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Žmogus ir Mašina.” 
Mokėkite Duokles.
Nepamirškite Draugijos, 
įrašykite Jaunuolius.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Lietuvių Literatūros Draugi- 
‘ jos 1948 metų knyga “Žmogus 
ir Mašina" jau gatava ir bai
giama siuntinėti kuopoms. Tai 
graži ir labai naudinga knyga.

Bet jis savo tikslą pasieks 
tik tada, jeigu nariai,'gavę, ne 
vien pasižiūrės, bet imsis ir>ją 
gerai nors kartą perskaitys. 
Kas tą padarys, tai nesigailės, 
nes daug naujo sužinos.

Tenka pasakyti, kad Centro 
Komitetas išleido tin's numerius 
žurnalo “šviesos,” ruošia jau 
paskutinį šių metų numerį, iš
leido ir išsiuntinėjo knygą. 
Reiškia, jau atliko vfsą literatū
ros paruošimo darbą už 1948 
metus.

Bet yra dar šimtai narių, 
kurių duoklių už 1948 metus 
neturime Centre. Ką mano tie 
draugai ir draugės? Ar tai gra
žu, kad iki pat metų pabaigos 
nesuranda galimybės užsimokė
ti taip mažą duoklę, tik $1.50 
į metus? Kas būtų, jeigu visi

^nariai taip darytų? Neturėtu
mėme nei žurnalo, nei knygos, 

nei pačios organizačijos.

J. Blazon is, geras kuopos se
kretorius, siūlo, kad LLD kuo
pų sekretoriai kolektuotų nari
nes duokles 1949 metų, atiduo
dant 1948 metų knygą. Manau, 
kad pasiūlymas geras. Juk me
tų pabaiga čia pat.

Yra daugelis narių, kurie dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių 
nelanko kuopų susirinkimų. 
Manau, kad labai gerai padary
tų, jeigu jie, gaudami knygą, 
pasimokėtų ateinančių metų 

• duokles. Tas palengvintų kuopų 
valdybų darbą, taipgi ir Centro _ —— ,. , .

Dabartiniu laiku turime vajų 
dienraščių Laisvės ir Vilnies už 
naujus skaitytojus ir panaujini- 
mą pasibaigusių prenumeratų. 
Reikia, kad kiekviena mūsų 
kuopa, kiekvienas narys pasi
darbuoti! platinime dienraščių. 
Atminkime, kad tik mūsų spau
da teisingai nušviečia painius 
pasaulinius ir amerikinius klau
simus.

Kartu nepamirškite ir LLD. 
Dar yra nemažai dienraščių 
skaitytojų, kurie nėra LLD na
riais. Duoklė maža, o naudos 
daug. Pakalbinkime juos įsira
šyti j Draugiją.
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Kinų Komunistai 
Maršuoja Linkui 
Sostinės Nankingo

Šiuo Ofensyvu Komunistai Siekią 
Užkariauti Ištisą Kiniją

Nanking, Kinija. —Trys 
stiprios kinų komunistų ar
mijos iš Šantungo provinci
jos maršuoja į pietus link 
Nankingo, Čiang Kai-šeko 
tautininkų sostinės. Viena 
komunistų armija užėmė 
Fengtai miestą, 120 mylių į 
šiaurės vakarus nuo Nan
kingo. Kita jų armija žy
giuoja pirmyn abiem pusėm 
Suchowo, geležinkelių maz
go, 200 mylių nuo Nankin
go. Trečia komunistų armi
ja atakuoja tautininkus Ta- 
chenge, pajūryje, į šiaurę 
nuo Nankingo ir svarbiau
sio Kinijos uostamiesčio 
Šanghajaus.

Grumiasi pirmyn apie 
320,000 kinų komunistų- 
liaudiečių, siekdami užimt 
vidurinę Chiniją. Jiems ko
manduoja gabieji generolai 
Chen Yi ir Liu Po-chen.

Vyriausias tautininkų ko- 
mandierius-diktatorius Či
ang Kai-šekas suburė 400,- 
000 geriausios savo kariuo
menės, kad žūt-būt sulaiky
tų komunistus nuo sostinės 
Nankingo.

Associated Press teigia, 
kad komunistų vadovauja
mi kinai liaudiečiai dabar 
tiniu ofensyvu mojasi už
kariauti visą Kiniją. Nusi
gandęs Čiang Kai-šekas jau 
ketinąs atsisakyti nuo dik
tatoriškos galios. Vadinami 
viduriniai Čiango politikie
riai kalbą apie derybas su 
komunistais. .

Kinų Komunistų Partijos 
pirmininkas Mao Tse-tung 
per radiją pasmerkė veid

žiemai ateinant didesnės kuo
pos turės didesnių ir mažesnių 
bizniškų parengimų. Prašome 
nepamiršti LLD Knygų Leidi- 
jno Fondo, žinote, kad mūsų 
duoklė maža, popierius ir 
spaudos darbas labai pabran
go. Kad ir maža auka prisidės 
prie organizacijos sutvirtinimo 
finansiniai.

Gaunate gražią ir naudingą 
knygą ‘“žmogus ir Mašina.” Ji 
yra gausiai papuošta paveiks
lais, iliustrucijomis ir 
niai. Bet tie paveikslai 
.virš $400!

Tai nemaža suma
Centro Komitetas tą sumą įdė
jo, kad knyga būtų naudinges
nė. Pasitikime, kad kuopos, ap
skritys ir nariai tą tinkamai

. / įvertins.

braiži- 
atsiėjo

pinigų!

Mūsų Draugijoje angliškas 
knygas imančių narių yra ar
ti 400. Tai lietuviai, Amerikoj 
augę, kuriems anglų kalboje pa
togiau skaityti. Centro Komite
tas parūpina jiems anglų kal
boje knygas daug pigiau, negu 
jie jas galėtų patys nusipirkti.

Dalykas tame, kad mes per
kame jas dideliais kiekiais, to
dėl knygų išleistuvės pigiau 
Draugijai parduoda, negu pa- 
vieniems asmenims. Tėvų parei- 

a įrašyti savo vaikus į Drau- 
^giją ir aprūpinti juos tinka

momis knygomis.
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Prez. Trumanas Giria 
Dulleso “Patarnavimus”

Washington^ — Buvo pa
plitę gandai, kad John Fos
ter Dulles, Dewey’o ir Tru- 
mano patarėjas užsien. 
reikalais, pasitrauksiąs iš 
Amerikos atstvoybės Jungt. 
Tautose. Bet prez. Truma
nas pasiuntė Dullesui, re- 
publikonui Wall Stryto ad
vokatui, kablegramą Pary
žiun, sveikindamas Dullesą 
už “puikius patarnavimus.” 
Tada Dulles pranešė, kad 
jis ir toliau veiks kaip Ame
rikos delegacijos - narys 
Jungtinėse Tautose.

San Francisco. — Prasi
dėjo derybos tarp streikuo
jančių CIO marininkų ir 
laivų kompanijų/
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Jungt. Valstijos Statosi 
Karines Bazes Ispanijoj

Paryžius. — Lenkijos at
stovas Julius Suchyj-Katz 
pareiškė politiniame Jungt. 
Tautų seimo komitete, kad 
Amerika steigia sau kari
nes bazes Ispanijoj. Jis pri
minė, kad amerikonai jau 
pasistatė karui bazes šiau
rinėje Afrikoje ir visose 
strateginėse Pacifiko Van
denyno salose.

i

Pravda Sab: Rinkimai Parode, jog Didelė 
Dalis Amerikiečių Priešinga Karui

mainingus, bankrūtiškus tų 
politikierių manevrus. Kar
tu jis pareiškė visišką vie
nybę su Soviėtų Sąjunga 
prieš “planus amerikinių 
imperialistų, r u o šiančių 
naują pasaulinį karą.”

Mirė Juozas Valatka
Chicago. — Sekmadienį 

mirėt Juozas Valatka, vienas 
Laisvės kūrėjų ir buvęs jos 
vedėjas. Kūnas pašarvotas 
pas graborių Mažeiką, 3319 
Lituanica Avenue; bus lai
dojamas ketvirtadienį 1:30 
vai. popiet.

Valatka ilgus metus dirbo 
Laisvės spaustuvėje, pas
kiau ir Vilnies spaustuvėje; 
buvo vienas lietuviškos 
spaudos specialistų.

Laisvės įstaiga reiškia gi
lų gailestavimą dėl Juozo 
Valatkos mirties ir nuošir
džią užuojautą jo žmonai ir 
dukteriai.

Maskva. — .Sovietu ko
munistų laikraštis rašo:

Prez. Trumanas laimėjo 
rinkimus prieš republikonų 
prezidentinį kandidatą Tho
mą Dewey po to, kai De
mokratų Partijos vadai pa
sisavino Wallace’o Progre
syvių Partijos obalsius — 
sekti velionio prezidento 
Roosevelto politiką, taiky
tis su Sovietų Sąjunga ir 
k t.

Tatai parodo, jog daugu
ma amerikiečių priešinasi 
reakcinei, užpuolikiškai mo
nopolinio kapitalo politikai.

Bet ateitis parodys, ar de
mokratai. vykdys rinkimi
nius savo pasižadėjimus.

Rinkiniame vajuje demo
kratų vadai skubėjo keisti 
savo politiką, gaudydami 
Progresyvių Partijos obal- 
sius, kad jais patrauktų sa
vo pusėn balsuotojus.

Tuo būdu demokratai nu
traukė ir daug balsų nuo 
Wallace’o. Didelį skaičių 
balsų nuo Progresy- 
vės Partijos taipgi atėmė į- 
vairūs varžymai ir perse
kiojimai.

DeGAULLISTAM PATARNAVO 
NAUJAS RINKIMŲ ĮSTATAS

Cleveland, Ohio
Mirė Magdalena Rugieniene

V. Komandas praneša te
legrama, kad sekmadienį, 
lapkričio 7 dieną, Clevelan- 
de pasimirė Magdalena Ru
gieniene. Pašarvota Wilke- 
lio koplyčioje. Bus palaidota 
ketvirtadienį, lapkričio 11 
d., 2 valandą po pietų.

Paryžius. — Naujasis į- 
statymas dėl rinkimų į 
Francijos seimo “aukštąjį” 
rūmą padėjo generolo de 
Gaulle’o šalininkams laimė
ti 40 nuošimčių vietų. “Auk
štasis” seimo rūmas, vadi
namas Respublikos Taryba, 
neturi sprendžiamojo balso, 
o tik patariamąjį.

Naujasis įstatymas, išlei
stas pagal socialisto vidaus 
reikalų ministro Jules Mo- 
cho sumanymą, panaikino 
proporcionalę atstovybę. 
Taigi žymi dalis rinkikų bu
vo įvairių miestų tarybų 
paskirta, o ne pačių piliečių 
išrinkta.

Praeitą sekmadienį taip 
buvo renkama 269 Respubli
kos Tarybos nariai. Per to
kius netiesioginius rinki
mus tapo išrinkta apie 100 
fašistuojančio generolo de 
Gaulle’o sekėjų, 50 “radika
lų” (konservatų), 48 socia
listai, 21 nepriklausomas, 16 

(komunistų, 15 katalikų res-

Seine ęlepartmente Pary
žiuje, kur daugiau veikė 
proporcionalė atstovybė, 
buvo išrinkta 8 komunistai, 
8 degaullistai, du socialistai 
ir po vieną kataliką ir ra
dikalą.

Jungt. Valst. Sveikino ! Anglai Minėjo Sovietų
Rusijos Žmones Revoliucijos Sukaktį

Dingo 4 Amerikos Lėktuvai
Su 38 Žmonėmis

Washington. — Pacifiko 
vandenyno srityje dingo 
bombanešis B-29 ir trys kiti 
kariniai lėktuvai. Juose viso 
buvę 38 žmonės: nežinia,; 
kas jiem atsitiko.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė pasiun
tė “Amerik. žmonių sveiki
nimus- Rusijos žmonėms” 
31-meltinėje sovietinės revo
liucijas sukaktyje.

Geležinė Uždanga Bizonijoj

Jungtinės Tautos 
Sulaikė 10 Graikų 
Unijisty Žudymą
Anglijos, Amerikos Darbininkai. 
Reikalavo Dovanot Jiem Gyvybę

ninku Unijos. Jiedu ir 8 jų 
bendrai buvo nusmerkti 
mirt už tai, kad jie rinkę 
pinigus graikų partizanam, 
kariaujantiem prieš monar- 
cho-fašistų valdžią.

Paryžius. 1 — Jungtinės 
Tautos paveikė Graikijos 
karalių Paulių ir premjerą 
Sofulį atidėt mirties baus
mę dešimčiai nusmerktų 
prekinių marininkų unijos 
vadu, c

Jungtinių Tautų seimo 
pirmininkas Australijos de
legatas Herbertas V. Evatt, 
vardu 58-nių Jungtinių Tau
tų narių, pasiuntė kablegra- 
mas karaliui ir premjerui, 
ragindamas sustabdyt mir
ties sprendimų įvykdymą 
tiem prekinio Graikijos lai
vyno marininkų vadams. Ir 
Graikijos monarchistų val
džia įsakė atidėti jų nužu
dymą tiktai už 12 valandų 
nuo skirtos jiems mirties/ 
Savo kablegramose Evatt į- 
spėjo, kad jų nužudymas 
dar pablogintų santykius 
tarp Graikijos ir jos kaimy
nu.

Tarp tų, kuriem mirties 
bausmė suspenduota, yra 
Vassilos Bekakos, pirminin
kas Jūrinių Inžinierių ir O- 
ficierių Unijos, ir Antanas 
Ambatielos, s e k r etorius 
Bendrosios Graikų Mari- George Kyriages ir kt.

Anglijos, Amerikos Darbi
ninkai Reikalavo Nežudyt 

Nusmelktųjų
Anglijos Darbo Unijų 

Kongreso pirmininkas Will 
Lawther ir kiti vadai atsi
šaukė į anglų valdžią ir į 
Graikijos karalių pasigailė
ti nusmerktųjų.

