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Pripažintos Unijos

I

vakar 
labai

pirma- 
dienos 
gražių

Mūsų Jaunieji Talentai. 
Laukiamasis Koncertai. 
Tolimosios Viešnios. 
Dar Vienas Festivalis. 
Geras Patarimas.
O Kaip su Akompanistais ?

Rašo A. BIMBA

savaitė atgal 
koncerte dai- 

Petronytė, Su- 
ir Amilia 

Dolo-

Jau senokai buvau girdėjęs 
dainuojant Violetą čypaitę. 
Jos pastangos dainoje apvaiai- 

jikavo ją dideliais pasisekimais.
Arba štai jauna Mažilytė. 

Čypaitės ir jos duetas susi
laukė nuoširdžiausių sveikini
mų.

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.
Šiuos krislus rašau
:nio ryte. B 

tebesu kupinas 
įspūdžių. Vakar Lietuvių Kul
tūriniam Centre buvo tikrai 
žavus parengimas. Tokio ne
sitikėjau.

Žiūrėjau ir stebėjausi mū
sų jaunaisiais talentais. štai 
jaunų vyrų ir moterų grupė iš 
Ph i 1 a d e 1 p h i j os, va d o vy b ė j e
malonios, gabios draugės Mer
kytės. Jų programa labai su
dėtinga, bet labai graži, įspū
dinga. O jie sako, kad čia 
dar tik pradžia, nes jų choras 
tapo tik neseniai atgaivintas.

Taip pat tikrai šauniai pa
sirodė Newark o ansamblis. Jį 
sumokė ir jam gabiai vado
vauja Walteris Žukas. An
sambliu taip gerai išlavintas, 
jog ir be savo mokytojo ga
lėjo savo užduotį pagirtinai 
atlikti.

Dažniaui mūsų programose 
turėtų dalyvauti pijanistas Ba- 
levičius.

Nepaprastai gabiai pasirodė 
smuikininkas Vyt. Dvaraskas.

Kas gi sakė, kad mūsų pu
blika nemyli muzikos? Turė
jote būti vakar parengime ir 
matyti, kaip mūsų publika 
šiltai ir audringai sveikino 
Balevičiu ir Dvaraska.

Aš pasakysiu, kad 
koncertai ■ pasidarė per 
dainiški. Reikia juose 
giau muzikos ir šokių meno! 
O talentų, kaip pasirodo, mes 
turime.

čionai paminėjau tik keletą 
lietuviškų jaunų talentų. Bet
gi tai tik mažytė dalelė. Jų 
užeisime visur, kiekvienoje 
kolonijoje.

Pavyzdžiui, 
Menkeliūnaitės 
navo Dolores
zana Kazokytė 
Young (Jeskevičiūtė). 
res ir Suzana dažniau pasi
rodo mūsų parengimuose, ir 
su kiekvienu pasirodymu jas 
publika vis labiau pamyli.

Klysta tie, kurie' sako, kad 
artisto dažnus pasirodymas jį 
“nunešioja.” Geras artistas 
su kiekvienu pasirodymu au- 
ga ir laimi naujų entuziastų.

Amilia Young beveik pirmu 
sykiu pasirodė. Ir pasirodė 
taip, jog nuo dabar ją mūsų 
publika norės dažnai girdėti 
mūsų parengimuose.

Laisvės
Atsimenate detroi- 

Visos septynios atva- 
mūsų publiką palinks- 
Jų šaunus pasirodymas 
valstijų meno f esti va-

O daugiau gabių lietuviškų 
talentų pamatysite' bei išgir
site šį sekmadienį 
koncerte, 
tietes ? 
žiuoja 
minti, 
rytinių 
lyje laimėjo joms garbingą 
vietą dienraščio metiniam 
koncerte.

Lai tos tolimos, talentingos 
viešnios žino, kad mes jų 
laukiame!* Mums bus dar vie
na proga pasižavėti jų balsais 
ir dainomis. <

Nežinau, kur ir besustoti.
Pasižiūrėjau į kalendorių ir 

pamačiau, kad Čia pat ir lap
kričio 27 ir 28 dienos. O to
mis dienomis So. Bostone 
jvyks Naujosios Anglijos lietu
vių meno festivalis. Prie jo 
ruošiamasi labai rūpestingai. 
Ten pasirodys mūsų talentai iš 

f kelių valstijų.
(Ttysa 5-me pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

KINU LIAUDIEČIAI 
MARŠUOJA ARTYN 
PEIPINGO, NANKINGO
Alkis ir Sumišimas Nankinge ir Šanghajuje; 
Turtingieji Bėga iš Kinijos Didmiesčiu

Kaltinimas Sako, Thomas Ėmė Sau Algas, Kurias 
Valdžia Mokėjo Nebuvėlėm Jo “Sekretorėm”

Nanking, Kinija. — Ko
munistų vadovaujama, kinų 
liaudies armija užėmė pozi
cijas už 85 mylių j rytus 
nuo Peipingo, buvusios sos
tinės.

Eina mūšiai tarp liaudie- 
čiu ir tautininku ties Su- 
chowu, kuris vadinamas 
vartais j tautininkų sostinę 
Nankingą. Komunistai-liau- 
diečiai atėmė iš tautininkų 
Šangčių, geležinkelių - vieš
kelių mazgą, 100 mylių į

Čiangas Atmeta Reikalavitnus 
Taikytis su Komunistais

Bizonijoj Saukiamas 4^500^000 
Vokiečių Darbininkų Streikas

Nanking, Kinija. ■ 
siminę tautininkai patarė 
jai prezidento - diktatoriaus 
Čiang Kai-šeko ragina jį 
taikytis su komunistais. To 
reikalauja ir milionai alka
nų kinų. Bet Čiang Kai-še- 
kas (gavęs padrąsinimą 
nuo Amerikos valstybės se
kretoriaus Marshallo) pa
reiškė, kad jis “dar 8 me
tus” pasiryžęs kariauti 
prieš komunistus.

Kalbėdamas savo parti
jos Kuomintango susirinki-

Išvengta Laivakroviu 
Streiko Rytuose

New York. — Praneša
ma, jog laivų kompanijos 
susitarė su Darbo Federa
cijos laivakroviais rytiniuo
se Amerikos uostuose. Ža
dėjo pakelti darbininkams 
algą 10 nuošimčių. Tuo bū
du išvengta 45,000 laivakro- 
viu streiko. C

Burmiečiai Minėjo 
Sovietų Sukaktį

Rangoon, Burma.—5,000 
žmonių čia suėjo į masinį 
susirinkimą, minint 31- 
metinę sovietinės revoliuci
jos , sukaktį. Susirinkimas 
iškilmingai pasižadėjo ko
voti už burmiečių liaudies 
teises.

Palestinon Siunčiama 
Angly Kariuomenė?

Paryžius. — Izraelio val
stybės atstovai užprotesta
vo, kad Anglija pasiuntė 
savo kariuomenės būrius į 
arabų kraštą Trans jordaną 
ir į rytinę Palestiną, dau
giausiai arabų apgyventą. 
(Anglija diplomatiniai už
ginčijo savo armijos siunti
mą tenai.)

Bręmerhafen, Vokietija.- 
Amerikos laivas “General 
Bondy’ išgabeno iš čia 800 
išvietintųjų (pabėgėlių) į 
Jungtines Valstijas.

vakarus nuo Suchowo. Tuo 
būdu jie gręsia apeiti ir ap
supti Suchowa.

Tautininkai Nankinge 
nusigandę artėjančių liau- 
diečių. Šanghajuje, 5 milio- 
nų gyventojų mieste, sumi
šęs nusiminimas. Turtinge
snieji kinai ir kitataučiai 
išbėgiojo iš miesto. Daugu
ma krautuvių užsidarė; 
gatvės ištuštėjo. Ryžiai ir 
kiti maisto produktai per 
24 valandas dvigubai pa
brangsta.

ninko Mao Tze-tungo siūly
mą, padarytą per radiją.

Mao sakė: — Jeigu bus 
sudaryta bendra visų poli
tinių partijų valdžia, tai 
komunistai sustabdys karą 
iš savo pusės ir sykiu dar
buosis dėl tautos vienybės 
ir šalies gerovės.

Čiangas smerkė universi
tetų profesorius ir kitus in
telektualus, kurie geidauja 
santaikos su komunistais.

Po RinkimŲ Padidėjo 
Europiečių Pagarba 
Amerikos Žmonėms

Paryžius. — Įvairių tau
tų komunistai ir šiaip kai
rieji dabar reiškia Ameri
kos žmonėms daugiau pa
garbos, negu pirm prezi
dentinių rinkimų. Sako, 
nors amerikiečiai per ma
žai balsų padavė už Progre
syvių Partijos kandidatą 
Wallace’ą, tačiaus jie neiš
rinko aršiausių reakcinin
kų - republikonų kandidato 
Dewey’o. Esą, jie pasirin
ko Trumaną todėl, kad 
Trumanas, nors nenuošir
džiai, bet vis tiek kalbėjo 
už taiką ir prieš monopolis
tinį, imperialistinį kapita
lą. Taigi kairieji europiečiai 
sako: Amerikiečiai, balsuo
dami už demokratus, pasi
rinko mažesnįjį iš dviejų 
blogumų.

AMERIKA REMIANTI 
IZRAELIO PUSĘ

Paryžius. — Pranešama, 
jog Amerika nesutinka su 
Anglijos reikalavimu, kad 
Izraelis pasitrauktų atgal 
iki tų linijų, kuriose buvo i- 
ki spalių 14 d. Izraeliečiai 
nuo to laiko atkariavo nuo 
arabų stambius plotus Ne- 
geve ir Galilėjoje.

Washington.— Darbo se
kretorius Tobinas sakė, 
Kongresas privalo pakelti į- 
statymišką valandinę al
gą nuo dabartinių 40 cęntų 
iki 75 centų.

John L. Lewis, United Mine 
Workers prezidentas, rašė 
A F L prezidentui William 
Green’ui (“kaipo vienas mai- 
nierys kitam”), prašydamas 
raginti prezidentą Trumaną 
sustabdyti šaudymą alkanų 
Franci jos mainieriu. Nurody
damas, kad “Trumanas kon
troliuoja Marshallo Plano pi
nigų maišus,” Lewis protesta
vo prieš vartojimą “Amerikos 
pinigų, Amerikos šautuvų ir 
Amerikos kulkų šaudyti, al- 
kinti ir palaikyti priespaudoje

Washington. — Jungtinių 
Valstijų darbo sekretorius 
Maurice .Tobin tvirtino 
spaudos atstovams, kacl 
Kongresas po naujų metų 
panaikins priešunijinį Taf- 
to - Hartley’o įstatymą. To
binas sakė, bus išleistas ki
tas, “demokratinis” įstaty
mas, kuris sugrąžins pilną 
unijų pripažinimą darbavie
tėse (closed shop).

