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Brooklyn© klerikalų “Ame
rika” džiaugiasi hitlerininkų | 
suruoštu “pikietu,” pastatytu 
praėjusį šeštadienį ties New
arko (N. J.) Lietuvių Svetai
ne, kur vyko Sietyno Choro 
koncertas.

Koncertą, girdi, ruošoj “su
rusėję šiame krašte lietuviai.” 
Esą, Sietyno Choras, “pasi
kvietęs iš Brooklyno tokių pat į 
rusam parsidavusių Aido Cho-1 
rą, norėjo čia patraukti lietu
vius ir padaryti sau iš to biz
nį.”

PARTIZANU KARAS 
VERDA JAU BEVEIK 
VISOJ PIETŲ KORĖJOJ

Vėliausios Žinios

Vis Daugiau Valdžios Kareivių 
Ir Jūreivių Stoja j Partizanus

SEOUL, Korėja. — Į pietinės Korėjos vandenis at
plaukė keli kariniai Amerikos laivai; sako, .saugosią 
japonų žvejų laivus, kad korėjiečiai jų negrobtų.

Pekingo radijas tuo tarpu teigė, kad revoliucinis 
partizanų karas apima jau beveik visą pietinę Korėją. 
Tai gal dėl to artėja Amerikos karo laivai.

ANGLIES KOMPANIJOS 
NEŽADA MAINIERIAM 
JOKIU PAGERINIMU

Bet tie. anot klerikalų laik
raščio. “surusėję lietuviai,” 
koncerte nesudainavo nei vie
nos rusiškos dainos; jie dai- Pekingo pranešė, jog parti- 
navo lietuvių liaudies dainas, 
o koncertą atidarė Amerikos 
ir Lietuvos himnais!

Sietvno Choras gyvuoja 36, 
o Aido Choras—arti 40 metu. 
Niekas ligi šiol jiems neprimetė 
nei surusėjimo, nei sulenkėji- 
mo: galėjo ir gali šitiems 
Chorams primesti tik suameri- 
konėjima. bet tai yra natūra
lu. nes šiuo metu abiejuose 
Choruose nriklauso 90 nuoš. 
jau Amerikoje gimusių lietu
vių !

Jeigu lietuviškieji hitlerinin
kai tain nekenčia “surusėji
mo.” tai kodėl jie nepikietuo- 
ja rusu nacionalistų - balta
gvardiečiu pramogų? Ko jie 
veržiasi nn'e lietuviu?

Šiuodu Chorai, beje, yra se- ]jstu, kaip ir senasis kabi- 
mausi lietuvi-’ liaudies chorai rietas, sugriuvęs pirm 11 
Jungtinėse Valstijose.

Hong Kong. — Naujosios 
Kinijos radijas iš sostinės

zan. karas siautėja faktinai 
visoje metinėje Korėjoje. 
Sako, liaudiški partizanai 
užvaldė karines bazes šešio
se pietinėse Korėjos pro
gineilose ir gali išstatyti 
90,000 kovūnu prieš deši
niosios valdžios armiją.

Vis daugiau pietinės Ko
rėjos valdžios kareiviu ir 
jūreivių pereina į revoliuci-luojama.)

VElK TAS PATS ITALI
JOS KABINETAS

Roma. — Italijos premje
ras de Gasperi sudarė nau
ją ministrų kabinėta beveik 
iš tu pačiu krikščionių de
mokratu ir dešiniųjų sočia-

notas, sugriuvęs 
dienų.

nę partizanų kariuomenę. 
Pastaruoju laiku ir vienas i 
karinis valdžios laivas pri
sidėjo prie partizanų.

Šiaurinės Korėjos Liau
dies Respublikos radijas 
teigė, kad_ partizanai nuo; 
balandžio iki spaliu menesio 
pernai nukovė 8,000 pieti
nės Korėjos valdžios karei
viu ir oficierių.

(Pietinė Korėja yra A- 
merikos globojama ir gink-.

Naujoji Kinija Reikalauja 
Pripažint Jai Kinijos Banko 
Pinigus, Amerikoj Laikomus

BERLIN. — Kariniai anglų, alnerikonų ir francūzų 
komandieriai vakarinėje Berlyno dalyje protestavo, 
kad Sovietai trukdą krovinių vežiojimą trokais tarp 
vakarinės Vokietijos ir tos Berlyno dalies.

Pranešama, kad penktadienį tie komandieriai, iš sa
vo pusės, planavo užblokuot važiuotę į Sovietų kont
roliuojamą rytinę Vokietiją.

WASHINGTON. — Senato komisija darbo klausi
mais atsišaukė į prezidentą Trumaną, kad priverstų 
Mainierių Uniją .pilną laiką dirbti.

HONG KONG. — Į Formozos salą kinam tautinin
kam įgabenta dar 45 amerikiniai tankai.

PHILADELPHIA. — Laivan sukrauta 75 Amerikos 
tankai siuntimui į Formozos salų. Bus siunčiama ir 
daugiau tankų ir šarvuotų automobilių Čiang Kai-šeko

/

DETROIT. — Streikieriai šimtais pikietuoja Chrys- 
lerio, Plymouth ir Dodge automobilių fabrikus.

Valdine Darbo Komisija Prašo 
Indžionkšino prieš Mainierius

Washington.— Mainierių 
Unijos pirmininkas John L: 
Lewis pasiūlė anglies kom
panijoms panaujinti dery
bas dėl naujos sutarties at
einantį trečiadienį Wash
ingtone.

Tą pačią dieną federalis 
teismas Washingtone spręs 
valdinės Darbo Santykių 
Komisijos reikalavimą duo
ti indžionkšiną, kuris įsaky
tu visiems mainieriams 
dirbti pilną laiką.

Anglies kompanijos vis 
dar nieko naujo nežada 
angliakasiams. Jos siūlo 
tiktai tas pačias algas, se
natvės - gerovės pensijas ir 
kitas sąlygas, kaip ir seno
joj sutarty j. Be to, kompa
nijos reikalauja išbraukti iš 
sutarties .žodžius, kad mai- 
nieriai “dirbs, kol norės ir 
pajėgs.”

Tie žodžiai
tartyj įgalino mainierius 
apleisti darbą, kuomet . ka
sykla gręsia pavojum gyvy
bei ir sveikatai ir kuomet 
samdytojai laužo sutartį.

Neoficialiai pranešama, 
kad prezidentas Trumanas 
įsakė Lewisui iki pirmadie
nio pašaukt darban 90,000 
streikuojančių angliakasių.

senojoj, su-

Kongr. Javits Įspėja, kad 
Anglija Ginkluoja Arabus 
Naujam Karui prieš Žydus

Abieiuose Choruose priklau
so iannu vvrii. k”rie nrieš 
nenkeris metus vilkėjo Dėdės 
Šamo uniforma, — buvo Ame
rikos kariuomenėje, kariavo 
prieš fašistinę Ašį, kol ją pa
laužė.

Dabar, brangus skaitytoiau. 
tėmvkite: kai šitie vyrai ka
riavo prieš naciškas Hitlerio 
armiias, tai tie. kurie suruo
šė iiems “pikiėta.” rėmė 'Hit
lerį. nadėjo Hitleriui karianti 
prieš Ameriką ir jos talkinin
kus!

Vakar buvusieji Hitlerio 
talkininkai, šiandien pikietuo- 
ja tuos vvrus, kurie prieš Hit
lerį kariavo!

Tik neseniai smaugė Lietu
vos liaudį, atvykę Amerikon 
pastogės ieškoti, jie jau drįsta 
terlioti mūsų kultūrines įstai
gas!

Jie čia jau pradeda ta juo
dą darbą, kurį dirbo būdami
nacių okupuotoje Lietuvoje, dėl 
tarnaudami Hitleriui!

D^juoia bad Negali Depor- 
*not 3 590 Svetur*’!"’!"

Washington. — Ateivy- 
bes inspektorius Watson B. 
Miller pranešė kongresma- 
nn komisiiai, kad buvo a- 
reštuota ir deportavimui 
skiriama 3.500 “nepatiki-! 
mų” sveturgimių. Bet jis 
deiavo. kad ju negalima de
portuoti, nes iokia šalis ne
prisiima. Todėl jie paleisti 
už užstatus.

San Francisco. — Kinų 
Liaudies Respublika krei
pėsi į čionaitinį federalį 
teismą, kad pripažintų jai 
$625,880, kurie Kinijos 
Banko vardu padėti ameri
kiniame Wells Fargo Ban
ke San Francisco i. Tuos pi
nigus savinasi kinų tauti
ninkų valdžia Formozos sa
loje.

Naujo i i Kinijos respubli
ka savo byloje sako, jog jau 
tautininkai visai neatsto
vauja Kinijos žmonių.

Kaip federalis San Fran
cisco teismas išspręs šia by
lą, nuo to priklausvs ir 60 
milionų dolerių kitų pini
gų, kurie. Amerikos ban
kuose laikomi vardu valdi
kio Kinijos Banko.

TEL AVIV. — Izraelio policija buožėmis daužė dar
bininkų protesto demonstraciją. Jie protestavo prieš

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Jacob

amerikiečio Henrio Morgenthau siūlymą, kad Izraelis j kreipėsi laišku į val- 
eitų į Vidurinių Rytų valstybių karinį sąryšį prieš So- s^vnės sekretorių Achesouą,
vietų Sąjungą. '

Policininkai sužeidė du demonstrantus ir areštavo 
šešis.

kad stabdvtu Angliją nuo 
urminio ginklų gabenimo a- 
rabiškiems kraštams — E- 
gintui. Jordanui ir Irakui.

Javits nužiūri, kad tie 
i arabu karo 

panaujinimui prieš Izraelio

Užkirtas Ginklu Siuntimas 
Atlanto Kraštams

Atidėtas Teisingos Samdos 
Riliaus Svarstymas

Washington.— Demokra
tas Sam Raeburn, Kongre
so Atstovu Rūmo pirminin
kas. atidėjo neribotam lai- 

Ikni svarstvmą sumanvmo 
teisingo darbininkų

samdvmo. nedarant skirtu
mo tarn in spalvos, tantv- 

To vieton 
nesiūlė tnoimis

Mes gerai žinome, jog dau- hps ar relmiios.
guma padorių, švarių dipukų, Rnyblim
kaio ir dauguma Amerikos qyprqtvti bilins dė] Alaskos 
lietuviu visuomenės, tiems 
hitlerininku žygiams neprita
ria ir juos smerkia.

Tod*l būkime atsargūs: ,
nekaltinkime visa dinuk-. už nvi»in romios
tai. ką atlieka hitlerininkai. tnnn n„tpis.

Reikėtų spnudoie skelbti foq u wphl kaip ka_ 
vardus tu. kurie stoja j ne- . . •• * •v ....... v- . Francuos smpas. švariais tikslais ruošiamus pi-
kietus: tegu pamato ir Lietu-; > --------------
vos žmonės tuos, kurie čia sekmadieni, sausio 29 d., 
“šturmuoja dangų su žeme.” nahašaus tino elementai ban- 
Galime būti tikri, jog apie to- dvs “pikietuoti” ir Laisvės su
kins Lietuvos žmonės prisi- važiavimą ar bankietą.
mins tai. ka jie atliko hitle- Mns mnnėme. jog jie. pasi- 
rinės okupacijos Lietuvoje mokę iš Newarko, liausis, bet 
metu, ir pasakys!. . .

iv Hawaii pakėlimo i valsti
jas.

žmonės mrisi

• “Amerika” pripažįsta, jog 
Newarko lietuvių publika 
“sulaužė pikietų papročius ir 
per pikietininkų eiles veržėsi 
prie savojo koncerto salės...” 

Tokių žmonių buvo virš 400.
Jie pripildė Lietuvių Sale, ne- 

• paisydami, kad hitlerininkai, 
vietos kryžiokų i 
bandė parengimui pakenkti.

šlovė už tai Newarko lietu
vių visuomenei L

jeigu jie tai d^rys,—jų biz
nis.

Visi laisviečiai, būkit suva
žiavime .ir bankiete!

Ateikit laiku.
Laisvė, tarnavusi Brooklyno 

ir visos Amerikos lietuvių vi
suomenei per arti 40 metų, 
buvo, yra ir bus darbo žmo
nių informuotoja, draugė ir 

sukurstyti, . švietėja!
1 ~ Y 2* ’
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Mass. Seimelis Atmetė 
Raudonbaiibiij Biliw

Pi, J C? ■- . ir 1 jr r t * davits nuziui/jūdci skųst n olandus J. lūutoms^d taikomi 

i Už Naują Karą prieš Indoneziją valstybė
Achesonas

Lake Success, N. Y. — 
Indonezijos atstovai.ruošia
si įteikti Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybai skunda 
nrieš Holandiją. Sako, kad 
Holandijos armija siunčia 
savo kareivius ir oficierius 
talkon sukilėliams, kariau- 

i jautiems prieš Indonezijos 
respubliką. Sukilėlių vadas 
yra R. P. Wes terling 

! (Turk), buvęs holandų ar
mijos kapitonas.

Indonezijos atstovai kai-,

neseniai už
tina Holandiją už sutarties girdamas sakė, ^ad Anglija 
sulaužymą. Nors Holandija siunčia ginklus apsaugai 
pripažino savistovią Indo- nuo komunistu., Kong)-. Ja- 
nezų respublika, lygybės vits dabaiv įspėia Achesona, 
ryšiais ^įsijungusią su ho- kad jeigu arabiški kraštai 
landų karalija, tačiaus Ho- panaujintų karą prieš Izra- 
landija vis dar palaiko savo elį, tai būtųv/juo didesnė 
armiją Indonezijoje.' O tos proga ten kpmunizmui 
armijos oficieriai ir karei- kilti. L jį • 
viai, tyčia apšaukiami “pa-1 ---- --------------
bėgėliais”, eina į Wester- PalnJeH 7? 
lingo sukilėlių būrius ir a- * 
takuoja Indonezijos respub- 3figgS Darbininku

s

Washington.— Jungtinių 
Valstijų valdžia galutinai 
užgyrė ginklu siuntimą aš-‘ 
tuoniems Atlanto pakto 
kraštams — Anglijai, Fran- 
ciiai, Daniiai, Norvegijai, 
Belgijai, Holandiiai, Luk- 
semburgui ir Italijai,

Atlanto pakto šalims per 
metus ginkluoti prieš So
vietus vra paskirta daugiau 
kaip bilionas dolerių.

pa- 3 Laivai. Gabens Medvilnę 
Naujajai Kinijai

seSnatetovuSrūŽaslt- ™ Seklių Biuras Reikalauja 
S Si 57 Milionų Dolerių per Metus
“raudonuosius.”

Tą bilių smerkė progre
syviai žmonės, švietėjai : 
net religiniai vadai.

Washington. —- Slapto- girdi, reikia akyliau sekio- 
ir sios policijos direktorius J. ti sveturgimius komunis- 

Edgar Hoover prašo, kad tus, negu bet kada. 
Kongresas paskirtų 57 mi- 
lionus ir 400 tūkstančių do- , 
lerių FBI seklių biurui ki- u 0 
tiem metam, tai yra- apie 
$600,000 daugiau, negu ei- 

Inamaisiais finansiniais me- 
Belgrad, Jugoslavija. — tais.

Jugoslavijos valdovas Tito 
maloniai priėmė naująjį A- kongresiniam lėšų komite- 
merikos ambasadorių Geo. tui, pasako jo, kad do bar 
V. Alleną ir pusantros va-, gresiąs Amerikai net dides- 
landos su juo kalbėjosi. Ti- nis svetimų šnipų pavojus, 
to žadėjo išlyginti visus bu- negu karo 
vusius nesusipratimus su!-------------

All 1* *1 —' • 1 liudininkas PaskelbtasAllen paskui sake, jog pa- M i . -n • v n 
sikaibėjimas su Titu buvo Melavusiu Pnes Bridges

Detroit. — Briggs kom
panija, gaminanti automo
biliams viešus, paleido 23,- 
000 darbininkų neribotam 
laikui. Tai ęsą todėl, kad 
streikuojaųt Chryslerio au
to. darbininkams stokuoja 
Briggsui užsakymų.

Tito ir J. Valstijų
Atstovo Pasižadėjimai 1

, “’draugiškas ir atviras.” Al
len užtikrino Titui Ameri
kos palankumą.

Hooveris, raportuodamas

metu; dabar, šus.

Hooveris ir jo agentai 
kritikuojami, kad 

šniukštinėjo privačių žmo
nių pasikalbėjimus per te
lefonus, nors tatai uždrau
džia pamatiniai šalies įsta
tymai.

Telefonų šnipinėjimą 
Hooveris bandė pateisinti 
tuom. kad reikią gaudyti 
vidujinius Amerikos prie-

Jugoslavai Užšaldyti 
Tuose Pat Darbuose

Houston, Tex. — Du lai
vai po Panamos vėliava ir 
vienas Hondūro laivas ga
bens iš Houstono 55,000 ki- 
pių (belu) bovelnos-medvil- 
nės į Kinijos Liaudies Res
publiką. Jeigu kinų tauti
ninkai užkirs įplaukimą į 
Šanghajų, tai laivai plauks 
į Tsingtao uostą.

