!

Kitais žodžiais: netiesiogiai Thomas prisipažino prie 
suktybės. Tuo būdu teismas automatiškai nutrūko ir 
teisėjas Aleksander Holtzoff pareiškė, kad jis Thoma- 
sui bausmę paskirs š. m. gruodžio 9 d.

Einant įstatymu, Thomas galėtų būti nusmelktas $40,- 
000 piniginės pabaudos ir 32 metams kalėti.

Be abejojimo, Amerikos žmonės dabar nekantriai 
lauks ir žiūrės, kaip teisėjas šį nusikaltėlį baus.

Prieš metus laiko Thomas, atsiminkime, buvo pats 
“žymiausias patrijotas” Amerikoje. Eidamas Ne-Ameri
kinio Komiteto pirmininko pareigas, jis gaudė raganas, 
publikuodamas save, kiek tik jis galėjo ir kaip išmanė. 
Jis žiauriai puolė Hollywood rašytojus. Jis žiauriai puo
lė komunistų vadus, ypačiai kompartijos gėenralinį se
kretorių Eugenijų Dennisą! jis puolė daugybę pažangių 
žmonių, apskelbdamas juos “neamerikiniais”, “nepatrijo- 
tais”, “Amerikos priešais”!

Thomas — jo vadovaujamas komitetas, — kišo kalėji- 
man nekaltus žmones, visuomenininkus, menininkus, ra
šytojus.

Ir kai jį komercinė spauda ir radijas garbino, kaip 
didvyrį, antrąjį Washingtona, tai Thomas apgaudinėjo 
valdžią ir Amerikos visuomenę pinigiškai!

Amerikos istorija pilna tokių pavyzdžių: jei tik kuris 
individualas perdaug rėkia apie patrijotizmą, nuduoda 
didžiulį tautmylį, tai jau žinok, kad jis ką nors turi už
nugary j !....

Kadaise buvęs kongresmanas May (iš Kentucky) -per 
daug rėkė prieš Tarybų Sąjungą ir komunistus. Na, ir 
kas gi pasirodė? Kongresmanas May šiandien, berods, 
eina į kalėjimą už suktybes!

Kaip ten bebūtų, lauksime teisėjo Holtzoff’o sprendi
mo!

Churchillui 75-ri Metai
Šią savaitę Anglijos. konservatorių partijos vadas 

Winston Churchill minėjo savo 75-rių metų amžiaus su
kaktį.

Šiam jubiliejui atžymėti darbiečių valdžia dirbo ne 
mažiau, kaip konservatoriai. Jie taikstėsi prie Churchil- 
lo,’ plojo jam, pamiršo’visus partijinius “nesutikimus”, 
rašo komercinė spauda.

Be abejojimo, Churchillas yra plataus masto politikas 
ir statesmanas, valstybininkas. Antrojo pasaulinio karo 
metu jis, eidamas premjero pareigas, buvo drąsus ir 
ryžtingas, o be to, mokėjęs savo priešą kalba “nublofin- 
ti.”

Bet visa tai Churchillas aišku, darė išeidamas iš Ang
lijos imperialistų interesų. Jei ne prezidentas Roose- 
veltas, kuris privertė Churchillą jo klausyti, tai nežinia, 
kaip būtų buvę.

Churchillui visuomet rūpėjo tik gelbėjimas Anglijos 
imperialistinių interesų ir monarchijos. Dėl to, kad 
šiandien milijonai žmonių Anglijos kolonijose kenčia 
baisų skurdą ir vargą, atsakingas yra ir Churchillas.

Churchillas visuomet buvo progreso priešas. Tuojau 
po pirmojo pasaulinio karo jis stojo už karą prieš Ta
rybų Sąjungą. Pastaroji šalis, socializmo šalis, jam vi
suomet atrodė baisiu dalyku. Šiuo metu Churchillas taip
gi yra vienas iš didžiausių naujo pasaulinio karo — karo 
prieš Tarybų Sąjungą — kurstytojas.

Dėlto tiek Anglijos išnaudojamosios darbo žmonių ma
sės, tiek pasaulio tautos, kurios trokšta pastovios, ilga
metės taikos, negali nuoširdžiai reikšti Churchillui “il
giausių metų.”

Darbiečių Prakišimas Naujojoj Zelandijoj
Naujoji Zelandija, — didžiulė sala Pacifike, užimanti 

apie 103,935 ketVlrtąines mylias pločio ir turinti apie 1,- 
802,000 gyventojų.

Per 14-ką pastarųjų metų Naująją Zelandiją valdė 
darbiečiai (dešinieji socialistai) su ministrų pirmininku 
Peter Fraser priešakyje.

Bet, štai įvyksta Naujojoj Zelandijoj parlamento 
rinkimai. Darbiečiai rinkimus prakiša, — juos laimi na- 
cijonalinė partija, konservatyvų partija.

Praėjusiame parlamente darbiečiai turėjo 42 deputa
tu. Bet šiuose rinkimuose darbiečiai tesurinko tik 34 de
putatus.

Kodėl gi darbiečiai rinkimus prakišo?

KĄ GI “KOMINFORMAS” 
NUTARĖ IR PAREIŠKĖ?

Žinių agentūros praneša, 
kad lapkričio mėnesį Veng
rijos sostinėje Budapešte 
įvyko Komunistinio Infor
macijų. Biuro (“Kominfor- 
mb”) susirinkimas. Kas ja
me dalyvavo, nepasako. Bet 
paduoda plačią sutrauką to 
susirinkimo pareiškimo, tai
komo į darbo žmones visam 
pasaulyje. Toje sutraukoje 
pabrėžiami du dalykai: ko
va už taikos išlaikymą ir 
kova prieš Jugoslavijos su- 
fašistėjusį diktatorių Tito 
ir jo . nuvažiavimą į impe
rialistinį lagerį.

“Kominformo” pareiški
me skaitome:

“Paskutinių dvejų metų 
įvykiai įrodė teisingumą 
analize tarptautinės situa
cijos, kurį pirmoje konfe
rencijoje padarė Komunis
tinis Informacijų Biuras ir 
Darbininkiškos Part i jos 
1947 m. rugsėjo mėnesį.

Per tą laikotarpį dar 
daugiau paaiškėjo ir aštriau 
pasireiškė dvi linijos pasau
linėje politikoje:

Tai linija demokratinio 
anti-imperialistinio lagerio, 
kuriam vadovauja Tarybų 
Sąjunga, lagerio, kuris ve
da nuolatinę ir nuosaikią 
kovą už taiką tarpe žmonių 
ir už demokratiją;

Ir linija imperialistinio 
antidemokratinio lagerio, 
kuriam vadovauja Jungti
nių Valstijų valdančios gru
pės, lagerio, kurio vyriau
sias tikslas yra spėka įvesti 
anglo - amerikiečių pasau
linį viešpatavimą, pavergti 
kitus kraštus ir žmones, su
naikinti demokratiją ir su
kurti naują karą.
Imperialistai remiasi karu

Pasikeitęs spėkų santykis 
tarptautine plotme naudai 
taikos ir demokratijos lage
rio iššaukia imperialisti
niuose karo kurstytojuose 
įdūkimą ir šėlimą.

Anglo - amerikietiški im
perialistai tikisi karo pagal
ba pakeisti istorinio išsiplė- 
tojimo eigą, išspręsti vidi
nius .ir išlaukinius priešta
ravimus, sustiprinti mono
polistinio kapitalo poziciją 
ir laimėti pasaulinį viešpa
tavimą.

Vergiantysis Marshall 
Planas, jo tiesioginis išplė
timas į Vakarinę Sąjungą 
ir Šiaurinio Atlanto milita- 
rinį bloką, atkreiptą prieš 
visus laisvę mylinčius žmo
nes, įtemptas ginklavimasis 
Jungtinėse Valstijose ir 
Vakarinės Europos kraštuo
se, išpūtimas militarinių 
budžetų ir nutiesimas Ame
rikos militarinių bazių tink
lo, tarnauja tai politikai.

Toji politika taipgi pasi
reiškia Anglo - amerikiečių 
bloko atsisakyme uždrausti 
vartojimą atominių ginklų, 
nežiūrint to, kad subliūško 
pasaka apie amerikiečių 
atominį monopolį, ir kėlime 
karinės isterijos 
dais.

Ekonominė
Bebręstančioji 

krizė dar labiau 
dirbančiose

visais bū-

krizė
ekonominė 

padidina 
masėse vargą,

Jie prakišo veikiausiai dėl to, kad jų partija buvo per
daug dešini, nėjo išvien su liaudimi, bet su išnaudotojais. 
Konservatoriai žadėjo rinkikams' numušti taksus už pa
jamas, sumažinti biurokratiją ir kitas lengvatas žmo
nėms padaryti. - i

Š.-m. gruodžio 10 dieną įvyks rinkimai Australijoje, 
kurią šiuo metu taipgi valdo darbiečiai.

•' Sekamais metais įvyks parlamento rinkimai Anglijoje, 
kur darbo partija sėdi valdžios balne.

Vadinasi, Naujosios Zelandijos parlamento rinkimai 
įvarė nemažai rūpesnio socialistams Anglijoj ir Austra
lijoj.

nedarbą ir baimę rytojaus.
Tuo tarpu prisirengimui 

prie naujo karo politika su
sieta su nuolatiniu impe
rialistinių viešpataujančių 
ratelių įsiveržimu į žmonių 
masių pačias paprasčiau
sias ir svarbiausias teises 
ir demokratines laisves. .

Kas daryti?
Reikia dar atkakliau dar

buotis dėl organizacinio tai
kos šalininkų judėjimo su
stiprinimo ir praplėtimo, į 
tą sąjūdį įtraukiant naujas 
gyventojų sekcijas ir paver
čiant jį visos šalies judėji
mu.

Ypatingo dėmesio reikia 
kreipti į įtraukimą į tą ju
dėjimą darbo unijų, moterų, 
jaunimo, kooperatyvų, spor
to, kultūrinių, švietimo, re
liginių ir kitų organizacijų, 
taip pat mokslininkų, rašy
tojų, žurnalistų, darbuotojų 
kultūrinėje dirvoje, parla
mentarinių vadų ir kitų po
litinių ir socialinių vadų, 
kurie stoja už taiką ir kovo
ja prieš karą.
Dešinieji darbo unijų vadai

Reakciniai darbo unijų 
vadai, kaip Green, Carey ir 
Deakin, vesdami darbinin
kų skaldymo politiką, yra 
aršiausi darbininkų klasės 
priešai, karo kurstytojų tal
kininkai ir imperializmo le- 
kajai, kurie savo išdavystę 
apmaskuoja pseudo socialis
tine, kosmopolitinei frazeo- 
logija.

Komunistines ir Darbi
ninkų Partijos, nuolat kovo
damos už taiką, taip pat tu
ri diena iš dienos kelti aikš
tėn dešiniojo sparno socia
listinius vadus, kaip aršiau
sius taikos priešus.

Svarbu išvystyti ir su
stiprinti tampriausias ben
dradarbiavimas ir veiklos 
vienybė tarpe masinių or
ganizacijų eilinių narių ir 
socialistinių partijų eilinių 
narių.

Komunistų ir Darbininkų 
partijos turi išmintingai 
panaudoti naujas ir pasek
mingas masių kovos formas 
už taiką, kurios pilnai įrodė 
savo -vertybę, kaip tai:

Organizuoti komitetus 
gynimui taikos reikalo mies
tuose ir kaimuose.

Išleisti 
protestus.

Leisti 
už taiką, 
praktikuojama Prancūzijo
je ir Italijoje.

Išleisti ir platinti litera
tūrą prieš karą.

Rinkti aukas kovąi už 
taiką. I

Organizuoti boikotą fil
mų, laikraščių, knygų,'žur-, 
nalų, radijo programų ir tų 
įstaigų ir vadų, kurie skel
bia naujo karo idėją.

Demokratijos spėkos, spė
kos taikos šalininkų, gero
kai pralenkia reakcijos spė
kas.
Su katalikais darbininkais

Kovoje už darbininkų 
klasės vienybę ypatingo dė
mesio reikia kreipti į kata
likų darbininkų mases, į 
darbo žmones ir jų organi
zacijas, turint mintyje, kad 
religiniai įsitikinimai nėra 

peticijas ir nešti

žmonėms balsuoti 
kaip kad plačiai

užtvaru dėl darbininkų kla
sės vienybės, ypatingai, kuo
met ta vienybė reikalinga 
išlaikymui taikos.

Komunistų ir Darbininkų 
partijoms ideologinis iškėli
mas aikštėn ir neatiaidi ko
va prieš visokius oportuniz
mo, sektantizmo ir buržua
zinio nacionalizmo apsireiš
kimus ir kova prieš svetimų 
agentų skverbimąsi į parti
jas, yra nulemiamosios 
svarbos reikalas.”

Kova su Tito klika
Nuo čia “Kominformo” 

pareiškimas pereina prie 
padėties Jugoslavijoje ir 
prie Tito klikos išsigimimo. 
Nurodo, kad tai, kas patir
ta Jugoslavijoje, aiškiai pa
rodo reikalą atsargaus bu
dėjimo. “Tito klikos agen
tai,” skaitome pareiškime, 
“šiandien veikia kaipo ar
šiausi darbininkų klasės ir 
demokratinio sąjūdžio skal
dytojai ir pildo Amerikos 
imperialistų valią.

“Dėl tos priežasties rei
kia vesti griežčiausią kovą 
prieš tų imperializmo agen
tų, intrigas, kur tik jie pra
deda veikti darbininkiškose 
ir masinėse organizacijose!”

Pareiškimas nurodo, kad 
“Jugoslavijos valdžia visiš
kai priklauso užsienio im
perialistams ir pasidarė 
įrankiu jų agresyviškos po
litikos, kas privedė Jugosla
vijos Respubliką prie nete
kimo nepriklausomybės ir 
autonomijos.”

‘ Tito klika nuėjo taip toli, 
jog suorganizavo “reakcinių 
nacionalistų, klerikalų ir 
fašistinių elementų grupes 
liaudies demokratijos šaly
se,” su tikslu nuversti jų 
valdžias ir ištraukti jas iš 
socialistinio lagerio, nukrei
pti jas prieš Tarybų Sąjun-i 
gą, paversti jas imperializ
mo įrankiais.