Tobinas nesipriešina rei
kalavimui, kad unijų virši
ninkai pasirašytų, kad jie 
ne komunistai, jeigu samdy
tojai taipgi turėtų pasira
šyti, kad ir jie nieko ben
dra su komunistais neturi.

Iš darbo sekretoriaus To- 
bino pareiškimo korespon
dentam matyt, kad prez. 
Trumanas siūlys kongresui 
tam tikrus streiko teisės 
suvaržymus.

Amerika Urmu Gabena 
Maistą Čiaiigui

riau- 
val-

bijo,

Washington. — Amerikos 
vyriausybė nutarė urmu 
siųsti maistą į Čiang Kai- 
šeko valdomą Chiniją. Did
miesčiuose Peipinge ir Šan- 
ghajuj kilo baduolių 
sės ir streikai prieš 
džią.

Amerikos valdžia 
kad tie žmonių sujudimai 
gali padėt komunistam už
imt Peipingą ir šarighajų. 
Bet iki , nauji amerikinio 
maisto ' siuntiniai pasieks 
badaujančius milionus kinų 
didmiesčiuose, dar praeis 
pora savaičių. Washingtono 
politikai todėl susirūpinę, 
kad tuo tarpu gali “kas 
bloga atsitikti” tuose Kini
jos miestuose.

Washington.— Darbo Fe-, 
deracijos vadai pranašauja, 
kad Jungt. Valstijų Kongre
sas po naujų metų panai
kins Tafto-Hartley’o įstaty
mą.

NE AMERIKINIO KOMITETO VADAS 
THOMAS ĮKALTINTAS UŽ APGAVINGĄ 
PINIGŲ TRAUKIMĄ Iš VALDŽIOS

Washington. — Federalė 
grand džiūrė įkaitino repu- 
blikoną kongresmaną J. 
Parnell į Thomasą, kongres- 
manu Neamerikinės Veik
los Komiteto pirmininką, 
už sąmokslą piniginiai ap
gaudinėti valdžią ir netei
singai Traukti sau iš jos pi
nigus. Įkaltinimas surašė 
34 tokius Thomaso nusižen
gimus.

Už tai Thomas, uoliau
sias raudonųjų persekioto
jas, galėtų būti nuteistas

Frankfurt, Vokietija. — 
Darbo unijų vadai Bizoni- 
joj skelbia visuotiną darbi
ninkų streiką ateinančiam 
penktadieniui. Bizonija yra 
vadinamas anglų - ameri
konų užimtas ruožtas vaka
rinėje Vokietijoje. Streikas 
ištrauksiąs iš ■ darbo pus
penkto miliono žmonių.

Jie streikuos, protestuo
dami dėl to, kad anglai - a- 
merikonai panaikino kainų 
kontrolę ir racionavimą; 
reikalaus sugrąžint kainų

Izraelis Sveikina 
Sovietų Sąjungą 
31-metine Sukakčia

Tel Aviv, Izraelis. — Da
vidas Ben-Gurionas, Izrae
lio valstybės premjeras pa
siuntė premjerui Stalinui 
sveikinimą dėl 31-metinės 
sukakties nuo sovietinės re
voliucijos. Ben - Gurionas 
dėkoja už didelę pagalbą, 
kurią Sovietų delegatai 
Jungtinėse Tautose suteikė 
Izraelio valstybei, remdami 
jos nepriklausomybę. Ben- 
Gurionas tikisi, jog ir to
liau veiksx draugiški santy
kiai tarp Izraelio valstybės 
ir Sovietų Sąjungos.

GRAIKIJOS KONSULAS 
UŽGIRIA GALVŲ KAPO
JIMĄ BELAISVIAMS 

-------- D
New York. — John Ka- 

lergis, generalis Graikijos 
monarcho - fašistų konsu
las, išplūdo delegaciją, at
vykusią protestuot, kad 
Graikijos valdžia žudo dar
bo unijų veikėjus ir paimtus 
nelaisvėn partizanus. Jis 
užgyrė galvų kapojimą su
imtiem graikų partizanam, 
nukapotų galvų maustymą 
ant smaigčių ir rodymą 
“publikai.”

Delegacija susidėjo iš 
CIO ir Darbo Federacijos 
unijų pasiuntinių.

Karinis Ang-London.
lijos laivynas darys ir “ato
minius” manevrus, bet var
tos ne tikras atomines bom
bas.

iki 32 metų kalėjimo ir 
$40,000 piniginės baudos. 
Reguliaris teismas jam ski
riamas lapkričio 16 d.

Kaltinimas, tarp kitko, 
sako:

Parnell Thomas ir buvu
sioji jo sekr. Helena Camp
bell susimokinę skriaudė 
valdžios iždą. Thomas ir 
Helena ištraukė iš valdžios 
$817.60 neva jo samdomom 
raštininkėm .Myrai Midkiff 
ir Arnette i Minor, būk rei
kalingom oficialiams jo 

kontrolę ir tiek pakelt al
gas, kiek pabrangsta mais
tas ir kiti reikmenys.

Tą vienos dienos strei
ką šaukia ne komunistai, 
bet dešinieji unijų vadai; 
jie sako, kad nenori tuom 
pakenktų Marshallo planui.

Berlin. — Karinė ameri
konų vyriausybė tvirtina, 
kad jos lėktuvai per žiemą 
pristatys gana reikmenų 
vokiečiam amerikinėje Ber
lyno dalyje.

Melas apie Jugoslavijos 
Karinę Sutartį su Amerika

London. — Jugoslavijos 
atstovybė griežtai užginčijo 
paskleistą Italijoj paskalą, 
būk Jugoslavija, girdi, pa
darius karinę sutartį su 
Jungtinėmis Valstijomis 
prieš Sovietų Sąjungą. Ju
goslavų valdžia sako, tai 
vienas tų aršių, plikų melų, 
kurie Italijoj skleidžiami 
prieš Jugoslaviją

Anglija Tebesiunčia 
Arabams Ginklus,

vy-Tel Aviv. — Izraelio 
riausybė turi dokumenti
nius įrodymus, kad Anglija 
vis dar ginkluoja arabiškus 
kraštus karui prieš Izrae
lio valstybę. Paskutiniu lai
ku Anglija nugabeno ara
biškam Transjordanui ir 
Irakui kiekius kariniu lėk
tuvų, tankų ir didelį* skai
čių patrankų-ir kitų šauna
mųjų ginklų.

FRANKO NUŽUDĖ 
PRIEŠFAŠISTINĮ VADĄ

New York. — Bendrasis 
Priešfašistinių Pabėgę 1 i ų 
Komitetas gavo žinią iš Eu
ropos, kad Franko fašistų 
žandarai Ispanijoj nužudė 
kalėjime Josę Gomezą Ga- 
yoso. Tas kankinys vadova
vo judėjimui prieš fašizmą 
Ispanijos provincijoj Galici- • • JOJ.

.... ....

ORAS. — Šilta, lietus.

LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern Statea.
421 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.
Telephone: Stagg 2-8878

darbams atlikti. Bet nei 
Myra nei Arnette jokių pa
našių darbų Thomasui ne
dirbo, ir jis tik jų vardus 
naudojo pinigam imti iš 
valdžios. Valdiniai Myros 
ir Arnettes algų čekiai bu
vo pervesti Parnelliui Tho
masui. Negrė Arnette Mi
nor dirbo tiktai kaip Tho
maso sekretorės Helenos 
Campbell namų tarnaitė.

Thomas ėmė sau algą ir 
Jacquelinos B. Hill, trečios 
neva savo raštininkės. Ji
sai sakė, būk Jacquelina at
liekanti raštininkės-mašini- 
stės darbą, reikalingą Ne
amerikinės Veiklos Komi
tetui, kurio pirmininkas 
yra Thomas.

Federalė grand džiūrė at
rado, kad Jacquelina Hill 
visai nedirbo darbo Neame- 
rikiniam Komitetui.

Thomas pasisavino Jac
quelinos trijų mėnesių al
gos čekius—viso $880.77.

Pirm prezidentinių rinki
mų Thomas prašė leist jam, 
kada praeis rinkimai, ateiti 
į grand džiūrę ir pasitei
sinti. Bet po rinkimų atė
jęs į grand džiūrę Thcmas— 
atsisakė duoti atsakymus į 
jam statomus • klausimus; 
esą, jeigu jis atsakinėtų į 
tuos klausinius, tai gal pats 
save įkaitintų, o Jungtinių 
Valstijų Konstitucija sako, 
jog negalima jokio asmens 
priversti, kad jis pats save 
įkaitintų.

Bet Thomas, kaipo kong- 
resmanų Neamerikinio Ko
miteto pirmininkas, nepri
pažino tokios konstitucinės 
teisės komunistui St. Nel
sonui ir daugeliui kitų. 
Kuomet jie, to komiteto 
kvočiami, atsisakė liudyti 
prieš save, nurodydami tą 
konstitucinę teisę, tai Tho
mas pareiškė, kad jis' 
trauks juos teisman už 
“Kongreso paniekinimą.”»  * '
BOMBA BUVUSIAM 

EGIPTO PREMJERUI
Kairo, Egiptas. —Sprogo 

bomba, taikyta M. Nazimui 
Pašai, buvusiam Egipto 
premjerui karo metu. Jis 
priešinosi dabartinei val
džiai, kaipo Anglijos patai
kūnei. Bomba nekliudė pa
ties Nazimo.

>4

O
UžGIRTA BAUSMĖ
GENEROLUI MEYERSUI &

1

Washington. — Federalis 
apeliacijų teismas užgyrė 
20 mėnesių iki 5 metų kalė
jimo bausmę generolui Be- 
nnettui Meyersui. Meyers 
buvo nuteistas už tai, kad 
apgavingais k o n traktais 
karo metu apvogė valdžios

FEDERACIJA IR CIO 
KVIEČIA TRUMANĄ , 
Washington. — Darbo 

Federacija ir CIO kvietė 
prez. Trumaną kalbėti tų 
didžiųjų unijinių organiza
cijų suvažiavimuose, kurie 
įvyks šį mėnesį.

w , ..' t < &
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JUOZAS VALATKA
Su mirtimi Juozo Valatkos (jis gyveno Chicagoje) 

Amerikos lietuvių laikraštininkai nustojo vieno žymaus, 
savo šeimos nario.

Velionis Juozas Valatka buvo senas, gal būt patsai se
niausias lietuvis spaustuvininkas Amerikoje. Jis mokė
jo visą techninį spaustuvės darba, — viską žinojo nuo 
A iki Z.

Velionis Amerikon atvyko pradžioje šio amžiaus ir 
pirmiausiai bene dirbo “Darbininkų Vilties” spaustuvė
je Šenandoryje. Vėliau, kai kūrėsi Laisvė, jis įstojo į 
bendrovę ir buvo ilgametis Laisvės spaustuvės darbinin
kas: pirmiau rinko raides rankomis,- o vėliau — buvo 
linotipininkas. Bet jis galėjo dirbti bet kokį spaustuvėje 
darbą.