Čiang Kai-šeko tautinin
kų kariniai laivai neseniai 
buvo sužaloję amerikinį 
prekybos laivą Flying Ar
row ties Šanghajum. Šis 
laivas paskui nuplaukė į 
Tsingtao, užsilopė skyles, 
prašautas tautininkų pa
trankomis, ir grįžta Ameri
kon. ■

. Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia išleido griežtą įsa
kymą, kuris liepia darbinin
kams pasilaikyti tuose pat 
darbuose bent 3 iki 6 mėne
sių. Jei kas pasitrauks iš 
senojo darbo be valdžios 
leidimo, tai bus atimta^ jam 
ir jo šeimai kortelė dėl mai- mą prekybos sąlygomis su 

tiją, pirm pastarasis tapo sto gavimo, vadinasi, turės 
Amerikos piliečiu.

Bridgesą į Komunistų Par-

Andai Nepatenkinti
Prekyba su Amerika

London. — Britai biznie
riai išreiškė nepasitenkini-

badauti.

Hong Kong. — Praneša- I ■ 
ma, jog Kinų Liaudies Res- kė teisme, 
publika užėmė karinius A- Shoemaker 
merikos įrengimus Tsing- Bridges. . V • ♦ • • J • | z 

San Francisco, Calif. 
Liudininkas Bruce B. 
nes, žymus laivakęovių vei

 

kėjas ir kalbėtoms pareiš- namo respubliką Indo-Kino- 
' ’ ‘ ’ ’ Mr. John H. je.

elavo prieš ------------- ;

Jo-
Maskva. — Diplomatai 

numato, jog Sovietų Sąjun
gą netrukus pripažins Viet-

Kviečia Vakarinės Vokieti- 
tijos Konsulatus .

Bonn, Vokietija. —- Ame
rika, Anglija ir Fra nei j a 
kvietė vakarinės Vokietijos

1 St. Eloy, Francija.—Ang- kanclerį (premjerą) atida- 
tao uoste, šiauriniai - ryti-' Ponas Shoemaker tvirtino, liakasyklos eksplozijoj už- ryti vokiečių konsulatus to- 
nėje Kinijoje. I kad būk, tai jis yra įrašęs mušta 13 mainierių. Ise trijose šalyse.

Jungtin. Valstijomis. Jie • 
tą pavadino “One - Way 
Trade.” Jie sakė, kad gerai, 
kad iš Amerikos gauna pa
galbos, bet blogai, kad į An
gliją ir jos kolonijas daug 
amerikinių tavorų atveža- ’ 
ma, o Amerikoj Anglijos 
tavorų labai mažai nuper
ka. ’

I se trijose šalyse. ORAS.—šalta giedra.

, . MIELAI LAUKIAMI Į LAISVES DALININKŲ KONVENCIJĄ
Tūli žmones sako mums, C. C-
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Nereikalingos išlaidos
Prezidentas Trumanas reikalauja, kad Kongresas pa

skirtų dar 87 milijonus dolerių atominės “energijos” ga
mybai. Neužtenką tų milijonų, kurie buvo pirmiau nu
matyti. ■ •>

Kiek naudos Amerikai ir žmonijai būtų, jeigu šitokia 
milžiniška suma būtų paskirta Amerikos žmonių švieti
mo ir kultūros reikalams! Bet jinai skiriama šaltojo ka
ro tolimesniam plėtojimui, kas reiškia ruošimąsi karšta
jam karui, naujam išbandymui ginklų.

Beveik netenka abejoti, kad Kongresas prezidento rei
kalavimą patenkins. Ne už dyką paskutiniais laikais iš 
Washingtono pradėjo plaukti propaganda, kad reikia 
mums pradėti gaminti vandenilio (hydrogen) bombą, kuri 
būtų tūkstantį sykių smarkesnė už dabar gaminamas 
atomines bombas. Veikiausia tam projektui prezidentas 
'ir reikalauja tos didelės sumos pinigų.

Beprotiškos ginklavimosi lenktynės veda žmoniją prie 
naujos kataS|trofos. Tik keista, kad yra žmonių, kurie 
vaizduojasi, jog būsimas karas bus galima kuriam nors 
kraštui laimėt. Keista, kad yra žmonių, kurie vaizduoja
si, kad kitam kare Amerika taip pat išliks nesugriauta, 
kaip buvo nesugriauta per paskutiniuosius du karu. Toks 
protavimas yra saužudingas.

Vandenilio bomba nėra išeitis. Išeįtfs yra visų kraštų 
nusiginklavime ir susitarime visus/"nesusipratimus tar
pe tautų ir žmonių spręsti kultūringu būdu. Jei Jung
tinės Tautos nori suvaidinti joms skirtą istorinį vaidme
nį, jos turi be delsimo grumtis su nusiginklavimo proble
ma. Ginklavimosi lenktynės veda prie naujo susikirtimo 
taip tikrai, kaip kad po kiekvienos dienos ateina naktis.

Deja, kiek sykių Jungtinėse Tautose buvo pasiūlyta

“ŠLIUPO GARBIN
TOJAMS”

Chicago j e nau j leniniai 
menševikai, o Clevelande 
dirviniai s m e t o nininkai 
smarkiai renka aukas Šliu
pui paminklą pastatyti, jį 
tiesiog dievina. Jie netikė
jo, kad kas nors juos ims 
ir priskaitys prie rusų. Ar
gi jie kasdien po šimtą sy
kių nenusispiauna ant ru
sų?

Bet tas nieko nereiškia. 
Tas tik dar daugiau padaro 
juos “parsidavėliais ru
sams.”

Taip mano ir griežtai 
tvirtina klerikalų Amerikos; 
bendradarbis Ben. Babrau- 
skas. Jis taip ir rėžia iš pe
ties:

“Šliūpo garbintojai suru
sėjo. Ne paslaptis, kad 
šiandien 99 procentai Šliū- ja”, tuo ja karščiau tiki ke
po garbintojų Amerikoje y- leiviniai menševikai. Pavyz- 
ra raudonų, vadinas, suru- džiui, 
sėjusių, rusams parsidavu-

NEIŠSIPILDĖ
Menševikų dienraščio 

Naujienų orakulas nusimi
nusiai rašo, kad “titoizmas 
Japonijoje subliūško.” 
di: “
vadas Sanzo Nosaka, 
riam neseniai Kominformas! 
išvanojo kailį už nukrypi-' 
mą į titoizmą, jau pasitur
sino Maskvai, viešai prisi
pažindamas padaręs klaidą, 
Viešame pareiškime prisi- i 
pažino prie klaidos ir parti-! 
jos centro komitetas.” (N 
sausio 23 d.),

Tiesiog baisu: menševikų I 
i troškimai neišsipildė, t__ 
I siog subliūško.

aišku, tik nusijuoktų. Bet 
Keleiviui tai jau gryniausia 
tiesa. Ir iš to melo Keleivis 
pasidaro tokią išvadą:

“Ryga padaryta šmėklų
Gir- miestu tuo, kad vietiniai 

Japonijos komunistų gyventojai masiniai ir pa
ku-i kartotinai buvo gabenami į 

i Rusijos gilumą, o į jų vietą 
; atgabenami rusai gyvento
jai.”

Ir tuojau ten pat melas 
| išlenda iš maišo. Pamiršęs 
; “šmėklų miestą”, Keleivio 
: redaktorius pripažįsta, kad 
i “žurnalistui lankantis Ry- 
Igoje to miesto gyventojų 

"‘^ skaičius siekė 400,000, arba 
tie' maždaug tiek, kiek prieš 

karą...” Jeigu tiek pat gy
ventojų, tai kodėl miestas 
pavirtęs “šmėklų miestu”, 
tai yra, tuščiu, ištuštintu,

ŽIOPLIŲ FILOSOFIJA
•Juo žioplesnė “filosofi-

Kunigų “Draugas” jau 
pradėjo “gaspadoriškai kal
bėti” ir smerkia JAV už 
“neryžtingumą”, kad jos 
nesuvaldo komunistinių ša
lių. Jis sako: “...Gi priešin
gu atveju, gali susidaryti 
tokia padėtis, kad JAV-bių 
diplomatai, jausdami savo 
valdžios neryžtingumą, pa
bijos ateityje ir vykti į rau
donųjų dominuojamus kraš
tus diplomatinėms parei
goms.” <J

Jeigu tos jų “diplomati
nės pareigos” bus surištos 
su šnipinėjimo pareigomis, 
tai, žinoma ,turės pamato ir 
“pabi jojimui.” Apie tai 
“Draugas” turėtų “gaspa
doriškai” tokiems “diploma
tams” pranešti apie grę
siantį pavojų.

jos parapija sukėlus $9,- 
055.94 misijų reikalams.

Vadinasi, kunigas Liud
vikas Medelis iš Baltimorės 
lietuvių parapijonų surinko 
$77,725.73, kad jis ir kiti jo 
kolegos galėtų “pamisijonie- 
riauti.”

Faktai šneka visai ką ki
tą. Toki Pabaltijo kraštų 
didmiesčiai, kaip Ryga, Lie
pojos, Talinas, Klaipėda, 

L ! Vilnius, Kaunas susilaukė 
; labai daug paramos iš visos 

’ i Tarybų Sąjungos. Jie iau 
• v i _ -o -inio . 4 • i i beveik visiškai" atstatyti, is-istme Ryga 1948 metais bu-i. , J ’■ 1 ............. ' ■ • . jau beveik visos karo pada-

iš savo klerikalinių ka-1 šepęs miestas. Patys rygie- rytos jiems žaizdos užgydy- 
'čiai tokį 'melą pasiskaitę,!tos.

jie pasiskaitę gry
niausių tūlo “Christian' 

siu. Kokie tragiški visos lie-!Science Monitor” korespon- 
tuvišk. Šliūpo veiklos re-1 dento Stevens nesąmonių ir, 
zultatai...” (Am., sausio 27 jas be jokios kritikos sūdo- i 
d.). I rojo. Tas sutvėrimas rašo.

■' Ką pasakys Pijus Grigai-'kad tarybinės Latvijos so
tis ir Vincas Rastenis, F 
girde tokį baisų apkaltini- i vusi baisiai apleistas ir ap- 
ma is 
maro tu? v

Kg Dave Marshall Planas
Anglijos Darbininkams?

“Pagalba” pagal Maršalo 
planą užkrovė Anglijos'

pradėti nusiginkluoti, tiek sykiu mūsų šalies vadovybė-!ekonomikai nepakeliamą 'sajuno.a įr pasirašė Šiaurės'Anglijos darbininką
-- - • -- - - Anglijos ir Ameri-A/;. ?" • . , . 1 ...

axvzJ abipusis susitarimas ^Alanto Pa^tą, kas taip
i pagal Maršalo plana fak- Maršalo plano poli-

*• x f 1 Irz. r. Z-J VA T km Irri

je jėgos atmetė pasiūlymą. Tiek Amerikos, tiek viso pa- į naštą, 
šaulio žmonių interesai susieti su išlaikymu taikos. Kova įkos 
už taiką, tuo būdu, yra reikalas kiekvieno amerikiečio

Kam jie tarnauja?
CIO prezidentas Murray suspendavo visą Californi- 

jos CIO unijų tarybą. Jinai , jam per “raudona.” Ji kalti
nama vedime tokios linijos,, kuri supuolanti su Komu
nistų Partijos linija. Tarybos vadų užmetimų paneigi-
mas nieko nereiškia CIO prezidentui. Jis elgiasi, kaip I Angliją 
didžiausias despotas. Calif oriu jos unijoms teisė susiorga-1 
nizuoti savo vadovybę yra atimta vienu'jo rankos pa-i 
mojimu.

Visi paskutinių poros metų Murray ir jo kolegų gru
pės žygiai aiškiai įrodė, kad jie netarnauja Amerikos 
organizuotų darbininkų interesams. Pasimojimas išmes
ti laukan dešimt ištisų unijų, pernai “perorganizavi
mas” New.Yorko valstijos ČIO tarybos, dabar teroras 
prieš kaliforniečius, aiškiai parodo, kad dešinieji vadai 
tarnauja svetimiems interesams. Gal niekados pirmiau 
Amerikos istorijoje nebuvo tokios auksinės progos suor
ganizuoti naujus milionus darbininkų po CIO vėliava, 
kokia buvo pakuliniais pora metų. Bet koki rezultatai? 
Rezultatai liūdni ir baisūs. Rezultatai toki, kad CIO na
rystė ant poros milijonų narių nukrito kaip tik šiuo lai
kotarpiu.

Kitaip ir būti negalėjo. Visos organizuotų darbininkų 
pajėgos sukoncentruotos tarpsavinei kovai, o ne kovai 
prieš samdytojus. Visos unijų įplaukos ejna pravedimui 
Murray, Reuther, Rieve teroro prieš kairiuosius unijis- 
tus, o. ne organizavimui neorganizuotų darbininkų.

Automobilistų streikas
Didžiulės Chrysler korporacijos 89,000 darbininkų me

tė darbą, paskelbė' streiką. Korporacija atsisakė paten
kinti visiškai mažus automobilistų unijos reikalavimus. 
Prie dabartinio brangumo, reikalavimas dešimčia centų 
pakelti algas yra minimum reikalavimas. Gerai, kad uni
ja nepasitraukė nuo to reikalavimo. Gerai, kad darbi-

-ninkai vieningai įstojo į kovą.
' \ Mes šimtu procentų remiame šį teišingą Chrysler kor
poracijos darbininkų streiką. Mes karštai raginame lie
tuvius Chryslerio darbininkus laikytis kovos lauke ener
gingai ir ištikimai.

Chryslerio korporacija neveikia nepriklausomai. Jos 
atsisakymas patenkinti unijos reikalavimus turi pritari- 

' mą visų tos pramonės samdytųjų.
Labai galimas daiktas, kad beveik šimto tūkstančių 

'riiainierių streikas ir šis Chryslerio darbininkų streikas 
reiškia pabaigą “ramybės” laikotarpio. Rimtai kalbama, 
kad daugiau kaip du šimtai tūkstančių telefonistų bus 
priversti streikuoti, nes su jų teisingais reikalavimais te
lefonų kompanijos nesiskaito. Tos pačios problemos lau-

, kia kitose pramonėse.
, Darbininkams atsilaikyti ir naujus laimėjimus pasiek-
■ ti būtų daug lengviau, jeigu jų eilės būtų tvirtai su
glaustos, jeigu nebūtų CIO vadovybės vedamas civilinis 
karas prieš kairiąsias unijas. Samdytojai supranta pa-, 
dėtį, puikiai mato organizuotų darbininkų’gretų pasida
linimą. Jie naudojasi proga ir atsisako skaitytis su uni-kos lyderis?

Rašo A. K.

susitarimas
tikos padarinys, — suteikė 
Anglijos ekonomikos vys
tymuisi karinį pobūdį. Tuo 
metu, kai mašinų gamybos, 
plieno, chemijos pramonė, o 

U “Maišalo!taiP >’at dirbtjnio šilko ga- 
i išgelbėsiąs Wba> V- sakos> glaudzmi 

ekonominio i susijusios su kariniais pasi- 
. .z . I T’cino’imfiiQ lQ4x mprnK vir-

j tiškai yra vienpusis vergo- 
i vinis susitarimas JAV nau- 
idai ir anglų tautos nacio
nalinių interesų nenaudai.

Leiboristai, daug žadan-; 
čiai skelbė, kad 
planas tariamai 

nuo < 
| chaoso, užtikrinsiąs “visiš- I 7 vi ką įdarbinimą” ir likviduo
siąs nedarbą, pakeisiąs an
glų tautos' gyvenimo lygį. 
Visi šie plepalai yra ne kas 
kita, kaip demagogija, gry
niausia Anglijos 
žmonių apgaulė.

Amerikiečiai Paveržia 
Rinkas

Pagal abipusį Anglijos ir 
Amerikos susitarimą An
glija įsipareigojo visokerio
pai padėti Amerikos kapi
talui įsiskverbti ne tik į viršija Maršalo planu asig- 
Anglijos kolonijas, bet ir į 
jos pramonę. Anglija įsipa
reigojo susilpninti prekybi
nius barjerus Amerikos 
prekėms, importuojamoms 
į Britų imperijos salas ir 
šalis. Maršalo planas sukė
lė smarkų Anglijos preky
bos balanso deficitą; pra
dėta iš JAV importuoti 
daugiau tokių prekių, kaip 
tabakas ir kiaušinių milte
liai.

Maršalo planas ne tik ne
padėjo atkurti Anglijos 
ekonomikos, kaip apie tai 
plepėjo leiboristiniai lyde
riai, bet, priešingai, dar la
biau padidino pokarinius 
ekonominius šalies sunku
mus, sukėlė smarkų anglų 
tautos gyvenimo lygio smu-, 
kimą, žymų nedarbo augi
mą, būtų krizės sustiprėji
mą ir dolerinės krizės pa
aštrėjimą.