Toliau: “Tito klika pada
rė Belgradą Amerikos šni
pinėjimo ir anti-komunisti- 
nės propagandos centru ... 
Tito - Rankovich klika, pa
siekę galios po maska Tary
bų Sąjungos draugų, šian
dien, pagal anglo-amerikie- 
čių instrukcijas, veda prieš 
Tarybų Sąjungą melo ir 
provokacijos kampaniją, pa
naudodama bjauriausius 
prasimanymus, paskolintus 
tiesiai iš Hitlerio arsenalo.”

“Kominformo” pareiški
mas nurodo, kad Jugoslavi
jos režimas išsigimė į fašis
tinio tipo režimą. Prie jo 
vėl įsigalėjo buožės kaime ir 
kapitalistai mieste. Visam 
krašte siautėja baisus tero
ras prieš visus, kurie kovo
ja prieš Tito klikos išdavys
tę. Todėl pareiškimas sako:

“Informacijos Biuras 
skaito kovą prieš Tito kliką 
ir jos šnipus ir žmogžudžius 
tarptautine pareiga visų 
Komunistų ir Darbininkų 
partijų.

“Komunistu ir Darbinin
kų partijų pareiga suteikti 
visokią paramą Jugoslavi
jos darbininkų klasei ir dar
bo valstiečiams, kurie kovo
ja už Jugoslavijos sugrąži
nimą į demokratijos ir so
cializmo lagerį.”

MTS DARBUOTOJAI KELIA 
SAVO KVALIFIKACIJĄ 
KAUNAS, spalio 7 d.— 

Prie žemės ūkio akademijos 
suorganizuotus 9 mėnesių kur
sus šiomis dienomis baigė pir
moji MTS darbuotojų laida. 
Kursuose pagilino savo žinias 
46 MTS direktoriai ir mecha
nikai. I (T

Visi baigusieji jau išvyko 
dirbti į respublikos MTS.

J. Paukštys

J. Parnell Thomas, bu
vęs neamerikinio komiteto 
galva, jau seniai patrauktas 
teisman už nelegalį valsty
bės pinigų eikvojimą. Bet 
teismas vis atidedamas to
limesniam laikui, tai dėl li
gos, tai dėl vidurių sugedi
mo, tai dėl išgėrimo dau
giau, negu po šešis stikle
lius cocktails į dieną ir t.t.

Bet nei vienas komercinis 
laikraštis neužprotestavo 
prieš tokį teismo atidėlioji
mą ir nepareikalavo, kad jis 
būtų teisiamas. Mat, savas 
žmogus, tai reikia1 tylėti.

Kaip praneša “The Aug
usta Chronicle,”, tai pietinės 
ir šiaurinės Carolina valsti
jų Ku Klūks Klanai pradėjo 
organizuotis į vieną gailingą 
organizaciją. Jų tikslas — 
visus skyrius, kurie iki šiol 
veikia savystoviai, sujungti 
bendron organizacijom

Kas sakė, kad mūsų de
mokratinė valdžia “nekovo
ja” prieš kukluksus? Mato* 
te, jie tos “kovos” taip “nu
sigando,” kad jau pradėjo 
generale papėde organizuo
tis.

Izraelio valstybei įsistei
gus, daugelis izraeliečių 
skubėjo į savo tėvynę ir ma
nė, kad ten ras krintančias 
iš dangaus mannas ir kar
velius.

Dabar “N. Y. Times” ko
respondentas Kenneth Dil
by praneša, kad jau 10,000 
iš nuvažiavusių padavė pra< 
šymus JAV atstovybei duo
ti leidimą grįžti į Ameriką.

Važiuodami, tur būt, už
miršo, kad izraeliečiai turė
jo “gerus laikus” prie Mo
zės, o dabar ten kapitalis
tinė valdžia.

Senatorius W. F. Know- 
land, republikonas, reika
lauja, kad prezidentas Tru-' 
manas paskelbtų Kinijos1
liaudies respublikai bloka
dą, jeigu valdžia greitai ne
paleis suareštuotą Ameri
kos konsulą.

Juk čiang Kai-šekas blo- 
kaduoja Kinijos liaudies 
respubliką, net ir Ameri
kos laivus apšaudo, tai ko
kiems paraliams skelbti at
skirą blokadą, kuomet galK 
ma prisidėti prie čiang kaj/ 
šekinės blokados? Juk Či£ng 
Kai-šekas blokaduoja ne sa
vais, bet Amerikos laivais.

Sovietų Sąjungos astro
nomai vėl iškirto vakarų 
valstybėm nepaprastą kiau
lystę. Jie atidengė tris nau
jas planetas tarpe didžiųjų 
planetų — Marso ir Jupite
rio.

Kad jie atidengė, nebūtų 
taip pikta, bet tuojaus ir 
“įsiveržė” į tas • planetas^ 
vieną apkrikštinę “Rusija,” 
kitą — “Maskva,” o trečią 
— “Komjaunuoliai.”

Dabar vakarinėms vals
tybėms gręsia “pavojus” ne 
tik iš apačios, bet ir iš “vir
šaus.” Kartais gali “viršu
tinė Rusija,” su savo “kom
jaunuoliais,” pradėti mėty
ti atomines bombas ar gal 
dar ką nors baisesnio.

Tik dabar paaiški, kad 
Forestallis buvo teisus^ 
kuomet jis šūkavo, kad rau
donoji armija veržiasi Ame
rikon.

Daugelis skundžiasi, kad 
laikai vis eina blogyn ir blo
gyn, bedarbė didėja, gyve
nimui reikmenų kainos ky
la. Bet nereikia tuomi nusi
minti. Senatorius Martin, 
demokratas, pasakė, kad 
taksus būtinai reikės pakel
2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Gruod. 3,1949

ti iki 18 , nuošimčių, nes 
prie metinio biudžeto, kuris 
užsibaigs 30 birželio, 1950 
m., bus nedatekliaus $5,- 
500,000,000.

O jeigu taksų kėlimu ne
galima bus iš skolų išbris
ti, tai koks nors senatorius 
turėtų kongresui paduoti su
manymą, kad visą šalį iš 
varžytinių parduoti. Gal 
Čiang Kai-šekas, neteKęs 
vietos Kinijoje ir prisikro
vęs iš Amerikos pinigų, ga
lėtų nupirkti ir su visa sa
vo gauja persikelti?

Italijos ministrų pirmi
ninkas Alcide de Gateri 
pranešė, kad jis pradėsiąs 
vykdyti žemės reformas, da> 
linsiąs nedirbamas žemes 
tiems, kuriems būtinai rei- 

/ \
Kaa^uežemiai valstiečiai 

patys pradėjo tas “refor
mas” vykdyti — užimdinė- 

įti dvarų žemes ir kada “ge
radario” Gasper i policija 
šaudymais į valstiečius ne
pajėgė jų sulaikyti, tuomet 

■jau ir GŽsperi prabilo apie 
j žemės “ reiorfrfžts^žTū rė k i - 
'te, koks aš “geras*” dėl be- 
ižęmių.
! 1

Irano šachas, besisvečiuo- 
:damaj> Washingtone, davė 
reptfmikonų partijos fondui 
$2,500.00. Kuomet jį už
klausė, kokiais sumetimais 
jis davė tos partijos fondui, 
kuri veda kovą prieš prezi
dentą Trumaną, tai atsakė, 
kad padaręs perneapsižifi
re j imar^^-^-S-^

Dabar daugelis spėlioja, 
nejaugi Iranas turi tokį žio
plą karalių? O gal jis pri
klauso prie tų 90 nuošimčių 
savo šalies pavaldinių, ku
rie nemoka skaityti? Tuo
met ir Trumanas atleis šia 
žioplystę.

ang-Nigerijoj, afrikinėj
lų valdomoj kolonijoj, su
streikavo apie 1,500 anglia
kasių, reikalaudami dides
nių algų? Streikieriai ir jų 
šeimos surengė protesto de
monstraciją prieš policijos 
ir kasyklų savininkų elgesį. 
Ir, kaip praneša pati val
džia, policija nušovė 18 ang
liakasių ir 31 įsužeidė.

Kažin ar Anglijos kara
liškoji socialistų valdžia nu
baus vietos policiją už šau
dymą streikierių? O gal, 
kaip /paprastai, visą bėdą 
suvers ant komunistų ir ap
kaltins Maskvą? Juk pasa- 
•keiHcad darbininkai sustrei- 
kavo^Maskvos įsakymu, ir 
to užtenka^

“N. Y. Times” praneša, 
kad jau \tvežta iš Japoni
jos Šv. Francisco Xaviero 
r^nka ir bus rodoma kata
likų bažnyčiose sekmadie
niais, pradedant 27 d. lap
kričio. ' ' •?

Dabar reikia laukti, gal 
pavyks kur nors ant salų, 
tarpe laukinių žmonių, su
rasti! ir kitas Šy^Francis- 
co kūno dalis Jr jas atga
benti Afnetnkon. O tai gali
ma būtų padaryti neblogą 
“gešeftą.”

.Laikraščiai pranešė, kad 
Tautų Sąjungos\ pirminin
kas Romulą gavo net septy
nias gyvas turkes (kalaku-
tus).

Kada buvęs Lietuvos kon
sulas Budrys neteko vietos, 
tai buvo užsidėjęs vištų far- 
mą. Nejaugi tie žmonės, ku
rie Romulai siunčia gyvas 
turkes, mano, kad ir jis tu
rės įsisteigti turkių farmą?

V. Paukštys.



LlT€ ratu ra »
°- ir Utenas
Del M. Biržiškos “Meniškų Išvedžiojimų”

“Vienybėje,” Tysliava, matyt, pats ne
sugebėdamas atsakyti i mano straipsnį 
apie dipukų “meną,” turėjo net pasisam
dyti “profesorių” M. Biržišką, kad ga
lėtų “atremti” mano sąvoką apie dailę 
ir bendrai apie meną N esmės.

Pastarasis savo sieksniniame straips
nyje “Dėl parodinių ‘Laisvės’ pareiški
mų,” atsakydamas į mano straipsni “Di
pukų parodą aplankius,” kuriame išreiš
kiau savo esminę kritiką, paliečiant tos 
parodos kūrinius, M. Biržiška su įprastu 
profesorišku įtūžimu, išliejo tulžį ant 
manęs, vartodamas net storžieviškus epi
tetus. Matyt, autorius, nors ir mokytas 
(smetoninėje Lietuvoje vartojo profeso
riaus titulą), bet neišdrįso eiti su manim 
į teoretinę meno kritiką, kas liečia dipu
kų parodos eksponatų kūrybinę vertę, t. 
y., analizuojant jos kompoziciją, spalvas, 
turinį, tikslą. Neišdrįso, nes matosi iš vi
sų jo “meniškų išvedžiojimų,” kad apie 
dailę veik nieko neišmano, bet mėgsta 
kitus vaikais laikyti.

Jeigu jau kalbėti apie tai, kas kiek 
apie meną išmano, tai tikrai jūs, M. Bir
žiška, turėtumėt tylėti, nes jūsų tie sa
paliojimai apie “Maskvines meno dog
mas” ir koks turi būti meno kelias (ku
riame jokio kelio nenurodėt) — tikrai 
nusirašėte nuo koto. Be to, patys patvir- 
tinat savo ignorantiškumą meno srityje, 
prašydamas “autoritetingos meno kriti
kos, pačių dailininkų ir net šiaip kurio 
žiūrovo rimtos pastabos, palengvinančios 
mums (o gal tiktai jums, ‘profesoriau’) 
giliau parodoje orientuotis.”

M. Biržiška verkšlena, kartu su A. 
Varnu (jo mintį cituodamas); nusiskun
džia perdideliu spaudos santūrumu new- 
yorkinės lietuvių meno parodos atžvilgiu, 
kaip ir visišku jos nutylėjimu. O kai aš 
aplankęs jų parodą aprašiau, M. Biržiš
kai mano aprašymas apie dipukų kūri
nius bei meno sąvoką iš esmės — ėmė ir 
nepatiko.

Kadangi M. Biržiška pakartotinai už
akcentuoja, kad aš esu neartimas me
nui, lai būna pasakyta jūsų nenaudai, 
kad turiu tamprius ryšius su menu 
(ypač grafiniu) diena iš dienos, tiek teo
retiniai, tiek praktiniai jau nuo 1925 m. 
Buvau auklėtinis impresionistinio - for
malistinio meno, Jūsų žodžiais tariant, 
“laisvojo” meno, arba “menas—menui.” 
Bet, kadangi jau tada pasireiškė pas ma
ne realistinio meno pradai, baigęs Meno 
Mokyklą Kaune ir, dėka to “nelemtojo” 
realistinio samprotavimo mene, tuolaiki
nė Švietimo Ministerija man nedavė mo
kytojo vietos, nė stipendijos į užsienį (dė
ka “nelankstaus” mano nugarkaulio) — 
buvau priverstas išvykti iš Lietuvos, kas 
man į naudą išėjo, iš meniško-realisti- 
tinio taško imant. Aš manau, dabar, 
nors ir profesoriaus titulo neturiu (ir ne
trokštu), o M. Biržiška juo irgi daugiau 
didžiuotis negali, — tad gali būti paten
kintas, kad atsakė ne by kokiam “ma
žiukui,” bet man, R. F.

Toliau, M. Biržiška bando man įtikin
ti, kad realistinis menas yra dogmatinis 
menas, atsieit “Maskvinis menas,” ir sto
ja aklai už “menas—menui,” t. y., už for
malizmą, impresionizmą, individualybę, 
primityvizmą ir (anot jo) kitokią velnia
vą. Tuos aukščiau išvardintus terminus 
(kuriuos minėjau apibūdindamas buržu
azinį meną) ir kuris bendrai charakte- 

^rįzuojamas dekadentiniu menu, M. Bir- 
^ziška vadina' velniava, o paskui savo 

straipsnyje tą visą velniavą (suprask 
buržuazinį meną) tiesioginiai apgina. Ar 
tik tai nėra pas M. Biržišką samprotavi
mo dekadentizmas?