Per tūlą laiką Juozas Valatka buvo Laisvės adminis- 
tratorius. Tai buvo 1920-1923 metais. Paskui jis ir vėl 
dirbo Laisvėje techniku, nes administratoriaus darbas 
jam nepatiko.

,Tūlą laiką jis buvo pasitraukęs iš Laisvės ir atsidarė 
savo spaustuvę Brocktone, bet jam nepatiko būti “biz- 
nierium.” Tuomet jis ir vėl grįžo Laisvėn.

Prieš apie desėtką metų jis nuvyko į Chicagą ir ten 
dirbo Vilnies spaustuvėje. Bet sveikatai bešlyjant, pasi
traukė iš ten ir vėliausiu laiku dirbo savo žmonos (an
trosios) restorane, esančiame Lietuvių Auditorijoje Chi
cagoje.

Velionis buvo malonus žmogus, ištikimas darbininkas, 
gerai prasilavinęs politiškai ir visuomet stovėjo su dar
bininkų judėjimu. Jis ilgai yra buvęs LLD nariu ir per 
tūlą laiką buvo Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos 
nariu. Pastaruoju laiku, nežinome, ar jis priklausė Ko
munistų Partijai ar nę, tačiau kaipo darbininkas jis vi
suomet buvo ištikimas savo klasei ir kaipo lietuvis, — 
ištikimas savo tautai, josios liaudžiai.

Velionis turėjo arti 70- metų amžiaus. Bet nepaisant 
jo amžiaus, jis ligi paskutinių dienų buvo pilnas energi
jos žmogus.

Tik pastaruoju metu drg. Valatka, atrodė, buvo su
šlubavęs sveikatoje. Tikrai nežinome, dėl kokios ligos 
Juozas mirė, — Chicagos draugai, be abejojimo, smulk
meniškai parašys.

Šiuo tarpu mes tik tiek galime pasakyti: ramiai ilsė
kis, brangus Juozai, Lietuvių Tautinėse Kapinėse. Tavo 
šviesūs darbai, atlikti Amerikos lietuvių darbininkų laik
raštijoje, visuomet bus pavyzdžiu kitiems “spaustuvių pe
lelėms,” kurie niekad nebuvo užtenkamai pagerbti ir ku
riems nebuvo, nėra ir turbūt niekad nebus atitinkamai už 
darbą atlyginta!

Kaip Ištiesų Reik Žiūrėti į T rumuno Laimėjimą
Rinkimų audrai praėjus ir republikonams prakišus, 

komercinėje spaudoje apsireiškia nuomonė, kad šitie bal- 
sa'Jimai “nieko neparodė,” kad žmonės pasirinko Tru- 
maną prieš Dewey, tai ir viskas. “Daily Worker” nuro
do, kad'tokia pažiūra yra perdėm klaidinga.

Žmonės balsavo ne už Trumaną, bet už tai, ką jiems 
sakė ir žadėjo. Jis žadėjo atšaukti Taft-Hartley įstaty
mą, jis žadėjo praplėsti socialinio saugumo įstatymus, 
jis žadėjo daug naujų namų pastatyti valdžios kaštais. 
Jis kiekvienoje prakalboje kartojo, kad Dewey reikštų 
fašizmo, reakcijos ir didžiojo kapitalo laimėjimą. Žmo
nės juo patikėjo ir už jį balsavo. Absurdas manyti, kad 
žmonėms Trumano išvaizda gėriau patiko, — todėl jie 
jį išrinko prezidentu.

Iš kitos pusės, klysta patys ir klaidina kitus, kurie 
mano, kad su Trumano ir demokratų laimėjimu jau be
veik “revoliucija” Amerikoje įvykš. Paimkime Trumano 
kabinetą. Jis pats jį pasiskyrė. CLkas jį sudaro? Jį su
daro bankininkai ir generolai.

Paimkime užsienio politiką. Ne kas kitas, kaip Tru- 
manas paskelbė savo “doktriną,” Trumanas rėmė sekre
toriaus Marshall karinę politiką. Niekur Trumanas ne
išstojo prieš teikimą pagalbos Graįkijos fašistams. Tru
manas nesipriešino atgaivinimui Vokietijos industrinės 
galybės. Visa užsienio politika juk vyriausiai yra Tru
mano politika. *

Tai kur pamato manyti, jog nuo dabar, po rinkimų, 
tai visa bus pakeista? Nėra jokio pamato.

Tiek naminėje, tiek užsieninėje politikoje pakeitimų 
bus tik tiek, kiek Amerikos žmonės, tie milijonai balsuo
tojų, Trumaną ir demokratus privers pakeitimus pada
ryti. Liaudies budėjimas yra vienintelis laidas, kad Tru
manas ir visi demokratai bent mažą dalelę savo paža
dų ištesės.

KAS KA RAŠO IR SAKO LAISVES VAJUS
GRAŽIAI APSILENKIA 
SU ŠVENČIAUSIA TIESA

Chicagos kunigų Drau
gas rašo: *

“Popiežius Pijus XII pra
ėjusį sekmadienį kalbėjo 
tūkstančiui aut omobilių 
pramonės darbininkų ,(iš 
Turino ir Romos). Savo 
kalbėj Jo šventenybė su
stiprino jau seniai žinomą 
faktą, kad Katalikų Bažny
čia visu griežtumu prieši
nasi totalitarizmo siste
moms.”

Betgi tai gryniausia ne
tiesa. Argi katalikų bažny
čia nerėmė Mussolinio dik
tatūros? Argi katalikų ku
nigai negarbino Hitlerio? 
Argi katalikų bažnyčia 
šiandien visomis keturiomis 
nepalaiko gen. Franco kru
vinosios diktatūros Ispani
joje? Argi visa katalikų 
bažnyčios istorija nėra su
sieta su baisiausiomis tiro
nijomis?

Taigi, melas, kad katali
kų bažnyčia “visu griežtu
mu priešinasi totalitarizmo 
sistemoms.”

Paimkime pačią katalikų 
bažnyčios sistemą. Ar kur 
nors kitur kas galėtų su
rasti didesnį, griežtesnį ir 
aštresnį totalitarizmą, koks 
viešpatauja toje bažnyčio
je? Ten nėra jokios demo
kratijos. Viskas skiriama iš 
viršaus. Popiežius yra abso
liutiškas diktatorius. Vys
kupai yra diktatoriai savo 
vyskupijose. Kunigai yra 
diktatoriai savo parapijose. 
Niekas jų nerenka, Niekas 
nesiklausia parapijonų ar 
kunigas jiems patinka, ar 
jie jį nori turėti už klebo
ną.

vusios nepriklausomos Lietu
vos. Lietuviai, į lenkų armiją 
pakliuvo pasiduodami sąjun
gininkams į nelaisvę fronte ir 
paskui užsirašydami į lenkų 
armiją, kad galėtų kariauti 
prieš vokiečius.

KLERIKALŲ TERORAS 
IR TENAI

Keleivyje .telpa laiškas iš 
Anglijos. Pasirašo “Angli
jos Lietuvis.” Laiške, tarp 
kitko, sakoma:

PLANAS LABAI LENG
VAS, BET AR ATSIRAS 
TIEK UKVATNINKŲ?

So. Bostono Darbinin
kas sakosi karštai tebetikįs 
į stebūklus. Jis tikįs, kad 
Bendrasis Amerikos Lietu
vių Fondas nesunkiai su
rinks visus penkis milijo
nus dolerių. Jis pateikia ir 
planą, kaip tuos penkis mi

di jonus galima greitai ir 
lengvai sukelti. Pasiklausy
kite:

Šių metų Balfo Seimas Chi- 
cagoj nusistatė sukelti lietu
vių šalpos reikalams penkis 
milijonus dolerių. Kaip tą nu
tarimą įvykinti? Va, kaip:

Skaičiuojama Amerikoj tu
rį milijoną lietuvių. Bereikia, 
kad kiekvienas lietuvis paklo
tų po penkinę ir užsibriežtoji 
suma būtų sudaryta.

Jei visų lietuvių prie to ne
galima pritraukti, arba ne vi
si išgalėtų ir po penkinę au
koti, tai reikia, kad tik pusė 
Amerikos lietuvių dalyvautų 
vajuje, aukojant tada po de
šimkę. Ir tada susidarytų mi
nėta suma.

Yra dar lengvesnis būdas. 
Reikia, kad atsirastų 50,000 
lietuvių, aukojančių po šim
tinę. Tada ir susidarytų pa
geidaujama suma.

f Jei ir tas dar persunku, tai 
bereikia, kad atsirastų 5,000 
lietuvių, paklojančių po tūks
tantinę. Ir tada įvyktų tas 
stebuklas, apie kurį Balfo 
prezidentas kun. Dr. Končius 
Seime jninėjo.
, Yra tvirtinama, kad stebuk
lų gadynė nėra praėjus. Ar 
lietuvių tarpe stebuklų gady
nė jau bus praėjus?

2—Kakas rašo
J. t

Jei turėtume žydišką uolu
mą ir norą savo tautai veikti 
ir aukoti, tai stebuklas įvyktų.

komunistų. Jie ištraukomis iš 
K. P. konstitucijos parodė, 
kad kompanijos leidinys me
lavo, pasiremdamas šnipuku.

Matyti, jausdama, kad bylą 
pralaimės, kad neturi įrody
mų, kompanija atšaukia savo 
kaltinimą, šmeižimą komunis
tų.

Panašiais kaltinimais re
miantis ir generalis prokuro
ras areštavo 12 komunistų 
partijos vadų. Komunistų va
dai areštuoti tik įtarimu re
miantis. Nėra įrodymų.

Teismuose bus įrodyta, kad 
generalis prokuroras neturi 
faktų.

Teismai betgi atsieina daug 
lėšų, o Komunistų Partija 
yra politinė, švietimo organi
zacija. Ji nesukrauna turto. Ji 
veda darbą vien iš narinių 
duoklių ir aukų. Ta byla tad 
Ibus jai sunku vesti.

Visų laisvę branginančių, 
civiles teises ginančių, už pro
gresą stojančių žmonių parei
ga paremti šią kovą už laisvę 
medžiaginiai ir kuo tik gali
ma.