Pasiruošimas Karui
Tai, kad leiboyistinė vy

riausybė sudarė Vakarų

darbo

rengimais, 1948 metais vir
šijo prieškarinį produkcijos 
gamybos lygį, anglies, laivų 
statybos, tekstiles ir net 
automobilių pramonė ga
mybos apimtimi stovėjo žy
miai žemiau prieškarinio 
lygio. Tik per pirmuosius 
Maršalo plano veikimo me
tus Anglija, oficialiais, žy
miai sumažintais, duomeni
mis 1948-1949 biudžetiniais 
metais išleido karo 
lams 690 milijonų svarų 
sterlingų. Tai tri

reika

kartus

nuotą sumą, atskaitant sub
sidijas maršalizuotoms ša
lims ir žaliavos fondą 
Jungtinėms Amerikos Val
stijoms.

1949-1950 biudžetiniais 
metais karinės išlaidos iš- 

m iii jardo 
svarų sterlingų, kitais žo
džiais tariant, jos bus žy
miai didesnės, negu biudže
to asignavimai sveikatos 
apsaugai, liaudies švieti
mui, socialiniam draudimui, 
butų statybai ir subsidijos 
vietinėms savivaldybėms,' 
kartu paimtos. Ginkluoto
sios pajėgos ir jas aptar
naujantis personalas siekia 
1,500,000 žmonių. Anglijos 
imperialistų išlaidos ka
riuomenei užsienyje išlai
kyti ir tautiniam išsivada
vimo sąjūdžiui nacionalinė
se ir priklausomosiose šaly
se slopinti 1949 metais pa
siekė 234 milijonus svarų 
sterlingų, t. y. 14 kartų 
daugiau, negu 1938 metais.

augo iki vieno

jomis.
Nejaugi to nemato pats Reuther,t automobilistų uni

jos prezidentas, kuris yra Murray dešinė ranka toje 
skaldymo ir demoralizavimo politikoje? Argi šios aiš
kios tiesos nesupranta Murray, pats dešiniųjų vadų kli- 1 1 • n ■ *

i Darbininku būkle pasunkėjo

i .Vietoje žadėto pakėlimo, 
i realusis 

! darbo atlyginimas nenutrūks- 
i lamai mažėja. Oficialiais An
glijos statistikos duomenimis, 
būtiniausiu prekių kainos nuo 
1947 metų birželio 15 dienos 
iki 194 9 metų kovo mėnesio 
šalyje pakilo 9 procentais. 
Itin smarkiai/ pakilo maisto 
produktų .kainos. Nuo 1946 
metų iki 1949 metų kovo mė
nesio bulvių kaina pakilo 100 
procentų, ankštinių kultūrų— 
117 procentų, bekono — 14 
procentų, riebalų — 25 pro
centais, cukraus — 31 procen
tu. Pabrango taip pat mėsa, 
arbata, džemas, mėsos kon
servai, švieži vaisiai, daržo
vės, sausi vaisiai ir kava. Ei
lės prekių kainos žymiai paki
lo po svaro sterlingų deval
vacijos. O piniginis darbo at
lyginimas lieką įšaldytas. Net 
aiškiai suklastotais oficialiais 
duomenimis Anglijos darbinin
kų klasės realusis darbo atly
ginimas, mažiausia, 28 pro
centais žemesnis, negu prieš 
karą. Iš tiesų, jis daug dau
giau sumažėjo.

Sustiprėjus dolerinei krizei, 
mėsos importas 1949 metų 
pirmajame ketvirtyje sumažė
jo 20 procentų palyginus su 
tuo pačiu 1948 metų* ketvirčiu.

Oficialiais duomenimis, An
glijos gyventojai suvartoja 
mėsos 36 procentais, sviesto— 
52 Inocentais, kiaulienos — 
83 procentais ir cukraus — 26 
procentais mažiau, negu prieš 
karą. O iš tiesų darbininkai 
suvartoja šių maisto produktų 
žymiai mažiau, negu rodo vi
dutiniai duomenys. Daug An
glijos darbininkų vietoje jau
tienos valgo arklieną, o vieto
je sviesto — margariną. Penk
taisiais leiboristinės vyriausy
bės veiklos metais Anglijos 
darbininkai pagal kortelės 
gauna bado davinį, kurį suda
ro 227 gramai cukraus, 113 
gramų riebalų ir 0,5 kilogra
mo mėsos per savaitę. ,
Ateitis tamsi

Anglijos darbininkų ir dar
bo žmonių laukia dar niūres
nės dienos. Nauja leiboristinės 
vyriausybės “ ekonomikos’ ’ 
programa, priimta ryšium su 
svaro sterlingų devalvacija,svaro sterlingų
siekiama toliau mažinti darbi
ninkų realųjį darbo atlygini
mų, toliau smukdyti anglų

' Iš Londono praneša, kad 
JAV, Britanija ir Indija 
jau susitarę del Tibeto, kad 
palaikius jį autonominiu. 
Tibeto dvasinė galva Dalai 
Lama irgi sutikęs su jų su
sitarimu.

Bet kažin ar sutiko Tibe
to žmonės? Ar kartais ne- 
priseis Dalai Lamai ir jo 
bičiuliams sekti Kai-šeko: 
pėdomis?

“Naujienos” rašo: “Mar
šai. Chiajig valdžia nutrau
kė diplomatinius ryšius su 
Burma, 
pripažino 
džią.” t

Dabar 
pertraukė diplomatinius ry
šius — Kai-šeko valdžia ar 
Burma? Jeigu Burma pri
pažino komunistinę valdžią, 
tai aišku, kad ji ir pertrau
kė su Kai-šeku diplomati
nius ryšius. Bet “Naujie
nos” sako, kad Kai-šeko 
valdžia pertraukė. Čia jau 
išeina, pagal “Naujienas,” 
kaip tame posakyje:

:—Mešką pagavau!
— Tai vesk čion.
— Kad ji neina.
t— Tai eikš pats.

Kad neleidžia.
Vieton pasakyti, kad jį 

meška pagavo, tai jis giria
si ją pagavęs. Taip ir 
“Naujienos” elgiasi Kai-še
ko klausimu. /

Užvakar Burma
komunistų val

klausimas: kas

Kai-šekas pranešė pasau
liui, kad jis kariausiąs iki 
paskutinio kareivio. Bet sy
kiu kreipiasi į “demokrati
nes šalis,” prašydamas jJa- 
galbos.

Amerika jau ir ištiesė sa
vo “demokratinę” ranką, 
pasiųsdama Formozos sa
lon karinių tankų ir kitokių 
pabūklų. Ir jeigu dar pasiųs 
kareivių, tai Kai-šekas iš- 
tikro galės kariauti iki pas
kutinio Amerikos kareivio, 
nes savųjų jau nebetenka.

--------
• “Dirvos” r e d a k t o rius 

Rastenis rašo: “Ypač prisi
minkime Antano Smetonos 
visada skelbtą tikėjimą, kad 
Lietuva bus laisva ir iš to 
semkime sau stiprybę.”

Išrodo, kad Smetona, 
smufto keliu užgrobęs val
džią,-nužudęs Giedrį, Požė
lą ir kitus, sukišęs šimtus 
kalėjiman, per visą laiką
savo viešpatavimo jautė, 
kad jam reikės nešdinti sa
vo kudašių pas Hitlerį ir 

,” kad išsikrau- 
Lietuva pataps
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“Darbininkas,” rašyda-, tofiai 
mas apie Čechoslovakijos fs-us jam 
valdžią, kad ji varžanti ti- |]ajsva< Taip ir atsitiko. Da- 
kybą, sako, kad ten £ab klkibar Rastenis jau gali “stip
ti civilis karas, nes: Del| 
Dievo ir tėvynės žmonės gy
vastis aukos.”

Jeigu taip Čechoslovaki- 
jos tikintieji “gyvastis au
kos,” kaip kad 
kunigai, tai šaliai nėra jo
kio pavojaus. Daugelis jų 
dūmė Smetonos pramintu 
takeliu per beržyną į Berly
ną, o kuomet Berlyne pasi
darė karšta, tai traukė to
liau, visai nekreipdami do
mės nei į dievą, nei į tėvynę.

Irybės pasisemti” kad ir ke
letą kibirų.

Lietuvos

Baltimoreje, kaip “Dar
bininkas” praneša, lietuvių 
Šv. Alfonso parapija sukė
lus $68,669.79 ir Šv. Mari-

“Lietuvių Žinių” redak
torius, rašydamas apie tas 
šalis, kurios pripažino Ki
nijos liaudies valdžią, sako: 
“Tokį demokratinių kraštų 
skubėjimą laikome nepado
riu ir politiniai klaidingu.”

Prie “L. Ž.” šio pareiški
mo savo antspaudas pridėjo 
“Naujienos” ir “Draugas.” 
Taigi Anglijos ir kitų šalių 
pripažinimas Kinijos liau
dies valdžios pasilieka be
vertis, nes trijų, laikraščių 
redaktoriai jo neužtvirtino, 
savo “veto” uždėjo.

Kas sakė, kad minimų 
laikraščių redaktoriai bejė
giai?

tautos gyvenimo lygį. Leiboris
tinės vyriausybės “ekonomi
kos“ programa numatoma su
mažinti išlaidas 250 milijonų 
svarų sterlingų. Biudžeto išlai
dos butų statybai bus sumažin
tos 35 milijonais svarų ster
lingų per metus, išlaidos že
mės ūkiui — 6 milijonais sva
rų sterlingų, švietimui — 5 
milijonais svarų sterlingų. Tuo atvykusių Amerikon dipu-

Perskaičius prof. Myko
lo Biržiško straipsnį, tilpu- 
sį “Vienybėje” po antrašte 
“Dėl parodinių , ‘Laisvės’ 
priekaištų,” nenoromis rei
kia pasakyti: nejaugi tarpe

pat metu didinamos išlaidos 
karo reikalams, štai, 1950 me
tais Anglijos imperialistai nu
mato padidinti karines išlai
das iki 1.200 milijonų svarų 
sterlingų.

Anglijoje žymiai išaugo ne
darbas. Net oficialiais statis
tikos duomenimis, bedarbių 
skaičius nuo 1948 metų balan
džio mėnesio iki 1949 metų 
sausio mėnesio išaugo 21 pro
centų. Tačiau; šie oficialūs 
duomenys neatspindi' tikros 
padėties. Anglijos laikraščio 
“Times” duomenimis, 1949 
metų sausio mėnesį Angli
joje, be 412 tūkstančių visiš
kų bedarbių, buvo 92 tūks
tančiai nesusiradusių , darbo

(Tąsa ant 5 pusi.)

kų neatsiras tokių, kurie 
galėtų įsteigti lietuvių kal
bos mokyklėlę ir pamokintų’ 
lietuviškai rašyti savo pro
fesorius? Juk tokia savo 
rašliava M. Biržiška daro 
gėdą visiems dipukams.

Prezidentas Trumanas, 
bepietaudamas Washingto
ne su aukštesniaisiais pa
reigūnais, pasakė, kad, ne
paisant kaip jį spauda bei 
kritikai perstato, jis neturi 
nei ragų, nei uodegos.

Įdomu būtų, jeigu šalis 
susilauktų prezidentą su ra
gais ir uodega,..

V. Paukštys.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Šešt., Sausio 28, 1950
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V. SIRIJOS GIROS PROZA
V. S. Gira, ilgą laiką reiškęsis litera

tūroj kaip poetas, pastaruoju laiku vist 
dažniaus pradeda rodytis prozoje. Išleis
tos atskiru leidiniu (V. Sirijos Gira. 
Žmonės baltais chalatais. Valst. Grožinės 
literatūros leidykla. Masinė biblioteka. 
108 psl. Kaina 2.5 rb.) jo pirmosios apy
sakos duoda progos pasisakyti, kiek tiks
lingas ir vertingas tasai perėjimas.

“Žmonės baltais chalatais” — tai mū
sų medicinos darbuotojai, kuriems pa
vaizduoti V. S. Gira ir skiria savo apy
saką. Tai gana gausus ir reikšmingas 
mūsų inteligentijos būrys, kuris, greta 
mokytojų, sudaro skaitlingiausią jos da
li. Nors V. S. Gira gana griežtai stengia
si apsiriboti medicinos darbuotojų gyve
nimu ir paveikslais, tačiau nėra abejo
nės, kad keldamas ne siaurai profesinius, 
o visuomeninius tos inteligentijos ęlalies 
gyvenimo klausimus, jis kelia bendras 
mūsų inteligentijos gyvenimo ir persi
auklėjimo problemas, šitai ir daro “Žmo
nes baltais chalatais” savo tema reikš
mingu mūsų, literatūros kūriniu.

Pagrindinė problema, kurią V. S. Gi
ra savo apysakoje kelia ir sprendžia, tai 
tariamo inteligentijos apolitiškumo de
maskavimas. Jis tai atlieka, iškeldamas 
aikštėn buržuazinės nacionalistinės inte
ligentijos likučių atstovus (gydytojas- 
vertelga Vingilis, iš dalies med. sesuo" 
Navickaitė) ir parodydamas, kaip dores- 
nioji senosios inteligentijos dalis kiek- . 
viename savo praktikos žingsnyje susi
duria su plačiu politiniu šalies gyvenimu 
ir negali stovėti jo nuošaly. Šalinimasis 
nuo aktyvaus dalyvavimo tarybiniame 
politiniame 'gyvenime ir nuo sąmoningo 
žengimo su socialistine tikrove, tempia 
tokia inteligentiją i buržuazinę antiliau
dinę politiką. Šioji idėja apysakoj įasme
ninama chirurgo specialisto Bielionio pa

veiksle, kuriam pati tikrovė pamažu iš
muša iš po kojų apolitiškumo papėdę, 
Įtikina, kad nepakanka būti lojaliu tary
biniu piliečiu, bet kad reikia būti sąmo
ningu naujos buities statytoju, kovotoju 
prieš senas buržuazines liekanas tiek gy
venime, tiek savo sąmonėje.

Šioji problema ir tema jau ne nauja , 
mūsų literatūroje —ja kėlė J. Dovydai
tis (“Po audros”), H. Korsakienė savo 
apsakymuose ir kt. V. S. Giros “Žmonės 
baltais chalatais” pasižymi tačiau tuo, 
kati čia šioji tema ryškiausiai ir įtikina
miausiai išvystyta. Tam padeda spalvin
gai, gyvenimiškai, su šiluma ir simpatija 
nupieštas centrinis daktaro Bielionio pa
veikslas.

Silpniau apysakoj išryškintos kitos 
problemos, duodamos’ tik ryšium su pir
mąja. Viena iš jų yra kadrų auklėjimo 
problema. Ji personifikuojama asistento 
Treigio vaizde: neakcentuojamas reika
las seniesiems specialistams nebūti užsi
darėliais, o plačiau ir sparčiau kelti bei 
auklėti naujus jaunesnius kadrus.

Negalima nepažymėti dar vieno apy
sakos vaizdo, nupiešto tiek pat simpa
tiškai ir įtikinamai, kuriuo taip pat iš
keliamas labai aktualus mūsų tikrovės 
klausimas. Tai, būtent, rusės med. se
sers Zojos Andriejevnos paveikslas ir juo 
gvildenamas tautų draugystės klausimas 
mūsų kasdieninėj tikrovėj. Šiame, auto- 
riui be abejonės pavykusiame vaizde, iš
keliamas rusų tautos žmonių taurumas, 
idėjiškumas, juo griaunamas buržuazinių 
nacionalistų pastangos šmeižti rusų tau
tą, sėti-tautinę neapykantą, skeptišką ar 
priešišką pažiūrą į ;tą pagalbą, kurią 
šiandien teikia lietuvių tautai rusų tau
tos žmonės, dirbą mūsų krašte.

Galima būtų išvardinti dar visą eilę 
šalutįnių apysakos vaizdų,, atskleidžian
čių mūsų medicinos darbuotojų bruožus 
(direktorius Jurgaitis, sesuo ' Danutė, 
ratšininkas Viksva ir 1.1.)., pavaizduotų 
daugiau ar mažiau gyvai. Tenka paste
bėti, kad partijos darbuotojų vaizdai apy
sakoj, kurie, kaip priešakiniai naujo gy
venimo formuotojai, nors i ir figūruoja, 
tačiau atskleisti perdaug siaurai ir epi
zodiškai.

“Žmonės baltais chalatais” pasižymi 

ir darniu siužeto rutuliosimu, pasakoji
mo ir intrig’os patrauklumu, i ką dauge
lis kitu mūsų, rašytojų dažnai dar krei
pia nepakankamą dėmėsi. Savo pasako
jimą V. 'S. Gira pagyvina, . vartodamas 
daugiausia trumpus vientisinius arba su 
vienu šalutiniu sakinius, siekiąs didės- 
nio jų išraiškingumo. Šioji stilistinė ypa
tybė, autoriaus veikiausiai atsinešta iš 
poezijos. daro V. S. Giros prozą stilistiš
kai ryškią, savotišką.