Lai būna dar kartą pasakyta, kad me
nas, dabartiniais laikais, teturi tik vieną 

• kelią, jei jis nori išsilaikyti didelis, žmo
nėms rekalingas dalykas. Tas kelias yra 
— realizmas. Nepaisyti mene realizmo, 
nukrypti nuo to kelio, nuvažiuoti į bė- 
idėjinį, tuščią, dekadentinį meną arba 
“menas—menui” — pats menas tada 
atsisako nuo gyvenimo, nuo tų didelių 
klausimų, kuriais žmonija kvėpuoja ir 
kurie ją jaudina. Menas tada nueina į 
dvasinės senatvės dykumą.

Nepatinka M. Biržiškai, kad pasiūliau 
dipukams-dailininkams pasekti A. Žmui
dzinavičiaus'pėdomis, nesibastyti po vi
sokius pasaulio kampus, bet grįžti į savo 
tėvynę ir dirbti liaudies gerovei. Jis kai
po repliką, ima už pavyzdį patį A. Žmui
dzinavičių, jį apšmeiždamas ir tvirtinda
mas, kad jis “viename tarybinių viešpa
čių ir menininkų po,poikoje atsistojęs ėmė 
garbinti tarybinės valdžios darbus, o 
Preikšas jam sakęs: ‘Tylėk, Žmuidzina
vičiau!... mes žinom, kad jūs mūs ne
apkenčiat, bet mes jums gerai apmo
kame’.” Ne! Tokios “profesoriškos” pro
vokacijos iš M. Biržiškos nelaukiau. Juk 
tai grynas melas! Ar jis tada Lietuvoje 
buvo? Juk jau seniai jis savo kudašių 
buvo išnešęs į “Vaterlandą.” Jam toks
A. Žmuidzinavičiaus žeminimas su ter
minais kaip “savanaudiškas prisiplakė
lis bei konjunktūros kytruolis”—garbės 
nesudaro, tik parodo savo naciofiliškas 
iltis.

Mes gerai žinome, kad A. Žmuidzina
vičius, J. Vienožinskis, P. Kalpokas, P. 
Rimša, K. Šimonis ir daugelis kitų, nors 
ir smetoninėj Lietuvoj profesoriavo, bet, 
užėjus Tarybinei valdžiai, jie nespruko į 
Vokietiją, kaip M. Biržiška ir jo sėb
rai kad darė, bet liko savo tėvynėje. Jie 
suprato, kad kurti, vaizduojant teisybę, 
kalbėti per meną žmonėms apie tai, kas 
sudaro jų gyvenimą, teigti tai, kas pa
žangu — yra garbinga ir neša nepapras
tą naudą darbo žmonijai. Nuraminimui 
M. Biržiškos dėl A. Žmuidzinavičiaus 
“likimo,” cituosiu ištrauką iš jo straips
nio, apie P. Kalpoko mirtį, liūdesio va
landoj :

“ .. .Kada siaubingam karui pasibai
gus, prasidėjo naujas kūrybos darbas, 
jis (P. Kalpokas) nižgęso. Užgęso en
tuziastingas, nenuilstamas darbinin
kas. Kas jį pavaduos? Neabejoju, kad 
jaunieji Tarybų. Lietuvos dailininkai, 
kuriems jis pašventė didžiausią savo 
gyvenimo dalį, skaisčios jo kūrybinės 
dvasios apšviesti, pakels iš jo darbščių 
rankų, be laiko negailestingos mirties 
išmestą paletą ir tęs toliau jo pavyz
džiu mūsų liaudžiai dailės darbą.” 
Neabejoju, kad ir čia atras M. Biržiš

ka, kad A. Žmuidzinavičus šitą sąmonin
gai rašė, kad prisigerinti Tarybų val
džiai. M. Biržiškai cinizmo netrūksta.

Prie progos turiu priminti, kad didžiu
ma lietuvių dailininkų (tiek senųjų, tiek 
jaunųjų) nebėgo (kartu su naciais oku
pantais į Vokietiją), bet liko savo tėvy
nėje ir šiandien jie yra nusipelnę prieš 
visą lietuvių tautą, kaipo liaudies daili
ninkai. Jie, gyvendami vienu gyvenimu 
su savo liaudimi, savo kūriniais vaizduo
ja tą gyvenimą. Jų kūryba liaudžiai su
prantama ir jos mylima. Tai gyvenimo ir 
augimo kūryba, tai tautos veržimosi pir
myn kūrybinis pavaizdavimas. Mūsų ta
rybiniai dailininkai ir bendrai meninin
kai stovi prie savo tautos pulso ir puikiai 
supranta mūsų tautos širdies plakimą.

Tokio stažo dailininkai, kaip B. Bučas, 
J. Norkus, J. Prapuolenis, K. Šimonis, 
P. Tarabilda, V. Palaima, J. Vaitys, Vai- 
neikytė, D. Tarabildienė ir kt. bei žinomi 
skulptoriai, kaip P. Rimša, J. Mikėnas,
B. Pundžius, A. Antinis, nors ir buvo 
smetoninės Lietuvos dekadentinio meno 
auklėtiniai, bet suprato tokio meno žalą 
ir, galutinai atsikratę tų nuosėdų, šian
dien yra priešakyje liaudies meno — re
alaus meno, per kurį jie padeda pažinti 
mūsų pasaulio esmę ir ko žmogus turi 
siektis gyvenime. Jie sugeba žmonėms 
įkvėpti tam tikras mintis bei jausmus, 
tam, kad padaryti žmogų geresniu.. Di
džioji laimė dailininkui — kad gali per 
savo kūrybą kalbėti j žmones, kas jiems 
svarbiausia, kas brangiausia.

Visiškai kitokį pobūdį dailėje turi tie 
dailininkai, kurie nuriedėjo į vakarus. 
Persisunkę impresionistiniu formalizmu, 
nesugeba jausti gyvenimo pulso. Daugu
moje jų kūriniai atitraukti nuo realybės 
ir giliai įlindę į ramų savo “Aš” mėg
džiojimą, operuojant visokiais neesmi
niais stiliais. Aš tų vargšelių daug ir ne
kaltinu. Jie taip mene buvo išauklėti dar 

smetoninėje Lietuvoje ir nesugebėjo prieš 
tai kovoti. Tiesa, tie, kurie bandydavo 
realiau žiūrėti į gyvenimą ir tuo atveju 
kurti, patys save statydavo pavojun. Bu
vo visgi tokių, kurie nieko neatbojo ir 
kūrė realistinėj formoj. Pav. Stasys Žu- 
\kas, garsus-tų laikų karikatūristas, tu
rėjo dažnai pabuvoti kalėjime už tai, kad 
savo karikatūrose charakterizavo smeto
ninį režimą — imdamas temas iš pačios 
tų laikų realybės. Tas pats buvo ir su
dailininku Ginsburgu, bei eilėmis kitų.

Bet M. Biržiška tokios “laisvos” Lie
tuvos ir tokio “laisvo” meno išsiilgęs. 
Visa bėda jam tame, kad Lietuva dabar 
kitokia. Ten jam “geležinė uždanga,” per 
kuria nemano, kad būtu galima “šviežio, 
gaivinančio oro (suprask, buržuazinio 
merdinčio oro:) įleisti į Rytus,” ir tą 
patį meną norėtų išvesti iš dabartinio 
“bukagalio, kurin jį įvarė (anot jo) ta
rybiniai valdovai.” ...Toliau nuspren
džia, kad “tas oras, berods ne vien meną, 
bet ir visas gyvenimo sritis ir sriteles be
galės siekti ir veikti, kai tarybinė vergija 
kris sutriuškinta ir sutriuškėjusi.”

Štai ir nusprendė “Herr” M. Biržiška. 
Matyt, išmokęs taip kategoriškai nusi
statyti dar nacių okupacijos metu Lietu
voje, jiems ištikimai tarnaudamas. Jis 
svajoja, kad, kai “išlaisvins” Lietuvą, 
jis, apart to “šviežio oro,” kurį turi pri
sirengęs jau atvežti į “laisvą” Lietuvą, 
dar pridėčkų turi iš vakarų. Jam tik va
karai “artima, sveika ir reikšminga.” Be 
reikalo planuoja M. Biržiška atsivežti iš 
vakarų “meniško oro,” nes vakarų me
nas priėjo prie aiškaus galo; M. Biržiš
kos mėgiamoj Ostlandui tarnautoj kalboj 
tariant: — “Alles verloren. Die Kunst 
ist schon laengst bei ims verhundst.”

Galiu tik fa jam užtikrinti, kad Tary
bų Lietuva ir jos menininkai, jokio “spe
cialaus oro” iš M. Biržiškos nepageidau
ja ir visai nemano savo vietą svieto per
ėjūnams užleisti. Jie kuria dėl tarybinės 
lietuvių liaudies gerovės ir visai neatbo
ja M. Biržiškos patiektų, jo “meniškame 
rašinyje,” planų.

Aš pats skaitau šiuos meno ginčus už
baigtus, nes neapsimoka eiti į diskusijas 
apie meną su asmeniu, kuris apie meną 
mažai ką išmano ir dar utopiškai sam
protauja. \ R. F.

Lietuvių Meno Sąjungos 
Suvažiavimas

Kaip žinoma, š. m. lapkričio 26 ir 27 
dd. Clevelando mieste įvyko Lietuvių Me
no Sąjungos vienetų atstovų suvažiavi
mas.

Dalyvavo virš i 40 asmenų, — atstovų 
nuo chorų, teatrinių grupių, Sąjungos 
centro ir kai kurių ALDLD ir LDS kuo
pų.

Svarstyta visa eilė svarbių reikalų, 
susijusių su mūsų meniniai-kultūrinio 
darbo plėtojimu, puoselėjimu, su kėlimu 
aukštesnio kultūrinio lygio lietuviuose 
darbo žmonėse.

Padaryti atitinkami nutarimai, pri
imtos rezoliucijos. I

Sekmadienį, po Suvažiavimo, įvyko 
koncertas, dalyvaujant vietos lietuviams.

Išrinktas naujas Centrinis Komitetas, 
kurin įeina 14 asmenų ir keturi alterna- 
tai.

LMS Centras pasilieka, kaip buvęs, 
Chicagoje.

Pirmyn!
JANIS' RAINIS 

Tu pats sugriovei tiltą už savęs, 
Kuris atgal namo galėtų sugrąžinti, 
Kur išsiilgę laukia šilumoj tavęs, 
Kad tavo kaklą rankom apkabintų.
Sugriautas tiltas, gelmėje laivai palikę, 
O priešaky — rūsti uolų griūtis, 
Ir tuščiame krante žuvėdros klykia.
Suskirdę rankos, kojos kruvina klintis... 
Pirmyn! Kur žėri saulėj ateitis!

Vertė K. KORSAKAS.

Tau, Pagrindine Klase
Tau, pagrindine klase —
Kuri vis augs, statys, į kovą kvies, 
Kad išnaikintų skausmą iš žmonių 

širdies.
Tau, pagrindine klase —
Kuri pakilusi aukščiau pati savęs, 
Sulydins vienumon žmoniją skaldančias • 

klases.
(Tau, pagrindine klase —
Garbė didžiausia būt tavu kariu! 
Žmonija tu vedi į saulę ateities keliu.

Vertė K. KORSAKAS.

Rytiečiai Matys Dar 
Penkis Spektaklius

GRUODŽIO 3 DIENĄ Brooklyn© Lie- 
tu viii Liaudies Teatro aktoriai vyks į 
Wilkes-Barre, Pa., kur jie, vakare, Su
vaidins Juozo Baltušio keturių veiksmų 
drama “Gieda Gaideliai.” Drama vaiz
duoja gyvenimą Lietuvos kaime smetoni
niais laikais Lietuvoje.

GRUODŽIO 4 DIENĄ Lietuvių Kul
tūriniame Centre, Richmond Hill, N. Y., 
rinktiniai aktoriai vaidins Jono Juškos 
naujai parašytą komediją “Trilypė Po
ra.” Stato Central Brooklyno lietuvių or
ganizacijų kuopos.

GRUODŽIO 11 DIENĄ toji pati ko
medija tų pačių aktorių bus suvaidinta 
New Haven, Conn.

GRUODŽIO 11 DIENĄ Brooklyno 
Lietuvių Liaudies Teatro aktoriai, vado
vaujami Jono Valenčio, vaidins Rojaus 
Mizaros dramą “Mūsų Gyvenimo žaiz
dos” Elizabeth, N. J. — Lietuvių Salėje.

GRUODŽIO 18 DIENĄ “Mūsų Gyve
nimo Žaizdos” tų pačių aktorių bus su
vaidinta Lietuviu Kultūriniame Centre 
Richmond Hill, N. Y.

Ši drama čia bus vaidinta antru kar
tu, — pirmą kartą ji buvo vaidinta šių 
metų pradžioje. Visas pelnas, likęs nuo 
spektaklio, eis Lietuvių Auditorijai; nau
joms scenerijoms įruošti.

Visuomenė raginama lankytis į visus 
spektaklius, o rengėjai prašomi gerai 
juos išgarsinti, kad visuomenė žinotų.

Bill Robinson
Š. m. lapkričio 25 dieną Niujorko mies

te mirė patsai žymiausias Amerikos šo
kėjas (tap dancer) Bill Robinson, dažnai 
vadinamas “Bojangles’u.” Jis mirė šir
dies liga, sulaukęs 71 metų amžiaus.

Bill Robinson buvo negras. Jis pradėjo 
šokti dar vaiku būdamas ir, ilgainiui, 
įstojo į vodevilį. Turėdamas nepaprastą 
šokiams talentą, Robinsonas neužilgo pa
tapo žymiausia asmenybe šokių meno pa
saulyje. Iš vodevilio, jis perėjo į filmus; 
jo talentu, jo pasiekimais gėrėjosi milijo
nai amerikiečių. Robinsonui lygaus toje 
profesijoje, galima sakyti, nebuvo.

Robinsonas uždirbdavo, aišku, milijo
nus dolerių, bet jis mirė neturėdamas 
cento. Sakoma, jis nemažai aukojęs viso
kioms labdaringoms įstaigoms, be to, la
bai mėgdavęs “gemblinti” — ten, matyt, 
daugiausiai ir išleido savo uždarbio.

Robinsono laidotuvėse dalyvavo tūks
tančiai žmonių, tarp kurių buvo filmo ir 
radijo žvaigždžių, tokių, kaip Jimmy Du
rante, Ethel Merman, Danny Kaye, Mil
ton Berle, ir kiti. Jis palaidotas Brook
lyno Evergreen kapinėse.