I « ‘

Ilga eilė Amerikos darbi
ninkų vadų, CIO ir Darbo 
Federacijos unijistų, ragino 
prezidentą Trumaną pa- 
veikt Graikijos valdžią, kad 
nežudytų tų 10 graikų dar
bininku vadu, v v

Prašymą prezidentui Tru- 
manui pasirašė CIO Metalo 
M a i n i e r i ų ir Lie
jikų Unijos pirminin
kas Jamęs Durkin, 
Federacijos Viešbučių 
Klubų Darbininkų Unijoi 
skyriaus vice-pirmininkas

Plinta Partizaną Karas 
Pietinėj Korėjoj

Marshallas Padrąsino 
Čiang Kai-šeką

Naujas Bulgarijos Uostas
Sofija. — Bulgarija sta

tosi naują didelį uostą Ka- 
varnoj, Juodosios Jūros į- 
lankoj Dobrudžoj. Iki šiol 
Bulgarija turėjo tik du uos
tus, Burgasą ir Varną.

Harpburg. — Anglai už
draudė įgabent į savo užim
tą Vokietijos dalį bet ko
kius laikraščius, leidžiamus 
sovietinėje Vokietijos sri
tyje. Amerikonai savo ruož
te jau pirmiau sustabdė 
laikraščius iš sovietinės sri
ties. 7

London. — Sekmadienį 
čia Central salėje įvyko ma
sinis susirinkimas paminėti 
31 metu sukakčiai nuo so
vietinės Spalių revoliucijos. 
Susirinkimą suruošė Ang- 
lų-Sovietų draugiškumo or
ganizacija. Kalbėjo anglai 
ir Sovietu ambasadorius G. 
N. Zarubians; tvirtino, kad 
galima būtų išvengti karo 
tarp vakarinių valstybių ir 
Sovietų. Sąjungos. Zarubi
nas pabrėžė, jog Sovietų vy
riausybė veda kovą už tai
kos išlaikymą ir žmonių 
dauguomenė pasaulyje re
mia sovietinę taikos politi
ka.

London. — Maskvos radi
jas pranešė, jog platėja ir 
smarkėja partizaniška kova 
prieš pietinės Korėjos val
džią. Prieš ją, be kitko, su
kilo ir 14-tas armijos puL 
kas. Teigiama, kad ameri
konų kariuomenė padeda 
pietinės Korėjos prezidento 
Rhee’o armijai kariauti 
prieš sukilėlius.

(Pietinės Korėjos valdžia, 
slėpdama plintantį sukilimą 
prieš ją, paskleidė gandus, 
kad, esą, išsivystęs “platus 
sukilimas” prieš Liaudies 
Respubliką šiaurinėje Korė
joje.) ♦

Bulgarija nusmelkė su
šaudyt 8 bulgarus kaip sve
timų kraštų šnipus.

Nanking, Kinija.— Dik
tatorius Kinijos prezidentas 
buyo giliai nusiminęs dėl 
komunistų karinių laimėji
mų. Čiang jau buvo pradė
jęs kalbėti apie nuolaidas 
liaudiečiams - komuhistams, 
apie bendros valdžios suda
rymą su jais. Bet čiango 
atstovas Paryžiuje pasitarė 
su Amerikos valstybės sek
retorium Marshallu ir tele
grafavo Čiangui, kad Mar-. 
shallas žadėjo greitą ir pla
čią paramą Čiangui.

Tuomi padrąsintas, Čian- 
gas pareiškė, jog jis pasiry
žęs kariauti prieš komunis

tus “dar 10 metų.”

Fašistinė Amnestija

1
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MARSALAS TIMOŠENKO PAREIŠKĖ: SOVIETŲ ARMIJA 
TURI BUDĖTI KAIP TAIKOS IR ŠALIES GYNĖJA

Maskva. — Maršalas Se
mionas Tjmošenko pareiškė, 
kad Anglija - Amerika kur
sto naują pasaulinį karą, 
tad Sovietų kariuomenė tu
ri būti visuomet pilnai pasi
ruošus ginti taika ir savo 
šalį. Timošenko, kalbėda
mas nuo Lenino, paminklo 
viršaus sekmadienį, 31-me- 
tinėje sovietinės revoliuci
jos sukaktyje, sakė milžiniš
kai susirinkusiai miniai:

— Anglai - amerikonai 
karo kurstytojai priešinasi 
taikiajai mūsų politikai. 
Anglų - amerikonų valdo
vai veda užpuolikišką poli-

—#----------------------------
tiką, 'kurstydami naujo pa
saulinio karo gaisrą.

Ginkluotos mūsų jėgos 
sergsti taikų, kūrybinį So
vietų Sąjungos darbą. So
vietinė armija, sėkmingai 
spręsdama savo uždavi
nius, turi būti visuomet pa
siruošus kovai ir tobulinti 
savo jėgas sovietinei tėvy
nei apginti.

Sykiu Timošenko įspėjo, 
kad žmonijos daugumenė 
“neleis naujo pasaulinio ka
ro užkurti.”

Sovietų ginkluotų jėgų 
ministras maršalas Nikola
jus Bulganinas dienos įsa-

kyme tvirtino, kad sukniubs 
“ūžpuolikiški v a k a rinių 
kraštų planai.”/

Užsienio reikalų minis
tras Molotovas smerkė ang
liškai - amerikoniškus su- 
tarčių laužytojus ir karo 
kurstytojus. Kartu jis pas
tebėjo, kad Amerikos pilie
čiai, sumušdami rinkimuose 
republikonų kandidatą į 
prėzidentus Thomą' De- 
wey’į, atmetė aršiausių 
akcininkų užpuolikišką 
litiką.

Maršavo 2,000,000
Parade maršavo kariuo-

re- 
po-

menės junginiai su naujau
siais ginklais ir du milionai 
civilių piliečių. Paradą ste
bėjo Amerikos, Anglijos ir 
kitų kraštų atstovai. Ore 
griausmingai skraidė šim
tai naujo vinių rakietinių 
lėktuvų ir didžiųjų bomba- 
nešių.

Gatvėmis, važiavo tokios 
milžiniškos patrankos^ kad 
jos turėjo būti didžiuliais 
atskirais, gabalais padalin
tos, idant grindimo nesuar
dytų.

Premjeras Stalinas neda
lyvavo iškilmėje. Manoma, 
jis buvo į atostogas išvykęs.

Madrid. — Franko fašis
tų valdžia Ispanijoj ketina 
suteikti amnestiją (baus
mių atleidimą) visiems mo- 
narchistam, areštuotiem už 
tai, kad jie reikalavo paša
lint Franko, o sugrąžint ka
raliaus valdžią. Laukiama 
atvykstant k u n igaikščio 
Karloso, kandidato j Ispa
nijos sostą.

La Paz, Bolivija. — Bo
livijos vyriausybė pripažįs
ta naująją Peru valdžią, ku
ri įsteigta po senosios val
džios nuvertimo per sukili-, 
mą. .

Maskva. — Sovietų darbo 
unijos pasiuntė broliškus 
delegatus į Lenkijos staty
bos darbų unijos suvažiavi
mą.
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Biednas Dewey
P.rieš savaitę laiko Thomas E. Dewey, New Yorko 

gubernatorius, buvo garsus žmogus. Jis ne tik buvo gar
sus, bet tikėjosi, kad jam teks būti krašto prezidentu.

Šiandien Dewey jau kitokis. Tiesa, jis pareiškė spau
dos korespondentams (praėjusį šeštadienį), kad jis dar 
vis esąs republikonų vadas, bet tai labai turi mažai reikš
mės. Jis jau nebėra republikonų vadas, kadangi aštuone- 
rių metų bėgyje jis tą partiją labai “stimonkino.”

i Būdamas didžiausios valstijos (New Yorko) guberna
torium, Dewey galėjo republikonų suvažiavimuose su
organizuoti tokią mašiną, kuri jį pastatė republikonų 
partijos kandidatu prezidento vietai. Bet abu sykiu jis 
buvo supliektas.

Šiandien mūsų gubernatorius, vykdamas atostogų į 
Arizonos valstiją, pareiškė, jog šiemet jo pralaimėjimas 
parėjo iš to, kad republikonai turėjo per didelį savimi 
pasitikėjimą.

Taip, republikonai turėjo per didelį pasitikėjimą. Bet 
ar dėl to jie prakišo? Žinoma, ne dėl to. Jie rinkimus pra-

■ kišo dėl to, kad Amerikos žmonės linksta į kairę, kad jie 
ieško “mažesniojo blogumo”, kad jie nenori gyventi hoo-

I vervilėse, kurias jie dar labai gražiai atsimena!
Štai, kodėl republikonai prakišo.

» I
Na, o mūsų gubernatorius, bandydamas surasti praki- 

šimo priežastis ne ten, kur turi jų ieškoti, pasirodo pras
tu politikierium.

Bet jam šiandien, tiesa, ir nereikia jau būti per dide
liu politikierium, kadangi jis jau puikiai žino, kad jam 
nebebus progų patapti kitą kartą nei republikonų, nei 
kurios nors kitos didesnės politinės partijos kandidatu 
prezidento vietai!

L . ------------------------------------ . į
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Visuomenes Opinija ir Balsavimai

Prieš kelerius metus, berods, 1936 metais, Jungtinių 
r ^-—Valstijų prezidento vietai kandidatavo Rooseveltas ir tū

las žmogelis iš Kansas valstijos, rodosi, Landon pavarde.
Tuomet tūli “Amerikos žmonių opinijos” nustatytojai 

I iš anksto pasakė, kas bus Amerikos prezidentu. Juo, pa
gal juos, turėjo būti Landonas! Taip taigė ‘‘populiariau
sias” savaitraštis “Literary Digest”.

I ’ Šis savaitraštis taip susikompromitavo, kad jis už ke
leto mėnesių po rinkimų užsidarė.

Dabar, šiemet, labai buvo pagarsėjęs savo spėliojimais 
tūlas Dr. Gallup. Jis sumonopolizavo visą “visuomenės

. ' opinijos žinojimą.” v
Na, ir kas pasirodė? Pasirodė tai, kad dr. Gallup, “dr.” 

Roper ir kiti žinovai nieko nežinojo!
Jie skelbė, būk Amerikos piliečių didelė dauguma bal

suosią už Dewey’u, bet tikrovė parodė, kad dauguma A- 
merikos piliečių balsavo ne už Dewey’u, bet už Trumą- 

; ną! ~f
Dabar, vadinasi, ponai Gallup’ai, Roper’iai ir kiti 

tauškalai turėtų užsidaryti savo kvailas burnas ir niekad 
nieko nesakyti apie jokį svarbesnį dalyką visuomeninia
me Amerikos gyvenime!

Sako: Trumanas Žada Taiką.
Dienraštis Vilnis rašo:

Prezidentas Trumanas, kaip sako pranešimas iš Kan
sas City, sužinojęs, jog jis laimėjo rinkimus, pareiškė, 
kad jis pašvęs savo gyvenimą “taikai visame pasaulyje”

I* ir “gerbūviui namie.”
Tai yra labai geri pažadai. Bet ar prezidentas galės tai 

daryti, jei ir norės?
I Jo valstybės departmente susibūrę militaristai ir ban- 

kieriai, kurie veda karinę politiką, nes ji naudinga jiems, 
t . Jo karo ir laivyno bei aviacijos departmentuose vyrau

ja militaristai, kurie mokinti karui, kurių profesija yra 
■ karinė.

. Nėra abejonės, kad jie nepritars tam prez. Trumano 
pareiškimui. O jie, kaip rodos, yra galingi. • Jie sulaikė 
Trumano pasimojimą pasiųsti teisėją Vinson į Maskvą 
pagerinimui santykių su Tarybų Sąjunga.

Kalbama, kad gen. Marshall rezignuosiąs iš valstybės 
sekretoriaus pareigų, bet jis nori savo vieton palikti Ro
bert Lovett, Wall St. žmogų. Ta permaina tad vargiai

|K taikai pasitarnautų.
Trumano pažadą didelė dauguma Amerikos žmonių 

džiugiai sutiks. Abejonių yra su to pažado vykdymu. Bet 
Trumanas šį sykį neturės pasiteisinimo dėl nevykdymo 

; pažadų, nes republikonai jau nekontroliuos Kongresą.
Pažadus tad turės pildyti, arba sukels žmonių senti

mentą prieš demokratų administraciją.

Didžiosios Spalių revoliuci jos proga, maršalas Timo- 
' šenko pasakė reikšmingą kalbą. Svarbią kalbą pasakė ir 

♦maršalas Bulgarinas'. Abu griežtai pasisakė nž taika.
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Tarptautinė Apžvalga Į
Rašo D. M. š.
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Jungtinių Valstijų prezi
dento pareigas vėl eis 
Harry Trumanas. Tai nu
stebino ne vien republiko- 
nus, bet, galima sakyti, vi
są pasaulį. Komercinė spau
da diskusuoja tą “mistery,” 
kodėl Dewey pralaimėjo, o 
Trumanas laimėjo.

Mums atrodo, kad Tru- 
manui padėjo jo vėliausios 
prakalbos. Balsavimuose 
dalyvaujant Progresyvių 
Partijai, kalbant Henry 
Wallace už taiką ir žmonių 
gerovę, ir Mr. Trumanas 
išstojo prieš Wall Stryto 
bdnkierius. •

Juk neveltui Marshallas 
ir Forrestal pareiškė; kad 
jie pasitrauks iš Trumano 
kabineto. Matyt, kad Tru
mano atakos prieš bankie- 
rius užgavo tų ponų jaus
mus. Na, bet milionai Ame
rikos piliečių atidavė savo 
balsus už Trumaną ir de
mokratų kandidatus į Kon
gresą.

Dabar piliečių pareiga 
žiūrėti, kad Kongresas ir 
Mr. Trumanas nors dalį pa
žadų pravestų gyvenimai!.

Donora, Pa. mieste žuvo 
virš 20 žmonių nuo “miste
riškų” dujų. Bet Dr. Joseph 
Shilen, iš Harrisburgo, pa
reiškė, kad mirę rodo ženk
lus, jog dujose (rūkuose) 
buvę nuodingų gazų.