V. S. Gira vengia nereikalingos pate
tikos. plačiu publicistiniu ar lyriškai- 
peizažiškų digresijų. Tais atvejais. kai 
pasakojimas ima krypti į patetiškai pu
blicistinius ar peizažinius polėkius, auto
rius sąmoningai juos “nužemina,” įterp
damas kokia buitine ar net natūralistinę 
detale. Tačiau tokia priemonė, nors ir 
padaro vaizdą tikroviškesni, bet kai ku
riais atvejais susilpnina idėjinę jo esmę. 
Štai pora pavyzdžių:

“Po to šis įvykis (darbininko susirė
mimas su žvalgybininku demonstracijoj, 
— /?. P.) vystėsi labai nuosekliai: žval
gybininkas, gulėdamas ant žemės, stvė
rėsi už revolverio ir šovė į darbininką. 
Šūvis'pataikė į veidą... Minia užvirė. 
Policininkai išsigando. Vytauto kalne sė
dėjo romantiškos porelės ir, nenujausda- 
mos nieko pikto, bučiavosi. Nuo medžių 
pakilo didelis' būrys varnų ir nuskrido 
stadiono link.”

Čia peršokimas nuo darbininkų susi
rėmimo su policija vaizdo į besibučiuo
jančias poreles ir skraidančias varnas, 
aiškus daiktas, visiškai nustelbė ir sutem
pė pirmojo vaizdo idėjinį reikšmingumąj.

Antras pavyzdys:
“Vakaras tikrai buvo gražus. Dangaus 

skliautas, kur nusileido saulė, buvo ryš
kiai purpurinis; balti su gelsvu atspal
viu debesys, patenkinti mėnulio delčia, 
sustingo dangaus beribiam plote. Kaž
kur toli kurkė varlės; naujagimio balsu 
kniaukė katinas.”

Po šitokio peizažo seka daktaro Bielio
nio, besivaikštihėjančio su Zoja Andrie- 
jevna, mintys apie juodviejų švelnius, 
taurius santykius. Žinoma, natūralistinė 
detalė apie kurkiančias varles ir kniau
kiantį katiną ne tik nepadeda atskleisti 
Bielibhio jausmu taurumo, bet suteikia 
jiems visai priešingą atspalvį.

Panašių vaizdo “natūralizavimo” prie
monių autorius turėtų vengti.

Mažiau tenka kalbėti apie antrąją V. 
S. Giros apysakaitę “Misterio Redklifo 
kryžiaus žygis.” Tiesa, ji mūsų lietuvių 
tarybinėj literatūroj visai originali ir 
nauja, mėgina satyriškai pavaizduoti ir 
demaskuoti šiandienykštį kapitalistinės 
Amerikos gyvenamą, atskleisti Amerikos 
kapitalistų neapykantos komunistams ir 
.Tarybų Sąjungai priežastis ir jų kovos 
būdus. Parašyta ji taip pat gana gyvai, 
ne be sąmojauk ir ryškių satyriškai gro
teskiniu charakteristikų. Autorius sten- v

giasi tiek buities detalių parinkimu, tiek 
kalbine intonacija bei specifiškų ameri
kietiškų posakių ir žodžių įpynimu su
teikti apysakai pageidautiną amerikie
tišką koloritą. Skaitant apysaką\įau- 
čiasi daugumos šių autoriaus pastangų 
ir priemonių dirbtinumas/Apysakos įti
kinamoji galia silpna, vaizduojamasis 
gyvenimas scįiematiškas ir sugalvotas. 
Iš esmės tai ne gyvenimiška apysaka, p 
ligi apsakymų rėmų ištęstas feljetonas, 
kuris Amerikos tikrovės pažinimui ne
daug ką duoda. k

Žinoma, nedera neigti tokios rūšies 
literatūros agitacinės reikšmės, jos be
tarpiško poveikio skaitytojams, ypač 
tiems jų sluoksniams, kurių tarpe dar 
stiprus keliaklupsčiavimas prieš ameri
kietišką kultūrą ir gyvenimo būdą, ku
rie vaizduojasi Ameriką kaip “laisvės” 
ir “demokratijos” šalį. Vis dėlto iš ra
šytojo prozininko pirmoj eilėj privalo
me reikalauti gilesnio gyvenimo tikroyės 
vaizdų atskleidimo, o ne plakatiškų sche
mų. Ir V. S. Giros rinkinėly vietoj felje- 
toninio “Misterio Redklifo kryžiaus žy
gio” labiau,būtų pageidautina apysaka iš 
mūsų tikroyės, jei ne aukštesnės, tai

Lietuvos Kiiltiiros 
Padangėje 

lietuviškos muzikos koncer
tai LATVIJOJE-IR ESTIJOJE

VILNIUS. — Broliškose 'tarybų Lat
vijos ir Estijos respublikose — Rygoje, 
Taline ir Tartu koncertavo lietuvių me
nininkai. Į gastroles, buvo išvykęs Valst. 
Filharmonijos choras kartu su savo vyr. 
dirigentu Konradu Kavecku. Be choro 
koncertų, gastrolėse .atlikti simfoniniai 
mūsų respublikos kompozitorių kūriniai 
Stalininės premijos laureatų B. Dvario
no koncertas smuikui su orkestru ir “Iš
kilmingoji uvertiūra,” J. Tallat-Kelpšos 
— “Kantata apie Staliną.” Simfoni
niams koncertams dirigavo Stalininės 
premijos laureatas prof. B. Dvarionas. 
Valst. Filharmonijos choras atliko Lie
tuvos TSR ir kitų tarybinių kompozito
rių damas, o taip pat dalyvavo J. Tallat- 
Kelpšos “Kantatos apie Staliną” išpildy
me. Kompozitoriaus B. Dvariono kon
certą smuikui atliko smuikininkas A. Li- 
vontas. J. Tallat-Kelpšos “Kantatą api-e 
Staliną” atliko Valst. Filharmonijos cho
ras ir solistai J. Petraškevičiūtė ir V. 
Rubackis, kurie, be to, padainavo,, lietu
vių kompozitorių dainas ir operų arijas.

Koncertai Rygoje, Taline ir' Tartu 
miestuose turėjo didelį pasisekimą, bu
vo transliuojami per radiją.

L, Staneika.
NAUJI MŪSŲ KOMPOZITORIŲ

V KURINIAI
VILNIUS. — Tarybų Lietuvos kom

pozitoriai parašė eilę naujų muzikos kū
rinių, jų tarpe nemaža maršų ir valsų 
pučiamajam orkestrui lietuviškomis te
momis, ko ligi šiol mums labai trūko. 
Goriausio įvertinimo susilaukė Stalini
nės premijos laureato kompozitoriaus B. 
Dvariono maršai:' “Gimtinės laukais,” 
“Jaunuomenei” ir “Būk sveikas.” Labai 
geras komp. V. Žibaus maršas “Per ši
lą jojau” ir komp. J, Švedo “Kolektyvi- 
ninkų” ir “Talkininkų” maršai. Be to, 
dar maršus parašė komp. A. Budriūnas 
“Kolūkiečių maršą” ir komp. D. Andru
lis'— “Tarybų Lietuva.” Iš valsų pučia
majam orkestrui minėtini J. Navakaus- 
ko “Komjaunuolių valsas” ir “Mano sie
loj šiandien šventė” ir kojnp. K. Kavec- 
ko valsas “As-dur.”

Be to, parašyta visa eilė naujų tarybi
nių dainų dhorui. Šioje srityje mūsų 
kompozitoriai pastaruoju metu nemažai 
dirba. Komp. K. Kav-eckas parašė vyrų 
chorui “Pabaigtuvių dainą” (žodžiai E. 
Matuzevičiaus). Ši daina numatoma 
įtraukti į 1950 m. respublikinės Dainų 
šventės repertuarą. Dainas parašė: kom- 
poz. D. Andrulis — “Kolektyvininkų dai
na” (žodžiai P. Gaulės), komp. J. Nava- 
kauskas — “Pažiūrėk, mergele” (žodžiai 
V. Audronašos-Suchockio), komp. Tamu- 
liūnas — “Sėjėjų daina” (žodžiai J. La- 
pašinsko), komp. P. Sližys — “Įmonės 
daina” (žodžiai V. Keimerio) ir komp. 
E. Kiškis — “Sportininkų maršas” (žo
džiai V. Mozūriūno).

Naujas dainas kuria ir kiti, kompozi
toriai.
LERMONTOVO POEZIJA LIETUVIŲ 

KALBA
VILNIUS. — Baigiama spausdinti 

Lermontovo “Rinktinė,” kurią leidžia 
Valstybinė Grožinės literatūros leidykla. 
Knygos apimtis apie 10 aut. lankų.

“Rinktinę” sudaro du skyriai: atrink
toji lyrika ir dvi poemos (“Daina apie 
Kalašnikovą...” ir “Demonas”) ir pla
tus pastabų ir paaiškinimų skyrius. Visi 
šioje “Rinktinėje” spausdinami poezijos 
kūriniai yra išversti naujai. Jų tarpe: 
‘‘Borodinas,” “Trys palmės,” “Ąžuolo 
lapelis,” “Goda,” “Poetas,” “Durklas” ir 
kt. Vertimai V. Mykolaičio-Putino, A. 
Churgino, Ed. Mieželaičio, V. Keimerio, 
E. Matuz-evičiaus, St. Angliclęio, K. Pr. 
Inčiūros, A. Busilo ir kt.

. A. Verdenis.

bent tokios vertės, kaip “Žmonės baltais 
chalatais,” tuo labiau, kad mūsų tikro
vėje dar tiek daug sričių, temų, žmonių 
charakterių, kurių nėra palietusi lietu
vių tarybinė literatūra. V. S. Gira savo 
apysakoje “Žmonės baltais chalatais” pa
rodė sugebėjimą įžvelgti tas neatskleis
tas tikrovės sritis ir jas pavaizduoti.

V. S. Giros penėjimą į prozą galima 
sveikinti. Sprendžiant iš išėjusio jo, ei
lėraščių rinkinėlio “Pro, amžių bėgį,” po
ezijoj jis daugiausia tesitenkino tik rei
kalo deklaravimų. Savo prozoje jis tą 
reikalą konkrečiai jau vykdo.

B. Pranskus. .

Vilkas Petrauskas ŽINIOS IŠ LIETUVOS

(70-tų j ų gimimo metinių proga)
“šiandien, — rašė kompozitorius Sta

sys Šimkus, vertindamas Miko Petraus
ko veiklos milžinišką reikšmę Lietuvos 
muzikos nlėtntei, — kai mūsų muzikas 
kultūros kūrvba vra išbin’oiusi iki rafi
nuotume. nesunku surasti kai ka ir la
biau sudominančio, bet reikia nona mirš
ti. kad tai išaugo ne be Petrausko 
pionieriškos įtakos.” (

Kilos iš varvom’n in ko šeimos M. Pet- 
pausko.s nuo maču dienu susiduria su 
muzika ir ia Pamilsta. 14-kos metu iis 
'ian voro’onminkns. phnvvftdvq, bordo 
'dirbti. knjnnoyimins sritvio. Kortu su ki
tais no.žonP'oarinis ioununb’nis uolini plo
tina caro valdžios draudžiamas lietuviš
kas knvp-as.

Per dideli varan, pots son uždirbdn- 
mo s (b mm . Miko s Petrouskos boima 
Petrapilio kor^arvotnriio. kurioje juokė
si. uos ižvmuii Rim^ki-Korsakova ir kitus 
o’orsiiiq j’iisn jmi/ikus. Besimnkrdnmns 
sukuria nb'mncios’savo oporetos. kurui 

, viena — “Kaminkrėtis ir malūnininkas” 
— pastatoma scenoie.

M. Petrauskas aktwiai jsifrankia i 
1905 m. revoliucijos sąjūdi. Jis platina 
atsišaukimus, nukreiptus ni.*ieš coro val
džia. kalba mitinguose. Jo butas Vilniuje 
tamua slantu susirinkimu ir nelevalios 
literatūros saiwoiimo vieta. Tas atsispin
di ir’ io kūrvboi — jis rašo muziką re
voliucinėms dainoms: 

Liaudies teatro statyba
Vilkija, lapkr. 15 d. — 

Vilkijoje įvyko pirmoji ma
siška liaudies teatro staty
bos talka.

Pranešdamas apie tai, 
skaitytojas Vincas Marcin
kevičius rašo, kad talkos 
vyksta kiekvieną dieną. Į 
jas įsijungia gretimų apy
linkių kolūkiečiai, padėda
mi suvežti statybines me
džiagas.

Apdovanojimai už 
šaunų darbą

Vilnius, lapkr. 15 d.—Ta
rybų Lietuvos darbo žmo
nės aktyviai dalyvavo likvi
duojant vokiečių okupacijos 
padarinius Tėvynės karo 
metu. Daugelis jų gavo me
dalius “Už šaunų darbą Di
džio io Tėvynės karo metu

• 1941 - 1945 m. m.”
Didžiosjos Spalio socia

listinės revoliucijos 32-jų 
metiniu proga medaliais bu
vo apdovanoti 1.172 asme
nys. . ’

Iš viso mūšų respubliko
je medaliu “Už šaunų dar
bą Didžiojo Tėvynės karo 
metu 1941 - 1945 m. m.” ap
dovanota 58.711 darbo 
žmonių, v

“Lavonais karžvo*iu takai mūsų p’risti,. 
Ir žemė ir saulė nabla.uko nuo kraujo. 
Dvasiau p*i. o darbo galiūnai i kova. 
Narsiau ženki m priekin i rvtmeti naują. 
Vergu prislėp'tuju turės žūti kančios, 
Nuo ranku retežiai Tau krinta.
Tuoj aušra ims brėkšti, perlų rasas

1 trikšti,
Naujoji gadynė jau švinta.”

Numalšinus revoliucija, caro policija 
didžiu įtūžimu ėmė persekioti revoliuci
jos kovu da.lwius. M. Petrauskas pabė
ga nuo policijos i Petrapili. Ten jis su
randamas, bet slarjta. su svetimu pasu, 
jam pasiseka. Prižti Ta’etuvon i Raseinių 
anskriti. Grižes iis rašo pirmaia lietu
viška, onera “Birute” ir ia baigia 1906 
m. lapkričio men. Onera buvo nastatvta 
Vilniuie. dabartinėje Valst. Filharmoni
jos salėje. Komn. St. Šimkus aukštai ja 
įvertino.’sakvdamas: “mes turėjome mu
zikos literatūroje pačiu lietuviu kūry
bos vos keliolika dainų, o Mikas Petraus
kas'Vilniuje* iau state liaudies onera 
“Birute”, kurioje muzikos ii’ šių dienu 
mastu imant vra pražios nuoširdžios net 
66 spausdinti puslapiai”.. .

Tačiau Lietuvoje gyventi M. Petraus
kas neo’ali. Žandarams nuolat persekio
jant, jis išwksta i Amerika, iš kurios 
grižta tik 1920 m., parsiveždamas di
džiuli lobi dainų J 8^ operečių ir 2 ope
ras (ju tarne “Ep*lė'žalčiu karalienė”). 
Lietuvoje M. Petrauskas bandė organi
zuoti liaudies operos teatra. Tačiau nera
dęs pritarimo ir materialinės pagalbos, 
šis gražių užmoju teatras neilgai gyva
vęs buvo priverstas likviduotis. 1937 m. 
III. 23 M. Petrauskas mirė.

M. Petrausko reikšmė mūsų muziki
nės kultūros augimui yra ta, kad jis pir
masis pradėjo rašyti dainas revoliuci
niais tekstais, jis pirmasis rašė ne vien 
muzika, bet mokėjo savo muzika išreikš
ti pažangias mintis — agituoti. Kitas 
svarbus M. Petrausko veiklos baras — 
pirmųjų lietuviškų nacionalinių ope
rų kūrimas. Net irj’o operetės nėra ta 
prasme, kaip mes įpratę matyti, o maži 
nesudėtingi scenos vaizdeliai, parašyti 
taip, kad kaimo mėgėjai galėtų juos len
gvai pastatyti. Šioje srityje M. Petraus
kas dar nesulaukė pasekėjų ir todėl mū
sų, kompozitorių pareiga tęsti tą darbą, 
kurį pradėjo Mikas Petrauskas — kurti 
tai, kas gyvenamuoju momentu liaudžiai 
reikalingiausia. Tai bus didžiausias 
kompozitoriaus Miko Petrausko atmini
mo pagerbimas.

* Alg. Kalinauskas.> .
(IŠ Vilniaus “Literatūra ir Menas”)

Moderniški Mokvklos
Rūmai Šiluvos Miestelyje •

Šiluva, lapkr? 15 d.— Čia 
sparčiai statomi dviejų 
aukštų mūriniai namai, ku
rie turės visus patogumus 
— centrinį šildvmą, van- - 
dentiekį. Mokykloje bus į- z 
rengta iškilmių ir sporto 
salė. Darbus vvkdo Šiaulių 
st^tvbos valdyba.

Mokyklos statomos ir ki
tose vietose. J. Rimkus iš 
Girkalnio (Rokiškio apskr.) 
rašo, k*d čia baipunmas sta
tyti didelis pradinės mo
kyklos pastatas.

Švenčionys. 49. XI. 19.— 
Sėkmingai baiflrė nirmuO 
sius kolek^vvinio darbo me
tus Švenčionių valsčiaus 
Marvtės M eini kaitės vardo 
kolūkis. Artelės nariai už 
kiekviena darbadieni p*avo 
no 7 ko- grūdu, 4 ka* hulvįu,5

• pašaro gyvuliams, daržovių 
ir žymią suma pinigu.