Nors Robinsonas buvo negrų tautos 
sūnus, tačiau jis nesekė kitų žymių neg
rų tautos sūnų ir dukrų pėdomis, — to
kių, kaip Paul Robeson, pavyzdžiui, — 
jis nekovojo prieš baltąjį šovinizmą me
ne, visuomeniniame gyvenime nei politi
koje. Jis pats dažnai buvo naudojamas 
filmuose ir kitur negrų, kaip pavergtos 
tautos, aspiracijoms, siekimams paneig
ti.

Tame, be abejojimo, buvo jo didelė 
klaida.

Nežiūrint viso to, tiek negrai, tiek 
baltieji atidavė jam atitinkamą pagarbą, 
kaip žymiam artistui, per negirdėtus 
sunkumus! ir skerspaines prasiskynusiam 
kelią į mėno aukštybes. N.

Paul Robeson
\ The landscape of time reveals

It is dangerous to edify a creed,
It is hazardous to take the lead, 

To throw light on what darkness 
conceals.

The tumult of days confess
The New Man must suffer the 

arrogant stone,
When he stands in the fog all alone, 

Through brute hours of truculent stress.
The sunshine of truth which lights

Up the magnanimous soul of this life, 
Glitters immune to the blight of strife, 

Perceiving the far noblier heights!
The genius of time has sent

Forth from the womb of its ingenious 
brain, 

A deathless, imperishable fame;
A new sun in freedom’s firmament!

Sam Lucas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NAUJA GYVENVIETĖ BUS 

MŪRINĖ !
KĖDAINIAI, spal. 8 d.— 

1948 m. vasarą mes, keliolika 
Pclėdnagių kaimo darbo vals
tiečiu, suorganizavome /švie
siojo kelio” kolūkį. Pradžia 
buvo sunki. Buožiniai gaivalai 
kaip įmanydami kenkė ynūsų 
kolūkiui. Tačiau mūsų_-bolūkis 
stiprėjo diena is dienos. Ir 
štai pavasarį mūsų kolūkis 
jau suvienijo 647 hektarus 
žemės.

šių metų pavasarį apskri
ties kaimo-kolūkių statybos 
skyrius sudarė mūsų kolūkio 
gyvenvietės planą. Dar prieš 
sudarant ir patvirtinant nau
jos gyvenvietės projektą, vie
ningai buvo nutarta statyti 
tik mūrinius trobesius. Pagal 
gyvenvietės projektą, iš viso 
reikia pastatyti 88 pastatus, 
kurių tarpe karvides,- ar
klides, kiaulides ir kitus 

i ūkinius bei visuomeninius 
pastatus, ir 55 gyvena
muosius namus kolūkiečiams. 
Taigi, statyti reikia, o iš kur 
plytų ? Buvo nutarta paleisti 
kolūkio ribose .esančią plytinę.

i Kolūkio laukuose esanti 
plytinė neveikė dar nuo prieš
karinių laikų. Pokariniais me
tais apskrities pramonės kom
binatas neįstengė šios plytinės 
atgaivinti, šio darbo ėmėsi 
kolūkis. - /

Kolūkiečių brigada pastalė 
naują plytų presą, iš pagun
dų atremontavo dvi džiovyk
las, plytų vežiojimo Iwlius. 
Jonas Juškevičius ir Antanas 
Rusilas savo jėgomis pagami
no naujas preso dalis. Plytinė 
buvo paleista gerokai pries' 
nustatytą terminą. Penkių 
žmonių brigada išleido pirmą
sias žalias plytas. Kolūkio val
dyba nustatė dieninę normą— 
2.500 plytų. Brigada kasdien 
Įvykdo ir žymiai viršija savo 
uždavinį. Jau dabar turime 
90 tūkstančių išdegtų plytų, 
šiais metais Didžiojo Spalio 
garbei mūsų plytininkai įsipa
reigojo dar pagaminti 90 tūks
tančių plytų, kai tuo tarpu 
valdyba buvo numačiusi šiais 
metais išdegti tik 80 tūkstan
čių plytų.

šiais metais bus pradėta 
mūrinių arklidžių statyba. 
Tvartas buvo numatytas 30 ar
klių, o jau dabar mes turime 
47 arklius. Kasmet ūkis plė
sis, stiprės. Todėl mes ir nu
tarėme tvartą statyti ne 30, 
bet 60 arklių. Ateinančiais 
metais visomis jėgomis kibsi- 
me į kitų ūkinių pastatų ir 
gyvenamųjų namų statybą. Po 
helerių metų neįmanoma bus 
atpažinti Pelėdnagių : buvu
sių medinių lūšnelių vietoje 
stovės gražūs mūriniai namai, 
šaligatviai, parkas, sužibės 
elektros lemputės.

Mūsų ‘‘šviesiojo kelio”kolū- 
kio gyvenvietė bus mūrinė !

Petras Juknevičius

Vilkaviškio Atstatymas
VILKAVIŠKIS, spal. 8 d.— 

Hitlerinių grobikų sugriauta
me Vilkaviškio mieste statoma 
vis daugiau naujų namų. Bai
giama dviejų didelių namų 
statyba Laisvės gatvėje. Vien 
tik per šiuos metus mieste pas
tatyta apie 100 individualinių 
namų. Buvę visiškai sugriau
tos Kapų, Vytauto ir kitos 
gatvės baigiamos atstatyti.

J. Krocaitė .

UNIVERSALINĖ 
PARDUOTUVĖ NAUJ AME

NAME
PANEVĖŽYS, spal. 8 d.— 

Naujai atstatytame dviejų 
aukštų pastate Laisvės aikš
tėje atidaryta didelė univer
salinė parduotuvė. Parduotu-» 
vėje yra tekstilės, avalynės, 
galanterijos, parfumerijos ir 
pasiūtų rūbų skyriai. Per pir
mas dvi dienas buvo parduota 
įvairių prekių už 120 tūks
tančių rublių.

Washington. — Lėktuvų 
nelaimėse praeitą mėnesį 
žuvo apie 200 žmonių.

Laisvė——Liberty Lith. Daily *
Šeštad., Gruod. 3,1949
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ROJUS MIZARA

Kelias į lai IRISO
11-3-49 —22—

»

(Tąsa)
— Turėtumėte ir jūs bijotis, vengti. Jūsų ir ma

no gyvenimas kabo lyg ant plauko. Jūs galite ne
tekti vyro, o aš — darbo. Tik tegu iškyla visa tai 
viešumon!

Ji sėdosi prie stalelio, atsiduso.
— Matau, tu manęs vengi, bijaisi sutikti. Pra

ėjusį sekmadienį, atmeni, sutikęs mane mieste, gat
vėje, nedrįsai man “alio” pasakyti. Žinau, kame sle
piasi visa to priežastis. Žinau! Dora!. . .

— Ką jūs kalbate? ... i
— Palšytė! Taip, žinau! Jos vardas Darata, bet 

nežinau, kokiems galams visį vadina ją Dora, — 
ji yra mano priešas. Neišsimeluosit!

— Nei nebandau; nėra jokio reikalo.
— Reikalo esama, Maiki. Ji tave myli ir tu ją.
— Kas mane myli?
— Dora Palšytė.
— Jūs, Amilija, atrodo, dar sapnuojate, pusiau

— Ji man pati prisipažino. Nesistebiu! Kur ji 
gaus geresnį ir gražesnį, kaip jūs!

Ir Lyšienė pradėjo man pasakoti', kaip ji susiti
ko Palšytę, ką su ja kalbėjo, kaip toji jai “atiden
gė savo paslaptį,” būk mane mylinti!

Am i Ii jos pasakojimas man tūlam laikui atėmė 
žadą. Ligi šiol nebuvau apie tai niekad net pagalvo
jęs. Aš stebėjau pasakotoją ir vis ją tyriau, ar nėra 
čia gudrus nepasitenkinusios savo vyru moteriškės 
išradimas, kad įtraukus mane į nenumatomus spąs
tus.

—Nesuprantu, ką jūs, Maiki, Doroje matote? Ką ■ 
ji turi gražaus? Mano nuomone, vienintelis jos pa- 
puošalas — akys. Taip, tiesa, akis ji turi gražias, J 
aš jai jų pavydžiu. Bet ką kitą?!

— Na, bet man laikas važiuoti, — tariau, kelda
masis nuo kėdės.

Pakilo ir Amilija. Palydėjusi mane iki durų, 
pagrobusi man už rankos, ji spaudė ją ir sakė:

— Nesakysiu “gud bai,” nes esu tikra, jog mudu 
dar susitiksime. Todėl: iki pasimatymo, Maiki!

Sprukau pro duris, sėdausi vežimėliu, sudaviau 
arkliui botagu ir leidausi toliau, pagal nustatytą 
man (kostumierių) tvarkaraštį.

Bet Lyšienės iškeltoji paslaptis man neleido ra
miai dirbti. Ar tai galimas daiktas? Palšytė — tur
tingiausio Vandenmiestyje biznieriaus duktė, — 
mane myli? Ji juk vienturtė. Tėvams mirus, viskas 
jai lieka, vadinasi ir man ... Nedrįsau toliau galvo
ti, bet ką kitą galvoti nebuvo galima!

Įsitikinau vienu nenuginčijamu faktu: Lyšienė 
su Paišyto drangaujasi. Neretai jiedvi eidavo į te
atrus, šokių vakarus ir kitokias pramogas, ir, kaip 
pasirodė iš pokalbio, Lyšienė Palšytės neapkenčia. 
Tai, galop, įtikino mane, jog Amilijos kalba nėra 
vėju grįsta. Kas nors tokio yra realaus, ir aš ne
kantriai laukiau tos valandos, kurią galėčiau pilnai 
patirti visą dalyko esmę.

Dora Palšytė jau buvo suaugusi mergina, pa
siekusi apie 19-ką metų. Po to, kai ji baigė viduri
nę mokyklą, Dora nieko rimto, nieko naudingo ne
dirbo. Kodėl jos tėvai neleido į • aukštesniąją mo
kyklą, aš nežinojau. Gal ji pati jos nepaisė, o tik 
laukė piršlių, ar ko kito.

Ji dabar jau buvo išmokusi vairuoti automobilį 
ir juo švaistydavusi po miestą, dažnai be jokio rei
kalo. Kai kada sustodavo ties duonkepykla, pajuo
kaudavo su darbininkais, pasiimdavo duonos bei py
ragaičių ir, sėdusi automobiliu, droždavo namo, ar 
kur kitur.

Vieną gražią pavasario dieną, — teisingiau va
karą, — kai aš grįžau išvežiojęs duoną, radau Dorą 
kepykloje. Ji ten sukinėjosi, tarytum pati nežino
dama, ko. Taręs jai “good evening,” aš specialiai 
atidžiai merginą apžvelgiau, visapusiškai akimis ją 
sverdamas.

Ji priėjo prie manęs, įdėbė savo dideles, juodas, 
žavingas akis į mane, ir tarė:

— Gerokai išvargęs, ar ne?
— Ne! — atsakiau jai. — Šiandien lengvai dir

bau ir viskas labai sekėsi.
— Jums visuomet ir visur sekasi! Kur žmogus 

kitą tokį didvyrį rasi, kaip jūs, Maiki. Ne Ameri-

Ir ji pradėjo keistai kvatotis, truputėlį pasilenk
dama bateliui pasitaisyti ir į mano krūtinę savo 
ranka lyg atsiremdama.

— Jeigu nesat išvargęs, tai gal sutiktumėt man 
gero padaryti?

— Mielai!
— Dar nežinot, ko prašysiu, o jau jūs, Maiki, sa

kote: “mielai.” Kokie jūs vyrai!...
— Jums padėti man visuomet buvo ir bus “mie

la?’ .
— Mokat gražiai kalbėti! Na, jeigu taip miela, 

tai pavėžėkit mane į miesto centrą. Aš ten turiu už
sisakiusi suknelę, kuri šį vakarą bus gatava.

Ji man pavedė mašiną Vairuoti, o pati, pasipud
ravusi veidą, prisiglaudė prie manęs, skųsdamosi 
šaltoku oru.

— Jums gal jau net ir atsibodo šis darbas? — 
klausė ji. — Ilgai ir ištikimai pas mus dirbate.

(Bus daugiau)

4^,

Grupė vyrų, būk tai atstovaujančių begalini darbinin
kų pasitenkinimą plieno unijos viršininkų padaryta su 
plieno firmomis sutartimi, nusifotografavo prie Repu
blic Steel fabriko, Chicagoje. Kiti 73,000 Republic, 
taipgi Jones & Laughlin fabriku darbininkai gal ne 
tiek buvo patenkinti sutartimi, kad nepasistengta ma
sinio jų džiaugsmo parodyti. Vienas iš tų linksmųjų 

sveikinasi su firmos atstovu.

*

Pasidairius Po Kankiek apdžiūvusios, Juškevi
čius su Rusilu kelias dailiai 
susivyniojo į popierių ir 

j nunešę į valdybą.
Pirm i n i n ko k am ba r y j e 

skambėjo linksmi balsai. 
Kaip nesidžiaugsi: kolūkis 
šiandien pilnutinai įvykdė 
valstybinį prievolių planą!

— Ką pasakys mūsų ply- 
tininkai? — Juknevičius 

i linksmu balsu prakalbino 
i Juškevičių. Rusilas tylėda- 
imas išvyniojo plytas ir pa
dėjo jas ant stalo. Tą dieną 
buvo tikra šventė: “Šviesu
sis kelias” pirmasis Kėdai
nių apskrityje pristatė val
stybei grūdus, o Juškevi
čiaus brigada dvylika die
nų pirma nustatyto laiko 
paleido į darbą plytinę.

Juškevičiaus brigada ply
tinėje dirbo nuo ryto’ iki 
tamsos. Augo žalių plytų 
tūkstančiai, dešimtys tūks
tančių.