Iš verstinai šaukiamų į 
karo tarnybą, tarpe 24-25 
metų, suranda, kad net 72 
procentai yra fiziškai neti
kę. Reiškia, mūsų šalies 
jaunuolių sveikata prasta.

Dienraštyje “New York 
Post” Mr. Victor Riesel ra
šo, kad policijos tarpe orga
nizuojami slapti ištikimųjų 
būriai. Pagal jo davinius, 
yra nepasitikima net polici
ja. Tai prie ko daėjo ta 
“raudonųjų” isterija!

Balsavimuose dalyvavo 
apie 45,000,000, o galinčių 
balsuoti 50,000,000 nebal
savo. Išeina, kad Jungtinė
se Valstijose daugiau kaip 
pusė galinčių balsuoti pilie
čių nedalyvavo. Tai blogai, 
ir jų tarpe apie 15,000,000 
buvo net užsiregistravusių 
balsuoti.

Mr. Danton Walker, 
“New York Daily News” 
rašė, kad Rotterdam prie
plaukoje, Holandijoje, gais
re žuvo Amerikos 40,000,- 
000 svarų sviesto ir kitų 
valgomų riebalų, pasiųstų 
pagal Marshallo Planą. Sa
ko, kad tai didžiausias is
torijoj tos rūšies nuostolis.

Apie tai daug rašė Euro
poj spauda, bet Amerikoj 
komercinė spauda visai nu-Į bus suimti. Liaudies Armi-

tylėjo. Ot, jeigu taip būtų 
kur Sovietų Sąjungoj tas 
atsitikę, tai būtų buvę di
delis triukšmas.

To paties dienraščio skai
tytojų laiškuose tūlas pasi
rašęs “Disgusted” rašo: 
“Kas iš tikro darosi? šeši 
Amerikos kareiviai nuteis
ti, po 20" metų į kalėjimą 
už pavogimą kelių ginklų, 

’amerikietis kareivis buvo 
nuteistas už japono užmu
šimą, - bet Ludwig Mers, 
nacis komandierius Stalag 
9-C, kuris užmušė 114 
Amerikos kareivių, pirmiau 
nuteistas pakarti, dabar 
jau naujai teistas ir gavo 
tik 5 metus kalėjimo! Ir II- 
se Koch, tikra kalė, kurios 
įsakymu buvo nužudyta 
tūkstančiai Buchenwaldo 
stovykloj, kuri žmonių skū
rą naudojo pagaminimui 
lempoms gaubtuvų, tuojau 
bus laisva.”

Anglija pagal sutartį iš 
Tarybų Sąjungos gavo 750,- 
000 tonų grūdų, bet Angli
ja Sovietams pristatė tik 
30 procentų relių ir mašinų. 
Reiškia, britai nepildo su
tarties.

Anglijos valdonai, maty
dami laimėjimus liaudies 
Chinijoj, jau kalba, kad “su 
bolševikais nebus .blogiau 
vesti biznį, kaip su generolu 
Čiang Kai-šeku.”

Londone virš 500 anglų 
taikos šalininkų demonstra
vo prieš Jungtinių Valstijų 
ambasadą ir reikalavo su
laikyti teismą prieš 12-ka 
Komunistų Partijos narių. 
Tarpe plakatų buvo: “Re
member Sacco and Vanzet
ti” ir “Serf$United States 
bombers home!”

Generolas Geo. Marshall 
buvo Anglijoj ir turėjo ilgą 
pasikalbėjimą su karo kurs
tytoju W. Churchill.

Argentinoje J u n g tinių 
Valstijų atstovas Mr. Ja
mes Bruce šaukia, kad ko
munistai sudaro pavojų 
Pietų ir Centralinėj' Ameri
koj. Mat, ten liaudis reika
lauja atremti Wall Stryto 
imperialistus.

čechoslovakija minėjo 30- 
ties metų savo nepriklauso
mybės sukaktį. Masiniai 
liaudis parodavo.

Kinijoj Liaudies Išlaisvi
nimo Armija laimėjo kelias 
pergales. Mandžurijoj liau- 
diečiai užėmė Mukdeno 
miestą, kur buvo apie 300,- 
000 reakcininkų armijos. 
Sakoma, virš 100,000 gene
rolo Čiang Kai-šeko armi
jos pasidavė, kiti prispirti 
prie jūros, matyti, taipgi

jai teko labai daug ameri
koniškų tankų, kanuolių, 
amunicijos ir kitokių gink-

Didžiulis Klerikalo Melas

Streikuojantieji AFL Air Line Pilots Association na
riai pirmiau turėjo pikietus ant žemės ir ore, o dabar 
jau turi ir ant vandens. Jie streikuoja prieš National 

A»r iav dešimtas, mėnuo.

Liaudies Armijos perga
lė supurtė reakcininkus, 
kad net keli ministrai pa
bėgo iš savo vietų. Ameri
kos karo specialistai, gene
rolo Čiang Kai-šeko patarė
jai, bijosi, kad jo valdžia 
gal greit sugriūti.

Franci joj trys divizijos 
slaptai apginkluotos ameri
kiniais ginklais, kaip pra
neša Associated 'Press iš 
Frankfort on the Main. 
Franci jos mainieriai strei
kuoja, prieš juos pašaukta 
50,000 armijos. Prieplaukų 
darbininkai atsisakė iškrau
ti anglį iš laivų, kuris buvo 
atvežtas iš A n g 1 j o s ir 
Amerikos.

Graikijoj amerikiniai ka
ro patarėjai atstatė kelis 
graikų monarcho - fašistų 
generolus iš komandos to
dėl, kad jie negalėjo sumuš
ti partizanų. Mr. H. W. 
Baldwin, -“New York Ti- 
meso” karinis apžvalginin
kas rašė; “Graikijoj metai 
laiko atgal partizanų buvo 
15,000, o dabar jau yra 22,- 
000 arba 25,000.” Ir tai po 
taip išgarsintų monarchis- 
tų “pergalių.”

Indonezijoj reakcininkai 
nužudė komunistų vadą 
Alimin'ą. Taipgi, sako, kad 
mūšiuose žuvęs kitas komu
nistų vadas, Muso. Reakci
ninkai, pasivadinę respubli- 
kiečiais, išvien su Holandi- 
jos monarchistais žudo In
donezijos liaudies vadus.

Iš Irano praneša United 
Press žinių agentūra, kad 
Astara srityj įvyko tarpe 
Irano ir Sovietų Sąjungos 
pasienio sargų susirėmimas. 
Sako, kad Sovietų pasienio 
sargai panaudojo tankus ir 
privertė iraniečius pasi
traukti, Atseit, kad iranie
čiai buvo įsiveržę į Sovietų 
teritoriją.

Japonijoj po dviejų ir 
pusės metų baigėsi generolo 
Tojo ir kitų karo krimina
listų teismas, Dar sprendi
mą? neišneštas. Bet iš Ame
rikos . komercinės spaudos 
matosi, kad ieškoma būdų 
išteisinti Japonijos karo 
kriminalistus. Jau “pamir
šo” Perlų Užlają ir kitas 
padarytas skriaudas. Mat, 
g e n e r olas MacArthuras 
ruošia Japoniją, kaipo karo 
bazę prieš Tarybų Sąjungą, 
tai yra susimylėjimas ir 
linkui 1 militaristų. Ir ko 
norėti, jeigu vyriausias ka
ro kaltininkas imperatorius 
Hirohito laisvas!

Generolas MacArthuras 
atsisako, kad Japonija ap
mokėtų Tarybų Sąjungai 
karo nuostolius. Kaip Sovie
tai padėjo Japoniją sumuš
ti, tai buvo gerai, bet dabar 
jau kita giesmė.

Tarybų Sąjungos atsto
vas Washingtone A. Paniuš- 
Jcinas reikalauja, kad Japo
nija būtų nuginkluota, kad 
kariniai fabrikai būtų pa
naikinti.

Pietų Korėjos ministerių 
pirmininko pagelbininkas 
Bum Suk kaltina už karei
vių sukilimą Jungtinių Val
stijų generolus. Jis sako, 
kad tie generolai suorgani
zavo tokią armiją, kuri sto
jo darbininkų ir valstiečių 
pusėn.

Turkijos valdonai giriasi, 
kad jie ir toliau laikys virš 
milijono paruoštą- armiją, 
nes juos gerai remia Ame- 
rikn? milifp^ist^i.' V*ū' pa- .

Chicagos kunigų Drauge 
(lapkr. 3 d.) skaitau St. 
Devenio korespondenciją iš 
Vokietijos. Draugas tuo sa
vo korespondentu labai di
džiuojasi. Nejaugi Draugo 
redaktorius nemato, kad tas 
jo korespondentas per akis 
meluoja?

Pavyzdžiui, minėtoje ko
respondencijoje jis rašo 
apie neva pasikalbėjimą su 
vokiečiais karo belaisviais, 
tik sugrįžusiais Vokietijon 
iš Lietuvos. Lietuvoje jie 
išgyvenę pusketvirtų metų. 
Ir jie Deveniui pripasakoję 
visko. Devenis rašo:

“Tai, belaisviai darbinin
kų . padėtį apibudina kaip 
nepaprastai sunkią, nes 
darbininkas per dieną tega
li uždirbti tik vieną ar du 
litrus alaus. O minėtieji be
laisviai darbininkų gyveni
mą Lietuvoje gerai pažįsta, 
nes kartu su jais dirbo 
Šiauliuose prie ‘Spaudos 
Fondo,’, teatro rūmų staty
mo ir kitur.”

Vadinasi, , Lietuvos dar
bininkai tik dėl alaus uždir
ba, o nei duonos, nei kito
kio maisto neturi!

Tačiau kiek vėliau tas 
pats Devenis rašo apie tai, 
kaip lietuviai slaptai vo-

gal Trumano planą Turki-* 
jai suteikta $30,000,000 
vertės ginklų.

Trizonijoj, Stuttgarde, 
Amerikos zonoje virš 40,- 
000 vokiečių demonstravo 
gatvėmis ir protestavo prieš 
pragyvenimo r e ik m e n ų 
brangumą. Amerikos raita- 
rija ir tankai išvaikė de
monstrantus.

Vokietijoj (Sovietų zono
je), vokiečių komunistų va
das Wilhelm Pieck pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos tui 
ri atšaukti generolą L. Clay, 
kuris kursto karą.

Tarybų Sąjungos genero
las Michail Dratvin, aviaci
jos reikalais specialistas, 
pareiškė, kad Anglijos lakū
nai 86 kartus sulaužė avia
cijos taisykles, o Jungtinių 
Valstijų lakūnai net 656 
kartus.

Vpkiečių veikėjas Kurt 
Fisch sakė, kad amerikinė
je zonoje įsteigta specialės 
mokyklos, kur lavinami 
kenkėjai ir šnipai, ir iš ten 
siunčiami į sovietinę zoną.

Mr. Van Devander, “New 
York Poste,” spalių 30 die
ną rašė, kad generolas L. 
Clay buvo išdirbęs planus 
tankų pagalba laužtis į 
Berlyną — pralaužti taip 
vadinamą Sovietų bjokadą, 
bet prezidentas Trumanas 
liepos 22 d. įsakė nevykinti 
to plano, kuris gali atvesti 
prie karo.

Tarybų. Sąjungoj Stalino 
pareiškimas, kad Berlyno 
reikale sutartį sulaužė An
glijos ir Jungtinių Valstijų 
valdonai, kad susitarimas 
sir jais neatsiektas tik to
dėl, kad jie nenori su Sovie
tų Sąjunga susitarimo, už
davė karo kurstytojams 
smūgį. Nepaisant, ką kas 
sako ir rašo, .bet faktai da
rosi aiškūs.

Jungtinių Tautų organi
zacijos posėdžiai paversti į 
užgyrimą Wall Stryto poli
tikos. Kaip balsuoja. Ameri
kos atstovai,’ taip ir kitų 
kapitalistinių šalių.

Jie atmetė Tarybų Są
jungos siūlymą panaikinti 
atomines bombas, sumažin
ti apsiginklavimą į metus 
laiko vienu trečdaliu. Tary
bų Sąjungos ir demokrati
nių liaudies šalių atstovai 
yra visada mažumoj.

ir .mylėdavę. Jis- rašo:
“Belaisviai pasakoja, kad 

lietuviai mums, belais
viams labai dabg padėjo ir 
dažnai net maistu dalinda
vosi. Kai tik kur pas lietu
vius užeidavom, tuoj saky
davo: ‘prašom sėstis,’ ir jau 
žiūrėk, ką nors krauna ant 
stalo...”

Patys neturi duonos, pa
tys tik dėl litro alaus teuž- 
^idirba, o vokiečiams, savo 
priešams, kurie Lietuvą * 
taip sugriovė, jie tuojau 
maistu stalą apkrauna! Ar.X 
girdėjote didesnius stebūk- w 
lūs, arba didesnį melagių, 
kaip tas Draugo korespon
dentas?

Jis meluoja, kai jis sako, 
kad Lietuvos darbininkai 
badauja. Jis meluoja, kai 
jis sako, kad lietuviai Lie-' 
tuvos griovikus karštai my
lį ir vaišina! . i

Dar kitas klerikalo Deve- ( 
nio melo pavyzdys. Jis rašo, 
būk jam vokiečiai belaisviai 
daug pasakoję apie Klaipė
dą. Tarp kitko jie pasakę:

“Klaipėdos miestas visiš- ’ 
kai sunaikintas. Uostas ne
veikė dar ir šiais metais. 
Dabar Klaipėdoje gyvena  a 
8,000 gyventojų...”
'Betgi aš buvau Klaipė

doje tuojau po karo, 1945- 
46 metų žiemą. Mačiau sa
vo akimis. Tiesa, miestas 
baisiai apnaikintas, bet nė
ra visiškai sunaikintas. Dar 
buvo likusių namų ir įmo
nių nesugriautų. Jau tada 
veikė viena kita mokykla. 
Jau 
pora
tojų, negu aštuoni tūkstan- . v • •ciai 
šimtai liauju-gyventojų.