P. Bernatavičius.

Knl“»kicčin S°minarai
Raseiuiaį. 49. XI. Vi

duose -anskri^i.p^ ^Mečiuose, 
buvo surengti kolūkiu nir». 
mininku. sąskaitininku, re
vizijų komisijų pirmininkų 
ir gyvuliu fermų vedėju se
minarai. Seminaruose išna
grinėti natūraliniu ir pini
giniu paiamu paskirstomo 
klausimai. Fermų vedėjai ir 
sąskaitininkai buvo plačiai 
supažindinti su premijų* pa
skyrimu už viršum plano 
išaugintus gyvulius, su pa
pildomų darbadieniu pri
skaitymu grandininkams, 
arklininkams ir k t. Semina
ruose dalyvavo daugiau/ 
kaip 500 kolūkiečiu.

P. Pečkaitis

i''

*4

Čilė. — Santiago ir Val
paraiso miestuose sustrei
kavo 3,200 telefonistų, rei
kalaudami bonų. Čilės val
džia grasindama liepė jiem 
tuoj grįžti darban ir pasa
kojo, kad tai esąs “Komin- 
formo iššauktas streikas.”

Radij^fikuojami Kolūkiai .
Kaunas, 49. XI. 19. —Ap

skrities kolūkiuose nuolatos 
didėja radijo taškų skai
čius. Radijo taškai naujai i- 
vesti į “Raudonojo artojo”, , 
Stalino vardo ir kitus kol- / 
ūkius. Ypatingai sparčiai- 
radijofikuojami Raudon
dvario valsčiaus kolūkiai 
Radijo taškų skaičius per 
keletą mėnesių čia padidė
jo apie 5 kartus. J. Bačiulis

——------

Karmėlava, 49. XI. 23. — j 
86 traktorininkų laidą išlei
do Karmėlavos mechaniza
cijos mokykla. Mokslą pra
dėjo nauja 120 kursantų 
laida, kurios žymią dalį su
daro mergaitės. B. Buračas I

3 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Šest., Sausio 28, 195Q
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(Tąsa)
•— Gerai, — tariau Branktui, U- kalbėsiu. Bet 

jūs,-pristatant mane publikai, susimildamas, prista
tykite be jokių ten titulų, be “fabrikanto” be “ban
kininko,” be “didelio visuomenininko ir patrijoto.” 
Šitie žmonės mane žino, kaip savo delną. Titulai, 
prisegti prie mano vardo, jiems būtų niekas dau
giau, kaip vodeviliškas veiksmas. Trumpai pažymė
sit, jog kalbės Maikis Kilpa, na, ir užteką! Supran
tat?

Pagalvojęs, Branktas šaltai, abejodamas, atsakė:
— Tai suprantu, bet.. . jūs man sumaišėte visus 

planus! Aš buvau susirašęs iš anksto, ką turėsiu čia 
sakyti, surašiau visus jūsų titulus, visus jūsų vi
suomenei atliktus didžius darbus. Dabar, kai man 
teks visa tai atmesti ir pasakyti tiktai jūsų vardas 
ir pavardė, nežinau, ar aš nesusimaišysiu?

Palaukę lygiai iki devintos valandos, matydami, 
kad daugiau publikos neateina, bijodami, kad ir tie, 
kurie sėdi salėje, neišvaikščiotų ’laukan, mudu su 
Branktu nutarėme prakalbas pradėti.

Visaip ramindamas Branktą, aš pats prieš užei
siant ant estrados, smarkiai nervinausi. O kai ją 
pasiekiau, atsistojau prieš tą penkioliką žmonių, iš
siblaškiusių, po didžiulę salę, ir visiškai sustingau, 
— nieko nepadėjo nei tie penki šnapsai, kuriuos iš
gėriau prieš čia atvykstant! '

Ką sakyti? Pasidairiau ir iškilmingai pradėjau: 
“Ponai ir ponios!”

Salėje iškilo juoko bangelę, — pasirodo, kad ten - 
. nebūta nei vienos “ponios,” — visi vyrai! Gerai, 

kad buvau mintinai įsikalęs nemažai žodžių, tai jie 
ir plaukė iš mano burnos automatiškai. Ar jie plau
kė sistematiškai, taisyklingai, ar palaidai, besąry- 
šiškai, nežinau. Mano mintis galvojo vieną, o liežu
vis malė ką kitą.

Man dabar prisiminė, kai anuo metu Balandis 
mane jaunutį atsivedė šiton salėn paklausyti socia
listo kalbėtojo* kalbos, kurią jis tuomet sakė apie 
kapitalistinę santvarką ir joje žmonių ir šunų pa
dėtį. Koks aš tuomet buvau laimingas, ausyldi klau
sydamas kalbėtojo gražios ir tvarkios kalbos, ^r koks 
dabar’esu nelaimingas!... Tuomet šitoje pačioje 
salėje šventai prižadėjau būti tarptautiniu socia
listu*, kovoti kapitalistinę santvarką, ginti darbo 
žmonių reikalus, o dabar, štai, ginu reikalus' prasi- 
radusio politikieriaus, ginančio prostituciją ir ne
darbą, raketieriaus, kyšininko, pralobusio iš vagys- 

’ čių ir suktybių !... Aš garbinu ’Driskolį, bet žinau, 
jog nėra šitoje salėje nei vieno žmogaus, kuris mano 
kalba tikėtų !*...

Neatsimenu, kaip ilgai aš kankinausi, — žinau 
tik tai, kad baigiau prakalbą garsiu šūkiu: “Antra
dienį visi balsuosime už Driskolį, didį lietuvių drau- 

' gą ir prietelių!...”,
Vos spėjau atsisėsti, kai iš “publikos” pasigirdo:
— Balso, balso! Norime statyti kalbėtojui klausi

mus !...
Supratau, jog tai komunistai su Balandžiu prie

šakyj. Atsisakyti leisti jiems paklausti, būtų buvę 
kvaila :sjįie tai būtų skaitę jų baime, mano pabėgimu 
nuo jų kritikos. Mirktelėjau Branktui, įsakant leisį 

xti jiems klausti; tikėjausi daug triukšmo susilaukti.
Bet ir vėl aš klydau! j

Pasistojo Balandis, — jau gerokai pasenėjęs, — 
priėjo arčiau estrados ir ramiu, švelniu kalbos tonu 
tarė:

— Na, jūs čia, Maiki, ir kankinotės! Man jūsų 
buvo taip gaila, jog net verkti norėjosi! Neaiškus 
man buvo jūsų tikinimas, būk Driskolis grąžins Lie
tuvai Vilnių. Ar jūs iš tikrųjų tai norėjote pasakyti, 
o gal tie žodžiai jums per klaidą išslidavo?

— Maniau taip, kaip sakiau, — nors nežinojau 
ir neatsiminiau, ką aš sakiau.

— Gerai! Tai, štai, prašau pasižiūrėti. — Balan
dis ištraukė iš kišenės lapelį su Driskolio paveikslu 
jr aukštai iškėlė. — Žiūrėkite, šis lapelis platina
mas tarp lenkų ir Driskolis, žinoma, jei bus išrink
tas dar vienam terminui žmonėms plėšti, dės pa- 

. stangų, kad Lenkija būtų didėlę, istorinė, — nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros! Vadinasi, jis įnims 
Lenkijon ir visą Lietuvą!

Balandžio pasekėjai pradėjo kvatotis, o mano gal- 
* yoje tuojau kilo klausimas: “Nejaugi tas kvailys, 

Driskolis, šitaip galėjo padaryti!” Balandis tęsė to
liau :

— Va, turiu kitą lapelį — ukrainietišką. Jame 
Driskolis jau žada atsteigti didžiulę nepriklausomą 
Ukrainą su Lyovu ir kitomis sritimis, kurias turi 
okupavusi Lenkija!... Na, o Lenkijai jis duosiąs 
visą Ukrainą!... Aš nuo’savęs pridėsiu: Driskolis 
gali jums pažadėti ir saulę ir mėnulį ir milijonus 
žvaigždžių, dėl to, kad jam visa tai nekaštuoja nei 
vieno cento. Lietuviai darbininkai pažįsta tą Dris- 
kulį — jis dvasioje tikras driskius, bet pinigiškai 
bagotas, kaip aitvaras. Jis ne mūsų kandidatas. 
Lietuvai Vilnių sugrąžins tik Tarybų Sąjunga, kai 
bus laikas... Lietuva tuomet bus laisva, darbinin
kiška!...

Pirmininkas Branktas pakilo ir, rūsčiai stabdė 
Balandį:

' {Bus daugiau)

Detroitas, Miami, Fla., ir Atgal
Malonu buvo pasimatyti draugą UraitįJis neserga, 

su draugu’ Vilkeliu, o dar' 
maloniau, kad draugas jau 
gali vaikštinėti, nors dar la
bai netvirtas. Bet iš kitos 
pusės, man buvo skaudu 
galvojant,’ kad toks geras 
draugas, veiklus organizaci
jų darbuotojas, dabar yra 
prispaustas tokios sunkios 

sveikas, 
po sla- 
rašinė-

(Tąsa) 
ko dabartiniu laiku, gau
nant tik penkius ar dešimts 
dolerių savaitėje? Gauni 
penkius dolerius, gyvenk 
sukrypusioj nesanitariškoj 
lūšnoj ir tylėk, tai būsi 
“geras,” ištikimas” pilietis. 
Bet jei pareikalausi dau
giau užmokesties už savo 
darbą, ir geresnio gyveni
mo, tai apšauks tave rau
donuoju, komunistu, ir Su
vienytų Valstijų priešu. 
Taip elgiasi kapitalistai, ir 
visi kiti darbininkų išnau
dotojai, o nuo jų neatsilie
ka ir jų liokajai — atsipra
šant — socialistai, ir unijų 
dešinieji vadai.

Negrai Kaliniai
Važiuojant per pietines 

valstijas, įskaitant ir Flori
dą, keliose vietose privažia
vome dirbančius\ negrus ka
linius. Jie dirba katorginį 
darbą: kasa grabes ir šiaip 
taiso vieškelius; jų kojos 
surakintos geležiniais rete
žiais, o prie jų stovi baltie-| 
ji sargai su šautuvais; iri 
dirba tie kaliniai be atsi
kvėpimo, kaip Fordo fabri
ke darbininkai ant “lainių” 
su konvejeriais. Tik skirtu
mas ’tame, kad prie kalinių 
stovi sargai su šautuvais, ir 
po darbo sugabena juos ka
lėjimai!, o Fordo darbinin
kus yra pavergę kompanijos 
agentai ir Reutherio klikos 
unijos dešinieji vadai. Jie 
neturi šautuvų, ir išvargin
ti darbininkai po darbo, 
snausdami, važiuoja į na- 

, mus.
> Tarpe tų kalinių nesima

tė ųei vieno balto kalinio. 
Čiayyėl * tenka pagalvoti 
apie ^segregaciją ir diskri
minaciją: nejaugi baltieji 
yra kaip koki aniolai, o tik 
negrai padaro visokias pik
tadarystes?
Viena Netiesa Apie Negrus

Daug žmonių pasakoja, 
kad pietinėse valstijose yra 
uždrausta negrams vaikš
čioti šaligatviais. Tas netie
sa! Negrai vaikšto ir stovi 
ant šaligatvių taip, kaip ir 
baltieji. Iš kur toji “žinia,” 
kad negrai turi eiti viduriu 
gatvės, bet ne šaligatviu? 
Kas nors važiuodamas pa- 
niatė, kad negrai eina vi
duriu gatvės, bet nepastebė
jo, kad daugumoje vietų, 
ypatingai negrų apgyvento
se vietose — visai nėra šali
gatvių, tik pravesta siaura 
gatvė, tai ir paleido tą “ži
nią,” kad negrams “už
drausta vaikščioti šaligat
viais.” Net ir Miami mieste, 
tose yietose, kur apsigyvenę 

(lietuviški “milijonieriai,” 
i nėra šaligatvių; taigi ir tie 
“milijonieriai” vaikšto gat
vėmis, ne šaligatviais.

Visose valgyklose, kurio
se teko būti, virtuvėse dir
ba negrai, bet įėjus valgyk- 
lon, jų nesimato. Aišku, kad 
jie dirba pusdykiai, arba 
gal tik už pavalgymą? Bal
tieji • valgyklų savininkai 
tuomi naudojasi. }

Orlando Mieste, Floridoj
Važiuojant per Tennessee 

ir Kentucky valstijas, yra 
prastas vaizdas; Žemė —■ 
kalnai, ir (didelės pakalnės,, 
o kur kiek lyguma, tai tik 
raudonos (arba rausvos) 
smiltys, niekur nesimato, 
gražių farmų; nesimato nei 
sodų: obelių, grūšių, vyšnių, 
ar kitokių vaismedžių. Ma
tyt, niekas ten neauga raus-, 
voje žemėje. Bet kaip žmo
nės ten gyvena?. Mums iš 
“nortų” nesuprantama.

Pagaliau ir Orlando mie
stas, Floridoj. Ten jau ki-‘ 
tokis vaizdas. Apie Orlan
do žemė geresnė, daugumo-

Rašo Mikas Detroitietis

•je auginami orendžiai ir 
grapefruitai, didžiausi oren- 
džių sodai - farmos. Pats 
Orlando miestas gražus - 
malonus. Yra sakoma, kad 
mieste randasi su virš 30 
ežerų - -ežerėlių, o tuose eže
ruose plaukioja laukinės an
tys ir kitoki laukiniai pauk
ščiai, bet tie paukščiai yra 
kaip naminiai, žmonių ne
bijo, nes niekas jų neliečia, 
dar maisto duoda. Ten ’bū
tų malonu gyvent, jei būtų 
darbų užsidirbt sau pragy
venimą; bet darbų nėra, iš
skyrus orendžių farmas. O 
be darbo gyvent, tai reikia 
turėt maišus pinigų, arba 
kokį norš^biznį, ir išnaudot 
kitus. Vasaros laiku Orlan- 
doj, yra sakoma, labai karš
tai oras: saulė kepina ir 
šutina. Miamiečiai tvirtina, 
kad Miami sveikiau gyvent, 
negu Orlando mieste.

! Pas Vilkelį
Orlando mieste valstijos 

ligoninėje randasi visiems 
žinomas drg. J. Vilkelis. Jis 
ten gyvena (priverstas ten 
būti), rodosi, jau antri me
tai. Susirgo pavojinga plau
čių liga, —'pasekmės ang
lių kasyklų darbo. Tik todėl 
ir užsukome į Orlandą, kad* 
pamatyt mylimą draugą 
Vilkelį, ir, jei galima, kuo
mi nors jam pagelbėti. Jau 
vakare suradomedą įstaigą, 
ir kai įvažiavome ligoninės 
kieman — orendžių sodan, 
tai draugą Vilkelį jau sura
dome vaikštinėjantį tarpe i tarai pripumpavo į jo plau

Draugas Vilkelis prašė, 
kad būtinai aplankytumėm

bet turi gražią gyvenimo 
vietą, prie gražaus ežero, ir 
biskį toliau nuo Orlando 
miesto centro. Iki šiol mes 
draugo Uraięio nepažinojo
me. Jis buvęs baltimorietis, 
o dabar apsigyvenęs Orlan
de. Bet vistiek ir mes norė
jome pamatyti, kaip Čia gy
vena lietuviai. Bet kaip nu
važiuoti? Nežinomas mies
tas. Mūsų- laimei, miesto

laikraš- centre susitikome detroitie- 
būda-

Laisvėn”

'ligos. .. Kol buvo 
jis rašinėdavo eiles 
pyvardžiu Bijūnas, 
davo ir straipsnius 
čiams. Ir ligoninėje 
mas jis parašė “ 
eiles ir Kibirkštis po slapy
vardžiu Svieto Pereiga. Da
bar jis turi kovoti su žiau
ria liga.

Kiek patyriau, mažai kaJdarB?’ ir dabar tjk vafin^'a 
parašo Vilkeliui laišku.. miestas ,nuo mie?to. l)ats sa.u 
Tik Masytė, drą. Metelionis vienas, laisvas kaip paukš- 
ir aš narnšnmn^i-im Uiškn^ tells< Nežinia, kur JIS apsi- 
o buvęs baltimorietis, ge
ras draugas Uraitis, jį tan
kiai aplanko ir nuneša jam 
“Laisvę.” Tai nors tiek gau
na susiraminimo. Negauda
vo nei laikraščių: Tai dabar 
drg. Metelionis, rodosi, pa
sirūpino, kad būtų jam 
siuntinėjama “Vilnią” ir 
“Laisvė.” Nejaugi draugai, 
su kuriais jis veikė, jį už- 

adresas:
Orange

tį drg. Metelionį, ir tuojau 
susitarėm važiuot pas drau
gą Uraitį. Drg. Metelionis, 
galima sakyti, dabar gyve
na “rojaus gyvenimu ” —

apsieina su savo tėteliu. Jie 
ir naują automobilį pirko 
“fifty-fifty,” sako, “kuriam 
kada reikės, tai ir važiuosi
me.” Tai pavyzdinga? lietu
vių šeima.