Kolūkio pirmininkas Pet
ras Juknevičius išskleidė 
kolūkio gyvenvietės projek
tą. Popieriuje buvo nužy
mėta naujų trobesių vieta. 
— Ten statysim visus ūkin. 
pastatus, — ranka parodė į 
vakarinę lauko pusę.-O čia, 

plytine. Nevėžio link ir į vieške- 
.. . Jp^itraukė j Įj0 pusę, išsities dailūs mū- 

dilgemi^, dagiliais, len, kur;Sų gyvenamieji namukai:

t;

Į NAUJA GYVENIMĄ
Kėdainiai. — Susirinki- i Niū.i 

mas jau baigėsi. “Šviesiojo Platus 
kelio” kolūkiečiai apsvarstė 
ir patvirtino derliaus nuė
mimo planą. Buvo vienbal
siai nutarta pirmuosius 
grūdus tiesiai iš kuliamo
sios vežti į grūdų priėmimo

— Tai bendrą susirinki
mą baigsime, — pradėjo 
pirmininkas Juknevičius, 
bet pasigirdo Antano Rusi- 
lo balsas:

— Pirmininke, pirminin
ke, leisk man keletą žode- 

ilių pasakyti...
Visi sužiuro. Rusilas ra

miai atėjo prie stalo, atsi-

— Draugai, aš esu senas 
plytininkas. Dabar mes čia 
aptarėme projektą savo 
mūriniam kaimui pastatyti. 
0 iš kur
Gal pirksime? — kalbanty
sis klausiantį žvilgsnį mete 
pirmininkui į akis. — Turi
me savo plytinę. Vyrai, pa- 
leiskime ją! Noriu prie ply
tų padirbėti savo naujiems 
Pelėdnagiams.

Žmonės kambaryje su
ūžė, kaip bitės avilyje. Pasi
girdo pritariantieji balsai.

Vėl žodį paėmė pirminin
kas Juknevičius. Po to pra
šneko dar keli kolūkiečiai.

li atrodė 
kiemas

anksčiab stovėjo plytų pro- p0 ju kambąrius, su virtu-

PASIDAIRIUS PO KANADĄ

Niekas taip skaudžiai ne
užgavo Kanados darbo žmo
nių, kaip valdžios nutarimas 
leisti pakelti nuomas nuo 20 
iki .22 nuošimčių už butus. 
Tik įsivaizduokit, jau ir taip 
aukštos nuomos pakils 
veik ketvirtadaliu.

Kambarius ir fletus 
moja biednuomenė,
šiai uždirbą darbininkai. Tik 
Toronte tokių randasi 80,000.

Daug darbininkų, ypač 
darbininkių, 
dolerių 
darbio 
kambarį, 
gyventi ? 
bu žius ?

Jeigu
ma ir vienas dirba, tai ir ge
resnį uždarbį turint tenka su
mokėti trečdalį ir daugiau už 
butą.

To 
m as

be-

nuo- 
mažiau-

terys į Maskvą
Moterų Tarptautinės Demo
kratinės Federacijos tarybos 
posėdis.

Kanadietes atstovaus Mrs. 
Mary Kardash ir Mrs. Dorisc 
Nielsen.

Mrs. Kardash yra Majiito- 
bos seimelio atstovo Kardash 
žmona. Mrs. Dorise Nielšei 
yra torontietė, buvusi federa- 
lio parlamento narė, veikli 
moterų reikalų gfnėja.

darbininkų, 
uždirba apie 20 

į savaitę. Pusė to už- 
reikės sumokėti 

Kaip tuomet 
Už ką įsigyti

u z
Pra

darbininkas su šei-

Iš ko išlaikyti šeimą? 
pasėkoj kyla bruzdėji- 

visoj Kanadoj. Organi
zuojasi nuomininkų asociaci
jos, siunčia valdžiai protestus.

onservatas r 
ragina va- 

(T^ipokr/tijas vienytis 
su Ispanija, detija ir Japo
nija ii' sudaryti bendrą fron
tą prieš Tarybų Sąjungą.

Jis pasirengęs apginkluoti 
tas šalis, kurios vos nenusiavė 
nuo šios planetos demokrati
nių šalių, gelbė.tjimui “demo
kratijos”.

Gerai žmonės

J. W. Browne,
parlamento narys

sako, kai 
kai kurie politikieriai iš prote 
jo. KanadietfS\_^

CIO konvencija j
elektros darbininku i 

iš CIO, kaip Murray ; 
Kanadoje pradėjo į 

į elektros darbininkų 
raštines, agituoti dar- 

: atsimesti nuo uni
ty erti kitą. Kai kur jų 

| panaudojo lazdas 
demokratines” prie-

PAGERBĖ \
SUKAKTUVIŲ PROGA

Lapkričio 12 d. pas dd. J. 
Rvtelionius šluboje, vadovy- 

I beje J. Braknio, J. Petrausko, 
i M. Gudienės, M. Niaurienės ir 

Keršienės, padedant Rute- 
arneliui ir J. Ku- 

j kėniui, biwo/j?uruošta_15 metų 

 

'vedybinių sukal-Tuvių paminė- 
■ i imi-i partija, dėl pažangių ir 

pasidarbavusių progre- 
judėjime dd. A. K. 

Partija, buvo gausi 
vaišėn\is\ir praėjo geroj nuo-

Nespėjo 
išmesti 
uniją 
draugai 
veržtis 
unijos
bininkus 
jos, 
talkininkai 
ir kitas “< 
m ones.

Kiek matyti 
jų pasekmės 
m u rezultatu, 
toj jie nerado 
rimo. 
t*o 
ją ir organizuoti kitą.

Dabartinė unija yra 
vojusi 
pakėlimą 
sąlygas, 
negali 
daugiau 
elektros

Unijos 
ginti darbininkus, 
kams geriau nebus, jeigu jie 
pamainys 
vadovybei! 
politiniai

jduobe 
skylėti,

ve, sandėliuku...
Pirmininkas aiškino to

liau :
—Abiejose šios klevų alė

jos pusėse užveisime didelį 
parką, pastatysime kultū
ros namus, kiną, vaikų dar
želį, dviejų aukštų valdybos 
namus.

— Ar galėjome mos, var
gingieji valstiečiai, kada 
nors pagalvoti apie mūrą? 
Dvarininkai, buožės mūsų 
prakaitu statė mūrus. O 

’dabar kolektyviai statysim 
jsau mūrus: plačiais langais, 

Plytinėje užvirė darbas, čerpiniais stogais.
Meistras Jonas Juškevičius | 
su Antanu Rusilu statė 
naują presą, lakstė pas kal- 

imsime? jvius, suieškojo reikiamas

rime. Kodėl negalime turėti

čenka. — Daugelis iš mūsų 
dirbo plytinėse, darbą žino, 
o ko daugiau reikia?

Susirinkimas nutarė: po 
trijų savaičių neveikianti 
plytinė turi dirbti. Plytinės 

išskirta

apgriuvę.
nu ta re 
tris saplytinę paleisti per

i vaitos, — tarė kolūkio pir
mininkas. Reikia greičiau, 

i Tu, Jonai, plytinės meist- 
iras, pasitark su žmonėmis, 
•spręsk., Palenktyniaukite!

Juškevičius pasitarė su 
lOlga Jakeliyte, Antanu Ru-

— Po keturiolikos dienų 
gausite piimas žalias ! })ly-

Iš kolūkio plytinės vie
nas po kito žalių plytų ka
ručiai riedėjo*! džiovykla...

H. Vencevičius

iš spaudos, tai 
nedavė teigia- 
Nei vienoj vie- 
didesnio prita-

Didžiuma narių nema- 
reikšmės mesti vieną uni-

K.

' daug 
<v\ i a m e

i 1^1*i Antanas Stanionis tvarkė 
'džiovyklą, plytų vežiojimo 
| takus, lygino kiemą, taisė 
! karučius. Paskui visi stojo 
i prie degimo krosnies.

Plytinės atstatymo dar-

■ni kolūkiečiai pilnais' veži- 
Imais javus vežė į klojimus, 
i o Antanas StaniOnis kasė 
molį ir vežė j plytinės kie
mą. Jonas Juškevičius su
taisė plytų piovimo įrengi
mą.

Plytines brigada susirin
ku), dar kartą patikrino pre- 
• są, atvežtą molį ir pradėjo 
i darbą. Presas sukosi spar
čiai, ir Olga Jakelytė piovė 
vis naujas žalias. 
Antanas Rusilas 

vežė

Toronto, Canada

Jau

Iš Kanados išvyko dvi nw-
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ir
šiuo

Kokią 
kaip

Seattle, Wash. — Kalno 
no snieguose atrasti palai
kai/sudužusio bombanešio 
rNsešių žuvusiu lakūnu. C c- v

darbininkam^-ik algų ' 
ir geresnes darbo

Nei viena kita unija 
pasigirti, kad davė 

darbininkams už 
darbininkų uniją.

vyriausia užduotis 
Darbiniu- !

SVEČIAVOSI AMERIKOJE
Vanda Mikoniūtė buvo nu

ilsi i New Yorką, kur lai- 
praleido Įdomiai.

Korespondentas

uniją, pasistatys 
tokius, kuriems 

reikalai virš visko.

DAUG LIGONIŲ
o girdėti, kad 6 d. lap

kričio išvyko ligoninėn drg.
?1 operacijos.

turėjo 
sveikata 
sužinoti, 
įai turėjolabai :

inkst

Plieno darbininkai grįžta darban U. S. Korporacijos 
- fabrikuosna be pakėlimo algos, gavę tiktai pažadus 

pensijų ir apdraudę.

operaciją 

 

ligones

<o

ope- 
Pet- 

rutis ir šiuo laiku jos sveikata 
iš tos priežasties sušlubavusi.

Pastaruoju laiku sveikata 
pusėtinai sušlubavus Point St. 

 

CJiarles distrikto biznieriui F. 

 

Dauderiui.

A. ir M. Krisčiūnienės 
yra jau senos ligonės ir pasta
ruoju laiku jų sveikata dau
giau sušlubavo. Pirmoji skun
džiasi, kad smarkiai skauda 
šoną, turės eiti ant operacijos.

Winnipego progresyviai iš
laikė savo pozicijas valdvie- 
tėse. 'Reakcionieriai labai no
rėjo išmesti pažangiečius, 
bet nepavyko.

Nesenai įvykusiuose sei
melio rinkimuose vėl išrink
tas W. A. Kardas, Darbo 
Progresyvės Partijos veikė
jas. Miesto rinkimuose buvo 
išrinkti Forkinas (alderma- 
nas) ir 'Zuken (į apšvietus 
tarybą).

Pasirodo, kad atžagareiviš- 
ka spauda nepaveikia susi
pratusių žmonių, nors ji deda 
didžiausias pastangas.

DVILYPĖS VESTUVĖS
Povilas ir Onutė Daugėlai 

pasikvietė keletą savo artimų 
draugų į balių atžymėjimui 
savo 25 metų ženybinio gyve
nimo sukaktuvių. Visi už
kviestieji .pasirūpino, kad at
žymojimas neliktų be atatin
kamos atminties, ir apdova
nojo jubilicjlatus sidarbinėmis 
dovanomis. I

J. šliumba, “piršlys,” savo 
kalboje išsireiškė, kad viena 
bėda jau atlikta, bet viena 
bėda, tai ne bėda. Ką jis tuo 
norėjo pasakyti, mes negalė
jome suprasti. Jam savo 
“prakalbą” išdrožus, staiga 
pakyla Bcnis Daugėla, jubi- 
liejato sūnus, ir įteikia suža
dėtuvių žiedą savo būsimai 
žmonai Eleanorai Karpavičiū
tei. Tada mes supratome, 
ką jis turėjo mintyje.

Svečiai pasivaišino, palinkė
jo abiems poroms daug lai
mės. Svečias.

plytas, 
lygias, 
į džio- 
štukas 

nuvežti, ir vėl karučiai pil
ni žalių plytų.

Pirmąją dieną brigada

atstatymui buvo 
kolūkiečių brigada.

Praėjo keliolika 
Kolūkio laukuose 
kertamosios. Ankstu 
iš vieškelio keleliu į plytinę 'pagamino 2,500 
pasuko pirmininkas Petras (tų. 
Juknevičius, 
čiai.

dienu

vytą i

kolukie-| Į vakarą, kai rytą iš pre- 
Lso. išėjusios plytos buvo

Užsiprenumeravo:
Povilas Martin (ir $1. aukojo), M. 

Gudzin, Gustavas Diržuvaitis, Juozas 
aukojo), Geras Rėmėjas, brook-lyn iškis A. K., L. 
S. A. Prenis (ir $1 aukojo), Aleksandras

Ramanauskienė, A.

•1. Kasper, 
Pikiūnas.

“KELIAS I LAIMĘ’’ išeis knygoje, kuri turės virš 350 puslapių. 
Knygos‘egzempliorfų skaičius bus ribotas. Kurie* .norite knygų gauti, 
užsiprenumeruokite tuojau; kurie išgalite, paaukokite doleri ar dau
giau išleidimui. Prenumeratorių vardai ir pavardes tilps knygos gale. 
Knygos kaina $1.

Neprenumeratoriams knyga bus biangesne ir, abejojame, ar jų iš 
anksto neprenumeruoją begaus.

Kurio norite knygų užsiprenumeruoti, prašomi išpildyti sekamų 
blankutę ir prisiųsti drauge su pinigais:

O

Vardas ■ h

Gatvė..

Prenumerata $ ; Auka

Worcester, Mass.
AIDO CHORO ŽINIOS
Aido Choras turėjo “parę” 

su muzika ir maistu, žmonių 
perdaug nebuvo, nes mūsų 
miestas apturėjo pirmą snie
gą. padarė blogą važiavimą ir 
vaikščiojimą. Aido choras ta
ria visiems didelį ačiū, taip 
pat ačiū visoms gaspadinėms 
už sutaisymą valgių.

. Aido choras dabar rengiasi 
prie didelio 
“Naujų Metų 
rinkęs gabią 
jau varo
Kiek aš iš jos kalbų supratau, 
tai bus visokių žaislų, choro 
grupės dainuos, bus valgių, 
gėrimų ir šokiai. Bus toliau 
pranešta apie dieną ir vietą.
Aido Choro Korespondentas

parengimo, tai 
Party”. Turi iš- 
komisiją, kuri 

darbą pirmyn.