Londone leidžiamas “Brita
nijos Lietuvis” rugsėjo mėne
sį pranešė, kad viena lietuvė, 
kuri tris kartus keitė darbą 
Anglijoj, buvo išsiųsta iš An
glijos atgal į Vokietiją. Ta lie
tuvaitė čia Anglijoj buvo iš
tekėjusi už lietuvio, lenkų An- 
derso armijos kareivio. Dėl 
vedybų ji ir darbo vietą kei
tė. Ji buvo atskirta nuo vyro 
ir išsiųsta į Vokietiją už mai
nymą darbo. “B. L.” tą žinią 
įdėjo, kaipo perspėjimą ki
tiems lietuviams, laikytis dar
bo sutarties. Bet “B. L.” užty
lėjo kitą dalyką. Tos lietuvai
tės vyras, kaipo lietuvis, krei
pėsi į Britanijos Lietuvių Są
jungą ir į Lietuvos pasiun
tinybę, kad jąm padėtų, kad 
jo žmona nebūtų išsiųsta iš 
Anglijos. Tos lietuviškos įstai
gos jį ’pirmiau apklausinėjo, 
ar jis eina į bažnyčią ir ar 
skaito “B. Lietuvį.” Jis pasa
kė tiesą, kad “ne.” Na, tai ir 
jfegalbos negavo.
- Po to tas lietuvis kreipėsi 

į lenkų organizacijas, kad 
jam, kaipo lenkų kariuomenės 
veteranui, būtų leista atsiga
benti iš Vokietijos savo žmo
ną. Lenkai pasiėrųė jam pa
gelbėti.

O kiek mes čia lietuvių tar
pe girdime apie “lietuvių vie
nybę,” apie “broliškumą” ir 
panašius dalykus! Bet .kada 
gyvenime reikia to. “brolišku
mo” parodyti, tai mūsų “va
dai” pirmiausiai klausia: “ar 
eini į bažnyčią?” Jei neini, 
tai nesi “saviškis.” Ir kaip po 
tokių patyrimų galima* tuos 
mūsų “vadus” gerbti ar net 
skaityti 'gerais lietuviais ?

tie j e, Anderso armijos ka
reivių lietuvių Anglijoj yra 

■ nemažas būrys. Jų yra iš Vil
niaus krašto, bet yra ir iš bu-

Su šiuo planu visa bėda 
tik tame, kad tų ukvatnin- 
kų su tūkstantinėmis neat
siras. Kunigai galėtų pir
mutiniai pasirodyti. Bet ar 
pasirodys? Jiems pinigų ne
trūksta. Jiems tik reikia 
noro. Bet, mat, jie kvailiais 
nebuvo ir nelius. Tegul pa- 
rapijonai kloja šimtines ir 
tūkstantines, o klebonai 
juos tik pagirs ir jiems'ran
komis paplos.

ATŠAUKIA BJAURŲ 
MELĄ PRIEŠ AMERIKOS 
KOMUNISTUS

Chicagos Vilnis rašo:
Kiek laiko atgal General 

Electric kompanija savo žur
nale paskelbė, kad Amerikos 
Komunistų Partijos nariai pa
daro priesaiką nuversti šios 
šalies valdžią. Kompanija tai 
rėmė tūlo valdžios agento me
lais.

Kai kurie, ypač mažesnių 
miestų laikraščiai tai pakarto
jo-

Komunistų Partijos advoka
tai parašė tai kompanijai laiš
ką, kuriame sakė, jei tas me
las nebus atšauktas, kompani
ja turės stoti teisman už ap- 
melavimą komunistų.

Dabar kompanija atšaukia 
tai ne vien savo leidinyje, bet 
ir tuose, kurie perspausdino 
tą melą.

Kompanija sako, kad dau
gelis žmonių protestavo prieš 
melą ir ji įtikinta, kad as
muo, kuris taip rašė apie ko
munistus neturi įrodymų.,.

Komunistų Partijos advoka
tai Unger, Freedman ir Flei
scher savo laiške kaltino kom
paniją tiksliame apšmeižime

KOVA SU ĮSTATYMAIS, 
KURIE VERČIA
ŽMONES IŠTVIRKAUTI

Ne tik New Yorko valsti
joje tik svetimoterystė, su
daro pagrindą gavimui di- 
vorso (perskyros). Panaši 
padėtis, ' pasirodo, viešpa
tauja ir Kanadoje. Apie tai 
rašo Kanados Liaudies Bal
sas. Laikraštis sako:

Toronte traukiami teisman 
trys privatiniai detektyvai. 
Jie kaltinami fabrikacijoj liu
dijimų dėl perskyrų. Jie or
ganizavę vyrų ir moterų su
siejimus viešbučiuose ir va
sarnamiuose, kad parodyti 
teisme, jog perskyrų ieškoto
jai turi pagrindą}- nes jų an
trosios pusės u papildžiusios 
svetimoterystę. •

Pagal Kanados įstatymus, 
divorsą gali gauti tik tokiame 
atsitikime, jeigu viena kuri 
pusė papildo svetimoterystę. 
Jeigu pora ir išsiskiria, bet 
nei viena pusė neįrodo, kad 
kita pusė svetimoteriauja, di- 
vorso neduoda. Tokiu būdu, 
divorsų ieškotojai ar ieškoto
jos verste verčiami griebtis 
svetimoterystės arba klastuo- 
tų liudininkų. Kitais žodžiais, 
įstatymas verste verčia vyrus 
ir moteris papildyti ne tik ta
riamą nuodėmę, bet ir nusi
žengimą prieš. įstatymus.

Tokie įstatymai tiesiog stu
mia žmogų prie nedoro vės. Do
ra pora, negalėdama sugyventi 
dėl vienokių ar kitokių priežas
čių priversta pasižeminti teis
mo akyse, kad gavus teisėtą 
persiskyrimą. Jeigu tai būtų 
retas reiškinys, tai būtų menk

niekis. Dabar tūkstančiai, po
rų skiriasi arba, negalėdamos 
legaliai persiskirti, taip sau 
gyvena. Dėl tokių įstatymų, 
veikiausiai daugiau porų gy
vena susidėjusioš, negu kad 
legaliai atsiskyrusios ir vėl ap-: 
sivedusios.

Įstatymų nėra ir negali, bū- 
-ti, kurie sulaikytų poras nuo 

išsiskyrimo. Tad kodėl nepa
keisti įstatymų dėl perskyrų, 
kad žmonės galėtų žmoniškai 
persiskirti, nepažemindami sa
vo vardo? Tiesiog nežmoniška 
stumti jaunus žmones į .tokį 
gyvenimą.

* Sušvelninimui p e r s k y rų 
įstatymo daugiausiai priešina
si tie žmonės, kurie visuomet 
persistato dideliais humanis
tais. To pasipriešinimo ateina 
daugiausia iš kunigų, ' ypač 
katalikų. Jiems geriam matyti 
žmones kankinantis dėl tų su
varžymų, negu vedant dorą 
gyvehimą. Ieškojimas divorso 
šiandien žmonėms kainuoja 
daug pinigų. Pasinaudoja to
kie “detektyvai,” kaip kad 
aukščiau minėti, ir advokatai.

Šį kartų mažai pasikeitimų vajaus lentelėje, tikimės, 
kad gausime daugiau rezultatų į pabaigų šios savaitės. .

E. Kasparienė, iš Wilkes-Barre, Pa., prisiuntė atnau
jinimų ir liepė punktus atiduoti S. Kuzmickui, Shenan
doah, Pa. Taip ir padarėme, bet kažin kodėl negirdime 
nieko nuo paties Kuzmicko? Taip ir su kitais vajininkais 
iš Bostono, Detroito (moterys) ir iš kitų kolonijų.

K. Mugianienė, iš Oakland, Calif, prisiuntė atnaujini
mų ir sako, kad kreditas eis LLD 198 kp. Laukiame dau
giau žinių iš Kalifornijos.

J. Matačiūnas, iš Paterson, N. J. prisiuntė atnaujini
mų. Tai pirmas pasirodymas iš Patersono.

L. Žemaitienė, prisiuntė naujų prenumeratų ir atnau
jinimų, iš Hartford, Conn.

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais:
P. Beeis, Great Neck, N. Y.; J.. K. Navalinskienė,' Bing- 

hamton, N. Y.; (LLD Moterų kp.); S. Sharkey, Easton, 4 
Pa.; S. Tvarijonas, Detroit, Mich.; V. J. Valley, New * 
Britain, Conn.

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai:
, Punktai

L. Pruseika, Chicago, Ill. ............................ 2252
Wm. Patten, Philadelphia, Pa............ ............  2016
LDP Klubas, Elizabeth, N. J...................    1504
Brooklyno Vajininkai .....................................  1499
D. G. Jusius, Worcester, Mass. ...................... 1335
R. & K. Žukauskai, Newark, N. J....................... .. 1048
Hartfordo Vajininkai .......................  .* 886
P. Beeis - F. Klaston, Great Neck, N. Y...................576
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn........................  . 570
V. Ramanauskas, Minersville, Pa. .. ......................... 482
A. Lipčius, Eddystone .............. 476
S. Penkauskas, Lawrence ....... 376
LLD Moterų Sk., Binghamton 312 
P. J. Anderson—

L. Bekis, Rochester ........... 306
P. Šlekaitis, Scranton ..............  306
S. Kuzmickas, Shenandoah ..... 296
Geo. Shimaitis, Brockton ......... 280
J. Blažonis, Lowell ..................... 260
A. Valinčius, Pittston ................  244
C. K. Urban, Hudson ..............  224
V. Ramanauskas, Minersville, 222
J. Grybas, Norwood .................... 208
S. Sharkey, Easton .................. 200
Anna Bernat, Los Angeles ..... 196
S. Puidokas, Rumford ..............  186
J. Didjun, New Haven ............. 168
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 168

LLD 75 kp., Miami ........   168
J. Balsys, Baltimore .................  140
S. Tvarijonas, Detroit ............4 140
A. Gudzin, Scotia .....    112 a

V. J. Valley, New Britain 112 >
G. Bražinskas, So. Boston ....... 108
V. Padgalskas, Mexico ............... 104
Bridgeport© Vajininkai ............. 104
P. Paserskis, Baltimore ............. 99
J. Matačiūnas, Paterson ..........L 84
J. Simutis, Nashua ...................... 80
H. Žukienė. Binghamton ........... 72
V. Wall, Wilkes-Barre ............... 58
LLD 198 kp., Oakland ............... 56
A. P. Dambrauskas, Haverhill .... 54
J. Shukys, So. Boston ............... 28
I. Klevinskas, Scranton ............... 27

Aukų gavome nuo seka
mų: f

Po $3::. Anthony Phillips, 
Cincinnati,. Ohio; W. Leng
vinas, Easton/Pa. ; J, Mali
nauskas, New . Britain, 
Conn, j 4 u L. L „n

Po $2.50: C. Ragauskas, 
Paterson, N. J., J. Matačiū
nas, Paterson, N. J.

Po $2: J. Birbilas, St. 
Clair,' Pa.; J. Siminas, Bal- 
merton, Ont., Canada.

Pauline Mataitis, Heller-

Easton, Pa.....................£.00
Bridgeport, Conn........ 3.00
Williamsport, Pa.......... 3.00
Scotia, N. Y................ 3.00
Wilkes - Barre, Pa. ... 3.00
Norwood, Mass...........3.00
JBrpckfoJi, .Mass. L50
Rurdfohd, Me.................50e V

Dėkui vajįninkams už pa
sidarbavimų ir rėmėjams už 
aukas.