Jau tada Klaipėdos uos- . 
t^s smarkiai veikė, ypatin
gai daug visokių daiktų, 
paimtų iš Vokietijos karo S 
reperacijomis, plaukė Lie
tuvon ir į kitas Tarybų Są
jungos dalis per Klaipėdos 
uostą. Mačiau savo akimis 
susyk keletą laivų iškrau
nant. Visu pajūriu buvo 
priversta didžiausios krū
vos atgabentų daiktų. Jau 
tada uostas, buvo smarkiai 
plečiamas. Tikiu, jog šiuo 
tarpu, šiais metais, Klai
pėdos uostas veikia daug 
plačiau ir smarkiau, negu 
bile kada visam savo gyve
nime.' A. B.

Žinios iš Lietuvos
Radijo Mazgas Miestelyje

ALYTUS, rugp. 6 d.—Radi
jo mazgas, kuris turi 10 taš-i 
kų, įrengtas Alovės miestely-V 
je. Radijo taškai įrengti vie
tos vykdomajame komitete, 
MTS ir miestelio gyventojų 
butuose. Taškų skaičius nuo-

: lat auga. ' R. Brazys’.

tada Klaipėdoje buvo 
sykių • daugiau gyven-

Ir kasdien pribūdavo

Komjaunuoliai Įrengė » 
Sporto Aikštę

ANYKŠČIAI, rugp. 6 d.— 
Apskrities komjaunimo orga
nizacija ėmėsi iniciatyvos 
įrengti mieste gerą sporto 
aikštę. Jos įrengimo darbams 
vadovauti buvo paskirtas kom
jaunimo apskrities komiteto 
mokyklų skyriaus vedėjas Pe
lu ritis.

Visus sporto aikštės įren 
mo darbus komjaunuoliai įsi
pareigojo atlikti talkomis lais
vu laiku. Per du mėnesius 
apskrities komjaunuoliai savo 
jėgomis iškasė ir išvežė dau
giau kaip 500 kubinių metrų 
žemės, įrengė futbolo, krepši
nio, orinio aikšteles, sutvarkė 
bėgimo takus. Iš viso kom
jaunuoliai - talkininkai prie 
sporto aikštės įrengimo dirbo 
2,100 valandų. Darbe pasi
žymėjo komjaunuoliai šimkue, 
Laučickas ir Jasinskas

2 —Laisvė (Liberty, Litb. Dai’.y)—Antr., Larykr,
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PRAŠOME TUOJAU ĮSIGYTI ĮŽANGOS BILIETUS

Įvyks Sekmadienį

Pradžia 5:50 v. po pietų DETROITO MERGINŲ GRUPĖ

PIETŪS BUS GATAVI 12 VAL. DIENĄ

Kultūrinio Centro restaurac ija pilnai veikia kasdieną. Bet 
laike Laisves Koncerto bus daug įvairių valgių. Iš toliau atvykę 
galėsite pavalgyti gerus pietus.

Liberty Auditorium yra taip pabudavota, kad iš visur gerai 
matosi ir girdisi. Bilietų yra padarytų tik tiek, kiek yra sėdynių. 
Statiems nebus valia stovėti laike koncerto salėje.

Mielai laukiame svečių iš ki tur. Prašome iš anksto pranešti 
kas iš kur atvyksta.

Garantuotos ’ Sėdynės

MERGINŲ SEKSTETAS, iš Detroit, Mich.
Tai grupė kuri publikoje su kelia daug entuziazmo savo gra 

žiu dainavimu ir veiksmu.

STEFAN KOZAKEVICH 
Baritonas

ALBERTAS VASILIAUSKAS, tenoras 
» <1

Puikaus talento ir gerai išsi lavinęs dainininkas. Tarp ameri 
konų jis yra žinomas kaipo radio dainininkas.

BROOKLYNO AIDO CHORAS
Aido Choras, yad. Geo. Kazakevičiaus, gražiai dainuoja, da 

bar jis specialiai mokinasi Laisvės koncertui. . '

BIRUTA RAMOŠKAITĖ 
Sopranas

ALB. VASILIAUSKAS 
Tenoras

SVARBU KIEKVIENAM
Sėdynės salėje nėra rezervu otos. Kurie anksčiau ateis gaus 

artimesnes prie estrados sėdyn es. Bet kurie iš anksto perka bi
lietą, tai sėdynė yra užtikrinta.

BIRŲTA RAMOŠKAITE, sopranas
Taipgi pasižymėjusi operų dainininkė ir artistė, kuri yra 

įsigijusi gražios karjieros tarp lietuvių ir amerikonų.

IŠTISA PROGRAMA
STEFAN KOZAKEVICH, baritonas

Tai pagarsėjęs operų dainin inkas ir artistas, kuris ameriko 
niškoje spaudoje yra plačiai gar binamas.

Kultūriniame Centre 
LIBERTY 

AUDITORIUM

George Kazakevičiaus 6-šių Kavalky Orkestrą
GROS AMERIKONIŠKUS IR LIETUVIŠKUS KAVALKUS ŠOKIAMS

LAPKRIČIO 14
NOVEMBER
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Iš Lietuvių Gyvenimo Kalifornijoj
ANGELES.— Lietuvių' “paniekinimas 
ne tik mūsų mieste, 
Franciscoj ir abelnai 

pakraštyje žymiai
Kas savaitė 'kas nors 
atvyksta. Dauguma

yra kas nau-

ldomus. žmo- 
“už teismo 

tylėjimu. Iki

ŽINIOS 18 LIETUVOS

(Tąsa)
Vėl niekas neatsiliepė. Matyt, abu bu

vo užmušti. Jam pasivaideno, kad prie
kyje kažkas krustelėjo, bet plytų prislėg
tas jis negalėjo pasijudinti. Jis įsiklausė: 
ne, taip tik pasirodė. Jo kūnas baisiai 
keistai jautėsi, tarsi jį visą būtų aprai
šioję virve, palikę laisvą tik kairiąją 
ranką ir galvą. Plytgalis pataikė į veidą, 
ir per akis tekėjo kraujas. Jis laisvąja 
ranka nusišluostė nuo akių kraują, iš
tepdamas juo veidą. Paskui ranka pa- 
sigrabaliojo aplinkui ir. visais penkiais5 
-pirštais užčiuopė kruviną negyvėlio gal
vą. Jis tyliai pro dantis riktelėjo ir pa
darė spazmišką judesį, norėdamas atsi
traukti nuo negyvėlio. Bet jo akmenų 
prislėgtas kūnas’negalėjo pajudėti, ir jis 
galėjo atitraukti tik ranką.'

Dangus viršum jo galvos buvo toks 
juodas, tarsi Saburovas būtų aklas. Tik 
dabar jis pastebėjo, kad vis dar lijo. 
Ranka apmirė. Jis prisitraukė ją prie sa
vęs ir pirštais apčiupinėjo jį užgriuvu
sias plytas. Nors ir skaudėjo, jis nesą
moningai pagalvojo, kad negalima nei 
šaukti, nei dejuoti. Dabar, naktį, jis nie
kaip negalėjo susivokti, kur jis yra. Tik 
maždaug jis įsivaizdavo, kad kažkur prie 
klubo griuvėsių. Bet dabar, kai jį užver
tė plytomis, jis net negalėjo įsivaizduoti, 
į kur guli jcr galva, kurioj pusėj dabar 
vokiečiai ir kurioj savieji. Viršum galvos 
buvo tik dangus, vienodas ir tamsus. Jis 
aiškiai susivoks tik prašvitus. Prašvi
tus. .. Jis pagalvojo ir staiga išsigando 
tos minties. Prašvitus bus vėlu ką nors 
sugalvoti: jis bus matomas, ir jį paste
bės, būtinai pastebės. Niekad nuo- karo 
pradžios, nors jis jau du kartus buvo ap
supime, tokiu baisiu ryškumu neateida
vo jam į galvą mintis apie nelaisvę. Die
ną jį pastebės. Jei jis arčiau vokiečių, ne
gu savųjų, paims į nelaisvę, ir jis nie
kaip negalės sukliudyti. Jis turi, turi, tu
ri, — jis vis šnibždėjo tą žodį,..— turi 
kažką padaryti. • <

Jis užsimerkė - ir, tai netekdamas są- • 
monės, tai vėl atsipeikėdamas, gulėjo 
dar penkias, o gal dešimt minučių. Pas
kui, sukandęs dantis, jis pakėlė suakme
nėjusią ranką iki viršutinės plytos ir ją 
tyliai nutempė į šalį. Vėl iš skausmo su
kando dantis, vėl pakėlė ranką, paėmė 
kitą plytą ir vėl nutempė ją į šalį.

Lietaus lašai vis krito ir krito jam į 
veidą. Norėjo juos nusišluostyti, bet ne
sinorėjo dėl to pakelti. rankos. Ji buvo 
reikalinga tik vienam: pritraukti ją, pa
imti plytą ir ją tyliai nuvilkti į šalį, vėl 
pritraukti ranką, vėl paimti, vėl nuvilk
ti, —'ir taip iki galo, — iki mirties, iki 
sąmonės netekimo, — jis nežinojo iki 
kol, — bet tik jautė, kol jo kūne bus nors 
kibirkštėlė gyvybės, jis darys vis tą patį 
judesį — pritraukti ranką, paimti plytą 
ir nuvilkti į šalį.

Tai buvo šalta, lietinga spalio 12 nak
tis — lygiai trisdešimtoji naktis nuo 
anos pirmosios, kai jis su savo batalijo- 
nu, persikėlęs per Volgą, išlipo į šį kran-

jau, kad?jūs numirėte. Aš ėmiau jus bu
čiuoti. Paskui jūs atmerkėte akis ir tuoj 
žiūrėjo į jos mielą, tokį išvargusį veidą, 
į jos rankas, tyliai gulėjusias ant kelių, 
j jos akis, žvelgiančias į jį taip, lyg ji 
būtų visą laiką tiesiog, tiesiog į jį ėjusi 
visą tūkstantį varstų, — ir jis nenorėjo 
kalbėti. Pirmąją minutę ir ji nieko ne
pasakė. Paskui staiga ėmė kalbėti, iškart 
ir apie viską. Pirmiausia ji papasakojo, 
kaip ilgu jo negrįžimu susirūpinęs Mas- 
lenikovas nuėjo jo ieškoti ir rado jį be 
sąmonės gulintį pusiaukely tarp mūsų 
pozicijų ir tos vietos, kur likosi negyvi 
Petrovas ir Jusupovas.

Ir vis dėlto net dabar, kai Ania jam 
papasakojo, Saburovas neatsiminė, kaip 
jis šliaužė. Tur būt, jis vis dėlto nuo sa- 
vėl užmerkėte. Ir aš jus dar pabučiavau, 
bet jūs daugiau akių jau neatmerkėte.

Paskui Ania papasakojo, kaip ji su 
sanitarais nešė jį į krantą, kaip jie kro
vinių valtimi kėlėsi per upę, ir į juos 
šaudė, nes buvo jau beveik visiškai švie
su.

—Šaudė visai kaip tada. Atsimenat?— 
paklausė ji.

— Atsimenu.
— Ir aš labai bijojau. Paskutiniu me

tu pirmą kartą. Ir paskui, kai persikėlė
me, aš pasakiau sanitarams, kad jie jus 
pristatytų būtinąją šitą ligoninę, nes aš 
čia paskui būsiu, ir kad jie pasirūpintų 
jumis. Bet jie šitą, tur būt, užmiršo, nes 
jie turi visais rūpintis.

— Kodėl jūsų taip ilgai nebuvo? — 
paklausė Saburovas.

— Žinote, aš negalėjau, — pasakė ji 
kaltu tonu. — Aš persikėliau į aną 
krantą ir maniau ,kad kitą naktį būsiu 
čia, bet sudaužė keltą. O paskui ten pri
sirinko tiek sužeistųjų, kad kol juos vi
sus perkėlė, pasilikau su jais. Ištisas še
šias dienas. O jūs geriau jaučiatės?

— Taip, — atsakė Saburovas. — Šian
dien jau sėdėjau ir net pabandžiau vaik
ščioti.

Jie patylėjo. Paskui ji pasakė:
— Jūs žinote, mama taip pat čia.
— Jūs man sakėte tada dar. — kaip 

kažką labai tolimą prisiminė Saburovas. 
— Čia, šitame kaime?

— Taip, aš papasakojau jai apie jus. 
Ji taip pat norėjo čia ateiti, bet aš viena 
atėjau. *

— O ką gi jūs jai apie mane papasa
kojote?

—Viską.
Ji tą “viską” pasakė taip, kad Saburo

vas pajuto, jog tai iš tikrųjų labai daug.
— O aš turiu, — pasakė Ania, — jūs 

žinote, aš turiu dąbar taip pat ordiną.
— Na, — pasakė Saburovas. — Kur 

gi jis? Jau įteikė?

anų okupa-
Galite su- 
čia atvykę

laikraštuką

LOS 
skaičius 
bet San 
Pacifiko 
didėja, 
iš kitur
jų ‘senesnio .amžiaus, bet at
vyksta ir jaunų.

Atvyksta daug pažangių, 
bet taip jau netrūksta atža
gareivių, ypač geras skaičius 
atvyksta pabėgėlių iš Lietu
vos, dauguma kurių naciams 
talkininkavo laike 
cijos Lietuvoje, 
prasti, kaip jie 
kalba ir veikia.

Jie net savo 
leidžia.

.Šiame mieste jau pirmiau, 
įsikūrė lietuvių parapija. Sa
koma, ir antra kursis. Pir- 
mon parapijon čia sugužėjo 
ir “socialistai” ir tautininkai. 
Savo laiku Chicagoj veikusios 
dvi “ponios” tarpe socialistų 
čionai suklaupė bažnytėlėje. *

Pas mus, kaip ir San Fran
ciscoj, progresyviai lietuviai 
stipriau laikosi; jų čia dau
giau, tai visas atžagareivių 
frontas susibūrė parapijos pa
stogėn ir iš ten operuoja. Net 
keli kunigai veikia. Sakoma, 
jie, kaipo pabėgėliai, negavę 
geros vietos; čia atsiųsti..