PITTSBURGH’© ŽINIOS
TRUMPOS ŽINUTĖS

Narių atsilan- 
Vienas naujas 
ir 6 pasimokė- 
1950 m. Bu-

gatų į tarybininkų seimą “Lie
tuvai gelbėti“ ir nieko neau
kavo. Vis daugiau žmonių 
permato tą tarybininkų “biz
ni“. kurį daro Lietuvos vardu 
ir iš organizacijų vilioja pini
gus. Gerai, kad nariai tokiems 
dalykams pinigų neeikvoja.

Lapkričio 18 d. atsibuvo 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 87 kp. susirinkimas, LDS 
160 kp. name, 
kė pusėtinai, 
narys prisirašė 
jo duokles už
vo balsavimai Centro Komite
to narių ir referendumas. Už 

• pakėlimą duoklių iki $2 me
tams balsavo 5; taipgi 5 bal
savo, kad leisti žurnalą “Švie
są”, o knygas tik tada, kada 
susidaro pinigų. Diskusijos 
buvo gyvos.

Nutarta susirinkimą laikyti 
po Naujų Metų, trečio trečia
dienio vakare, tai yra, 18 d. 
sausio. Tada bus perrinktas 
kuopos komitetas. Nariai gavo 
po naują knygą—Petro Cvir
kos Apysakos.

Mirė Jeronimas Brazaus
kas. Gyvenęs South Sidėj. 
Buvo apie 60 metų. Iš Lietuvos 
paėjo iš Kaunijos. Ilgai sirgo. 
Dirbo Armour Co. prie mėsos, 

žmoną —Paliko nuliūdime
Mortą, vieną sūnų, jau vedusį 
ir brolį; Laidotuvės įvyko 28 
d. lapkričio iš. Šv. Kazimiero 
bažnyčios ir palaidotas tos 
parapijos kapinėse. Buvo Lie
tuvių Piliečių Klubo narys.

Apsivedė Lyros Choro narė 
Millie Paliepiūtė su Billy Ka- 
vit. Millie yra dukra Ignaco 
ir Vladislavos Paliepių. Ap
sivedė 20 d. lapkričio. Ves
tuvių pokylis įvyko Lietuvių 
Muzikalėje Salėje, 2715 E. 
Allegheny Ave. Dalyvavo 
gražus būrys svečių iš abiejų 
pusių.

Po vestuvių jaunavedžiai iš
vyko į Kanadą. Linkiu jau
niems daug laimių! Pasitikiu, 
kad Millie, kaip buvo, taip ir 
pasiliks Lyros Choro narė.

Sūnų Draugystė. North Side Į 
Club padidino ir labai pagra-1 
žino namą. Tas kainavo apie • 
$50,000. Netrukus turės įkur-j 
t u ves su gera muzika. Lapkui-: 
čio 20 d. įvyko susirinkimas 
ir valdybos rinkimai. Tikrumo
je — visi seni palikti. Prezi
dento pareigas eina — J. Pa
bare ius, turtų raštininko — 
Antanas Gailius, užrašų rast.

Mirė jauna lietuvaitė Stella 
Motuzas, apie 26 metų am
žiaus. Mirė nuo širdies ligos. 
Ji šiame mieste gimė ir augo, 
tai Prano Motuzos dukra, 
vas jau miręs, o velionė 
no su motina.

Pakėlė važiuotos 
ant gatvekarių ir busų 
centus su 
vo neva 
mui, bet 
limui.

Tė- 
gyve-

po 2
23 d. lapkričio. Bu

te ism as pasipriešini- 
tai tik piliečių apvy-

Vito Žilinskas grįžo pas tė
vus į namus, 7025 Shelborne 
St. Jis buvo išvykęs į Kali
forniją, išbuvo apie metus lai
ko ir ten turėjo gerą darbą. 
Bet jis pasiilgo tėvų ir par
vyko.

Trokštame, kad jis dalyvau
tų Lyros Chore, kaip ir pir
miau.. Jo sesutės Aldona Ku- 
tra ir Elenor Barry yra choro 
narės.

Girdėjau, kad Elenor Barry 
buvo susirgus, taipgi 
mo-Urbiūtė. Linkiu 
susveikti.

Prie choro turime 
narę, tai Tureikienę.
matyti. Kviečiame ir daugiau 
jaunuolių ir suaugusių prie

o. Lyros Choro pamokos 
sta kiekvieno penktadie- 
vakarą, 1218 Wallace St.

A. Kli- 
greitai

naują 
Malonu

J. Noreika, direktoriai yra — 
A. česna. J. Čekanauskas, J. 
Bamblausk ir gaspadorius —

Pirmadienį, 28 d. lapkričio, 
miesto viršininkų susirinkime 
buvo priimta rezoliucija, kad 
policistams būtų sutrumpin
tos darbo valąndos iki 40 sa
vaitėje, o ugniagesiams iki 56 
valandų. Iki šiol policistai 
dirbo 48 valandas savaitėj p, o 
ugniagesiai 72. Apart to, bus 
padauginta policistų 4, o 'ug
niagesių—2.

šisai aprašymas nėra prieš 
valandų sutrumpinimą, ar al
gų pakėlimą, bet yra prieš 
republikonų “gudrybes.“

Po rinkimų republikonai 
nusiskundė, kad šiuose rinki
muose policistai ir ugniagesiai 
labai mažai darbavosi už re
publikonų išrinkimą, ir dėl to 
republikonam pavyko įsigrūst 
į miesto administraciją tiktai 
per “gudrybę.” Tatai pilie
čiai privalo įsitėmyti, o namų 
savininkai krapštyti kišenius 
dėl re k o r d i n i a i i d i d esn i ų taks ų 
ateinantiems metams.

Kazys Darbininkas^

Montello, Mass
Susirgo ir į ligoninę pasida

vė Viktoras Sinkevičius. Jis 
randasi Fhaneut ligoninėje. 
Linkiu jam greitai pasveikti.

Worcester, Mass Tačiau reikia paša- ( 3 ų30 ietų, 29, Endicott 
ĮjtaMga 60 centų ypatai.

D. J.

vakaras.
kyti, kad dabar choras ne- 
perdidžiausias. Ex-choriečiai 
ir naujokai, ypač jaunimas, 
neatidėliotinai turėtų stoti į 
Aido Chorą, nes tai kilniau
sias veikimas. Girdėjau po
kalbių, būk sklokininkas užsi
likęs veikėjas mano suorga
nizuoti naują chorą iš dipukų 
ir samdyti J. Karsokienę už 
mokytoją. Tai kodėl nestoti 
į esamąjį Aido Chorą, kur da
bar Karsokienė mokytojauja?

Pirmininkė II. Gurskiene 
padarė šiuos pranešimus:

Sekantis Aido’ Choro paren
gimas, Naujų Metų sulauktu- 
vės, bus su šokiais.

“Russian Ballerina,” direct
ed by A. V. Ivanovsky, mu
zika Čaikovskio ir Puškovo, 
bus rodoma gruodžio 11 d.,

po
St.

Tai ir Vėl Aid© Choras 
Šviesiai Sužibėjo

Lapkričio 27 d. aid iečių 
merginų grupe, vadovaujama 
Josephines Karsokienės, nu
važiavo į Framingham, Mass., 
kur leidžiama Gintarų radi
jo pusvalandis WKOX 1190 
kcs. iš stoties, kaip 9 vai. iš 
ryto. Jos gražiai padainavo 
tris lietuviškas dainas ir ta 
proga pati chorvedė J. Kar
sokienė padarė pranešimą oro 
bangomis, kad Aido Choro 
parengimas įvyksta tą pačią 
dieną, kaip 5 vai. po pietų.

Atėjus garsintam laikui, 
nepaisant, kad pirma sniego 
audrą siautė, prisirinko publi
kos. Tiesa, neperdaugiausia, 

' bet du ilgi stalai per visą sa
lę buvo, o choriečiai susiri
kiavo estradoje ir pradėjo 
dainų programą. Jie nepa
prastai gausiai ir sutartingai 
gražiai padainavo: visas miš
rus choras, vyrų grupė, mer
ginų grupė, duetas Kyziūtė su 
Ališauskaite, ir vėl visas cho
ras. Kiekvieną pakaitą dai
navo po tris dainas, tai pui
kiai 
dainos 
Pirmu 
liausią 
labai puikiai.

Josephina Karsokienė, cho
ro mokytoja, dirigavo, o pia
nu

Ir Girioje Vieta Brangi
Nassau apskrities teismas 

Long Islande nubaudė po 
$500 7 Asmenis, palaikiusius 
miškelyje daiso lošį — gem- 
bleriavimą praėjusią vasarą. 
Slaptosios policijos agentai 
stebėję lošį iš tolo, per žiūro
nus. Bėgiu dviejų avaičių 
buvę pasiųsti (po viei^ą) keli 
policistai, k urzgavę 
kyšių ir ta pro 
žvelgę lošį, jį raportavę poli
cijai.

Gembleriams ir gemblerys- 
tės vedėjams suimti buvo pa
siųsti 35 policistai.

o $100 
erai ap-

LIWUVISK4

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 
sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

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

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

melodingos, pritaikytos 
dainininkų reikalui, 
syk Pečiu kaitės ve

damą choras dainavo. GERIAUSIA DUONA
K\SCH0LE5 BAKING

532 Grand St., Brooklyn

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 6 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį, 5 
d. gruodžio, Lietuvių Tautiško 
Namo kambariuose. Pradžia 
7.30 vai. vakare. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, turime 
daug svarbių reikalų ir gau
site naują knygą—Petro Cvir
kos Apysakos.

Veik visos plieno gaminimo 
kompanijos pasirašė su dar
bininkų unija kontraktą sutin
kant mokėti pensiją darbinin
kui, kuris išdirbo 25 metus ir 
jau sulaukė 65 metus amžiaus, 

pasirašytas,
bet darbininkus į darbą dar

D. P. Lekavičius

n i o

įsirašė 15 jaunų. Tu
piu 206. Nemažai
jau senu amžiumi > Nors kontraktas 

kitose miesto daly-
Draugystė nesiuntė dele-i nešaukia.

Naujų 
ri nariu 
narių yra 
ir gyvena 
sc.

Pasveiko Uršulia Žilinskas 
if* dekavoja draugams ir 
draugėms, kurie ligoje atlan- 

arba prisiuntė per paš- 
linkėjimus.

P. Walantiene.
tą

a

Praėjus LLD. Konferencijai
Pirmam sniegui pasirodžius 

27 d. lapkr. sudarė gana daug 
nepatogumų kuopų delega
tams laiku pribūti j metinę 
ALDLD. Ill-čios Apskrities 
Konferenciją. Vien del to 
konferencija visą valandą su
vėluota. Pradėta 11.30 valan
dą, tačiaus nudžiugta, kad de
legatų skaitlingas būrelis bu
vo nuo penkių kuopų ir Moto
ru Klubo. Viso dalyvavo 26. 
Visi dalyviai buvo nusiteiku
siame ūpe.

Posėdžiauta Laisvės Choro 
Svetainėje. Konferencijos pra
džioje sutvarkant mandatus 
pirmininko buvęs iškviestas 
J. Kuncas pakalbėjo apie aps
krities veiklą ir abelną veik
lą, jog ne pilnai viskas nuveik
ta, kas buvę nusitarta atlik
ti.

Klausantis pranešimų Aps
krities komiteto ir iš kuopų 
darbuotės, pasirodė atlikta 
daug darbo ir tai buvo gra
žios pasekmės. Suvedus sąs
kaitas daiktam sukelta finan
sinės paramos del spaudos, j 
kruopščiai veikiant buvo su
rengta visa -eilė teatrų, pra
kalbų ir kitokių pobūvių. Vis' 
tai kultūriškais reikalais. Aps
krities ribose narių kiekis, I 
veikiausiai, pasiliks toks pat, , 
kaip ir pereitais metais.

Bene, vieno būtino dalyko1 
nebesigirdėjo pranešimuose, 1 
tai kuopose diskusijų, šis daly-1 
kas paliko užmirštas ne vien i 
mūs apskrities kuopose, bet i 
abelnai.

Konferencijoje diskusijų 
reikalu buvo iškilęs klausimas, 
betgi ar tas prigys kuopo
se, tai teks išgirsti sekamose 
konferencijose. Kodėl po 
kuopos susi f ink i mo nepadis- 
kusuot, kad ir apie dipukus, 
kaip mes juos turėtume trak
tuoti. Kaip dabar yra, vieni 
vienaip, kiti kitaip link jų at
sinešame. Pagalinus, juk ir iš 
jų tarpo turime laimėti vieną, 
kitą į Lietuvių Literatūros 
Draugiją, darbo liaudies įkur
tą ir gražiai vedama organi
zaciją. Diskusijos labai rei
kalingos ir kitais klausimais.

Nebesant labai dideliam 
reikalui turėti prakalbų marš
ruto, nusitarta labiau pasukti 
veiklą į meninę sritį, 
vaidinimus ir kitokius 
x itis su pamarginimais

nes visą tą mėgsta.
Manoma, jog kuopos liepa-į 

darys klaidos ■ pakviesdamos . 
apskrities organizatorių į spe-1 
cialiai suruoštus sambūrius su į 
arbatėle,
tokiuose sambūriuose yra gali
ma dar gaut 
ir naujų narių, 
bus padaryta,

Ruošti

21110-

pakalbėtų, o

Nieko blogo ne- Į trika. 
kad bus ir tas

Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšis rengia koncertą ir šo
kius. Įvyks šeštadienį, 10 d. 
gruodžio, 7.30 vai. vakare, 

| Lietuvių Tautiško Namo Salė
je. Lūs svečių iš visos Naujo
sios ’Anglijos.

Girdėjau, kad bus gerų dai
nininkų ir dainininkių. Prašo
mi visi dalyvauti.

akompanavo Helen Kyzy-
Pa baigų s dainų progra

mą, buvo aptarnauta susirin
kusieji užkandžiais.

Tai buvo dailus, žavėjantis i

MIAMI, FLA.
Kliu bo piknikas 
gruodžio (Dcc.)

Lietuvių Piliečių 
įvyks sekmadienį, 
11 d., Frank Mockaus Sode. Vieti
niam gyventojam ta vieta yra gerai 
žinoma, o svečiai nuvažiuosite su 
mumis. Rengėjai kviečia visus atsi
lankyti ir linksmai laiką praleisti.—

Paukštaitis. (263-264)
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J.
Į f CHARLES J. ROMAN

Tradiciniai

span

j vykti

piknikai 4 bus 
, rengiami vasaros laikotarpyje, 
, kaip ir visados, vis dėl 
dos naudos ir kitiems

1 lams. Vienas jų turės 
i Waterburyje, kitas —
' forde. O visiems aišku, jog 
, kuopų nariai prigelbėsime 
į įvykdyti gražų ir našų pikni- 
i ką dėl LMS, taip, kaip visa
dos būdavo padarydavome.