Laisvės Administracija.

Žinios iš Lietuvos
town, Pa., $1.50.

Po $1: M. J. Paragis, Ver
dun, Canada; Julius Akra- 
mavich, Johnston City, III.; 
J. Pauža, Ansonia, Conn.; 
Paul Jonikis, Easton, Pa.

Po 50c.: -J. Pauža, Det
roit, Mich.; John Sutkus, 
Middleboro, Mass.

Šiaulių Mėsos Kombinato 
Racionalizatorių Pasiekimai

ŠIAULIAI, rugp. 5 d.—Mė
sos kombinato dirbančiųjų ko
lektyvas įsipareigojo metinį 
gamybos planą įvykdyti iki

Aukomis biudžeto užtik
rinimui sukelta sekamai: 
Detroit, Mich. ; . $119.00 
Brooklyn, N. Y.......... 65.00
Chicago, Ill. ........ 65.00 
Worcester, Mass. ... 54.50 
Rochester, N. Y. ..'... 38.50 
Philadelphia, Pa. ... 30.50 
Hartford, -Conn.........29.00
Oakland, Cal. ......... 25.00
Baltimore, Md. ... 24.50 
Scranton, Pa. .;.... 21.00 
Lawrence, Mass. .... 21.00 
Binghamton, N. Y. .. 18.00 
Elizabeth, N. J. ...... . 18.00
Stamford, Conn..........13.00
Seattle, Wash ...... 12.00 
Jersey City, N. J. 10.00
Los Angeles, Cal. . •. 9.00
Great Neck, N. Y. ... 9.00 
Miami, Fla......... .......... 8.00
New Britain, Conn. .. 8.00
Saginaw, Mich........6.00
Waterbury, Conn.... 6.00
Eddystone, Pa.........6.00
Bayonne, N. J..........5.00
Mexico, Me.............. 5.00
Newark, N. J.......... 5.00
New Haven, Conn. ... 5.00
Paterson, N. J........5.00
Easton, Pa. ................. 4.00
Goal Center, Pa...... 3.50
Washington, Pa.......3.00
Bridge water, Mass. ... 3.00 
Pittsburgh, Pa. ...... 3.00 
Haverhill, Mass.;......... 3.00
New Kensington, Pa. . 3.00 
Hudson, Mass. ....... 3.00

gruodžio mėnesio 5 dienos; 
pakelti darbo našumą 18Vk%, 
sumažinti gamybos savikainą 
8.05%. , Įmonės racionalizato
riai techniškų įrengimų pato
bulinimais ir išradimais pasi- 
žadėjo sutaupyti 70,000 ru- > 
bliu.

Socialistinių lenktynių me- , 
tu racionalizatoriai jau įnešė 
nemažą indėlį į kombinato 
rentabilupio padidinimą. Vy
resnis mechanikas’ Jonas Za- 
mulskis su. tekintoju VlAdu 
Giėžiu pagamino keltuvą mė- 
soą • .gaminiams pakrauti ‘iš 
grindžio į geležinkelio rampą. 
Pakrovimas atliekamas dvigu
bai greičiau. Sugedus vatika- 
liniam motorui, jie perdirbo ir 
pritaikė paprastą elektros mo
torą, kurio jėga dabar norma
liai teikiamas vanduo visiems 
gamybiniams skyriams. Be to, 
Jonas Zamulskis ir Vladas 
Giežys medicinos preparatų ~ 
skyriui pagamino pilstymo 
aparatą. Pilstymo aparatu 
tiksliai užpildoma 250 gramų 
tūrio hematogeno bohkutės ir 
kelis kartus greičiau, kaip 
piltuvu.

Elektromonteris Antanas 
Jėgučiauskas pagamino elek
tros laidų tikrintoją.

VJ. Bankus.

2 push—Laisvė (Liberty, Lith.

New Yorko Bryant Pprke 
pražydo šimtai cjirysąntheiuų, 
daugelio spalvų ir rūšių.
aily)-x-Treč., Lapkn 16, 1948



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

....i .....................................   ii. į ■į ' m ii'.....................——

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Mano Naktys su Gimstančiais
Ir Gimusiais

Lietuvos Moterys Linksmai
Ir Našiai Dirba Sau

(Iš slaugės E. VILKAITĖS dienyno)
Kovo 1 d. gimė mergytė 

2 svarų ir 3 uncijų. Kai tik 
gydytojas ją man padavė, 
tuojau ją suvyniojau į šil
tus blanketukus ir įsine
šiau į naujagimių kambarė
lį. Kuomet šiltais aliejais ją 
mazgojau, ji kuo tik iš ran
kų man neišslydo, kaip var- 
liukė, vos spėjau sulaikyti 
už kojukės. Išrinkau ma
žiausius marškinėlius ir už
dėjau ant jos delikatno kū
nelio, bet vistiek, rodos, ji 
dingo juose. Uždėjus mažy
tį vystyklėlį ir vėl ją suvy
niojusi į šiltus ir minkštus 
blanketukus, paguldžiau į 
lovukę po elektra šildomu 
pečiuku, kaip vištuką tik ką 
išsiritusį iš kiaušinio. Ją 
užvardinau Onyte. *

Tos pat nakties 3-čią va
landą gimė berniukas, neg
riukas, 2 svarų ir 8- uncijų. 
Jį taip pat apmazgojai! ir 
aprėdžiau, kaip Onytę, ir 
užvadinau Jonuku. Padėjau 
jo lovukę į tą pat kampelį, 
kur Onytė gulėjo.

Onytė mažai buvo baltes
nė už Jonuką, nes jos moti
na yra ispanė ir pusėtinai 
tamsios spalvos moteriškė.

Antrą naktį Onytę ir Jo- 
nuką turėjau valgydinti kas 
valandą. Kas sykis įlašinti 
į bumukę sutaisyto pieno 
ne daugiau kaip arbatinį 
šaukštuką. Kuomet pridedi 
vaistinį lašinto ją prie lūpu- 
kių, vaikutis išsižioja, kaip 
paukštukas iškišęs galvutę

“Dabar Dirbu Lengviau Ir 
Geriau Uždirbu”

Tik prieš keletą dienų su
sitikau moteriškę siuvėją, 
kuri pasisakė visą amžių 
skurdusi dėl to, kad jos ne
prileido prie. geresnių to 
amato šakų, prie taip vadi
namų “vyriškų darbų.”

— Karo laiku, kada dar
bininkų trūko, gavau ... 
darbą ir dabar tebedirbu. 
Man sekasi dirbti, daugiau 
padarau už kai kuriuos vy
rus. Tačiau, jeigu tą darbą 
prarasčiau, veikiausia, ma
nęs ir vėl niekas nebepri- 
leistų prie tokio darbo, — 
pasakojosi jinai.* * *
, Šiandien susitikau vyriš

kį kriaučių, kuris pasako
jo, jog jo šapoje randasi 
moteriškė, kuri pralenkia 
vyrus “vyriškame” darbe. 
“Iš to nemalonumo X. .pa
metė darbą, nes negalėjo 
pakęsti atsilikimo nuo mo
teriškės,” — pasakojo jis., 
\ Dėl ko turėtų būti dali
nami į vyriškus ir moteriš
kus tokie darbai, kurie vi
siems pajėgiami? Dėl ko tu
rėtų bent vienas vyriškis 
užsigauti, kad kuri moteris 
uždirba daugiau už jį to
kiame pat kavalkiniame 
darbe? Dėl ko neturėtų 
spręsti uždarbio problemą 
viena formula visiems — 
ar tas darbas apmokamas 
pakankamai užsidirbti pra
gyvenimą?
• * c

Minėta moteriškė skur
dinta tiktai dėl to, kad dar
bas buvo padalintas į “vy
riškus” ir “moteriškus,” su 

iš lizdelio laukti, kuomet 
motina įmes kirmėliukę į 
snapuką. Taip Onytė ir Jo
nukas laukė pieno lašelių.

Taip juos penėjau per 4 
naktis. Dienos laiku kitos 
slaugės juos prižiūrėjo. 
Penktą naktį radau gydyto
jo patvarkymą penėjimą at
mainyti, nes kūdikių" svoris 
neaugo. Po nauju gydytojo 
užsakymu turėjau Onytę ir 
Jonuką penėti kas dvi va
landos, per guminę dūdelę. 
Ją nuleidi per burnukę į 
pilvuką ir supeni pusę un
cijos formulos.

Onytė nepaisė. Atidaro 
burnytę, kiek tik pajėgia, ir 
nuryja dūdelę. Tada palen
gva supili formulą į tą dū
delę, o ji sau ir nugurgu- 
liuoja.

Bet Jonukas nemylėjo to 
penėjimo būdo, tad jis ėjo 
silpnyn kas dieną, knirkė ir 
dejavo. Rytinei slaugei sa
kiau: “Jonukas ilgai negy
vens.” Kovo 5-tos vakarą 
Jonukas mirė.

Turėdama laiko, kai kiti 
mažyčiai miegojo, padariau 
grabuką iš čeverykų skry
nutės. Išlipdžiau vidų bal
tais švelniais popierėliais ir 
įguldžiau menkutį Jonuko 
kūnelį. Ant rytojaus Jonu
ko motina atnešė baltų gė
lių vainikėlį uždėti ant Jo
nuko grabelio.

(Bus daugiau sekamoje 
skyriaus laidoje).

mažesne mokestimi “mote
riškajam.”

Ar vtie nedamokėti mote
rims pinigai pateko į vyrų 
siuvėjų darbininkų kiše- 
nius? Ne. Jie pasiliko boso 
kišeniuje, nežiūrint, ar bo
su yra vyras, ar moteris. 
Samdytojas pasipelnė iš 
darbi ninku nesupratimo 
“skaldyk, valdyk ir išnau
dok” politikos.* * *

Aną dieną komercinėje 
spaudoje užtikau moters iš
keltą skundą, kad mūsų 
“laisvosios prekybos ir pra
monės” sistema tebediskri- 
minuoja moteris. Ji sako, 
jog moteris turi šimtu nuo
šimčių geriau atlikti darbą, 
kad gautų 50 nuošimčių 
kredito.

Atsakymui į tai užklaus
ta 3 moterys ir 3 vyrai. Mo
terys pasakė, jog jos dis
kriminuojamos. Vienas vy
ras aiškino,'kad taip būda
vę seniau, bet dabar jau ne, 
nes daugelis moterų {ro
džiusios savo tinkamumą. 
Antrasis sakė, kad jeigu 
motęrys ir gaunančios ^pro
gas, tai “ne už tą, ką jos ži
no, bet už tą, su kuo pažįs
tamos.” O trečiasis sake, 
kad moterys turinčios pras
tesnius darbus, bet tik dėl 
to,, kad vyrai turį “daugiau 
bizniavų smegenų.”