Kalifornijos žinios “'Vilny
je” čia galės suvaidinti svar
bią rolę, bet man rodos, kad 
kol kas jose neatspindi čio- 
naitinis gyvenimas. Reikia vi
siems galintiems rašyti susi
burti ir padaryti šį skyrių ge
resniu.

Kad tas skyrius vertinamas 
vietos lietuvių, manau, gali
ma spręsti ir iš to, kad mūsų 
vajininkė Ona Bernotienė sto
vi “Vilnies” vajaus
vietoj, o kolonija juk pas mus 
nėra pati didžiausia, 
grąžu nuo Detroito, net nuo 
Cleveland©, o ką jau kalbėti 
apie Chicagą. Mums taipgi 
“Vilnis” vėliau ateina, kaip 
aniems miestams, nes tarp 
Chicagos ir Los Angeles yra 
bent 2,000 mylių distancija.

jo.
Nuosprendis 

nes baudžiami 
paniekinimą” 
šiol, rodos, tik kalbomis ir
tūlu elgesiu teismai- buvo 
“paniekinaifti,” bet dabar jau 
tylėjimas Skaitomas prasikal
timu, žinoma, kada kaltina
mieji nesako, ko norima, kad 
jie sakytų.

Neatrodp^ kad tais baugini
mais daug ką išgązdins. žmo
nės ima su tuo apsiprasti, per
matyti tikslą to ir nesiduoda 
bauginti. —

Lietuvių rinkimuose šį sykį 
daugiau dalyvauja, bet toli 
gražu neužtektinai.

Po rinkimų susikoncentruo
kite pažangiųjų organizacijų 
stipyinimui, taipgi savo spau
do^ platesniam paskleidimui.

Aktingas.

Įsipareigojimus Įvykdysime!

MARIJAMPOLĖ, rugp. 6 d. 
— Marijampolės “Šešupės” 
vilnonių audinių fabriko ko
lektyvas visomis jėgomis ko
voja dėl metinio plano įvyk
dymo iki Didžiosios Spalio re
voliucijos 31-jų metinių.

Palyginti su 1947 metais, 
padaryta nemaža pažanga. 
Gaminių savikaina sumažinta 
30%. Pagrindiniai atremon
tuotos ir paleistos į darbą me
timo, tekinimo, audimo stak
lės, nutekintas mašinos volas, 
suremontuotos skalbimo, vėli
mo, džiovinimo mašinos. Pa
leista nauja dažymo barka. 
Be to, baigiama suremontuoti 
pūko kirpimo 
padės išleisti 
bes gaminius.

šiuo metu
kiek sulėtėjo, nes aprūpinimas 
reikalingomis žaliavomis — 
nesklandus. Tai kliudo fabri
kui dirbti ritmingai. Vietinės 
Pramonės Ministerijos vado
vybe bei Tiekimo ir realizavi
mo valdyba turi susirūpinti 
tinkamos žaliavos ir chemika
lų tiekimu Triūsų fabrikui, kad 
jų pakaktų be sutrukdymų 
įmonei dirbti ir išnaudoti fa
briko pajėgumą.

Mes iš savo pusės dar dau
giau sumažinsime gaminių sa
vikainą, pakelsime jų kokybę 
ir išsiversime be .valstybinės 
dotacijos. VI. Nešukaitis.

Projektas Tiltui per Nerį
VILNIUS, rugp. 6 d.—Po

karinio penkmečio pabaigoje, 
vietoje dabartinio medinio til- ' 
to per Nerį, į Dzeržinskio ra
joną numatoma pastatyti nau
ją metalinį tiltą, šiomis die
nomis Lietuvos TSR Ministrų 
Taryba patvirtino naujojo til
to projektą — technikinę už
duotį.

Tiltas numatomas pradėti 
statyti ateinančiais metais. Tai 
bus didžiulis gelžbetonio ir 
metalo kūrinys.

pirmoj

Ji toli

SAN FRANCISCO.—Laiva- 
krovių streikas tebeina. Sa
vininkai mano, kad Taft-Hart
ley įstatymų naudojantis jie 
galės unijas griauti, o kelios 
unijos čia tvirtai laikosi? Lai- 
vakrovių, jūrininkų ir pama
rio darbininkų unijos susibū- 
rusios bendrai veikia ir 
dideles jėgas.

Šios unijos pažangios, 
remia Henry Wallace ir
gresyvių Partiją, dėl to ir CIO 
centras tik žodžiais šį streiką 
parėmė, darbais nesistengia 
pagelbėti.

Verta ’ pastebėti, kad CIO 
centro viršininkai visgi nesikė
sina unijų 
ganizuoti,” 
nieko iš to 
Bridges ir
yra labai įtakingi vadai .

Kitas streikas yra aliejaus 
darbininkų. šiame streike 
įvyko eilė stiprių susirėmimų, 
ypač apie Richmond, Cal., kur 
yra stambios aliejaus įmonės.

turi

Jos
Pro-

mašina. Tai 
geresnės koky-

fabriko darbas

Chicagos Žinios

čionai išdirba dau- 
anglių kasyklom ma

pasibaigus kompanija

XIV
Tyla, viešpatavusi ligorbinėję, gal bu

vo geriausi vaistai, kokių dabar reikėjo 
Saburovui. Bet nors jis jautėsi vis ge
riau ir geriau, jis vis dar nenorėjo truk
dyti tos tylos, kurioje buvo taip ramu ir 
gera. Paskutinėmis savaitėmis Stalin
grade jis tiek įsakinėjo, rėkė, įtikinėjo, 
ginčijosi, jo| jam malonu buvo tylėti, ir 
jis pagarsėjo pačiu nekalbiausiu ligoniu 
palatoje. Jis gulėjo ir. tylėjo. Jis neno
rėjo kalbėti.

Ir net aštuntą dieną, rytą, kai į jų pa
latą savo lengva, negirdima eiseną įbėgo 
Ania ir, praėjusi tarp lovų eilių, atsisė
do prie jo kojų, jis nenorėjo kalbėti. Jis 
vęs nuvilko visą tą nuolaužų krūvą ir 
nušliaužė. Keista, kad jis nieko neatsi
mena!

Paskui Ania papasakojo, kaip jį atne
šė į ba tali joną, kaip ji pamatė jį neštu
vuose ir priėjo prie jo.

Dabar, pasakodama tai, ji pažiūrėjo į 
jį tokiu tiesiu žvilgsniu, kokiu žiūrima, 
kai jau nieko nebesirenkama ir nieko ne- 
sibijoma. ( i

— Aš pamačiau jus gulintį, — pasakė 
ji. — Man pasidarė baisu, aš pagalvo-

— Parodykite.
Ji praskleidė chalatą, ir jis pamatė 

prie palaidinės Raudonosios Vėliavos or
diną, tik neapdulkėjusį, ne su apskilusiu 
emaliu, kaip jo, o visai naujutėlaitį, bliz
gantį.

Ania akies kampu taip pat pažiūrėjo į 
ordiną. Ji atrodė labai patenkinta.

Jis pasikėlė ant alkūnių.
— Mielasis, —-tarė Ania, meiliai siek

dama abiem rankomis jo pečių ir kartu 
atsitraukdama. — Mielasis, — pakarto
jo jį-

Jis nuėmė nuo savo peties vieną jos 
ranką ir pabučiavo ilgu bučiniu. Ania 
nuraudo, bet rankos netruktelėjo ir net 
neatsitraukė, bet vis žiūrėjo į jį atidžių 
laimingu žvilgsniu. z

— Ania, — pradėjo jis jausdamas, 
kad jo sieloje susikaupė tiek daug, zkad 
jei jis nepasakys jai apie savo meilę da
bar, šią minutę, tai po penkių minučių, 
kai ji išeis, jis neišlaikys ir tą papasakos 
sesutei ,daktarui, pirmajam, kas prieis 
prie jo, — Ania, jei ne karas...

Jis norėjo pasakyti, kad jei ne karas, 
tai jis tuojau pat išvežtų ją iš čia ir nie
kados daugiau nebepaleistų.

— Jei ne karas, mes nebūtume susiti
kę, taip? Juk taip? — ątkakliai pakarto
jo ji, tarsi bijodama, kad jis ginčysis.

— Taip, — pasakė jis. — Aš tą ir no
rėjau pasakyti, tu įspėjai rriano mintį.

Jis pirmą kartą jai pasakė “tu.”
(Bus daugiau)

vadovybę “peror- 
nes jaučia, kad 

neišeitų. Harry
Hugh Bryson čia

Progresyvių Partija čia va
dinasi Independent Progress
ive Party. Ji gaus daug bal
su. Atrodo, kad kai kurie 
jos kandidatai į Kongresą lai
mūs, ypač laimės jos remiami 
pažangūs demokratai.

Kalifornija turėjo kelis re
akcininkus Kongrese, kurie, 
kaip rodos, liks namie po šių 
rinkimų. Tai yra labai svar
bu. %
, Kad pabauginti silpniau po
litiniai nusiteikusius, prieš pat 
rinkimų dieną pradėti tyrinė
jimai laivų darbininkų vadų 
San Franciscoj, taipgi komu
nistų ir progresyvių atakos 
Los Angelėj.• /

Į Los Angeles atvyko ge- 
neralio prokuroro padėjėjau 
Goldschein. Dešimts dsmenų 
patraukti grand džiūrėn ap
klausinėti. Jie atsisakė kal
bėti, tai teisėjas Hali pasiun
tė juos į kalėjimą už “civili
nį teismo paniekinimą/’ Toks

Iš Goodman Machine Co. 
Įmones

Šioje mašinų išdirbimo įmo
nėje dirba apie 1,200 darbi
ninkų.
giausiai 
šinas. '

Karui
per savo boselius pradėjo la
biau spausti darbininkus sun
kiau dirbti. Ypatingai šiais 
metais nekurtuose departmen- 
tuose, kur buvo dw boseliai, 
jų skaičių padvigubino. Tiks
las—daugiau išspausti darbo 
iš darbininkų ir kartu žiūrėti, 
kad darbininkas su ‘darbinin
ku nesusieitų pasikalbėti. Jei
gu boselis maišosi tarpe ma
šinų ir darbininkų, aišku, dar
bininkas turi būti savo vieto
je—nosį prikišęs • prie maši-’ 
nos.

Pereitą pavasarį trijų sa
vaičių streikas buvo ne tiek 
algos pakėlimo klausimu, kiek 
sutarties atnaujinimo reikalu. 
Kompanija vilkino panaujini- 
iną sutarties, taip kad UE- 
CIO lokalas 1150 buvo pri
verstas skelbti streiką.

Kompanijos boseliai kuo to
liau, tuo garsiau pradeda 
reikšti, kad turi būti didesnė 
produkcija, kad praėjo gert 
laikai. Ypatingai su " ragini
mais landžioja prie senesnių 
darbininkų. Kita, jei darbi
ninkas mažai nusimano apie 
savo ir"unijos reikalus, tai to
kiam būna geriau. Jam duo
da geresnį darbą ir tiek ne
verčia dirbti. Bet boseliai la
bai pradeda daugiau tėmyti 
susipratusius. Jiems duoda 
prastesnį darbą ir ieško prie
kabių, net kai kuriems pasako, 
kad galite mesti darbą.

Klausimas, kodėl taip yra, 
kad kompanija per boselius 
kelia galvą, nežiūrint, kad čia 
yra unija? Ogi todėl, kad 
darbininkai mažai telanko 
unijos mitingus. Maža dalis 
jų teskaito savo unijos orga
ną, kurį gauna kiekvienas. 
Kompanija tą viską gerai ži
no.

Taigi, Goodman Machine 
Co. labai apsimoka turėti di
desnį skaičių formanėlių ne
kurtuose skyriuose, kad dau
giau išspaudus iš darbininko 
naudos. Toks padauginimo 
formanėlių dalykas tėra ma
ža skale, bet jeigu darbinin
kai nebudės ir unijos susirin
kimų nelankys, tų klausimų 
nediskusuos, tai bus ‘visuose 
skyriuose pravesta skubos si
stema su boselių • padidintu 
skaičium.

Naujus darbininkus ima tik 
jaunus, baigusius mokyklą, 
kurie savo reikalus labai ma
žai nusimano jr “neįdomau
ja,” kaip nekurie išsireiškia.

Šiomis, paskutinėmis dieno
mis labai žiūri, kad darbinin
kai nediskusuotų Progresyvių 
Partijos klausimo, nebūtų agi
tacijos už Henry Wallace.

Naudoja “raudoną baubą,” 
kad prtslėgti sutfipratusiusr

Ne Mašinistas.

Įvykdė Metinį Planą

MAŽEIKIAI, rugp. 6 d.— 
Rugpiūčio mėn. 3 dieną Ma
žeikių linų apdirbimo fabrikas 
pirma laiko įvykdė metinį ga
mybos planą. 101.58%.

Sėkmingai metinį planą vyk
dant pirma laiko, aukštu dar
bo našumu pasižymėjo briga
dininko Kūrio antrosios pa
mainos brigada.

Gauti Inkubatoriai

VILNIUS, rugp. 6 d.—Į Vil
nių iš Kijevo atvežti inkuba
toriai visoms naujai steigia- 1 
moms Lietuvoje inkubatori- 
nėms stotims: Marijampolėje. 
Klaipėdoje ir Vilniuje. Tai 
naujausios konstrukcijos inku
batoriai, kurių kiekvienas ga
li išperinti po 20 tūkstančių 
viščiukų iš karto.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. j Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway fr Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

kitokių

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūletių Sandelio

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, Daimantinių Vedybi
nių žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyrišky 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū- 
lėrių. Taipgi Costume Džiūlerių Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikj/s Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

i

Telefonas STagg 2-2173

Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) '

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj' kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder 
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

1113 Mt. Vemon Si
PHILADELPHIA, PA.

\

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Lapkr



Patarimai Aktoriams
1. Rapoportas

(Tąsa)

-* Vėliau, beruošiant pjesę, kiekvieno už-’ 
siėmimo penkiolika' dvidešimt minučių 
laiko galima skirti tiems pratimams, 
kad, prieš pradėdami repeticiją,* darbin
gai nusiteiktume.