Drg. Uraitis yra* “Lais
vės” skaitytojas, v apįe jo 
dukrą Mickey dar 
štai ką pasakyti: jis yrą la-V 
bai graži, protinga ir.įrąu-v 
giška, ir gražiai kalba Į 
tuviškai. žiūrėjau ,1.. 
galvojau: O t, kad yi^4i^- ‘ 
tuvaitės būtų tokio’sk/^l

Nesinorėjo atšidkirtihsu 
draugais Uraičiais dėĮ ma
lonaus jų draugiškumo ir 
dėlei gražios jų gyvenimo 
vietos. O “jų” ežere žuvys 
įtik šokinėja, voliojasi! Ak,gyvenimu, nes . .

Kis visai apleido fabriku'iall’ noreJau ten Pazuvau‘ 
,i.a* th.. .

parašo Vilkeliui laišku

stos ilgesniam pagyvenimui. 
O aš bijau dar ir to, kad jo 
nesuviliotų kokia nors “ro
jaus” Ieva. ..

Drg. Metelionis beveik ži
nojo Uraičio adresą, ir visos 
šešios ypatos patraukėme 
pas Uraičius. Suradome

“Važiuokite” Floriidon
Tie, kurie nuvažiuoja Flo- 

ridon, laiko sau už pasidi
džiavimą, kad galėjo ten pa
gyvent arba visai apsigy
venk Mes gi važiavome tik 
pasižiūrėt ir patirt, kaip 
gyvena pietinių valstijų 
žmonės, Miami, ir St. Peter- 
sburg’o “milijonieriai.” Ir 
dabar nieko nesidarau - ne

miršo?... Štai jo
John Wilk'elis,
County Home
Orlando, Florida.

• <4

Draugas Vilkelis ’tikisi 
pasveikti. Sakė, kad jo plau
čiai jau išvalyti — sugydy- 
ti, bet dabar, sako, dar vis

drg. Uraitį'ir jo dukrą Mic- paisau, kad buvau Floridoj, 
key, kuri tuo laiku gamino nes Floridoj gj^v-enimas yra 
pietus savo tėveliui if sau, LJL cyki™ “2
ir kuri dar neseniai yra at- gu “nertuose.” Bet apie tai 
vykusi iš Baltimorės, kur ji 
dirbo vienoje mokslo įstai-

pietus savo tėveliui if 'sau kelis-sykius prastesnis, ne-

vėliau. O dabar;.;noriu duoti 
patarimus tiem|," kurie nori 

savais au- 
f

(Daugiau? bus) 
T|

............... •».»------------—

je (Board of Education), važiuoti FloriMi
~ 2 i fnvn/Ahi hole ūkios motina yra mirusi. Ir tomobiliais. 

koks buvo mums nusistebė
jimas, kad drg. Uraitis ir1

Vi, dukr? mu?’ nepažįsta- VeisIinJy arklių;|ermos
negali pasiliuosuoti nuo tų inL1s’, taip_ maloniai, drau- 
vaistinių nuodų, kuriu dak- S’^kai priėmė! Jie musjia- 

: innhn, vaišino fruktais ir fruktų 
orendžių medžių ir belau- čius ir į visą kūną. Todėl gėlimais, kuiie auga ant jų 
kiantį mūsų., Mat, kai Ma- jaučiasi labai netvirtas. Da- zemės, o kuiie sutiko — tai 

bar jam duoda kokius ten p1' stipresniais gėrimais, 
vaistus — vitaminus, kadi Mums besisvečiuojant, at

važiavę ir Uraičio sūnus 
Ronald su naujutėliu auto- 
•mobilium, tik ką nusipirkęs. 
Ir sūnus Ronald yra tikras 
džentelmenas, protingas, 
draugiškas vyras. Dukra ir 
sūnus gražiai sugyvena ir

sytė pradėjo per telefonus 
ieškot tos įstaigos, ir pasie
kė drg. Vilkelio “palocių,” 
tai ligoninės užvėizda jam 
pranešė, kad “kas nors at
važiavo iš Detroito, ir atva
žiuos ’tave aplankyti.” Jis 
tikėjosi, kad mes atvažiavo
me.

prašalint iš kūno pirmiau 
suleistus vaistinius nuodus. 
Jis jau vaikštinėja, ir tiek 
daug nebekosėja. Malonu 
bus matyt drg. Vilkelį pa- 
sveikusį, ir vėl veikiantį 
tarpe progresyvių žmonių.

. PANEVėžY§m49-X1-30 d. 
r f raktu! Smilgių valsčiai 

' alsčiaus “žal-
Aušros

ir Ramygalos
girio” kblūk^įoše Sukurtos 
pirmosios .ą$sjtrityje ‘veislinių 
arklių fe rmošjįį?‘Aušros” kolū
kis pirko veislinį reprodukto
rių ir 3 veislines kumeles, “Žal
girio” kolūkis -į-J veislinį rep
roduktorių ir 5 kumeles.

< *' *

Veislinių arkliųfjferma orga
nizuojama taip pat Naujamies
čio valsčiaus “Pirmūno” ko
lūkyje. '

Dalyvaukite Laisvės Bendroves Konvencijoje
Prasidės 10 vai. ryto

I • * /

Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Bukite ankete
Gera Indikų-Turkey Vakarieue

Bilietas $2.50; vien tik šokiams 75c

{vyks šį sekmadienį f»

Sausio j 29 January
LIBERTY AUDITORIJOJE

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

George Kazakevičiaus Orkestras
Vakariene bus duodama 6:30. Po vakarienės šokiai

I

’ Bus daug svečių iš kitų miestų, pasimatykite su jais, maloniai praleiskit laiką.

4 puški—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Sėst., Sausio 28, 1950



Maksim Gorkis

Apie Literatūrą

karo medžiaga. 11- 
laikams išliks nau- 
literatūros istorijo

mis Vsevolodo Iva-

*

(Tąsa)
Reikalavimai “stambių” ir 

“tobulų” žodinio meno veika
lų ne tik yra per ankstyvi, 
bet ir lyg tyčia estetiniai. Ta
rybinė literatūra negali sukur
ti “Karo ir taikos”, nes ji, 
kartu su visa Tarybų Sąjun
gos kūrybinių jėgų mase, gy
vena karo padėtyje su senuo
ju pasauliu ir įtemptai staty
dama naująjį pasaulį. Kare 
estetizmas netinka. Kare tik 
abejingas cinikas gali likti es
tetu. Bet mes turime teisę pa
sakyti, kad dar niekur ir nie
kad literatūra nėjo taip “į 
koją“ su gyvenimu, kaip ji ei
na mūsų dienomis. Mes gali
me teisėtai pasigirti, kad išti
soje eilėje knygų jaunieji mū
sų rašytojai seniai jau suspė
jo gerai atvaizduoti 1914— 
1918 m. karą su visomis jo 
baisenybėmis. Plačiai ir dau
gelio gana talentingai sunau
dota heroiška ir tragiška pi
lietinio 
giems 
jojoje 
j e ry
novo, Zazubrino, Fadieje- 
vo, Michailo Aleksiejevo, Ju
rijaus Libedinskio, šolochovo 
ir dešimčių kitų autorių dar
bai, — kartu jie davė tikrą, 
teisingą ir talentingiausią pi
lietinio karo paveikslą.

Aš laikau mūsų kritikos 
klaida tą faktą, kad ji tinka-1 
mai ir reikiamai neįvertino ' 
knygų, skirtu pilietinio karo I 
temai, viso rašytojų darbo su i 
šita medžiaga. Aš kalbu apie į 
ideologinį ir technikinį įverti
nimą visos knygų apie pilieti
nį karą masės. Tai reikėjo ir, 
reikia padaryti ne tik dėl Ii-; 
teratu, bet ir dėl skaitytoju, i 
kurie, ta proga -pasakytina,! 
teigiamai įvertindami tos rū-' 
sies knygas, pralenkė kritiką, j 
Kritika 
gą 
žiau 
ja.
teratą — tai dar 
kalbėti apie literatūrą, ir toli' 
gražu ne visos ligos yra chi
rurgų išgydomos. Atitraukda
ma, atpjaudama tą ar kitą j 
knygą iš literatūros bendros 
masės, kritika suindividualina 
autorių ir susiaurina temą, 
kuri yra bendra daugeliui au
torių. Pilietinio karo temos 
reikia imtis kitaip, istoriškiau 
ir plačiau. i

Man atrodo, būtų labai nau
dinga, jei mūsų kritika kas
met duotų skaitytojui — ma
sei — literatūros apžvalgas 
pagal temas, kurias literatūra 
dorojo per metus, 
rimta, atsakinga 
kritikos pareiga; 
pedagoginė tokių 
reikšmė nereikalauja 
mų. šitos apžvalgos 
skaitytoją, kad taip pat, kaip 
ir visose naujojo pasaulio sta
tybos srityse, ir mūsų litera
tūros srityje irgi yra puikių 
laimėjimų, kad, kaip visur, ir 
čia jaunasis šalies šeiminin
kas — darbininkų klasė pa
reiškia savo talentingumą, sa
vo energiją.

Nepastebimai, tarp kitko, 
pas mus yra sukurtas tikrasis 
ir-didžiai meniškas istorinis 
romanas. Praeityje, senojoje 
literatūroje — saldoki, vulga
rūs Zagoskino, Masalskio, La- 
žečnikovo, A. K. Tolstojaus, 
Vsevolodo Solovjovo veikalai 
ir dar kai kas yra lygiai ma
žaverčiai ir mažai istoriški. 
Dabartyje — puikus A. N. 
Tolstojaus romanas “Piotras 
I“, šilkais austas čapigino 
“Stepanas Razinas,” talen
tinga Georgijaus štormo 
“Apysaka apie Bolotniko- 
vą,“ du puikūs, .• meistriški 
Jurijaus Tinianovo romanai: 

ia” ir “Vizirio Much- 
taro mirtis” ir dar keletas la
bai žymių knygų iš Nikola
jaus I epochos. Vis tai pamo
kantieji, gabiai nutapyti pra
eities vaizdai ir griežtas jos 
perkainojimas. Aš nežinau 
praeityje dešimtmečio, kuris 
būtų davęs tiek vertingų kny
gų. Kartoju dar sykį: sukur-

ima atskirą 
ir ją daugiau 

chirurgiškai 
Bet kalbėti

r Jurijaus
“Kiuchli

RAGINA PRATĘSTI 
RENDŲ KONTROLĘ

Albany, N. Y. — Demo
kratai New Yorko valstijos 
seimelio nariai įnešė jam 
rezoliuciją, kad paragintų 
Jungtinių Valstijų Kongre
są pratęsti įstatymą dėl 
rendų kontrolės. Dabartinis 
įstatymo laikotarpis išsi
baigs ateinančią vasarą, 
birželio 30 d.

Kas Nauja ChicagoįeKą Dave Marshall Planas 
Anglijos Darbininkams

Į dies gyvenimo lygio smukimą, 
Anglijos proletariato absoliu
taus ir reliatyvaus nuskurdini
mo stiprėjimą.

Tai, kaėl leiboristinė vyriau
sybė besąlygiškai priėmė JAV 
reikalavimus dėl svaro ster
lingų devalvacijos, rodo, jog 
leiboristinė vyriausybė ėmėsi 
kurso Anglijos ekonominiam 
ir politiniam priklausomumui 
nuo JAV toliau stiprinti. Be 
to, ant darbininkų pečių už
kraunamos tiek išlaidos tre
čiam pasauliniam karui ruošti, 
kylančios iš leiboristinės vy
riausybės įsipareigojimų pa
gal Vakarų Sąjungą ir .šiau
rės Atlanto paktą, tiek<r iš
laidos, susijusios su kompensa
cijos išmokėjimu buvusiems 
nacionalizuotų įmon i urminin
kams.

štai kokie leiboristinės vy
riausybės politikos rezultatai.

buvo 
laikui 
į sau-

Palaidojus Katriną Kairienę
Sausio 19, dar prieš paskirtą 

laiką, palydovais prisipildė 
erdvi Povilo J. ; Ridiko koply
čia. Kiek vėliau nebegalėjo jon 
sutilpti atsilankiusieji. Katri
nes karstą puošė apie 40 gė
lių vainikų, nuo šeimos, gimi
nių, draugijų, draugų ir kai
mynų.

Prieš išlydėsiant į Lietuvių 
Tautiškas kapines, Estella 
Bogden ir Agnes Kenston, var
gonams pritariant, sudainavo 
gražias, liūdnas, melodingas 
tai valandai skirtas dainas, o 
Leonas Prūseika pasakė vaiz
džią kalbą apie velionės 
Katrinos gražų, pavyzdingą 
gyvenimą ir darbus, kuriuos 
netikėtai ir nelauktai nutrau
kė mirtis.'

Skaitlingu skaičiumi auto
mobilių lydėjo ją, saulutei 
gražiai besišypsant, beriant 
savo auksinius spindulius pas-

tas istorinis romanas, kurio 
nebuvo priešrevoliucinėje lite
ratūroje, ir jaunieji mūsų žo
džio menininkai gavo gerų 
pavyzdžių, iš kurių galima 
mokytis rašyti apie praeitį, ne 
tiek tolimą, kaip Piotro I epo
cha, bet labai panašią į ją — 
aš kalbu apie vakar dieną. Iš 
viso mūsų literatūros srityje 
labai daug naujo ir vertingo, 
bet tinkamai neįvertinto. Ir, 
suprantama, daug šiukšlių, 
šlamšto, visokių nesąmonių, 
pikto džiaugsmo dėl klaidų ir 
šlykštaus nevykėlių niurzgėji
mo. Tai Visai natūralu, tai — 
revoliucijos vėjas nuplėšia su
džiūvusius, suvytusius lapus 
nuo “gyvenimo medžio”.

Neseniai aš gavau laišką, 
jis prasideda tokia fraze: 
“Sakau labai garsiai Jums į 
ausį: šios dienos medžiaga, 
nepaisant visų mano pastangų 
ir uolumo, netelpa į meno rė
melius”. šitos sugalvotos fra
zės autorius — poetas, jo kū
riniai spausdinami. Frazė, 
mano manymu, negabi: kam 
gi kalbėti garsiai, jei sakai į 
ausį ? Aš — ne kurčias.

Kitas niurzga rašo proza, 
ją irgi spauzdina. Šitas niurz
ga man praneša; kad “dabar
ties tikrovė visada buvo bloga 
nįedžiaga tikrajai kūrybai”. 
Ar mažai kas “visada” buvo, 
bet nutarėm, kad to nebeturi 
būti.

Leonidas Leonovas — auto
rius knygos “Vagis”, kurios 
konstrukcija, “architektonika’, 
ilgainiui bus studijuojama,— 
L. Leonovas parašė knygą 
“Sotė”, paėmęs jai medžiagą 
kaip tik iš dabarties tikrovės. 
Ir — įsivaizduokite ! — išėjo 
kaip tik '“tikroji kūryba”, 
puikus dalykas, parašytas sul- 
tingiausia, tvirta, aiškia rusų 
kalba, kaip tik aiškia, Leo
novo žodžiai šviečia. O tikro
vę jis pažįsta, lyg ją pats būtų 
daręs. Jis, Leonovas, labai ta
lentingas, talentingas visam 
gyvenimui ir — dideliems

bedarbių.
'bedarbių 
didesnis.

Daily Wor-
rašo, kad tik moterų tar-

(Tąsa nuo 2-ro ©urM 
demobilizuotų kareivių ir 400 
tūkstančių dalinių 
Faktiškai pusiau 
skaičius yra žymiai 
Antai, laikraštis 
ker
pe 1949 metų pradžioje buvo 
800 tūkstančių dalinių bedar
bių. Tokiu būdu, šių metų 
pradžioje Anglijoje jau buvo 
daugiau kaip 1 milijonas be
darbių.

Ryšium su “ekonomikos” 
programos vykdymu nedarbas 
Anglijoje padidėjo, mažiausia, 
150 tūkstančių žmogių. Ypač 
didelė grėsmė, kad masinis ne
darbas padidės pagrindinėse 
Anglijos pramonės šakose — 
laivų statyboje, tekstilėje, me
talurgijoje.
Mokesčiai ir darbininkai

Amerika Siūlo Tarptautinę 
Valdybą Jeruzalei

Geneva, Šveic. — Atsida
rė posėdis Jungtinių Tautų 
tarybos dėl globos neturin
tiems savistovybės kraš
tams.

Amerikos atstovas siūlo 
įvesti Jeruzalei tarptautinę 
Jungtinių Tautų valdybą 
(kurioje amreikonai ir ang-

1949-50

saulės 
pataisy-

draugai

d is

ge- 
pa-

Abekionės, kuriuodvi 
pasirengusios tūlam 
apleisti Chicagą ir vykti 
lėtą Floridą pas buvusį Lais
vės redaktorių V. Paukštį pa
viešėti ir garsiose Miami mau
dynėse besimaudant 
spinduliuose sveikatą 
ti.

Išleistuvių proga,
Demenčiai gražiai svečius ir 
viešnias priėmė ir gerai pavai
šino.

Po skanios vakarienės sma
gioj nuotaikoj, prasidėjo 
kusi jos apie jaunimą.