Taigi, anot komercinės 
spaudos peckelių, t%, 'mote
riške, nesibark, jeigu tau 
neduoda tinkamo darbo, ne
prileidžia daugiau uždirbti!

Rašo A. JOKUBAITIENĖ 
Meškuičių valse., Šiaulių 

apsk. moterų organizatore
Dešimtys ir dešimtys mū

sų valsčiaus moterų ne tik 
pačios stengiasi prieš laiką 
įvykdyti valstybines užduo
tis, asmeniniu pavyzdžiu 
veikdamos atsiliekančius, 
bet ir pasireiškia, kaip ak
tyvios agitatorės if organi
zatorės. Apie tai kalba gau
sūs pavyzdžiai.

, “L a i m ės” kolektyvinis 
ūkis valstybinius pieno pri
statymus ne tik įvykdė, bet 
700 kg. pieno pristatė 1949 
metų sąskaiton. “Raudono
sios Vėliavos” kolektyvinis 
ūkis pieno prievolę įvykdė 
150 procentų. Lygiai taip 
pat ir kitose artelėse. Ne
mažas čia moterų nuopel
nas. Kas nežino melžėjų Gie
draitienės, Jokūbaitienės ir 
kitų? Jos labai stropiai pri
žiūri gyvulius, pieno indai 
švariausi, . pienas nesugen- 
da, jis apsaugomas nuo kai
tros įrengtose šaldyklose.

Neatsilieka ir < kitos vals
tietės. Štai Rūdiškių apylin
kės moterų tarybos pirmi
ninkė Kamašauskienė pieno 
prievolę atliko prieš kelis 
mėnesius. Ratkienė, — tos 
pačios apylinkės vykdomojo 
komiteto sekretorė, — ak
tyvi agitatorė dėl pierio pa
ruošų įvykdymo anksčiau 
laiko, ji taip pat pavyzdin
gai veda įskaitą. Moterų de
legatai Namšaitienė Elena, 
Bogučiauskienė Veronika, 
Jukmienė . Stasė, Kniežienė 
Ona, Tamulionienė ir dau
gybė kitų pieną valstybei 
pristato už 1949 metus.

Moterys dar pavasarį pa
sižadėjo daugiau išauginti 
karvių. Bogučiauskienė jau 
augina du veršelius, Rozen- 
talienė išaugino puikią kar
vę. Taip mūsų moterys pra
ktikoje įgyvendina penkme
čio programą.

Valsčiaus kolektyviniuo
se ūkiuose 160 suaugusių 
darbingų žmonių. Iš jų 89 
moterys. Be abejo, moterų 
pastangos daug reiškia.

• “Raudonosios Vėliavos” 
kolektyviniame ūkyje dirba 
seserys Rumbinaitės Joana 
— arklių šėrike. Visur šva
ru, pakreikta. Prie kiekvie
no gardo — numeriai. Prie
šingoje pusėje sukabinti nu
meruoti pakinktai. Arkliai 
labai tvarkingai šeriami. 
Rumbipaite Adolfina — 
stropi laukų darbininkė. Ji 
kartu su vyrais krauna į ve
žimus šieną, riša rugius, gi 
pavasarį kartu su Lešnis- 
kiene net dirvas arė. Ir vi
sur moterys ?— pirmosios, 
{vykdančios po 2 ir daugiau 
normų.

“Laimės” kolektyviniame 
ūkyje pavyzdingai sutvar
kyta sąskaityba. Kas ją su
tvarkė? O gi taip pat mote-

Jie bevelytų matyti tave dir
bant už dyką, negu einant 
skųstis unijai ar kitaip kaip 
bandant daugiau uždirbti 
ir mažinti samdytojų pel
nus.

Užėjus nedarbui, netruks 
ponąi pastatyti ir xyrus 
tuose “moteriškuose” dar
buose, žinoma, su “moteriš
komis mokestimis.”

' K-ė. ' 

rų delegatas Pranckūnaitė. 
Gera darbadienių įskaita 
artelės narius skatina stro
piau dirbti. Nenuostabu, 
kad kolektyvinis ūkis pus
antro karto daugiau, paruo
šė šieno, negu buvo užpla
nuota.

Valsčiaus moterys žino, 
kad nuo produktų gausumo 
priklauso greitesnis įvykdy
mas penkmečio, kurio rezul
tatas turi būti spartus gy
ventojų gerovės kilimas. 
Dar pavasarį, svarstant įsi
pareigojimus, kuriuos sura
šėme draugui Stalinui, mo
terys pasižadėjo negailėti 
jėgų auginant ne tik javus, 
bet ir .daržoves. Čia norėtų
si paminėti ypač Kneižienę, 
kurios puikiausi visame 
valsčiuje pamidoriai ir ko
pūstai, arba Leokadiją Kle- 
mienę, kurios cukriniais 
runkeliais susižavi visi, kas 
tik pamato.

Rugiapiūtė valsčiuje — 
visų atsakingiausias metas, 
pats įkarštis. Ne veltui ru
giapiūtė vadinama visų me
tų darbo vainikavimu. Mo
terys ir čia vaidina ne an
traeilį vaidmenį. Ypač ge
rai dirba kolektyvinių ūkių 
valstietės. Jos laikytų di
džiausia gėda, jei kolekty
vinis ūkis atsiliktų nuo in
dividualinių valstiečių. Ir, 
iš tikrųjų, kolektyviniai 
ūkiai pirmauja.

Jauniūnų kolektyvinia
me ūkyje darbas suskirsty
tas brigadomis, kurios lenk
tyniauja tarpusavyje. Pui
kiai dirba II-sios brigados 
moterys Valė Juškaitė, Va
lė Vilimienė. Jos ragina ir 
kitus skubėti. Kai pirmoji 
brigada atsilieka, pirmūnės 
padeda — juk joms rūpi vi
so kolektyvo reikalai.

Daug valsčiaus . moterų 
tarybinės santvarkos dėka 
iškelta į vadovaujančias 
vietas. Užtenka jau pami
nėti, kad daugelyje apylin
kių moterys — vadovaujan
tieji vykdomųjų komitetų 
darbuotojai, deputatai. Mo
terys atliko didžiulį darbą, 
agituodamos už prievolių 
įvykdymą, nešdamos bolše
vikinę tiesą masėms. 'Jasai
tienė Regina, Stankuvienė 
Eugenija išplatino daug 
laikraščių. Žemės ūkio ko
operacijos darbuotoja Vili
maitė — aktyvi partinės or
ganizacijos pagalbininkė. Ją 
dažnai pasiunčia į apylin
kes parengti susirinkimų. 
Pastaruoju metu Vilimaitė 
su Karvasų apylinkės vals
tiečiais išnagrinėjo LKP (b) 
CK XVII plenumo nutari
mą dėl derliaus nuėmimo ir 
žemės ūkio produktų paruo
šų. Kitame surengtame su
sirinkime Vilimaitė išaiški
no valstiečiams kolektyvinių 
ūkių santvarką. Susirinki
mas gyvai praėjo: valstiečiai 
kėlė daug klausimų, į ku
riuos agitatorė plačiai atsa
kė. To ir kito susirinkimo 
rezultate į valsčiaus vykdo
mąjį komitetą pradėjo gau
siai plaukti pareiškimai dėl 
kolektyvinių ūkių organiza
vimo. Iki šios dienos gauti 
74 pareiškimai.
' Būtų galima suminėti 
šimtus faktų* įrodančių mo
terų aktyvų dalyvavimą vi
suomeniniame gyvenime. 

Kokia šios jėgos augimo 
priežastis? Atsakam as 
trumpas: tai mūsų ■ tarybi
nė santvarka, tai bolševikų 
partijos vadovavimas, iš
laisvinęs visus .darbo žmo
nes, o juo labiau kaimo mo
teris, iš amžinos vergovės.

Tarybinė santvarka mū
sų šalyje įkurta neseniai. 
Ką tik atšventėme jos aš
tuntąsias metines. Tačiau 
vaisiai nepaprastai žymūs. 
Kaimo moteris stoja 'SU vy
ru* į vieną gretą, atlieka di
džius, nors iš pažiūros pa
prastus darbus. Tačiau čia 
ir glūdi dažnai tikras hero- 
iškumas—nugalėti tūkstan
čius mažų sunkumų, kliu
dančių kurti socializmą.

Meškuičių valsčiaus mo
terys, padėdamos sėkmingai 
nuimti derlių ir atlikti val
stybines paruošas, atlieka 
ir atliks reikšmingą socia
listinės Tėvynės stiprinimo 
darbą.

Taip Pas Mus “Paiso” 
Vaiky Gerovės

Angelų mieste, Kaliforni
joje, dvi jaunos moterys, 
mažų kūdikių motinos siun
čiamos kalėjiman už tai, 
kad jos atsisako prasiženg
ti mūsų konstitucijai, Tei
sių Biliui, atsisako atsaki
nėti į klausimus apie ko
munistų partiją, įdavinėti 
draugus.

Mrs. Miriam Sherman 
turi vaikus 4 ir 12 metų, o 
Mrs. Dorothy Forest — 4 
metų.

Motinos, kartu su kitais 
8-niais vyrais ir moterimis 
tapo nuteistos ir tuojau bū
tų buvusios įkalintos, bet jų 
gynėjai reikalavo, apie 
tūkstančiui pikietuotojų tą 
reikalavimą paremiant, mo
tinas atleido namo ketu
rioms dienoms tuo tarpu 
rasti vaikų prižiūrėtojus.

Jane Rogers ir Nancy 
Wertheimer, kitos mažų kū
dikių motinos, tapo virš 
mėnesį išlaikytos be kauci
jos kalėjime Denveryje. Ma
sinis judėjimas po visą ša
lį, protestai, išgavo Aukš
čiausio /Teismo teisėjo Rut
ledge nuosprendį panaikinti 
tokį nekonstitucingą vieti
nių teismų persekiojimą 
žmonių, ardymą šeimų. Ta
čiau tos jaunos motinos te
bėra po gręsma 4 mėnesius 
kalėti.

Grupei kitų moterų ir 
motinų, Bendrojo Priešfa- 
šistiniams Pabėgę liams 
Remti K-teto narių, tebe- 
gręsia kalėjimas už tai, kad 
jos atsisakė įdavinėti Ne- 
amerikinių Veiksmų Komi
tetui aukotojus tam komi
tetui ir šelpiamuosius. Jos 
atsisakė nurodyti tuos žmo
nes, kuriuos deportavimam 
pasišovę reakcininkai grei
čiausia pasistengtų atiduo
ti Ispanijos fašisto Franco 
budeliams.