Čia pateikiame kai kuriuos šių prati
mų. Anksčiau nurodyta linkme galime 
juos įvairinti, daryti sudėtingesnius, at
sižvelgiant į tai, kas jau buvo išeita, įsi
savinta, ir sugalvoti naujų, siekiant tų 
pačių tikslų, vadinasi, paliekant reikia
mų pratimų pobūdį.

► PRATIMAI DĖMESIUI LAVINTI
4 , Pradėsime nuo paprasčiausių pratimų

dėmesiui lavinti.
/ Visi pratimo dalyviai susėda į eilę,

pirmasis pasako žodį (bet kurio daikto 
pavadinimą, kilusį mintyse,, pavyzdžiui, 
“stalas”), antrasis pakartoja pirmąjį 
žodį ir priduria savąjį (pavyzdžiui, “kny
ga”), trečiasis pakartoja abu tuos žo
džius ir priduria trečią, ketvirtasis — 
ketvirtą ir 1.1. Vadinasi, jeigu pratimą 
daro dešimt žmonių, tai dešimtasis turi 

. pakartoti devyn-is anksčiau pasakytus 
žodžius ir pridurti dešimtą. Paskiau 

• pirmasis pakartoja dešimt anksčiau pa
sakytų, žodžių ir priduria vienuoliktą, t. 
y. pradeda ratą iš naujo. Kiekvienas su
klydęs iš pratimo pasitraukia, lieka vien 
tie, kurie teisingai (iš eilės) pakartoja 
žodžius.

Ant stalo padrikai padedama keletas 
daiktų: knyga, pieštukas, degtukai. Ku
rį laiką atidžiai stebėkite ir stenkitės at
siminti, kaip tie daiktai guli ir koks yra 
tarp jų santykis. Paskui jūs nusigręžia- 
te, o pratimo vadovas tuos daiktus vie- 

G naip ar kitaip sudėlioja. Po to, atsigręžę 
į stalą, jūs vėl turite sudėlioti daiktus 
sena tvarka. Vadovas ir dalyviai jums 
nurodys, ar tiksliai jūs atsimenate, kaip 
daiktai buvo sudėlioti.

Imkite kurį nors paveikslą ir, sukau
pę į jį savo dėmesį, stenkitės ko geriau
siai įsiminti: kokie daiktai jame nupieš
ti, kokių spalvų jie yra, kokia tvarka su
dėstyti, koks yra paveikslo siužetas; pas
kui, padėję paveikslą į šalį, stenkitės 

.. kiel galima tiksliau papasakoti pratimo 
•* vadovui visa, ką esate įsiminę.

“V eidrodis.“ Du, atlieką pratimą, su
stoja vienas prieš kitą: vienas daro jude
sį, kitas tuo tarpu, lyg veidrodyje, jį pa
kartoja. Vadovas tikrina ir nurodo, kas 
buvo atlikta neteisingai.

“Režisierius ir aktorius.“ Kaip ir ana
me pratime, du dalyviai sustoja vienas 
prieš kitą (nedideliu atstumu). Pirma
sis — “režisierius” — žengia kelis žings
nius į priekį, sustoja ir parodo tris ar 
keturis paprasčiausius judesius, pavyz
džiui, ištiesia ranką į priekį, sugniaužia 
kumštį, nuleidžia ranką ir grįžta į sa
vo vietą. Tuoj pat antrasis — “aktorius” 
— pakartoja “režisieriaus” padarytus 
judesius; žingsnių skaičius ir judesių 
greitumas, eisena, rankos pirštų padė- 

, \ tis, pakeltos rankos aukštumas, žodžiu,
visos judesio detalės, “aktoriaus” turi 
būti pakartotos be priekaišto tiksliai.

. “Aktoriui” baigus pratimą, “režisierius” 
t, turi pasakyti ir parodyti, kokių klaidų 

buvo padaryta pakartojant, o tai verčia 
jį patį (“režisierių”) atsiminti visas kal
bamojo judesio detales. Paskui darą pra
timą pasikeičia vaidmenimis: “aktorius” 
tampa “režisieriumi” ir rodo judesius, 
o “režisierius,” tapęs “aktoriumi,” juos 
pakartoja.

“Šešėlis.“ Pirmasis dalyvis vaikšto ir 
bevaikščiodamas daro savo nuožiūra ei
lę judesių: sustoja, atsigręžia, pasilen
kia, aplamai, staiga pakeičia padėtį; o 
antrasis, kaip šešėlis, neatsitraukdamas 
seka paskui jį, stengdamasis suvokti ir 
pakartoti visa, ką daro pirmasis. Jude
sių pobūdis ir greitumas negali būti “se

ll sėlio” nepastebėti. Todėl antrasis moki- 
r nys, vaizduojąs “šešėlį,” turi visą laiką 

būti judesius rodančiojo užpakalyje. Ži
noma, čia negali būti Tokio tikslaus pa
kartojimo kaip “veidrodžio” pratime. 
Juk “šešėlio” judesiai nepakartoja, o vei
kiau sutampa su mūsų judesiais, neretai 

'juos pabrėždami ir labiau paryškindami.
Vis dėlto šiame pratime, kaip ir aname, 
pirmasis (rodąs judesį) neturi skubėti, 

Kg o, atvirkščiai, veikdamas kiek lėčiau, ne
gu paprastai, atskirti judesius ir daryti 
juos ryškiai.

Tą pratimą galima atlikti visai 'gru- 
. pei kartu: pirmasis veda, kiti eina vie- 

r nas paskui kitą žąsele, stebi ir pakartoja 
prieš iį

Visi šie pratimai lavina mokinių pa
stabumą ir, griežtai juos atliekant bęi 
vadovui tikrinant, ugdo drausmingumą 
ir yra labai naudingi busimajam scenD 
niam darbui.

DĖMESIO ORGANAI IR DĖMESIO 
OBJEKTAS

Paskiau atliekami pratimai, laviną 
sugebėjimą valingai sukaupti dėmesį 
prie atitinkamo objekto.

« Vienas iš dalyvių grupės išeina į sce
ną arba į ją atstojančią vietą, pasiima 
kokį nors daiktą ir jį apžiūrinėja. Pa
mokos vadovas ir visi dalyviai jį stebi. 
Iš pradžių tai jus varžys, atitrauks jūsų 
dėmesį, kels sumišimą. Stenkitės, tačiau, 
susidomėti apžiūrinėjamuoju daiktu, 
kaip sakoma, iš esmės, stenkitės šį susi-- 
domėjimą išvystyti, bet ne apsimesdami, 
ne tyčiomis, ne kitiems, o patys nuošir- 

. džiai organiškai 'domėkitės prieš juš 
esančiu daiktu, — tada kiti žmonės kam
baryje bus jums antraeilis dalykas, jūsų 
nevaržys. Pačiame daikte jūs pastebėsi
te vis naujų ir naujų požymių, kurių 
anksčiau nebuvote pastebėję, nors daik
tas būtų buvęs jums iš seniau žinomas. 
Paimkite, pavyzdžiui, kaip dėmesio ob
jektą kėdę, taburetę ir vispusiškai jas 
apžiūrinėkįte, pradėdami spalva, forma, 
papuošimu įr baigdami atskiromis ma
žiausiomis smulkmenomis; susidomėki
te, kaip jie buvo padirbti, kada, kokiomis 
aplinkybėmis ir t.t.

Palaipsniui susidomėjimas daiktu vis 
didės, ir jūs imsite jį apžiūrinėti susido
mėję iš tikrųjų, organiškai — tada pra
timą galima laikyti baigtu.

Pratimo vadovas turi labai atsargiai 
ir atidžiai domėtis pratimą atliekan- 
čiuoju. Reikia mokėti atskirti tikrąjį, or
ganiškąjį dėmesį nuo formalaus, dirbti
nio.

Šis skirtumas pasireiškia smulkiau
siais elgesio bruožais, kartais beveik ne
pastebimais : ■> kaip mokinys laiko daiktą 
rankoje, kaip sėdi, kaip žiūri ir t.t. Jau 
iš pat pradžių yra svarbu nukreipti pra
timą atliekantįjį teisinga linkme, neleis
ti jam apgauti žiūrovo ir tuo nukrypti 
pačiam į veiksmo formalaus rodymo pu
sę, neleisti tikrąjį veiksmą, tikrą vidujį 
aktyvumą pakeisti padirbiniu, formaliu 
pamėgdžiojimu. Mes, įvertindami prati
mą, turime vadovautis “tiesos jausmu” 
— savybe, būtinai reikalinga tiek akto
riui, tiek ir režisieriui. Vėliau mes dar 
kartą išsamiau šį terminą apibrėšime, 
o tuo tarpu pasitenkinsime tuo, ką kiek
vienas musų — aktorius ir žiūrovas — 
žino iš patyrimo: kai mes matome, kad 
aktorius falšuoja, veikia neteisingai, jau
čiamės nemaloniai, mumyse pasipiktina 
tiesos jausmas. Tai yra tas pats, kaip, 
pavyzdžiui, muzikinė klausa. Muzikas 
negali neturėti klausos, aktorius negali 
neturėti tiesos jausmo. Juo labiau nega
li neturėti klausos muzikos mokytojas, 
nes jis negalėtų’atitaisyti suklydusio mo
kinio; lygiai taip pat negali neturėti tie
sos jausmo režisierius — scenos mokyto
jas, kada nukrypimas nuo tiesos yra dar 
labiau sudėtingas ir sunkiau apčiuopia
mas negu muzikoje. Lygiai tiek pat, 
kiek muzikui klausa, aktoriui yra reika
lingas mažesnio ar didesnio laipsnio tie
sos jausmas, kuris gali būti' lavinamas 
ir iki tam tikro laipsnio tobulumo vysto
mas.

Toliau pereikite prie “klausos” prati
mų, Išėjusis į sceną ima klausyti, nusta
to'objektą, pavyzdžiui, gatvės triukšmą. . 
Juo nuoširdžiau,' aktingiau jis įsiklau
sys į šį triukšmą, juo labiau susidomės 
priežastimi, kuri jį sukelia, juo bus tei
singesnis' ir naudingesnis pratimo rezul
tatas. . ‘

Aktingajam dėmesiui stiprėjant, jūs 
pastebėsite, kad girdite ir kitus garsus, 
pavyzdžiui, triukšmą kambaryje. Bet 
kartu visa, kas girdima, išskyrus pasi
rinktąjį objektą, nublanks, nutols, ir, at
virkščiai, išaugs, išryškės tas objektas, į 
kurį yra tiukreipta jūsų; klausa.

Tai ypač išryškėja per pratimus, kai 
pakaitomis nukreipiamas- dėmesys tai į 
vieną, tai į kitą objektą.’

Štai, jūs klausotės gatvės triukšmo,x 
sukaupę dėmesį prie šio objekto, paskiau 
jūs nukreipiate dėmesį, sakysime, į kiše
nėje ar ant rankos esančio laikrodžio tik
sėjimą. Sukaupkite kurį’ laiką dėmesį 
prie to, paskui* įsiklausykite į sieninio 
laikrodžio, tiksėjimą arba triukšmą gre
timame kambaryje ir kaskart įsiklausy-

bn*)

’ >. ■ - ' '

Iš ARGENTINOS
MALONUS SVEČIAS

“Vienybės” sukakties proga 
Argentinos lietuvių kolonija 
turėjo malonų svečią iš Uru
gvajaus. Tai draugas Jonas 
čeplikas, žymus Urugvajaus 
lietuvių veikėjas, Urugvajaus 
Lietuvių Centro Cerro Sky
riaus pirmininkas. Jis kaipo 
atstovas nuo Urugvajaus lie
tuviu atvežė sveikinimus ir 
linkėjimus mūsų kolonijai ir 
“Vienybei” nuo tėvyniečių, 
gyvenančių antroj pusėj La 
Platos. Grįždamas parvežė 
karštus mūsų sveikinimus tos 
šalies lietuviams.

Atvežęs sveikinimus “Vie
nybei” nuo Urugvajaus lietu
vių organizacijų ir laikraščio 
“Darbo,” draugas J. Čeplikas 
ir asmeniškai pasveikino mūsų 
laikraštį skirdamas jam dvi- 
dešinlts pesų.

Gaila, kad toks malonus sve
čias mažai laiko pabuvo mū
sų tarpe. Dėkodami už atsi
lankymą, linkime pasekmingai 
darbuotis nuolatiniame savo 
užsiėmime.

Taipgi Urugvajaus lietuvių 
pažangiojo judėjimo uolus 
veikėjas, drg. Juozas Domkus, 
per drg. J. čepliką įteikė 
“Vienybei” pasveikinimą su 
dvidešimts pesų paramos/ 
Ačiū!

TRYS METAI
Jau sukako trys metai nuo 

to laiko, kai pasirodė pirmas 
numeris mūsų mylimo laikraš
čio “Vienybės,” kuris ryžtin
gai kovodamas su sunkia pa
dėtimi laužiasi Į ketvirtus me
tus sutrindamas po savim vi
sas pasitaikiusias kliūtis, eina 
skleisdamas tiesoš' ir kultūros 
žodžius Pietų Amerikos lietu
vių tarpe.

“Vienybė” per tą laikotar
pį tapo populiarišku ir visų 
mylimu laikraščiu. Su kuomi 
tik pakalbėsi apie spaudą, 
dauguma pirmą pagyrimą tuo
jau paskiria Argentinos pa
žangiųjų lietuvių laikraščiui 
“Vienybei.”

“Vienybė” yra išlaikoma ir 
remiama Argentinos lietuvių 
pažangiosios kolonijos. Susi
pratę Argentinos lietuviai pe
tys petin dirba, aukoja savo 
poilsį, vagia miego valandas 
ir kaupia visas jėgas, kad jų 
laikraštis neturėtų nė ma
žiausių trūkumų, ir deda vi
sas pastangas, kad jis norma
liai lankytų savo skaitytojus. 
Visi rūpinasi, kad ' “Vienybė” 
progresuotų, tobulėtų ir jos 
tiražas kiltų. Tai yra sveikin
tinas ir gražus kultūrinis dar
bas mūsų brolių Argentinos 
lietuvių.