Smarkiai sniegui puolant 
tas gązdino dalyvius. Visų bu
vo nukreiptos mintys, kaip 
ėia reikės napio parvažiuoti 
mašinomis —- nūs I i d hitais 
keliais. Skubėta konferenciją 

i baigti, nesikėsinta daugiau ta- 
d ienos

Lapkričio 27 d. vietos LLD 
77 kuopa buvo surengusi svei
katos klausimais paskaitą. 
Prelegentu buvo Dr. A. Pe- 

Paskaita yra ■ paruošta
plačiai žinomo visuomeninin
ko Dr. L J. Kaškiaučiaus, 
temoje: “Gyvenimo Pervers
mas.“

Dr. Petriką, kaipo sugabus 
prelegentas, savo užduoti at
liko puikiai.

Užsibaigus paskaitai, Dr. 
Petriką parodė su tam tikra 
padidinimui paveikslų prietai
są gražių botanikos nuotrau
kų, Tie botanikos vaizdai su
sirinkusius taip sužavėjo, kad 
daktaras buyo priverstas pa
rodyti antru j kartu.

Susirinkusieji iki 
laikui šnekučiavosi 
ko j e nuotaikoje.

Drg. L. Prūseikos
mui, jo literatinio darbo 45 
metų sukakties proga, pasi- 
pirko bankieto tikietų atmin-

Mr. & Mrs. A. Matulis, 
& Mrs. Al. Lakštutis, 
& Mrs. Chas Steponavi- 
K' Devečka, K. Deren- 
J. Ališauskas ir J. Jur

gaitis, taipgi Mr. ir Mrs. J. 
Bakun as.

i
vėlybam 
draugiš-

P agerbi-

Tautiško Namo 
nutarė surengti

Lietuviu
Draugovė
Naujų Metų pasitikimo pra
mogą, kuri Įvyks jos name, 31 
d. gruodžio. Šokiams bus gera 
muzika. G. Šimaitis

Binghamton, N. Y

(dau- 
išrink-

' rimų daryti, kad su 
’šviesa išvykus namo.

J Apskrities komitetą 
gelis sakome valdybą),
ta šie draugai ir draugės: 
J. Kuncas, O. Visockienė, F. J. 
Repšys, V. J. Valley ir O. Gi- 
raitienė. Visi veiklūs nariai. 
Linkėtina, kad sugabiai pasi
darbuotu.

čiai: 
Mr. 
Mr.
čius, 
čius,

P'nghamton iečiai sveikina 
Leoną Pruseika jo žurnalisti
nės veiklos proga ne vien žo
džiais, bet ir su $35. Aukavo 
sekamai: 11. Blinkevičienė 
$5; J. K. Vaičekauskai - $3, 
A. B. V. ^mitrai - $2.50. Po 
$2'aukavo: V J. K. Navalins
kai, V. Ė. čekonauskai, V. Ka- 
pieauskienė, A. Tomiško ir P. 
Balčiūnas, ir P. K. Juozapai- 
čiai $1.50.

Po $1 aukavo: V Kamins
kienė, J. M. Sadauskai iš 
Courtland, N. Y., L. šimuliu- 
nas, J. Grabužis, II. Konečny, 
J. Kireilis, J. Undrejunas, J. 
Klimek, N. Yudikaitienė, A 

Mikalajūnai, 
ir S. Bagclo-

DORCHESTER, MASS.

*
❖ 
❖

* 
*
*

* 
❖ 
* 
❖
❖ 
❖

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6-tos kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, gruodžio 
Dec. 5 d., pradžia 7:30 vai. vakare, 
Taut. Namo kambariuose. Visi na

riai malonėkite dalyvauti, gausite 
naują knygą, rašytojo Petro Cvir
kos geriausių apysakų rinkinys. — 
Geo. Shimaitis. (262-263)

Q O ! ❖
8 Tel. A V. 2-4026 g

| DR. JOHN REPSHIS | g (REPŠYS) g
g LIETUVIS GYDYTOJAS | 
g Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
g Nedaliomis ir šventadieniais: g 
g nuo 10 iki 12 ryto. g

g 495 Columbia Rd. S

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

S
valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai

įruošta

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

? 

t

i

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796 '

r ?

t

dol. 
Die- 
dol., 
dol.,

Pasirodžius, jog yra susitau
pę gerokai turto ižde, tai nu
tarta paremti sekamas organi
zacijas ir įstaigas: C 
Teisių Kongresą su 30 
Apšvietus Fondą su 30 
Laisvės reikalams 20 dol., 
niniui Darbininkui 20 
LLD. Kny^ų Fondui 10
Liaudies Balso reikalams 10 
dol., Vilnies reikalams 10 dol.

į LMS pasimokėta metinė 
duoklė 5 dol., ir aukų skirta 
penkinė. Viso išaukota $140.

Sekamais metais konferuosi- 
mc jau Waterburyje. šiai 
konferencijai pirmininkavo 
J. Strižauskas, nutarimus už
rašinėjo F. J. Repšys. Naujam 
komitetui pasiskirsčius reika
lingas pareigas eiti J. Kuncas 
paėmė organizatoriaus parei
gas, susinėsimų raštininko — 
F. J. Repšys, 
Giraitienė.

Negalima 
nepadėkojus
narėms už skanius ir vaišingus 
pietus. Jos įdėjo daug darbo 
priruošiant 'aises. Dėkui

iždininko — O.

praleisti progos
Moterų Klubo

rinkimai 
bet tarpe 

re publikom] 
rinkimų dar 
Demokratai 

agitavo, kad 
demo- 
antrą.

Nors valdininkų 
jau seniai praėjo, 
demokratų ir 
“armydelis“ dėl 
vis neųžsibaigė. 
prieš rinkimus ; 
piliečiai balsuotų 
kratus — už numerį 
Bet balsavimui mašinose de
mokratų balotas buvo nu
stumtas į numerį trečią. Dėl 
to daug balsuotojų balsavo 
už tuščią numerį antrą.

Tos visos “gudrybės“ at
sidūrė pavieto aukščiausiame 
teisme, ir išrodo, kad susi
lauksime išnaujo balsuoti už 
šio miestelio valdininkus.

Jei bus perbalsavimas dėl 
tų politikierių' “gudrybių,“ 
tai miestui vėl atsieis keletas 
tūkstančių dolerių. Bet tai 
ne viskas!

R e p u b l i k o n ai, ja u sd am i, 
kad gali įvykti išnaujo per- 
balsavimai, visai netikėtai 
“pasigerino“ miesto policis
tams ir ugniagesiams .

draugėms už tai ir už jūsų 
gražius konferencijos daly
viams linkėjimus.

sveikina Leo-

Garuckis, P. O.
A. T. Bagdonai 
nas.

Visi širdingai
ną Pruseika ir linki jam ener
gingai ir ilgai darbuotis liau
dies gerovei. Visiems aukavu
siems tariame širdingai ačiū.

A. Navalinskas, 
Aukų rinkėjas.

KLAIDOS PATAISYMAS
Dienraštyje Laisvėje, 19 d. 

lapkričio Lipusioje korespon
dencijoje, apie Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiaus prakalbas, aukavu
sių tarpe praleistas vardas N. 
Garnienės, kuri aukavo $1. 
Klaidą pataisau ir atsiprašau.

J. K. Nalish

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus 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 dėže — 

oz. $5.00.
DEKEN’S PRODUCTS

P. O. Ęoib. 666 1, N. J.

16

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.

MArket 2-5172

EVergreen 4-9407

❖

f
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TELEVISION
SHUFFLE BOARD

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

cs9Qxa

COG'J

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Dąily)—^estad^ Gruad. 3,11141)

TELEPHONE

STAGG 2-5043

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

c<X>2

RES. TEL.

HY. 7-3681

*'06'®

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS

FUNERAL
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamih(tojas) 
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.



NowYorko^zW/zfeZiriioi Priteisė 
Užlaikyti Anūką

Kalakutas su Centais | Talkoje Spaustuvei

Pagelbėkit Liberty
Auditorijai įrengti
Savo Estrada

“Trilype Pora” Jau Rytoj

prime-
paskilbusi d. R. 

“Mūsų Gyve- 
Brook lyne bus 
menesio 18-tą 
Auditorijoj.

širdingai visus ir visas kvie
čiame 
vaidinant 
kom ediją 
tikrinam,

atsilankyti ir pamatyti 
tą mūsų juokingą 
“Trilypė Pora.” Už
kąri turėsite gardaus 
liksite patenkinti.

Komedija bus vaidinama 
jau rytoj, tai yra 4-tą dieną

gruodžio, 4 :30 po pietų, 
borty Auditorijoj, 110-06 
lantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y.

Po vaidinimo bus šokiai prie 
puikios Geo. Kazakevičiaus 
orkestrus. įžanga $1.25 (tak
sai įskaityti).

Kviečia, Rengėjai.

At

Teisėjas Medina 
Savo “Nuovargi” 
Švitina Bermudoje

Le
su- 
už-

tėvas 
nuga

nęs 
rei ka

n am,
M i žaros drama 
nimo žaizdos” 
pakartota šio 
dieną, Liberty

Pastatymą rengia Lietuvių 
Namo Bendrovė. Pelnas ski-1 
Hamas estrados sceneri joms.

įėjimas tik 75 centai. Bi
lietai jau pardavinėjami.

šis ‘ žaizdų” pakartojimas 
suteiks progą jas pamatyti 
tiems, kurie pirmo pastatymo 
nematė, ir antru kartu pa
sigėrėti tiems, kurie jas aukš
tai įvertino praėjusį pavasarį.

I.ai visas lietu viskas Brook- 
l.vno svietas apie tai sužino!

Geriau įrengus auditorijos 
estrada, bus lengviau mūsų 
teatrininkams ir maloniau jų 
statomų spektaklių lankyto- , 
jams. S. V.

Curranas Busais Privežė
Svetimus Užgrobti Uniją

Jis juos atsigabeno

retė-
Foley Square 

jis nuteisė dar- 
vadus komunistus,

neteisingai jiems pri- 
kaltinimais, nuteisęs 
tai, kame jie nepra-

Svečiavosi Kitur
K. Jankaitis buvo nuvykęs 

į Binghamton. N. Y., gale pra
ėjusios savaitės. Ten atlankęs 
sergantį Augustą Zmitrą, 
daugeliui brooklyniečių pažįs
tamų Bronės ir Viktorijos

po sunkios
buvimo li-

namo,

Draugas Z m it ra 
operacijos ir ilgo 
geminėje yra sugrįžęs 
56 Brown St., Johnson City, 
N. Y., tačiau jo stiprybė tebė
ra labai menka, pasakojo j 
lankytojas. Tai dėl to Zmi- 
traičių nematėme mūsų di
džiosiose iškilmėse (Laisvės 
koncerte nei Lietuvių Namo 
Bendrovės suvažiavime), ku
rių jos nepraleisdavo seniau.

PerkraustytiOscar Wander, newyorkietis 
bučeris, tapo patrauktas teis
man valdinės inspektorės Ka
therine lowers kaltinimu, kad 
jis duodąs neteisingą svorį. Ji 
sako, kad ji užsisakiusi pas jį 
kalakutą šventėms, šešiolika 
svarų sveriąs kalakutas jai 
pasirodęs per mažas. Kada 
iš naujo pasvėrė, tas pats ka
lakutas jau besvėrė 14 svarų 
ir pusę. Priežastis sumažėji
mo: pirmu'kartu sveriant, jis 
buvęs dadėjęs tris rol inkus 
centų.

Laike Lietuvių Namo Ben
drovės suvažiavimo, lapkričio 
26/ d., per P. Buknj, Laisvės 
spaustuvės perkraustymui au- 
kojiį^sije-^menys :

J. Vinikaitis iš Ozone Park,

šeimos teisme teisėjas 
vy įsakė trims asmenims 
mokėti kas savaitę ŠI 7 
laikymui anūko, kurio 
prasišalino, o motina 
linti išeiti uždarbiauti 
vaikutis esąs liguistas,
liūgas motinos priežiūros.

Kadangi nuosprendis pada
rytas remiantis ' 
senukų paramos 
tapti sunkenybe 
jis sukėlė daug 
suose turinčiuose 
anūkų, 
duojamasi visuomet, vieton 
duoti reikalingiems pašalpos, 
valdinės įstaigos, teismų ke
liu, gali priversti turinčiuosius 
šiokių tokių sutaupą šelpti jas 
išbaigusius gimines iki patys 
prieis prie elgėtystės laipsnio.

Prasišalinusiojo jauno vyro 
tėvas ir motina, Mr. ir Mrs. 
Sands, abu turintieji gana 
stambias pajamas, įsakyti mo
kėti kiekvienas po $5 per sa
vaitę. Gi jaunosios Sands’ie- 
nės motina Mrs. Popick, už
dirbanti $50 algos, įsakyta 
mokėti po $7. Sands’ienės 
tėvas, kaipo paliegęs ir be
darbis, atleistas nuo mokėji
mo . an ū k o u ž 1 ai k y m u i.

Brooklyn,L. šilabaitis 
Conn., $5.

A. Bepirštis, Brooklyn, N.
tuo, kad be 
anūkas galįs 

visuomenei, 
rūpešties vi- 

! vaikų ir 
Jeigu tuomi bus va- 

visuomet,

Ona ir Mat.
Brooklyn, N. Y’

A. S i mb

D o b i n ra i , 

aitis, Great Neck,

Užnėręs darbininkams 
žį ant kaklo 
teisme, kal
bininkų 
eidamas 
mestais 
juos už
sikalto, teisėjas Medina su sa
vo poniule išskrido lėktuvu Į 
Bermuda salas “ilsėtis.”