O tas begalinis kėlimas ir 
kėlimas pieno ir kitų mais
to ir drabužių kainų nepa- 
gelbsti sveikatai net ir tų 
vaikų, kurių motinos dar 
nei sapne nesapnuoja veik
ti savo vaikų gerovei. Ka
da nors ir toms pritrūks 
kantrybės alkti ir alkinti 
vaikus. Tada mums reikės 
baisiai plačių koncentraci
jų kempių ir taksų mokėto
jams jos atsieis daug'bran
giau, negu dabar atsieitų

Agotos Bastienes Laime
Povilas Giedraitis

Pasidėjęs kojas ant suo
lo,. Jonas garsiai skaito. 
Jaunesnieji broliai ir sese
rys, susėdę įvairiausiose 
pozose, klauso. Jų motina 
Agota Bastienė triūsia apie 
krosnį. Ji stengiasi nekelti 
triukšmo. Iš pradžių ją pa
prastai džiugina skambus 
sūnaus balsas, kuris pirma
sis jų šeimoje tapo raštin
gas, o vėliau, kada ji prade
da įsiklausyti žodžius, ją 
patraukia turinys, ir ji vos 
susilaiko neatsisėdusi ant 
suolo kartu su mažaisiais.

“— Išėjus už vyro, jau 
pačiomis pirmosiomis die
nomis prasidėjo Burokienei 
vargai, — skaito Jonas. —- 
Kiekvienais metais, diena 
dienon ji laukė, kad reika
lai pasitaisys, bet išėjo at
virkščiai : kiekvienais me
tais ateidavo nauja bėda, 
kas metai — ir pasaulį vėl 
išvysta naujas kūdikis'. Pri
sidėdavo valgytojų skaičius, 
vis daugiau ir daugiau su- 
sinešiodavo rūbai.”

Klausosi Agota Bastienė 
skambaus savo sūnaus bal
so ir atrodo jai, kad jis ne 
knygoje skaito, o apie jos 
gyvenimą pasakoja. Ir kaip 
tiksliai, gi, aprašyta. Ir jai 
taip buvo. Dar kūdikiu bū
dama išėjo pas turtinguo
sius ūkininkus tarnauti. Ir 
karves ganė ir trobą tvar
kė, ir vaikus prižiūrėjo. O 
šeimininkas buvo griežtas: 
truputį užsižiopsosi, jis ta
ve niuksais vaišina. Nepa
juto, kaip ir jaunystė praė
jo. Galvojo tada: “Išeisiu 
už vyro — gyvenimas pa
sikeis.” Apsivedus nepri
tekliai nesumažėjo, o rūpes
čių dar padidėjo. Jei ir pra
turtėjo juodu su vyru, tai 
tik vaikais. Trylika kartų 
gimdė Agota. Kiekvieną 
kartą, spausdama prie mo
tinos krūtinės naują sūnų 
arba dukterį galvojo: “Ir 
kam, gi, jis gimė. Vienu 
varguoliu daugiau pasauly
je tapo.”

Kaimo turtuoliai — buo
žės juokėsi, žiūrėdami į pa
krypusią Bastienės lūšnelę, 
suplyšusius jos vaikų rū
bus; į duriantį akysna ne
turtą. “Agota apsileidėlė,

Saugokitės Nelaimių!
Biednuomenės namų šil

dymas žiemos metu visuo
met yra priežastimi nelai
mių. Tūlos yra neišvengia
mos turintiems palikti na
mus be priežiūros. Tačiau 
gasu ir angliais kūrenami 
kambariuose pečiukai daž
niausia uždusina ar pridu- 
sina dėl nežinojimo.

Dažniausia užsidusina 
žmonės dėl nežinojimo, kad 
nežiūrint, kaip būtų šalta, 
į butą turi įeiti šiek tiek 
oro (oksigeno). Tai tas 
pats, kurio mums reikia 
kvėpavimui. O be jo nei ug
nis nedega. Jam išdegus, 
gasąs užgęsta' ir pripildęs 
butą uždusina jame sumi
gusius ar dėl prisvaigimo 
pritrūkusius spėkų išeiti.

--- - ---- ■ 
vaikams davimas pieno ar 
davimas šeimoms darbo ir 
namų. ' LMė.
r—.........................    n.....—.........         , ..... .11
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Šakių apskritis 
vaikų neprižiūri. Ji tik tiek 
ir moka, kad vaikus gimdy
ti. Tinginė!”

“Kiekvieną rytą reikia 
jai dar švintant keltis,” —• 
toliau skaito Jon'as, — iš
virti pusryčius, pametus 
miegančius vaikus, eiti kar
tu su vyru į dvarą gyvulių 
šerti.”

— Taip, taip, teisingai, 
viskas teisingai, — šnibžda 
Agota ir užsimąsčiusi pare
mia ranka veidą. O berniu
kas toliau skaito:

“Kol pašers gyvulius, žiū
rėk, jau saulutė aukštai. 
Vos suspėja užbėgti namo, 
papusryčiauti, jau laikas 
gyvulius išginti, girdyti, po 
to vėl šerti, po to iš darži* 
nes šieną tempti, vėl girdy
ti ir vėl šerti.”

Ateina ruduo, surenka 
šeimininkas .derlių,t — pri
simena Agota, ateisi užmo
kesčio atsiimti, o šeiminin
kas taip suskaičiuos,’ taip 
suves, lyg, rodos, tu ir ne
dirbai, ir lyg malonę dary
damas, kaip geradarys, 
maišelį grūdų duos, ir dar 
paša kys pamokinančiai: 
“Mažiau būtumei tinginia
vusi, Bastiene, daugiau bū
tumei užsidirbusi.”

O sūnus vis toliau skaito, 
ir pradeda maišytis su pa
sakojimų vilnimi užplūdę 
motiną prisiminimai. Taip 
ir nesuprasi, kur baigiasi 
knyga'ir kur prasideda gy
venimas.

“Pareina Burokienė na
mo, o namuose tikra pasku
tiniojo teismo diena — skai
to berniukas, — vaikai, vis
ką apvertė aukštyn kojomis: 
lovos suveltos, purvinos, 
grindys šlapios, indai išvar
tyti, rūbai ir pašluostės iš
blaškyti, išmėtyti, troboje 
didžiausia betvarkė.-..”

Agota Bastienė nesusilai
ko ir klausia sūnaus:

‘ — Palauk minutėlę, Jo
nai, — tu kokią čia knygą 
skaitai?

— Mūsų rašytojos Juli
jos Žemaitės, — atsako ber
niukas, — o pasakojimas 
pavadintas “Tinginė.”

— Kaip?! — motina iš 
netikėtumo net rankomis už 
širdies nusitvėrė, — ką gi, 
taip “tingine” vadino?

— Taigi, štai, tą Buro- 
kienę, kuri dieną ir naktį 
dirbo, — atsako berniukas.

— Ir tavo motiną tur
tuoliai kada tai “tingine” 
erzino, — įtikinamai atsako 
Agota, — nors aš, tiesiog 
į dalis plėšiausi, kaip šioji 
Burokienė, ir tėvas dirbo 
iki septinto prakaito, o var
gas ir bėdos taip paskui mus 
ir sekiojo, taip ir sekiojo .

Atsiminimai kvapą už
gniaužia Agotai, ji jaučią, 
kad neišsilaikys ir pradės 
raudoti dėl savo pražudytos 
jaunystės, dėl neteisingų 
priekaištų, kuriais, kaip ak
menimis, metė į ją sotūs ir 
patękinti gyvenimu turtuo
liai. Ji išima nosinę, pri
spaudžia ją prie savo veido, 
ir staiga išbėga gatvėn. 
Saulės spinduliai duria į 
akis, vaiskus spindulėlis 
žaidžia “Motinos - Didvy
rės” ordino aukse, blizgan
čiame ant jos krūtinės.

(Bus daugiau) *
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(Tąsa)
— Aš žinau, ką aš padarysiu, — pa

sakė Ania, vis dar neatitraukdama nuo 
jo žvilgsnio. — Man šiandien davė ato
stogų visai parai. Aš jus ... — Ji užsi- 

* kirto. Ji nugirdo ,kaip jis, užuot “jūs,” 
pasakė jai “tu,” ir suprato tos permai
nos reikšmę, ir ji savo rėžtu taip pat 
norėjo jam pasakyti “tu,” bet jo neskus
tas, nuvargęs, sulysęs, ligos metu veidas 
buvo toks subrendęs, beveik senas, jog ji 
nesiryžo.

— Aš jus iš čia paimsiu, — pasakė ji.
— Paimsi? Kur?
— Pas mamą. Jūs toliau gydysitės 

pas mamą ... pas mus, — pasitaisė ji. 
— Jūs jau, tur būt, galėsite pervažiuoti. 
Mama jus slaugys. Ir aš, kai būsiu na
mie .Aš išvažiuosiu vakarais ir naktimis, 
kaip visados, vežiosiu sužeistuosius, o ry
tais slaugysiu jus.

— .Kada gi tu miegosi? — nusišypso
jo Saburovas.

— Paskui, kai jūs išgysite.
’ Ji norėjo jam pasakyti: nejaugi jis ne
supranta, kad ji tiesiog negalės miegoti, 
kai jis bus greta ir, bendrai, nejau jis 
nesupranta, kokia tai laimė, kad jis gre
ta, ir, berods, taip pat ją myli?

Bet ji to nepasakė, tik pašoko nuo lo
vos, žengė durų link, paskui sugrįžo, 
skubiai pabučiavo jį į lūpas neįgudusiai, 
vaikišku bučiniu ir išbėgo.

Saburovas niūriai ir tiriamai apsidai
rė, tikėdamasis išgirsti kokių nors pa
stabų arba pamatyti pašaipą veiduose 
žmonių, gulėjusių su juo vienoje palato
je. Bet niekas jo nekalbino ir nenusišyp
sojo. Tik nebe jaunas, amputuota koja 
leitenantas, gulėjęs greta Saburovo, pasi
suko į jį ir jo niūrų žvilgsnį sutiko to
kia gera, spindinčia šypsena, jog Sabu
rovas atsakydamas nesąmoningai nusi
šypsojo. Tada leitenantas visiškai pasi
suko į Saburovą* ir pąsakė:

•ępr - — Jei jūs žinotumėt, kaip sunku vis
ko pasauly netekti. Daugiau netekti, ne
gu visi, — tiek, kiek niekas neteko. La
bai sunku...

— Taip, — ir Saburovas pagalvojo, 
kad dabar, tur būt, kaimynas ims kalbė
ti, kad jam amputavo koją, ir reikės at
sakyti ką nors raminančio. O ką čia ga
lėjai pasakyti?

— Ne, aš ne tai, — pasakė leitenan
tas, ranka prisilietęs antklodę toje vie
toje, kur po jos raukšlėmis kyšojo am
putuotos kojos strampas. — Aš vertėjas, 
tad.su mano profesija dėl to galima gy
venti ir net, gal })ūt, dar kariauti kur 
nors štabe. Aš apie kitką.. . Minske 
žuvo ir žmona, ir duktė — viskas. Bet 
taip atsitiko daugeliui.. . labai dauge
liui. Aš net ne tai. Iš manęs jie atėmė 
dar ir tą, su kuo aš plūkiaus visą gyve
nimą. Žinote, ką aš dirbau paskutiniuo
sius penkiolika metų? Na, kaip jūs ma
note? — paklausė jis su šypsena.