Žengiant “Vienybei” į ket
virtuosius gyvenimo metus, 
linkiu kuo geriausio pasiseki
mo ir laimingiausiai vykdyti 
visits užsibrėžtus darbus. Kad 
ir šiais ketvirtaisiais savo gy
venimo * metais 
lankytų
lietuvius skleidžiant tiesos žo
džius jų tarpe.

Linkiu' daug ir tvirtos ener
gijos kovoje prieš melą ir. vi
sokius fašistinius šmeižtus, ko
voti tvirtai prieš smetoninių 
likučių melagingą propagan
dą, kurią varo prieš mūsų 
Tėvynę Tarybą Lietuvą.

Daug ir širdingiausių svei
kinimų siunčiu “.Vienybės” re
dakcijai ir visai jos,vadovybei 
'už tokį gražų laikraščio su
tvarkymą jper tuos trejus me
tus ir kad ateityje vestų taip 
pasekmingai ,teisingai ir sąži
ningai tą atsakomingą darbą.

J. Žąliasai.

pasekmingai 
visus progresyvius

Sao Paulo.

Žiemos sezonu visur reikia 
ką nors . surengti dienraščio 
Laisvės paramai. Visi ir visur 
rūpinkimės sukėlimu Laisvei 
1949 metams biudžeto.

Laisvės koncertas, su nepa
prastai turtinga meno progra
ma, įvyks lapkričio 14-tą, Li
berty Auditorijoje, . kampas

Avė.,,110th St. ir Atlantic 
Richmond W’!t N, Y.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lieturis Kvietfcų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

u (kamp. 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikyihui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

854 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Žinios iš Lietuvos
Viršumplaniniai Gaminiai

Vilniaus “Spartos” trikotažo 
fabriko kolektyvas, Įsiparei
gojęs metinį gamybos planą 
Įvykdyti iki lapkričio 7 die
nos. nuolat keldamas darbo 
našumą, ne tik Įvykdo, bet ir 
žymiai viršija mėnesinius pla
nus. Liepos mėnesį gamybos 
plants natūroje Įvykdytas

Martinkėnaitė
Jos savo iš-

Įvykdė 192%.
K ral įkaitė ir

Gerai dirba kojinių ir triko
tažo siuvimo cechai. Kojinių 
cecho kolektyvas liepos mėne
si gamybos planą Įvykdė 147 
procentais. Aukštu darbo na
šumu pasižymi 
ir černiakienė. 
dirbio normą 
Mętelni kovaitė,
kitos įvykdo po pusantros ir 
daugiau išdirbio normų. Ko
jinių cecho kolektyvas liepos 
mėnesį davė 35 tūkstančius 
porų Įvairių kojinių viršum 
plano.

Trikotažo siuvimo cecho ko
lektyvas pereito mėnesio pla
ną Įvykdė 137.7%.

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmones
Mainantis orui, dauguma žmonių 

serga slogomis ir kitokiomis ligo
mis. Būkite prisiruošę, kad atsigin
ti nuo ligų, naudokite No. 2 M. J. 
Švilpas Salve-Mostis, kuri suteikia 
malonios šilumos. Gaivina kraują ir 
prašalina įvairius paviršutinius 
skausmus, kaip tai: reumatizmą, ko
jų ir rankų skaudėjimą, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų. Su
stingimą, neveiklumą, tirpimą, mėš
lungį. traukimą, nikstelėjimą, persi
šaldymą ir aštrų kosulį nuo persi
šaldymo. Greitai gausite pagalbą.

Taipgi kurie turite odos ligas, iš
bėrimus, votis, (rash), nušašimą, 
Athlete’s Foot, Sinus, nudeginimą, 
nušutimą, nosies ar burnos nesvei
kumą,' ronas (tik ne vėžio), • kojų 
tynimą ir skaudėjimą, vartokite 
No. 3 M. J. S. Miracle Salve. Ši 
mostis stebėtinai greit gydo. Kaina 
tik $1. Jeigu turite kokius niežėji
mus ar Poison Ivy. vartpkite No. 4 
Salve, nuo niežėjimo. Kaina $1.

Jei turite piles (varvančias ar 
ne), vartokite No. 5 naujai išrastą 
mostį, tuoj prašalina piles be pjaus
tymo. Kaina tik $2 už dėžutę.

No. 1 M. J. S. Miracle ^Ointment 
nuo danties skaudėjimo. Prašalina 
gėlimą- ir smegenų (gums) nesvei
kumą. Kad ir neturite dantų ir 
skauda smegenis, tai tuoj gausite 
pagalbą nuo šios mosties. Kaina $1. 
Kurie pirksite už $5, gausite ekstra 
dovanoms vieną dėžutę.

- Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money-orderį ar čeki. 
Iš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti pas

E. Beirs {vaistinėj) 158 Park St.
(adv.)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NAMŲ DARBININKS
Guolis ant vietos. Nuosavas kambary*. 

Nereikės virti. Vienas kūdikis. Yra skal
biama mašina. H. JACOBS, 3321 Glen
wood Rd., Brooklyn. z GEdney 4-3286.

..............

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

IKI 50 METŲ AMŽIAUS
Manhattan Ir Brooklyn. 

Pradinė Alga $88 Weekly.

Dienom ir Naktim. 5 Dienų Savaitė. 
Nuolatinis Darbas. Apmokamos Va- x 
kacijos. Nemokama Ligoninėj Prie
žiūra ir Chirurgijos Aptarnavimas. 
Nemokama Grupinė Apdrauda.

Kreipkitės 9 A. M. iki 3 P. M.
3-čios Lubos, 41 Broad St., N. Y. C.

(263-264)
I "■■!!>. i I ■įlf

navos plytinės pajėgumas pa
didėjo daugiau kaip keturgu
bai. ' ' •

Apskrities pramonės kombi
natas rugpiūčio 1 dieną įvyk
dė 9 mėnesių gamybos planą.

Apskrities pramonės kom
binatas rugpiūčio 1 dreną 
Įvykdė 9 mėnesių gamybos 
planą. B. Milašius.

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs kepėjas (ba

ker). Turi mokėti pilną keptuvės 
darbą. Alga gerd. Yra progų. Taip
gi reikalingas vairuotojas (driver). 
Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
j K. & P. Bakery, 131 Inslee PI., 
Elizabeth, N. J.

Telefonas: Elizabeth 2-9283.
(264-266)

Įvykdė 9 Menesių Planą
KAUNAS.—Apskrities prą- 

I monės kombinatas, gavęs per 
antrąjį metų ketvirtį 11,000 
rublių pelno, gerai dirbo ir 
liepos mėnesį. Mėnesinis pla
nas Įvykdytas 146%, gaminių 
savikaina sumažinta 18.6%, 
palyginti su 1947 m. Kombi
nato Įmonės, lenktyniaudamos 
viena su kita ir su Kėdainių 
apskrities pramonės kombina
to įmonėmis, spartina gamy-

Naujasodžio durpyno ko
lektyvas įvykdė 70% sezoni
nio durpių gamybos plano ir 
Įsipareigojo šiemet virš plano 
pagaminti 150 t. durpių,. Jo-

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5172

I Egzaminuojam Akis, 
i Rašome Receptas 
Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

RONKONKOMA
8634

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. F.

Tęl. EVergreen 8-9770

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas. '

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N, Y_

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokame! 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

TELEPHONE 
STAGG 2-SO43

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi 

Mylimiems Pašar 
660 GRAND ST.

los, Duodamos 
Dovanai

g yud.—(Liberty, LHh. Anh 1948
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Iš Dariaus-Girėno 
Minėjimo Bankieto

Minint atliktą drąsią kelio
nę oro bangomis per Atlanti- 
ko vandenyną mūsų lakūnų 
Dariaus ir Girėno, amžinai ne
galima pamiršti jų pasiaukoji
mo aviacijos plėtimui ir lietu
vių garbei, šia proga pamin
klui statyti komitetas suruošė 
gražų bankietą paminėjimui 
penkiolikos metų sukakties 
nuo lakūnų skridimo. Įvyko 
spalių 16 d., Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo salėje, 
Brooklyne. Svečių buvo arti 
du šimtai.

Šį bankietą gausiai parėmė 
vietinės draugijos iš anksto 
užsisakant įžangos bilietų, ku
rių kaina buvo $3 asmeniui. 
Lietuvių Siuvėjų Unijos loka- 
las nupirko už $90; šv. Jur
gio Draugija, Atletų Kliubas 
ir Maspetho Lietuvių Piliečių 
Kliubas po $30; Lietuvių A- 
merikos Piliečių Kliubas už 
$27; Lietuvių Siuvėjų Dirbtu
vių Savininkai už $18; Dr. 
Martino Liuterio Draugija ir 
SLA 38 kuopa po $15. Ka-

Petraška, Zaka-
K. Bund on is, V.

P. Radzevičius,

Y. Stunevičius, J. Sadauskas, 
P. šiuipis, P. Baltauskas, V. 
Karvelis. Po $2: A. Baltrū
nas, F. Venys, F. Račis, J. 

,Kuodis, A. Jakunskas.
Po $1 : 

rauskienė, 
Blažaitienė,
Linkus, Slavancienė, S. Vols
kis, Y. Andriuškevičius, J. 
Vaznys, J. Guzevičius, Bubne
lis, Grunskis, Y. Petruškevi
čius, J. Kairys, V. Paulauskas, 
Petrauskas, A. Raškys, V. A- 
domavičius.

Po $1 : F. White, A. Bub- 
nis, J. Stakevičius, A. Bul
vienė, F. Milas, F. Keberta, F. 
Skwar, J. Valaitis, M. Klimie- 
nė, M. Danilevičius, J. An- 
druškevičius, A. Salavičius, 
Jos. Rimavičius, K. žemaitis, 
Julia Kalvaitis, Olga Reinka, 
K. Meskeravičius, V. Waši- 
lius, J. P. Montvila, adv. S. 
Bredes, Jr.

Po $1 : Billy Walter, P. Ma
čys, J. Aymanas, Agnes Rup- 
činskas, R. Povilauskas, Vero
nika Girnys, A. Jankeliūnas, 

j M. Žilinskas, Noreikienė, Sty
ra, J. Mackevičius, Patašius, 

. W. Bronius, J. Peterson, L. 
Kavaliauskaitė, K. Menkeliū-

dangi salė buvo neerdvi, to- naitė. Aukų
1 Smulkių $1.35.
jo: B. Zaruba, J. šaltis po $1, 

5.' Viso 
Už gau- 
ačiuoja-

Šaukia levy ir Moky 
tojų Konferenciją

CIO Mokytojų Unija šaukia 
tėvų ir mokytojų konferenci
ją šio mėnesio 20-tą, 1 vai., 
unijos patalpose, 206 W. 15th 
St., New Yorke. Jos tema:

“Pažadai ir jų vykdymas 
New Yorko mokyklose.”

Vyriausiais kalbėtojais bus 
New Yorko Universiteto 
School of Education tyrinėji
mų direktorius dr. Louis 
Raths, ir Arthur S. Somers 
Junior High School prįncipa- 
las dr. Morris Hertzig.

Sekmadieni buvo užsidegęs 
Walton Junior High School 
sandelio kambarys, kuriame 
sužalota nemažai turto, nors 
ugnį pavyko užgesinti bėgiu 
20 minučių. Įtaria, kad gal 
valkiozai tiksliai padegė.

Kliubiečių Žinios

jaunasis 
apie ligonių 

Sergančių nėra per
il* jų padėtis nėra kri
vi e n as lankytojas pra- 

kad jis daug kartų li-

Komisijonierius Kaltina Pieno 
f irmas Del Pieno Kainų

Pigesnės mėsos yra pi
gesnėmis ne dėl to, kad jo
se iš tikro būtų mažiau 
maistingumo, bet dažniau
sia dėl to, kad jos kietos. 
Tai dėl to yra malūnėliai, 
plakimas dantuotais kočio- 
lais, kirvi ūko pentine ir ki
taip.

goninėms, mokyklose mokinių 
užkandžiams, vaikų ir senu
kų prieglaudoms.

1 Tyrinėjimų komisionierius 
John M. Murtagh pirmu kar
tu tų tyrinėjimų eigoje pava
dino tris didžiausias pieno 
miestui pristatymo firmas 
monopolistinėmis. Seniau jis 
vis tas firmas paskaitydavo 
tiktai dalyvėmis suokalbio.

Murtagh monopolistinėmis 
pavadino' Borden, Sheffield ir 
Dairymen’s League (ant bon- 
kos—Dairy lea) firmas. Jas 
kaltina, jog jos kontroliuoja 
kiekį miestui pristatomo pie
no, kad tuo būdu galėtų su
daryti dirbtiną pieno stoką ir 
dėl to pakelti kainas.

Iki šiol, tačiau, komisionie- 
riaus tyrinėjimai nesigilina ar 
mažai gilinasi į bendrai gy
ventojams parduodamo pieno 
sritį. Vyriausia tiria prista
tymą pieno miesto valdžiai, 
ku/ri perka jį miestavoms li-

Murtagh pareiškė, jog kėli
mui kainų nėra, nebuvfi 
mato. Kad dėl to kaltaš 
tai firmų nesuvaldomas 
durnas, nes “Borden’o 
Sheffield’© pelnai 1948
tais pasiekė aukščiausį laips
nį.”

pa- 
tik-
go- 

ir
me-

Rasta netikėtai mirusi Vic
toria Schools, scenos ir vaka
rinių klubų dainininkė. Jos 
kūną paėmė ištyrimui priežas
ties mirties.

SUSIRINKIMAIKomisionierius priminė, kad 
kėlimas kainų nėra naujas ir 
kad kova prieš lupikavimą nė
ra nauja. Jis nurodo, jog 
dar “1882 metais pienu pre
kiaujančiųjų organizacija bu
vo panaikinta valstijos genera
linio prokuroro įsaku,” nes ji
nai “suokalbiavo apriboti 
miestan įvežamo pieno kiekį 
ir nustatyti ir kontroliuoti kai
nas.”