Tema buvo, kaip būtų 
riau pritraukti jaunimą/ į
žangiosios liaudies judėjimą 

■— veikimą.
Po smagių diskusij 

prisiminta ir'liūdna žinia, tai 
nlirtis K. Kairienės.

Užuojautai jos mylimam 
vyrui Klemensui, sūnui Klem 
Jr., dukterdi Florence ir moti-

>, buvo

Dovanai Puikus 
Kalendorius 

/

kny- i 
m a-, i operųo- 

apie li- 
nereiškia . , , T .. i darbams. Ir jis gerai supran

ta, kad tikrovę reikia pažinti 
j kaip tik taip, lyg ją pats bū
tum daręs. Niurzgoms tikrovė 

I — svetimas ir net jiems prie
šiškas dalykas, todėl jie ir 
niurzga.

Jei aš rašyčiau apyskaitą 
apie žymias knygas, kurias su
kūrė revoliucijos “dvasia“ per 
dešimtmetį tarp 20-ųjų ir 30- 
tųjų metų,—man tektų ištęsti 
šitą straipsnį nuo Erivano iki 
Archangelsko, nuo Minsko iki 
Vladivostoko per Kijevą, 
Charkovą, Novosibirską, kur 
labiau ar mažiau energingai 
kuriama naujoji, tarybinė lite
ratūra. Tektų paminėti dešim
tis knygų, kritikos neperskai
tytų, ar perskaitytų neaty- 
džiai ir paskubomis, pasmerk
tų neteisingai.

Aš kritiką nelabai kaltinu 
skubumu ir dažnai sprendimų 
nepagrįstumu. Aš žinau: mes 
esame tvirtai įsitikinę tuo, kad 
“viską galim,“ žinau, kad 
mums būtina skubėti, bet vis 
dėlto pies truputį išpuikstame 
ir, jausdami, matydami save 
pajėgius sukurti beveik ste
buklus, reikalaujame, kad ste
buklai būtų sukurti šiandien 
pat. Tai — bolševizmo psichi
ka, ją visai pateisina kūrybos 
faktai visose socialistinės val
stybės 
srityse, grandioziniai 
laimėjimai, pramonės 
mąs, “gamtos vergo” 
stiečio pavertimas žemės šei
mininku, dirbančiu mašinomis, 
visa tai — taip. Toliau aš pa
sakysiu, kas, mano akimis 
žiūrint, ne taip, čia pat pasa
kysiu du žodžius prieš galimą 
man priekaištą dėl to, kad aš 
nieko nekalbu apie proletarinę 
literatūrą. Iš tikrųjų, sąvoka 
“proletaras” Tarybų Sąjungos 
darbininkų ir valstiečių ma
sės atžvilgiu iškrito iš mano 
žodyno. Tai todėl, kad, mano 
manymu, kažkaip nepatogu ir 
neteisinga vadinti proletarais 
klasę, kuri išleidžia milijardus 
aukso savo, darbininkų valsty^ 
bei statyti. Juk yra jau negini 
čijamas skirtumas tarp pasau-

ar

Tai labai 
ir būtina 
socialinė 
apžvalgų 

įrody- 
įtikintų.

organizavimo darbo
mokslo

augi-i
— val-

Ryšium su Anglijos kariniais 
pasirengimais šalyje smar
kiai padidėjo darbo žmonių 
mokesčiai. Netiesioginiai mo
kesčiai 1949-50 metais padi
dėjo palyginus su 1938 metais 
4.5 karto. Anglijos liaudis 
niekuomet nėra mokėjusi to
kių didelių netiesioginių mo
kesčių netik taikos, bet ir ka
ro metu. 1949-50 biudžetiniais 
metais Anglijos darbo žmonių 
netiesioginiai mokesčiai suda
ri} 1.547,000,000 svarų sterlin
gų. 1938 metais šie mokesčiai 
sudarė 341 milijoną svarų 
sterlingų. Tiesioginiai darbo 
žmonių mokesčiai
metais palyginus su 1938 me
tais išaugo 3 kartus, 
biudžetiniais metais apie pusę 
savo darbo atlyginimo fonęlo 
Anglijos darbininkų klasė.turi 
skirti apmokėti tiesioginiams 
ir netiesioginiams mokesčiams, 
kuriuos leiboristinė vyriausybė' 
panaudoja, daugiausia, ginklų 
gamybai spartinti, naujam pa
sauliniam karui rengti.

Tuo pat metu leiboristinė 
vyriausybė smarkiai .sumažino 
mokesčius nuo kapitalistų pel
no — nuo 23 procentų 1945 
motais iki 8,5 procento 1948 
metais. Pokariniais metais j 
mokesčiai nuo procentų ir pel
no buvo sumažinti 80 milijo
nų svarų sterlingų, nors kapi
talistų pelnas augo taip), kaip 
niekuomet. Dėl visa to 1948 
metais kapitalistų pelnas pa
lyginus su 1944 metais padi
dėjo daugiau kaip 1,5 karto, 
o palyginus su 1938 
beveik padvigubėjo.
Gyvenimo sąlygos

Paaštrėjo butų 
smarkiai pablogėjo 
darbininkų butų sąlygos. 1949 
metų pradžioje tik Londone, 
Birmingame, Kroidone, Liver
pulyje ir Šefilde buvo apie 
600 tūkstančių darbininkų šei
mų, neturinčių jokių butų. 
Be to, milžiniška Anglijos pro
letariato < 
skurdžiose 
nose. Ypač 
ninku butų 
kur ryšium 
mas nuo 
ginus su 
centais.
Anglijos 
sumokėtį 
per savaitę, kas sudaro 
mažiau kaip 25— 
jų savaitės uždarbio.

Amerikos spaudžiama, lei
boristinė vyriausybė beveik vi
siškai nutraukė užsienio pre
kybą su TSRS ir liaudies de
mokratijos šalimis, ši antiliau
dinė leiboristinės vyriausybės 
politika griauna Anglijos eko
nomiką, smarkiai smukdo An
glijos liaudies gyvenimo lygį, 
ir tai paranku tik Amerikos 
ir Anglijos imperialistams.

Maršalo planas atidavė 
Amerikos imperializmo kont
rolei Anglijos ekonomiką ir 
politiką, pavertė Angliją pri
klausomą nuo JAV šalimi, 
sukėlė tolesnį Anglijos liau-

1949-50

metais—

Izraelio . vyriausybė pa
reiškė, jog atmes tarptauti
nę valdybą. Izraelis pasiry
žęs išlaikyti savo rankose 
Jeruzalės naujamiestį, tai ■ 
yra didesniąją miesto dalį.

POTVYNIAI ŠIAURVA
KARINĖSE VALSTIJOSE

Chicago. — Šilti lietūs iš
tirpdė sniegus Oregone ir 
kitose šiaurvakarinėse val
stijose. Dėl to plačiai ištvi
no upes, išvydamos daug 
gyventojų iš namų. Potvy
niais paplūdo ir pasięninės 

I Kanados provincijos.
Tennessee ir Arkansas 

valstijose 10,000 žmonių 
pabėgo iš namų, gelbėda
miesi nuo potvynių.

(Tuo tarpu New Yorko 
valstijoj buvo sausas pava
sariškas oras.)

krizė, ir
Anglijos'

Lūpų Vėžiu

dauguma gyvena 
lindynėse ir lūš- 
baisios yra darbi-- 
sąlygos Škotijoje, 

i su tuo mirtingu- 
džiovos išaugo paly- 
1938 metais 27 pro- 
Ir už šiuos “butus” 
darbininkams tenka 

po 30 -35 šilingus 
ne 

30 procentų

lio proletariato ir darbininkų 
klasės—visiško didžiausios ir 
turtingiausios Tarybų Sąjun
gos šalies valdovo.

(Daugiau bus)

kutinį kartą ant progresyvės Į llaį onai Kelpšai ir broliams 
moters karsto. Katrina, šioj 
šalyje gimus ir ai 
gražiai sugyventi su sveturgi- 
miais ir čia gimusiais lietu
viais, bei kitataučiais. Todėl 
palydovų buvo tiek daug.

Povilas J. Ridikas atliko 
deramas apeigas prieš įleisint 
Katrinos karstą žemėn. Po to, 
paačiavęs šeimos ir artimų gi
minių vardu visiems palydo
vams, užkvietė visus 
ti į Charles Ūkelio 
užkandžiams.

Katrina Kairienė 
prie Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 53-čios kuopos, Li- Į 
teratūros Draugijos 
kuopos, Lietuvių Meno ir Kul
tūros Klubo, Chicagos Lietu
vių Draugijos ir Moterų Klu
bo.

LDS 
tinieji 
šė jos 
vietą.

Klemensas Kairis liūdi ne
tekęs savo gyvenimo draugės, 
Florence ir Klem Jr., motinos, 
Ona Kelpšienę savo dukrelės, 
broliai sesers,? taipgi kiti arti
mieji savo notrės, o draugai 
ir kaimynai nuoširdžios drau
ges.

Ilsėkis
Tautiškose 
stengsimės 
ragą, 
khi

ir giminėm# nutarta patalpin-
ugub, mokėjo užuojautos raštą j dienraštį

susirink- 
svetai n ę

priklausė

į Po to, r jau vėlyvą vakarą, 
| svečiai ii: viešnios atsisveikino 
ir palinkėjo laimingos kelio
nės draugėms M. Dementie- 
nei ir Konstancijai' Abekienei 
praleisti linksmai ir laimingai 
laiką saulėtoje Floridoj ir lai
mingai pagrįžus į Chicagą 
eiti savo gyvenimo pareigas.

namus sma- 
sonparkietis

Kiekvienam kostumeriui. kuris 
pirks 2 ar daugiau dėžutes Miracle. 
Ointment. lietuviškos išdirbystės 
vaistu.

Yra 5 rūšių gyduolės, kurios gelb
sti nuo daugybės įvairių skirtingu 
ligų. Kalendoriuje rasit platesni ap
rašymą apie ligas ir kaip vartoti 
vaistus. Išmintinga ir būtinai rei
kalinga kiekvienoje šeimynoje turė
ti tokių gyduolių, kaip M. J. Svil- 
pa’s Miracle Ointment.
No. 1. Nuo dantų gėlimo 

nesveikumo, kaina
No. 2. Reumatiškų ir įvairių 

skausmų
No. 3. Odos

gelbsti 
feet”, 
burnos

No. 4. Nuo
“poison

No. 5. Mostis nuo 
veikia ant “ 
jusiu ar naujų, pagelbės be 
pjaustymo, 
sivysčiusios 
Kaina tik

Su užsakymu* 
order ar čekį. Adresuokit:

Jų vardai:
ir ‘gums’
tik $1.00

1.25
įvairių nesveikumų, 

nuo “rash”, "athletes 
“sinus” nosies 
nesveikumo .......

niežėjimo odos.
ivy”, “rectum”.

“piles”, greitai 
piles”, užsisenė-

jei dar nėra iš- 
į vėžio . ligą.

.......................  2.50
siųskit ir money

Ir
1.25
ar
1.25

19-tos

nariai buvo jos pasku- 
patarnautojai. Jie ne
karštą į amžino atilsio

Skirstėme^'; 
giam ūpe. JacPRANEŠIMAI

ELIZABETH, N. J.

M. ŠVILPA, P. O. Box 73, Sta. A, 
(Hartford 6, Conn.

Vietiniai galit ateiti 607 Broad St.. 
Hartford.

Jaunimo Reikalu
(Jan.) 31-mos vakarą,

D. Klubo svetainėje, 408 
Court St., šaukiamas jaunimo susi
rinkimas tikslu organizuoti 
sportininkų. Bus ir vaišės,
skaitytojai prašomi paraginti savo ir 
kitus pažįstamus jaunuolius atvykti. 

Komisijos narys P. Taras.
' (15-16) J

Sausio 
vai., L.

8

grupcs
Laisvės

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

CLEVELAND,/OHIO 
Pranešimas LDS 554<p. Nariams 
Svarbus LDS 55 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 1-mą dieną, mūsų LDS 
, Klube, 9305 St. Clair Ave., 7:30 vai. 
vakare. Šiame susirinkime įvyks no- 

! minacijos mūsų Centro Komiteto, 
nuo kurio, kaip žinoma, daug pri
klauso mūsų Susivienijimo gerovė.

Kapinėse, O mes |Todėl kiekvieno nario pareiga daly- 
užpildyti tąją sp- 

kurią nelauktai pali- 
mūsų tarpe. J. M.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y.

Katrina Lietuvių
Tel. EVergreen 8-9770

įvyko

Ivauti šiame susirinkime ir paduoti 
Isavo balsą už geriausią, jp manymu, 
ikandidatą j Centro Valdybą. Be to, 
ir LDS Seimas artinasi, reikia prie 
jo iš anksto rengtis taipgi kuopos’ 
svarbių reikalų yra apkalbėjimui. 
Taigi, pasimatysime vasario 1-mą d,., 
LDS Klube. J. žebrys, Fin. Sekr.

(16-17)

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796 ’

Chicago. — Ištyrus 
sergančius lūpų vėžiu 
nes, pasirodė, jog 40 
šimčių jų yra pypkės rūky
tojai.

Dr. Bernard P. Widmann i 
rašo Žurnale American 
Roentgenology ir Radium 
Therapy, jog ‘‘pypkės rūky
mas tai, tur būt, didžiausia 
lūpų vėžio priežastis.” Kar
tu dr. Widmann praneša, 
jog 83 procentai lūpų vėžio 
yra pagydoma.

363 
žmo- 
nuo-

Jackson Parke Gražus 
Išleistuvių Pažmonys

Sausio 17-tos vakarą 
gražus pažmonys pas draugus
Dtemenčius. Susirinko būrelis 

t draugių ir draugų į iš
leistuves draugių M. De- 
mentienės ir Konstancijos

I
 Tel. AV. 2-4026 g

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS) g

LIETUVIS GYDYTOJAS 8

Valandos: 2-4 ir 6-8 ę

Ncdėlidmis ip šventadieniais: g 
nuo .10 iki 12 ryto. g

495 Columbia Rd. X

V §
DORCHESTER, MASS. X

LIWUV
■a//.

xGERIAUSIA DUONA

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies rriiltus — tas reiškią, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūši) duoną valgydami 

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

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

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T T O NEVergreen 4-9407 I ▼ A O A 11
SHUFFLE BOARD

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, ’ greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

’ Tel. Poplar 4110

S pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Sausio 28^1950



Pažangieji Lietuviai, Dalyvaukite Didžiuliame 
Laisves Bankiete, Sa u šio 29 Dieną! Įvyks

New o Šeima Gaus 
$6,731 Atlyginimo

Liberty Auditorijoje, Richmond Hill, IN
tv

dieną
South Carolina,

nudurtas Ro?

Niujorkas
Skersai-Išilga i

| Nesiveluokite! P. Šeduikis . . .
V, U. Andruliai

Nesiveluokite pribūti laisvių 
čių suvažiavimai!; jis pra 
10 vai. ryto. Bankietas 
sides 6 v. vakaro.

pra- sausio 29, Kvederas.

Staigiai\Mire
Petras Giižansbs

21 d.,
Petras

gyveno

šeštadienį, sausio 
1950 m., staiga mirė 
Gužauskas. Velionis 
ru savo dukrele Christina Gu
rauskaite (po vvru—Cordey) 
'->o numurau 37-21 SOth St.,

Pirmadieni, sausio 30 
v. vakare ivvks Laisvės 
drovės

L, 8 
ben- • 

direktorių posėdis. • I .

2.00 
2.00 
2.00

J. ir M. čėsnai ........ 2.00
A. Grigas ................... 2.00

J. Puodžiūnas............ 2.00
Po dolerį aukojo:-F. Kirka. 

O. Jokubka, A. Staškus. P. 
Montvila, W.

Kukas, A. Avižienis, C. Rač
kauskas, J. Bagdonienė, K. 
Keturakienė, J. Brass, J. Jan- 
č’enė, W. Prusis, N. černia”s- 
kienė, P. Saimon, M. Grinius

Doftaid Bergen, 16 m. am-1 
žiaus vaikinas, tapo suareš
tuotas ir, sakoma,, prisipaži
nęs prie padegimo namų — 
sukūrė 20 gaisrų . Brooklyne į 
tam, kad pasigrožėti gaisra- 
gesių žygiais!

Juozas Garšva, laidotuvių 
direktorius, brooklynietis, ta
po išrinktas United Industrial 
Banko vice-prezidentu.

Lietuvių Kultūros Klubo 
šauktas veikėju pasitarimas 
praėjusį ketvirtadienį buvo | 
gyvas; apie 20 žmonių ome: 
dalyvumą diskusijose įvairiais ■ 
bėgamaisiais klausimais.

Visi Laisvės bendrovės akci
ninkai (taipgi svečiai) prašo
mi nesivėluoti atvykti i ben
drovės metinį suvažiavimą.

Suvažiavimas prasidės 10 v. 
rvto — sekmadieni,
dieną, Liberty Auditorijoje.