Išskrido tą pačią dieną, ku
rią angliškas darbininkų dien
raštis pradėjo spausdinti seri
jomis nepaprastai Įdomią isto
riją apie teisėjo Medinos pir
mąją pusę milijono dolerių. 
Raštas, kaip ir visi rašytojo 
Art Shields raštai, patikrintas 
teisminių dokumentų nuotrau
komis apie tas palaipas, ko
kiomis ponas Medina prasisie- 

po išsibarimo! k e į tokias aukštumas, kad 
Wall Strytas patikėjo jam 
privilegiją nuteisti darbininkų 
vadus. Serija straipsnių pra
sidėjo lapkričio 30-tos laido
je, baigsis gruodžio 4-tos 
doje.

il* ten, I 
apsaugoje,” i 
i p “gerbti” 

užsirioglinusius 1
viršininkus, norinčius 1 

pasilaikyti peri

užpakalinius k a m b a i ’ i u s 
geroje policijos 
“pamokomas,” 
ant sprando 
ponus
ten amžinai 
.m-i('vartą.

Curranui padėjo ii’ teisėjas 
Cohalan, kuris, 
teismabutyjo ant eilinių uni
jistų, išdavė eurraniečiams 
leidimą pirm įninkanti tame 
mitinge, o eiliniams uždraudė 

Nicholas Arenoje, jau po | statyti saviškius balsų saugo
tojus ir nedavė leidimo bal
suoti tiems eiliniams, kurių 
nario . knygeles eurraniečiai

Autobusais iš kitų miestų, 
iš kitų uostų pradėjo Cutra
nas atvežti savo pakalikus 
spręsti New Yorko uosto dar
bininkų unijos vidujinius rei
kalus.
balsuoti už jo paskirtinius 'už
imti eiliniu nariu išrinktų vir
šininkų vietas, Currano pa
stangose prašalinti iš unijos 
vadovybės unijistų išrinktuo
sius.

Mitingui. įvykusiam vakare, 
St.
pietų buvo atgabenti busai iš 
Philadelphijos; Marcus Hook, 
Pa.; Baltimorės ir Norfolk 
uostų. Pareinantieji iš darbo 
unijistėii negalėjo suspėti su
sirinkti pirm iš svetur atga
bentųjų, kuriems, be abejo. 
Curranas kelionių išlaidas ir 
už sugaištis atmokės iš uni
jos narių duoklėmis ir auko
mis sudėtų fondų.

Po šių 
jo • džiuliai >

pagrobė.

o jų vie- 
paskir- 

2,280

lai-

Mr. Jac son, Brooklyn, N.

Majoras O’Dwyer sveikstąs, 
sako daktarų pranešimai. 
Ketvirtadienį kas nors buvo 
paleidę paskalas, būk majo
ras miręs, City Hali telefonus 
užplūdę paklausimai.

Matyk Naujausias Filmas! 
Išsivysiančią Istoriją!

PERON SVEIKINA NAUJA J. 
V. ATSTOVĄ * PIRMOS NOR- 
VEGŲ-GELBfcTOJŲ FILMOS * 
SEKRETORIUS SNYDER LAN
KOSI TOKIO * BROADWAY 

PAGERBIA BOJANGLES.

EMBASSY
50th St. ir Rockefeller Plaza, 

Broadway ir 72nd St.

Tokiame 
i pasiskelbė 
už gyrimą” 

; teisėtus 
! tosna 
Į tinius. 
' balsų

pirmųjų, sekė d i- i 
vežimai, komanduo- j 

j jami “stipriarankių” iš kitų ! 
į šalies vietų, iš viso rytinio pa-' 
; jūrio, net nuo New Orleans. Į 
| Atvažiuojantieji buvo suei- i
■ liuojami prie salės, kur Cur-.
■ mno bendras vice-prezidentas ; 
I H. B. Warner juos persijodi-i 
j nė.įo. Jęigu ponui Warneriui i
kuris atvykėlis atrodė “nesau
gus,” tą parodė policijai, o 
policija jį greit prašalino iš 
k ori d oriaus.

Tokiose 
pristatytoje 
akcinio viršininko 
p a lyi 1 i k ų, p r i k a m šy t o j e 
suptoje 300 policijos, 

' tų iš visur sugabentų 
: sprendimas, kas .turi 
i newvorkieciu marininkų 
| lo viršininkais. Kas tik iš- 
I drįso reikalauti balso pasisa- 
! kyti prieš Curraną, prasitar- 
i ti, ar reikalauti progos bal- 
i suoti prieš ji, tas buvo sku- 
i biai prašalinamas iš salės į

sąlygose, salėje, 
visašališkojo re

Curran o 
ir ap- 
įvyk o 
vyrų 
būti

l-TA DIDELR. SAVAITR!— “Puikus meno veikalas’’ Compass. 
Artkino Neužmirštamąją Istoriją Epiškojo Rusijos mūšio Lauko! 
perstato šėlstantis Pragaras prie Volgos!

“THE FIRST FRONT”
(Mūšis dėl Stalingrado)

Muzika Aramo Chačaturiano
Didžiausiai Frizuota Filmą 1949 Tarptautiniame 

Festivalyje Pragoję
Taip pat: Stambus Judis Magi-spalvomis!

“Gegužine Sovietų Sąjungoj—1949”
7th Avė. tarp 42 ir 41 Sts.

Durys atsidaro 8:45 A. M.—VVI. 7-9686I
tjCf'Uzinc ot

STANLEY

UŽDRAUST ATOMINg BOMBį

T.

Ateikite į Liaudies Sąskridį Del Taikos
IŠGIRSKITE APIE . . .

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

MADISON SQUARE GARDEN
PIRMADIENĮ - GRUODŽIO 5 - 7:30 P. M.

Kalbėtojai:
GERB. JULIUS KATZ - SUCHY

Pilnateisis Ministras Įgaliotinis, Nuolatinis Lenkijos Delegatas J.
GOV. ELMER BENSOljj, Nacionalis Progresyvių Partijos Pirmininkas 
O. John Rogge, Howard. Fast, Richard Morford, Muriel Draper, John 
Howard Lawson, Dr. John A. Kingsbury, William Howard Melish, 

Charles P. Howard.
DRAMATIŠKAS VAIDINIMAS — 100 BALSŲ 

UNITY CHORUS, AMERICAN PEOPLES CHORUS 
Rengėjai: National Council of American-Soviet Friendship 

114 East 32 St., New York 16, N. Y. - MU 3-2080
Tikietai: 60c iki $2.40: Bookfair, 133 W. 44 St.. Jefferson BookShop, 
575 Sixth Ave., Local 65,13 Astor Place, Workers Bookshop, 50 E. 13 St.

Užbaigt šaltąjį Karą — Statyt Taikos Frontą

4,500

mitinge Curranas 
gavęs “unijistų 

prašalinti unijistų 
virsi n in kus,

pastatyti savo
Giriasi gavęs

iš skelbiamų i ten buvus 
dalyvių. Prie tų balsų

skaitymo, kaip jau minėta, ei
liniai nariai nebuvo prileisti.

Jeigu marininkams 
vyks nusikratyti tokios 
to viršenybės, unijos 
m u teikiančios lai vi 
nijoms paguodą ri
jų laukia kadaise 
aprašytos J ori k ės

nepa- 
smur- 
žaloji- 

kompa- 
paramą, 
Laisvėje

m ari n inkų 
B—n.

Ragina Taupyti Vandenį
Miestui vandens tiekimo 

komisijonierius Stephen J. 
Carney vėl pakartojo miestie
čiams prašymą taupyti vande
ni, nes be to gali būti bėdos, 
gali prisieiti tūlomis valando- 

uždaryti vandenį visai 
taip sumažinti spaudimą, 
vis viena jis tiktai, var
va r v ės.

mis 
arba

Viršininkas sakė, ąad vien 
tik nepataisyti kranai' ir įvadų 
mazgai sunaikina apie 200,- 
000,000 galionų vandens kas 
dieną. Tik vienas varvantis 
kranas per metus išeikvoja 
15,000 galionų vandens.

Vieno neapgyvento 25 šei
mų namų projekto savininkai 
išeikvojo virš 1,875,000 galio
nų vandens per dieną, kad 
įvadų mazgai neužšaltų, kuo
met tiktai apvyniosimo popie- 
ra ar kuo kitu įvadų mazgus 
ir po pėdą kitą “paipų” ap
link mazgus būtų užtekę ap
saugoti mazgus nuo užšalimo.

Kiti vandens eikvotojai, sa
ko viršininkai, yra indų plo
vėjos ir skutėjai sau bazdos. 
Vieno galiono vandens užten
ka sanitariškai perplauti visą 
rėčką indų, jeigu jį karštą 
ir atsargiai vienu kartu per
pilsi. Barzdaskučiams užtek
tų pusės stiklo vandens.

MIRĖ

Jackson Heights advokatas 
Isadore Ginsberg buvo teisia
mas kaltinimu, kad jis laiš
kais garsinęsis galįs kontrak- 
toriams pristatyti trūkstamų 
medžiagų ir užsakymais susi
rinkęs‘$15,921, bet tų medžia
gų nepristatęs. Jo teismas 
pakriko, teisėjai negalėjo 
prieiti vienos nuomonės.

New Yorke ir apylinkėse 
sulaikyti teismui 8 jauni as
menys, įtarti apiplėšinėjime 
krautuvių. Tarpe jų 
jaunuolės merginos 
jauna našlelė. Mūsų 
kos vėžysMięaplenkia 
ginų.

Greit Parsiduoda Na

yra dvi 
ir viena 
santvar- 
nei mer-

Kur Buvo Laisvės Spaustuvė

Sugrįžo iš Europos
Advokatas Anthony Weslan 

(Vižlianskas) šiomis dienomis 
sugrįžo iš Europos, kur jis 
lankėsi savo profesijos įparei
gotas. Tarpe kitų, jis buvo 
pasiekęs Franciją ir Italiją.

Būvėdamas Milano mieste, 
advokatas buvo užėjęs atlai
kyti dainininkę Konstanciją 
Menkeliūnaitę su jos šeima. 
Prašytas pasveikinti nuo jos 
visus brooklyniečius ir kitur 
gyvenančius jos draugus, bet 
neturėdamas laiko visus susi
tikti asmeniškai,
tai atlieka jos prašymo 
nešimu Laisvei.

Dviem iš New Jersey 
tobusams susidūrus ties 
coin Tuneliu, 
po apdaužyti.

au- 
Lin- 

29 asmenys ta- 
Vienas iš tu

I likosi ligoninėje, sakoma, pa
vojingai sužeistas.

Dėl gaisro rakandų sandė
lyje 258 Water St., Brookly- 
ne, įtartas Allen West, 35 
metų, bronxietis, kuris buvęs 
matytas paskutiniu išeinant 
iš pastato dviemis valandomis 
pirm gaisro.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN-RIDGEWOOD

Trys budinkai: mūrinis, su geležiniais balkiais, 3 
aukščių, 2 salės, erdvi patalpa krautuvei, išcemen- 
tuotas skiepas. Tinka dirbtuvėm ir ofisam.

Medinis nama)ųJĮ aukščių, galima lengvai padaryti 
2 apartmentus gyvenimui, ^patalpa^krautuvei, kur 
dabar yra restaurantas.

Mūrinis, naujai pastatytas 3 karam, atskirai per
tvertas garadžius.

žemės plotas - lotas 50x100.
Visi namai ir garadžiai apšildomi. Rendų neša 

$300 į mėnesį. Gali nešti žymiai daugiau. Turime 
greit parduoti, nes Veikia pinigų įrenginį u vsfiaustu- 
vei vietos. Kaina stebinančiai žema. Reikalui esant, 
duodamas geras mortgičius.
Prašom kreiptis: 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-3878
LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 

Mr. Weslan I gruodžio (Dec.) 6 d., pradžia 8 vai. 
(vakare, šapolo-Vaiginio salėje, 147 
1 Thames St. Visi nariai dalyvaukite 
Į šiame susirinkime ir užsimokėkite 
j duokles, kad neliktumėte suspenduo- 
ti. Taipgi turėsime rinkti valdybą 

i 1950 metams. — P. Babarskas, prot. 
rast, (263-264)

pra

TONY’S
Kaimynai Kviečia

Bropklyniečių Katalikų 
i ro Veteranų Posto 68-to 
torų skyrius rengia pramogą 
gruodžio 3-čios vakarą, St. 
Mary’s Parish Hall, kampas 
Leonard ir Manjer Sts., Broo
klyne (už vieno bloko nuo 
Laisvės). Tikietas $1.50 as
meniui. Už tą pačią įžangą 

i rengėjos žada ir pavaišinti 
! pramogos dalyvius.

mo-

RANDAVOJIMAI
I

Pasirandavoja patalpa ofisui su 3 
i 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. (262-263)'.

PARDAVIMAI
Parsiduoda plotas žemės puikioje 

apylinkėje Bay Shore, L. I. 225x100. 
Aplinkybės verčia savininką greit 
parduoti, tai priverstas atiduoti už 
nepaprastai žemą kainą, už puse 
vertės. Vieta priemiestyje, arti mo
kyklos, arti geležinkelio ir busų 
stočių. Netoli ir krautuvės. Prašau 
kreiptis: Izidor Chalkis, 316 Suy- 
dam St., Brooklyn, N. Y.

I Dr. A. Petriką g 
8 DANTŲ GYDYTOJAS 8 

s 221 South 4th Street | 
8 BROOKLYN, N. Y. S 

« Tel. EVergreen 7-6868 «

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbcriai

S. SjLockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0203

e

5tANIY STREET 
OKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat \Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI -/ALUS

EVISION

ZUPP’S BAR

•• EVergreen 4-7729 s
.. Telefonas

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Mąnager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
• BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės i

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

Petras Kapiskas
PALAIKO

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET, 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

Louise De Angelis, 67 
amžiaus, gyvenusi 103 Gra
ham Ave., Brooklyne, mirė 
lapkričio 30 d., Greenpoint li
goninėje. Pašarvota Matthew 
P. Ballas ,(Bieliausko) koply
čioje, 660 Grand St., BYook- 

įstaiga rūpinasi 
apeigomis, Lai- 
3-čią, Lutheran

m.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

lyne. Ballas 
ir laidotuvių 
dos gruodžio 
kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
dukterį Ethel Block ir 6 anū
kus.

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

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. O. 
Tel. EVergreen 7-6288

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

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

6 pu«l.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-—šeštad., Gruod, 3,1949