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 1 kp. susirinkimas įvyks' 

lapkr. 11 d., 8 v. v., 419 Lorimer St. 
Šis susirinkimas bus svarbus, nes 
kalbės, A. Bimba, jis analizuos prezi
dentinių rinkimų klausimą. Taipgi 
nariai gaus knygą šiame susirinki
me — “Žmogus ir Mašina.” — J. 
W. Thomsonas, org. (264-265)

Lapkričio 5 d. įvyko Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo 
susirinkimas. Kaip paprastai, 
narių nebuvo daugiausia, bet 
daug darbų atliko susirinku
sieji.

Mūsų sekretorius 
Linkus pranešė 
stovį, 
daug 
tiška, 
nešė,
goninėje lankė Joną Liaukų ir 
sykiu smarkiai pabare kliubie- 
čius už jo nelankymą. Kaip 
daugeliui yra žinoma, tą vyrą 
patiko didelė nelaime einant 
gatve. Iš minėto lankytojo 
pranešimo sužinojome, . kad 
jį užgavo sunkvežimis ir jo 
koja yra sudaužyta į kavalkus. 
Jau ilgai jis guli ligoninėje 
ir dar nesimato pabaigos.

Apgailėtina. Jis buvo ge
ras mūsų kliubo patrijotas ir 
rėmėjas, tad visi kliubo geri 
pabijotai siunčia Jonui Liau- 
kui užuojautos žodį. Linki 
laimingai pasveikti ir vėl dar
buotis savo kliube.

SLA 38-ta kuopa prisiuntė 
laišką su tikietais. Nupirkta 
10 tikietų. Taipgi buvo laiš
kas su tikietais nuo SLA 303 
kuopos, kaip jie vadinasi, 
“tremtinių.” šie tikietai tik 
pasiūlyti nariams, kurie norė
tų dalyvauti, nusipirkti. Mū
sų kliubas yra pašalpinis, tai 
perka ti kietus tik tų ’organi
zacijų, kurįos perka mūsų ti- 
kietus, vadinasi—vietinių se
nų organizacijų.

Kliubiečiai jau rengiasi 
prie pasitikimo Naujų Metų. 
Išrinko komisiją paruošti tikie- 
tus ir prirengti valgių ir gėri
mų — rengiasi prie didelio 
bankieto, kokio dar niekad 
nebuvo.

Komisija ateinantiems me
tams išvažiavimo busais pra
nešė, kad dar nebuvo teirau
tis parko, bet žadėjo atei
nančiame susirinkime jau 
pranešti, kokį parką gavo. 
Komisijai buvo pastebėta, kad 
nesuvėluotų.

J. Stakvilevičius.

svečiams ir giminėms'už taip 
gausų atsilankymą ir už gra
žias jiems' suteiktas dovanas.

Linkiu Misiūnams geroš svei
katos, ilgai gyventi ir daugiau 
tok i ų

C. BROOKLYN, N. Y,
LDS 46 kp. mitingas įvyks lap

kričio 10 d., 8 v. y., Liet. Neprigul- 
mingo Klubo Name, 269 Front St. 
Visi nariai būkite. (263-264>

Helsinki policija, Suomijoje, bruka i policijos vežimą 
streikuojančius indu gamintojus. Nežiūrint Finnish 
Federation of Labor viršininkų raginimo grįžti darban, 
darbininkai solidariai laikosi streike jau antras mėnuo.

Muzikaliniy Įdomybių
Vakaras Buvo
Įspūdingas

puotų turėti.
Puotos Dalyvis.

suma $95.25.
Vėliau auko-dėl tik keletui draugijų ta 

po pasiųsta įžangos bilietų.
Svečiams pasivaišinus. įžan- 1 ir Juozas Avižonis 

gos žodį tarė paminklo fon
do komiteto 1 
Kundrotas ir pakvietė to ko
miteto pirmininką J. Šaltį ves
ti toliau tvarką.

Priminus šio bankieto svar
bą, svečiai pagerbė žuvusius 
lakūnus Darių ir Girėną atsi
stojimu vienai minutei.

Toliau, iškvietė draugų at
stovus, fondo narius ir šiaip 
darbuotojus pareikšti savo 
mintį. Kalbėjo: K. Kreivė
nas, J. Ambrozaitis, J. Gla
veckas, adv. S. Briedis, Jr., 
J. Peterson, Jasaitis, J. Ay- 
manas, F. Vaitukaitis, S. Vols
kis, V. Vaiginis, A. Baltrū
nas, P. Radzevičius, S. 
miskis, Sofia Petkus, K. 
keliūnaitė (atvykus iš 
jos), fondo iždininkas 
Montvila, F. Milas (jis ir dai
navo)-, ir artistas Vijeikis, ką 
tik atvykęs iš Brazilijos. Nuo 
vietinių laikraščių kalbėjo: 
D. Klinga, L. Kavaliauskaitė 
ir J. Paulauskas.

Užbaigoj kalbėjo bankieto 
šeimininkė Bronė Spudienė, 
ji paruošė skanų maistą ir do
vanai. Jai pagelbėjo: Uršulė 
Ballas, Sofia Petkus ir Uršu
lė Krizinauskienė. Į stalus 
patarnavo Alena ir Lucie Tiš- 
kaitytės ir Marijona Akelie- 
nė„ Apart šių, dar dirbo: 
Al Balčiūnas, J. Brazaitis, M. 
Stakovas, P. Kyrius ir J. Viš- 
nius. Buvo renkamos aukos 
paminklo naudai, surinkta 
$96.60. Pramoga vyko geroj 
nuotaikoj, prie muzikos, su 
lietuviškais šokiais.

Visiems ir už viską nuošir
džiai dėkojame.

, ‘ Fondo Korespondentas

i- I gauta aukų $103.60. 
narys Kazys I sias. aukas maloniai

Aro-
Men-
Itali-

Aukos Dariaus-Girėno 
Paminklui Statyti, Surinktos 
Minėjimo Bankiete, Piliečių 
Kliubo Salėje, Brooklyne, 
Spalių 16 d., 1948 m.

Aukojo po $5: V. Vaiginis,

I

•J-:.AŽT A

me.
Paminklui 
Komitetas.

Statyti

Miestas Ves Kampaniją 
Prieš Venerines Ligas

prieš ve-

bilionus 
kuris iš- 
ir ligoni-

sifiliu ir goncrė-

gydymu tų, kurie 
esant sergančiais, 

ištisą mėnesį, visu

Didžiojo New ,Yorko Svei
katos Departmentas, bendrai 
su valstijiniu ir visašališkai- 
siais sveikatos departmentais, 
pradėjo kampaniją 
nėrinės ligas.

Miestas gavo , 45 
vienučių penicillino, 
dalintas gydytojams
nių klinikoms gydymui naujai 
užsikrėtusių 
ja.

Greta su 
yra žinomi 
bus per
vajaus laiku, vedama švieti- 
mo-informavimo kampanija 
tikslu įspėti visuomenę tų li
gų saugotis ir padrąsinti dar 
nežinomus užkrėstus ateiti į 
klinikas ar pas gydytojus gy
dytis. Mat, prie tų ligų, kai
po socialių, yra jungiamos se
novinės pažiūros į “nekalty
bę” ir dėl to yra žmonių, ku
rie, bijodami prisipažinti, pa
tys kenčia leisdami tai ligai 
įsisenėti ir užkrečia kitus, li- 

’ gą plečia.
Sveikatos sargyboje stovin

tieji žmonės į tą ligą žiūri 
taip, kaip ir į visas kitas ligas 
ir pareiškia, kad juo greičiau 
visi žmonės bus informuoti 
apie tos ligos pavojus ir ga
limybes išsigydyti, -juo grei
čiau bus ji suvaldyta.

Moksliškai yra apskaičiuo
ta, jog mieste esama apie 
250,000 sergančių venerinė
mis ligomis, bet nežinomų, 
kad jie serga.

Eiliniai Bravarninkai 
Gaus Unijos Paramą

Jeanne Crain ir William Hol
den žvaigždėse filmos “Apart
ment for Peggy,” Roxy Teatre. 

New Yorke.

Pradėję kovoti prieš didelę 
paskubą darbe vieni patys, ei
liniai unijistai alaus išvežioto- 
jai 'ir jų padėjėjai džiaugs
mingai sveikino pranešimą, 
kad, pagaliau, ir jų unijos 
viršenybė pasižada jų “stopi- 
čių” paremti. ,

Eilinių vadovaujančio komi
teto pranešimas apie tokį cen- 
tralinės organizacijos nuo
sprendį bu/vo entuziastiškai 
pasveikintas Ridgewood Grove 
įvykusiame susirinkime praė
jusį sekmadienį.

Iki kas prisirengs parašyt 
plačiau, tenka bent trumpai 
pranešt, kad Lietuvių Meno 
Sąjungos Trečiosios Apskrities 
komiteto praėjusį sekmadienį 
Liet. Kultūriniame Centre su
ruoštas muzikalinių 
vakaras buvo labai

Gražiai pasirodė 
Merkytės vedamas
phijos Lyros Choras—ir dai
nomis, ir šokiais.

Ir visa programa davė la
bai gražaus įspūdžio.

Kadangi šis buvo jau. ket
virtas iš eilės mūsiškių meni
ninkų sekmadienis, tai šiuo 
kartu žmonėmis salė neprisi- 
pildė—buvo artipilnė.

S. V.

Port of New York Author
ity pagamino motoristams 
braižinius, parodančius, kur 
galima pasistatyti mašinas 
Manhattan centralinėje ir že
mutinėje dalyse.

įdomybių 
gražus.

Rožytės
Philadel-

Brooklyne areštuoti 5 asme
nys, Įtarti auto dalių vogime.

Majoras O’Dwyer Nori 
Perimti Miestavojo 
Radio Kontrolę

Majoro prašomas, Miesto Ta
rybos narys W. M. McCarthy 
įteikęs tarybai bilių pataisy
mui miesto 
taisyklių taip, 
joras turėtų 
miesto radio 
vadovavime.

Miestavoji ;
vadovybėje dviejų departmen- 
tų — Public Works, esančio 
vadovybėje Zurmuhleno, ir 
Radio Communications, su Sie
gel. Pirmojo departmentas 
išmoka štabo algas, o antra
sis kontroliuoja programas. 
Jiedu nesutariu. Majoras būk 
tikisis tuomi užbaigti tarp vir
šininkų ginčą.

Programoms vadovauja Sey
mour N. Siegel, majoro 0’- 
Dwyer’io paskirtas toms par
eigoms po to, kai jis atleido 
prie majoro LaGuardijos 
dirbusį tos stoties vedėju 
ris N. Novick’ą.

reikalų vedimo 
kad patsai ipa- 
vyriausį balsą
stoties WNYC

stotis dabar yra

AUTOMOBILISTAMS

Pagerbimo Puota
Edward G. Robinson vaidina

misteriškos galios asmenį fil

mo je ‘The Night Has a Thou
sand Eyes,” Paramount Tea

tre, New Yorke.

Dienraščio Laives Koncertas Įvyks

‘ŠĮ SekmadienĮ--Ar Turite Tikietą?

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

ilgai 
Mor-

leisti 
New

Pradėta išbandymas 
tik į vieną šoną trafiką 
Yorko 9-ta, Columbus, 10-ta ir 
Amsterdam Avenėmis. Dėl to 
uždrausta ten pasistatyti ma
šinas darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 6 vakaro.

Susirgimai ir mirtingumas 
nuo vaikų paralyžiaus New 
Yorke sumažėjo ’veik pusiau 
bėgiu spalių mėnesio. Rugsė
jį susirgo 265 ir mirė 9, o 
spalių mėnesį susirgo 14Q, mi
rė 5.

New Yorko Bryant Parke 
pražydo šimtai chrysanthemų, 
daugelio spalvų iv rūšių.

Central Brooklyne, spalių 30 
d., šv. Jurgio parapijinėje 
svetainėje, įvyko pagerbimo 
puota Vladui ir Kastancijai 
Misiūnams sukaktyje jųjų 15- 
kos metų vedybinio gyvenimo.

Misiūnai yra plačiai žino
mi kaipo seni Brooklyno gy
ventojai, malonūs ir visuome
niškai nusiteikę žmonės. Vla
das Misiūnas . yra pažangus 
žmogus, .taipgi yra nuolatinis 
dienraščio Laisvės skaityto
jas.

Šį pčkylį jiems suruošė jų 
artimos draugės Mrs.w M. Da- 
nerevičienė ir Mrs. M. Krau- 
čiūnionė. Svotu ir svočia bu
vo Mr. ir Mrs. J. Klokiai iš 
Astoria, L. L, žinomi biznie
riai. Pokylis buvo didelis, 
svečių susirinko virš trijų šim
tų. Tas liudija, kad Misiūnai 
turi daug gerų draugų.

Pokylio programos vedėjas, 
plačiai žinomas lietuvių visuo
menei advokatas Vižlanskas 
paprašė svečių nurimti ir 
statė Misiūnų „ gimines 
draugus, kurie palinkėjo 
siūnams ilgo ir laimingo 
venimo. Misiūnai taipgi
vo gražių dovanų nuo giminių 
ir svečių.

Vėliau jubiliejantas V. Mi
siūnas kalbėdamas nuoširdžiai 
dėkojo visiems rengėjams,

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St. z

Brooklyn, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių' kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6238

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N* 
Tel. EVergreen 4-9612

per- 
bei 
Mi-

ga-

GYDYTOJAS

S. S, Lockett, M. D. ■ 
223 South 4th Street i 

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom f 
6—8 vakarais J

Ir Pagal Pasitarimais. E
Telefonas EVergreen 4-0203 ?

Valandos:

TONY’S
.UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

j Savininkas I

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EVergreen 7-6868 

(9—12 ryte 
ji— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
'’•Oi™

Valandos:

■ Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BĄR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

r7T TDD5C D A D 411 GRAND STREET AlUJr Jr O DAIv BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729
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