Po suvažiavimo, 6 vai. va
kare, toje pačioje auditorijo
je ivvks tradicinis laisviečiu 
bankietas, kurin kviečiama 
dalvvauti visa pažangioji mū- Į Stukienė, J. Post Valaitis, V\ 
su visuomenė iš Brooklyno u* 
anvlinkės.

Nesivčluokite, būkite laiku!

’’’onio laidotuvės įvyko sausio
24 d., Fresh Pond Kremato-

Čikagiečijj Sveikinimai

Majoras O’Dwyer pranešė 
iš Floridos, kad jis nesugrįš 
Niūjorkan anksčiau, kaip va
sario 10 d. Jis dar vis nesvei
kuoju ir gyvena su žmona 
Key Largo, Floridoje.

iYuden, M. Butvilą, M. Januš
ka, I/. Jonikas.

šioj atskaitoj susidaro šim
tas dolerių. Pirmiau buvo su
rinkta ir pagarsinta $66.00.

Viso turime $166.00.
Po šio paskelbimo, be abe

jojimo, Leonui Prūseikai pa
vyko dar daugiau gauti syei-

Gužauskas paliko 
no tik d u k r ą 

bet ir sūnų Petrą 
(Guzenski), kuris

Jonas Lazauskas, tavernos 
savininkas Ridgewoodc. taip
gi menininkas, ilsisi Miami, 
Floridoje. Jis rašo Lilijai Ka-

Čikagos dienraštis Vilnis 
į nraneša. jog sekami čikagie- 
į čiai sveikino ir įteikė dovanu kinimų ir dovanų.
Laisvės akcininkų suvažiavi-' 
mui:

Iš LLD konferencijos su-
1 rinktų aukų “Laisvei” paskir-, 

ta . ........\.................. $17.00
J. K. S...................... 10.00
IŠ LLD Apskr. iždo 8.00

5.00
5.00

Gėlės iš Kalifornijos 
Laisviečių Suvažiavimui

U. Juodaitienė . . .
P. Zalkus............

valiauskaitei: “Čia vandens Dr. A. Butko ........ . . 5.00
užtenka; skutuosi kasdien. O LLD 104 kp ........ . . 5.00
kiti čia apskuta ii- be van- J. ir A. Dočkai . . . . . 3.00
dens ir ‘reizerio’ ” R Samulioniene 3.00

★ K. Matukaitis .... . . 2.00
Horowitzaj, besi byli nėję Ig. Lapinskas .... . . 2.00

Mūsų geroji draugė, Ksave
ra B. Karosienė, gyvenanti 
Kalifornijoje, prisiuntė Lais
vės bendrovės akcininkų su
važiavimui didžiuli bukietą 
gėlių, — nepaprastų gelių.

Tie, kurie suvažiavime da
lyvaus, matys ir gėrėsis kali- 
forniečių dovana!

, Petras 
nuliūdime 
Christina, 
Gužauską 
taip pat New Yorko apylin
ke i e gyvena. Velionis turėjo 
draugų ne tik New Yorke, bet 
ir kituose miestuose. Gužaus
kas Brocktone ir Haverhillyj 
(Mass.) irgi buvo gerai žino
mas, nes jis ten daugelį metų 
dirbo čeverykų pramonėje.

Iš Lietuvos velionis atvyko 
prieš 50 metų. Jo gimtinė bu
vo Biržų apylinkėje, čia ve
lionis iš darbo pelnė sau gy
venimą ir išauklėjo šeimą. 
Christina, su kuria drauge ve
lionis gyveno 
yra grožio 
vedėja New 
suomeniniai 
Gužauskas
į is skaitė Laisvę ir kitus laik
raščius, kol jam sveikata ir 
akys leido.

Velionis 
metų. Jis
vvkęs, jau senas būdamas,, 
dirbo. Tik prieš du metu in” 
tapo paleistas iš darbo. Prie* 
pat mirtį Petras skundėsi, kafh^ 
jau nesijaučiąs gerai, bet vis 
vojl<9Čioio, triūsėsi ir staiga 
mirė Jo paliktai dukrai Chris- 
t’nai ir sūnui Petrui reiškia
me gilią užuojautą šiame liū
desio momente.

Reporteris.

šiame mieste, 
(beauty) įstaigos 
Yorko mieste. Vi- 

velionis Petras 
buvo pažangus,

1948 m. gegužės 7 
Charleston, 
buvo mirtinai 
bert New. jūrininkas, priklau?
sas National Maritime Union. 
Ji<? ten ėjo unijos oficialo par
eigas.

Pnbort New buvo nužudy
tas tūlo Serreo. kuris pasakė, 
jog nužudęs New’ą dėl to. 
b«d hs stoio už negrus, už 
u7niinPp’n jr nSaS komunistas. 
Kndann-i tokia “patrijotine” 
nar^in-n žmngžudvs atliko, fru- 
"r. hnvn smerktas Wz 
metams kaipti. Serreo. beje, 
hnvo rėmėjas ■ Joe Curra^o 
jūrininku unijos prezidento, 
vonkeininko. I

Po Nnw’o nužudymo, io M- 
ma reikalavo, kad jai būtu 
išmokėta kompensacija, ei
nant m’p'al Niūiorko istatv^a 
npq New’as buvo apdraustas 
Tinrtfnrd Accident Insurant 
Kompanijoj.

Nesenai bvla baigėsi ir b”-; 
vn nuspręsta, kad nužudvtoio 
šeimai būtu išmokėta $6 781

Kol ši suma buvo gauta 
vpjkėio daug dirbti.

Katherine Henburn, žvmioji 
aktorė, per pastaruosius sen- 
tvnerius metus tevaidino tik 
Girnose: dabar ji grižo ant 
estrados: Cort Teatre, Niujor
ke. ii vaidina šeksnvro kome- 
diioie “As You Like It.” — 
vaidina Rosalindos rolėje.

Meta I ucy, dantų gydvtoio 
Dr. Joseph J. Lucy žmona, 
mirtinai apdegė savo kambary 
(56 St. Marks Place, St.

Fejerale valdžia pasiėmė 
Bunyard Products Ko. dirb* 
tuvę (37-18—12th St., Long 
Island City, Queens) už tai, 
kad dirbtuves savininkai ne
sumokėjo valdžiai tūlų taksų,

George, Staten Islande), ki- taipgi nepridavė savo darbi- 
lus gaisrui. Nuvežta ligoni- • ninku senatvės pensijos (so- 
nėn, ten mirė. Ji buvo 56 j cial security) pinigų —- viso 
metų amžiaus. ; $6,679.

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
v& Edward Rutken

š 1'4 t / •’A; O^utkunai) Savininkai
-* ’ Z’ X' * a t * ž į * . ..

Kokioj tik Ėkėipfjį' jums reikia, Amerikos išdirbiino ar.im-
\ pas Rutkunus—-

8707 llltli St.. Richmond Hill. N. Y.
, • TPrie BMT Jamaica Line Ulth Stoteis)

arta Telefonuokite Virginia 7-0700
ir Rutkųnai pristatys jums į namus.

Vestuvėms, krikštynoms, gimtadienių pokiliams ir viso
kioms parems į namus ar į svetaines, Rutkunai atveža 
jums likerius.

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME

teisme dėl keturių metų am
žiaus sūnaus Steven, susitai
kė, padedami teisėjo Leibo
witz, Kings County teismabu-1 
tyj. Dabar juodu gyvens 

Abu Ho- 
gy ve n a W i 11 i a msb u r-

Central Brooklyn FILMOS -TEATRAI mirė sulaukęs 
ir New York an

juod u 
drauge su sūnumi, 
rowitzai 
ge.

L. D. S. 46 Kuopos Veikla
Trečiadieni sausio 18

Hussey, 22 m. amž., 
1 Kiely Place, pri
kaltu Brooklyno teis- 

ž m og ž u d y st ė j e. 1) ž i ū r ė

John
gyvenąs 
pažintas 
me
pasiūlė, kad jis būtų nusmelk
tas visam amžiui kalėti. Hus
sey buvo kaltinamas nužudy
me Joseph Hagen praėjusių 
metų liepos 14 d.

Trys asmenys suareštuoti 
.Manhattane ir jie kaltinami 
pavogime vieno milijono dole
rių vertės brangių kailiu. Jais 
yra: Thomas A. Carr, Max 
Davis ir Nicholas Proscia.

Presbyterian Ligoninė Niu
jorke praėjusiais metais iš
leido $11,211,000. Toje ligo
ninėje 1949 m. gydėsi 31,206 
asmenvs,—986 daigiau, 
už pra ė j u si a is m ('tais.

kaip

Tiršta migla, užgulusi Niu
jorką praėjusi tj-ečiadienj, ge
rokai sutrukdė laivų judėjimą 
Niujorko uoste, o taipgi lėk- 

, tuvu skraidymą. Iki šio penk
tadienio ši savaitė buvo per
nelyg šilta ir be sniego, kaip 
San Franciske.

Howard Grenville 
inžinierijos profeso- 

mirė 
buvo

Prof.
Bohlin,
rius City College, N. Y., 
nuo širdies smūgio. * Jis 
57 m. amžiaus.

d., 
I ietuviu Neprigulmingo Klub0 
name įvyko kp. susirinkimas. 
Nariu susirinkime dalyvavo 
mažai. Pora drg. prieš susirin
kimą pranešė, kad jie dirba 
naktimis, du pranešė, kad ne
sijaučia gerai, bet ką veikė tie. 
kurie nedirbo ir buvo sveiki? 
Nepa'svti organizacijos reika
lu reiškia apsileidimą/

Kuopos komiteto metinis 
rapor+as buvo pusėtinai geras. 
Kuopos ižde randasi suvirs 50 
dol. šiame L. D. S. vaiuje 
gauta 6 nauii naciai. Pirminin
kas W. S k o d i s pranešė, 
kad kuopos paren girnas, 
kuriame buvo suvaidinta 
draugo Jono Juškos narašvta 
komedija “Trilypė Pora” pa- 
vvkn gerai, publikos buvo 
daug. Galutino raporto apie 
na rengimo pasekmes negalima 
duoti, nes nektirie iš aktorių 
dar ir iki šiai dienai neatsitei
sia su paimtais tikietais dėl 
rlatinimo. Dangiausia tikietų . 
išplat'no dd. Juškienė, Grau- 
niene ir Jonikienė. W. S. kuo
pos vardu padėkojo visiems, 
kurie tik kuom nors prisidėjo 
prie parengimo sėkmingumo.

Kadangi dienraščio “Lais
vės” metinis suvažiavimas 
įvyksta tik už keliato dienų ir 
kad “Laisvės” finansinė padė
tis gana sunki; mat persike
liant naujon vieton reikėjo 
daug išlaidų panešti, tai kp. 
iš savo iždo paaukojo 10 dol. 
J Senienas 5 dol. ir A. Gaba-

“Child of Man” Normandie 
Teatre.

Sausio 
Normandie 
tane, prasidės 
mos “Child of 
ma, pagrįsta
rašytojo Martin
Nexo novele, pavadinta: 
to. Child of Man.”

d., antradienį, 
Teatre, M anh at

rodymas fil- 
Man”. Tai fil- 
žymaus danų 

Andersen 
D it-

šilto’ ši filmą susilaukė 
prėmimo Anglijoje, Francūzi- 
joje, Norvegijoje, Švedijoje, 
Danijoje ir kituose europi- I 
niuose kraštuose, kur ji buvo 1 
rodoma. Antradieni bus reikš
mingas minėtame teatre vaka
ras. Filmos rodymas tęsis kas 
dien. •

“Thelma Jordon”. kurioje 
žvaigždės rolę vaidina Barba
ra Stanwyck, taipgi Wendell 
Corey, pratęsiama New York 
Paramount Teatre iki sekamo 
trečiadienio. Tą dieną prasi
dės rodymas naujos filmos — 
“Dear Wife.”

High”
Poxy 
Peck,

“Twelve O’Clock 
filmą pradėta rodyti 
Theatre su Gregory 
kaip žvaigždė. Gera vodevili- 
nė programa.

Jr„, 
pa-1

Robert F. Wagner, 
Manhattano prezidentas, 
reiškė, jog neužilgo Avenue of 
the Americas (buvusioji šeš
toji Avenue) bus taip “page
rinta,
žiausia gatvė mieste.

The Newsreel Teatruose 
kaip visuomet, rodomos žiniš- 
kos filmos. Be kitko, rodoma 
apie vagystes, atliktas Bosto
ne, kur vagišiai pasiėmė $1,- 
500,000 grobio iš tūlos kompa
nijos; Tarybų Sąjunga su nau
ja Kinija apsikeičia ambasado
riais; taipgi žinios iš Franci- 
jos, Vokietijos; iš Floridos, 
Washingtono ir kitur. Be to, 
rodomos instruktyvės filmos.

Atlikta nomįnacijos L. D. S. 
valdybos sekančiam terminui. 
Sekančiame kp. susirinkime 

į turėsime dr. J. J.' Raškiau- 
kad ji bus bene gra- čiaus parašytą paskaitą “Vis 

Tie Mūsų Viduriai’ . Visi drau
gai turėtumėte dalyvauti; ga-

Arturo Toscanini, kuriam š.1 Įima ir pašaliniam ateiti pasi
ni. kovo 23 d. sukaks 83 me- klausyti. Kuopos valdyba 
tai amžiaus, pavasarį leisis su pati ką ir pereitais metais. 
NBC Simfonija gastroliuoti po 
visą kraštą; ši Simfonija žada 
duotk21 koncertą šešių savai
čių bėgyje. Toscanini yra žy-

* mus orkestrų vadovas.

ta
v o
žmonės veik
gavę progos,

Manhattan Symphonette, I suoleliuose, o
Juliard Muzikos mokyklos 
studentų būrys, pateiks įdomų 
koncertą Thomas Jefferson 
High School auditorijoje š.
m. sausio 31 d. Paminėta au-

Koresp.

Praėjęs ketvirtadienis Niū- 
jorke buvo ^šilčiausia sausio 
26 diena šio miesto istorijoje, 
šilima siekė 70 laipsnių. Bu- 

saulėta, gražu, malonu., 
vienmarškiniai, 
sėdėjo parkų 
kiti net ir pa

jūriu maudytis atsidūrę. Snie
go Niujorke dar vis nėra.

79 
at- 
vis

United Service Organiza
tions. kurios antrojo pasauli
nio karo metu padėjo ka
riams. ši mėnesi likviduos sa
vo gyvavimą dėl to, kad sto- 
kuoja pinigų.

I¥eš Tofe Stelbimiis

1

V <H’V “DaHv

1 fp 1’liri S^ol-

’-■9 rem” pardavinėjimo re- 
i-inm-s kuriose vra pažymi
ma. jog tas ar kitas namas 
esąs foie ar kitoje kataliku 
>A"rm-)iiom. bei jos ribose.

Mr. Vary mano.<jog tokie 
r-1 ^’bi'^ai prieštarauja New 
vOrirO įstatymams ir jie esą 
mikreipti prieš žydus, norin
čius pirkti namus.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMI 
AKINIUS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

Jascha Heifitz, žymusis 
smuikininkas, Vilniuje gimęs, 
davė koncertą praėjusį trečia- ditorija randasi Pennsylvania 
dienį Carnegie Hall’ėje. 2,800 ir Dumont Avenues kampas, 
įmonių susirinko paklausyti Brooklyne. Koncertas bus įdo-
•Heifitzo koncerto, vienintelio' mus. įžanga -vienam asme- nota, 
Šį sezoną Niujorke. |niui$1.20. estų, latvių, rumunų dainas

Pia Igy, žymi rumune dai
nininkė soprano, pateiks kon
certą vasario 2 d. Town Hall, 
Manhattane. Ji dainuos ir 
Šimkaus “Kur Bakūžė Sama- 

o taipgi kitų tautų • —

Dr. A. Petriką
DANTŲ gydytojas

221 PoįVh 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergrecn 7-6868
Valandos:

9—12 ryte: 1*—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Ceri Pietus
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

■''rimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

T pievas Name

Kveu’a^č’ai kentos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street 
Cor. Hewes St. 

BROOKLYN, N. Y.
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, Ųh. G. 
Tel. EVergreen 7-6238

Drs. Stenger .& Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

czaea

RES. TEL.
HY. 7-8631

TELEPHONE
„ STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS '

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager 

(Laisnluotas Balsarnuotojas)
Liūdesio valandoje kiVipkitės pas mus 

Patarnavimas bus Užtikrintas ir už prieinamą kainą 
Puikiai Įrengtos DvJ Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
apt

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

Woodhaven, N. Y.
'Suteikiam garbingas laidotuves ?
Koplyčias suteikiam nemokamai i 

-visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins 1
Tel. Virginia 7-4499 |MArket 2-5172 5

X.

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

S. S. Lockett, M. D 
GYDYTOJAS

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N.’ Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0268

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefoną*: EVenrreen 4-8174

TONY’S '
BARBERSHOP

ANTANAS LEIMONĄS 
Savininkas •

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę .Barbenai •

TTTDI15G! D AD 411 grand STREET ZlJJr JC 0 15Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINES - VYNAI - ALUS

Petras Kapiskas
PALAIKO

degtinės; Vynai
IR ALUS

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

• , . SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

282 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Te!. EVenrreen 4-9612
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