Saburovas tylėdamas laukė, ką jis to
liau'pasakys.

— Aš subrendęs visą gyvenimą dir
bau prie naujųjų ir naujausių laikų Vo
kietijos istorijos. Ne ,aš net nenoriu da
bar kalbėti, ką aš ten rašiau savo dar
buose, kas ten buvo teisinga, kas netei
singa — velnias žino. Aš tik viena žinau, 
kad to daugiau niekad nesiimsiu, niekad.

* Aš negaliu imtis jų istorijos, negaliu po 
viso, ką mačiau, ko netekau. Negaliu, 
nenoriu. Aš yerČiau stosiu į invalidų ar
telę, po karo pardavinėsiu kioske alų, ne
gu prisiminsiu tai, jog aš kadaise dir
bau prie jų istorijos. Velniop!,Gal būt, 
to imsis kitr, net tikriausiai, o aš ne. Su- 

J prantate jūs mane?
— Suprantu, — pasakė Saburovas.

O jums viskas dar bus gerai, — 
staiga atsidusęs^nurimęs ir atsišlieda- 
mas į pagalvį, tyliai pasakė leitenantas. 
— Labai gerai. Ji tuoj ateis. Ir nepy
kit ant manęs už tą kišimąsi, už tai, kad 
aš taip atidžiai žiūrėjau į jus, kai ji sė
dėjo čia. Dabar man viskas leista.

I t

Jis susierzinęs smogė į antklodę, į tą 
vįetą, kur gulėtų jo koja, jei nebūtų am
putuota, ir staiga šiurkščiai nusikeikė. 
Paskui užsimerkė, nusisuko ir taip gulė
jo tylėdamas sandariai užmerktomis aki- 

į mis.
Saburęvas taip pat užsimerkė. Jam 

atrodė, kad štai taip, užmerktomis aki-
t

t
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mis, jam lengviau bus sulaukt} grįž
tant Anią. Jis gulėjo ir galvojo apie ją 
atkakliai, primygtinai, be galo. Ir kartu 
jis galvojo apie žmogų, gulėjusį šalia jo. 
Gal būt, pirmą kartą nuo karo pradžios 
jis dabar taip ryškiai pajuto laimingo 
žmogaus užuojautą nelaimingajam, ir 
nors svetimas sielvartas šią minutę bu
vo jam, kaip niekad, tolimas, tačiau 
staiga jo sielą pripildė aštrus gailesys. 
Ką jis, vis dėlto, galėjo pasakyti? Nieko. 
Jei jis ir pasakytų ką nors raminančio, 
tai šitas, šalia jo gulėjęs žmogus, vis 
tiek jam nepatikėtų: dabar jo veide švy
tėjo tokia laimės išraiška, — jis tai jau
tė.

Tuo metu, kai Saburovas gulėjo at
merktomis akimis ir galvojo apie Anią, 
ji stovėjo priešais vyriausiąjį gydytoją 
tose pačiose mokyklos patalpose, malame 
apatinio aukšto kambaryje.

Vyriausiasis gydytojas priklausė chi
rurgų tarpe paplitusiai “cinikų” katego
rijai. Jis buvo nedidelis, kresnas, beveik 
storas, rausvu veidu ir tarsi juodais pai
šytais ūsais ir antakiais. Jis buvo geras 
chirurgas ir savo amžiuje išgelbėjo ne
maža žmonių, bet vis dėlto mėgdavo sa
kyti, jog į mediciną žiūrįs skeptiškai, 
operacijas darydavo tariamu šaltakrau
jiškumu, apie amputuotas rankas ir ko
jas kalbėdavo su šypsena ir mėgdavo, 
nesivaržydamas moterų, dviprasmiškai 
pajuokauti. Tačiau jis buvo žmogus 
švelnios sielos ir labai kuklus. Bet Ania 
to nežinojo, ir vyriausiasis gydytojas, 
kurį ji, bedirbdama ligoninėje, jau se
niai pažinojo ir, kaip ir kiti, girdėdavo 
jo pokštus, atrodė jai žmogumi, mažiau
siai galinčiu suprasti tai, ką ji norėjo 
jam pasakyti.

Todėl, ryžtingai pas jį įėjusi, ji visa 
įsitempė ir susigūžė j kamuoliuką, tvir
tai pasiryžusi pasakyti tai, ko ji norėjo, 
ir neleisti užgaulioti nei savęs, nei Sa
burovo, o ypač to nauja, kas gimė ir 
džiaugsmų pripildė jos gyvenimą.

— Nakolajau Petrovičiau, — pasakė 
ji dar tarpdury, — aš turiu į jus pra
šymą. 5 '

— Tikiuos, jums nieko nereikia am
putuoti? — pasakė jis su įprasta šypse
na. — Deja, tuo paprastai ribojasi visi 
į mane kreipiami prašymai.

— Ne, — pasakė ji. — Čia guli... 
vienas kapitonas, kapitonas Saburovas...

— Saburovas? Aha, atsimenu. Pri
trenktas, na?

— Jis sveiksta.
— Galimas dalykas. Labai malonu. 

Tai kas gi iš to?
— Mano mama čia kaime gyvena...
— Taip pat labai malonu. Bet ką ben

dro turi vienas su antru?
— Aš prašau... — pasakė Ania, pa

kėlusi į jį akis,—aš noriu, kol jis sveiks
ta, pasiimti jį pas mus.

Iš vyriausiojo gydytojo burnos jau 
bmfo beištrūkstąs įprastas juokavimas, 
bet, sutikęs jį nustebinusį merginos 
žvilgsnį, jis susilaikė. •

— Aš jį noriu paimti pas mus. Aš 
jus labai prašau ...

— Dėl ko? — jau rimtai paklausė, jis.
—- Jam ten bus geriau.
— Kodėl?

— Jam ten bus geriau, — atkakliai 
pakartojo Ania.—Aš žinau, jam ten bus 
geriau. Aš jus labai prašau.

— O jis jums kas, giminaitis?
— Ne, bet.. . man tai labai reikalin

ga. Aš kitaip negalių. Aš noriu būti su 
juo* kartu, — nusiminusiu balsu pasakė 
ji, *pasiryžusi nuo šios minutės pasakyti 
ir prisipažinti viską, ką jis bepriverstų. 

r

Vyriausiasis gydytojas laikė leistinu 
dalyku, kad jo sesutės ir sanitarės kar
tais turėdavo romanų su sužeistaisiais 
ir sveikstančiais, ir jų nepersekiodavo 
už tai, pasitenkindamas teise nepiktai, 
bet kartais šiurkštokai pajuokauti iš jų 
mažųjų .paslapčių. Bet su tokiu tiesiu, 
atviru, drąsiu prašymu į jį kreipėsi pir
mą kartą.

Jis staiga' prisiminė, kas buvo taip to
lima ir seniai palikta Irkutske, — savo 
namus, vaikus ir nuo studentavimo me
tų švelniai mylimą žmoną, — viską, apie 
ką jis norėjo geriau niekad ir su niekuo 
nekalbėti.

(Bus daugiau)

Du geri bičiuliai susita
rė praleisti vasaros atosto
gas pas farmer j. Apleido jie 
triukšmingai bildantį, dul
kėtą ir sveikatai kenkian
čiuose dūmuose aprūkusį 
miestą. Nenuobodžiaudąmi 
pirmoj dienoj kelionės pa
siekė farmą. Ten, kur ža
liuoja laukai ir pievos, ku
riuose gražiai žydi, įvairia
spalvės laukinės gėlės. Ten, 
kur nedidelio gojaus me
džiai tykiai ošia, * švelniai 
dvelkiant tyram lengvam 
vėjeliui. Kur ramiam vaka
re girdisi žavėjanti žiogelių 
muzikos aidai. Tokis gam
tos grožis gaivina kiekvie
nam miestiečiui sveikatą, 
jausmus, teikia kūnui jau
kų gaivumą.

• Pas tą patį farmerį, tik 
ant ilgesnio laiko, atostoga
vo jojo giminaitė Mortelė, 
jau gana" gerokai nusirpusi, 
kaip uoga, nepavydėtinos 
išžiūros, menkos sveikatos 
ir drovaus būdo moteriškė. 
Galima drąsiai tvirtinti, 
kad tikrai tebesanti nekal
tybės stone, — kaip pas 
žmones priimta vadinti sen
mergė. Vienas iš bičiulių 
buvo didelis romanso mėgė
jas. Vyras ‘ gražus, apsuk
raus būdo, hipnotizuojan
čios jėgos kavalierius.

Prisitaikęs jis jaukų va
karą, mandagiai paprašė 
farmerio giminaitę, kad ji 
eitų jam aprodyti gražes
nes sodybos vietas. Ji džiu
giai priėmė“užkvietimą ir 
su malonumu sutiko eiti 
pasivaikščioti.

Sodybos galulaukėje ne
aukštais krūmais apaugę 
krantai vingiuojančio upe
lio, kuriame v negilus van
duo, sriaunaf tekšlendamas 
per akmenius, dusliai šnio
kščia jam tik vienam teži
nomą kažin kokią paslap
tingą aidėliją. Pilno, apval- 
veidžio mėnulio šviesūs 
spinduliai tvyskančiai bliz
ga, kaitaliojančioje spalvo
je, sriovenančio vandens 
mažyčiuose purslinių ban
gų .šešėliuose. Taip didingai 
gražiam gamtovaizdyj kiek
vienam žmogui ’ atgimsta 
prakilni jaunystė ir kažin 
kaip tai slėpiningai mintis, 
lyg nejuntančiai, ir labai 
švelniu malonumu taip leng
vai kutena jausmus. Dausų 
aukštybėje spindančiai žiba 
gausybė mirguliuojančių 
žvaigždžių. Tokiam nakties 
prieglobsty,. ten, kur rasos 
sidabrinės, dengiančios ža
liąją augmeniją, žėri perli
niai lašai vaiskioj mėnesie
noj; ant upelio kranto, ap
gaubto ankstyvo vakaro 
jaukumo, žalioj tankioj, lyg 
aksomo kilimo dengto j žo
lėj, susėdo' jie pasilsėti ir 
pasišnekėti. Na, ir, jei ka
da pripuolamai pavyksta 
žmogui gėrėtis tokia jaudi
nančia gamtos grožybe, tai 
ji liekasi ilgai minties vai
dentuvėje lyg koks gražiau
sias sapnas.

Pasibaigus atostogų lai
kui, abu bičiuliai grįžta į 
miestą, linksmi, pilnai pa
silsėję, smagiai nusiteikę ir 
geriausiuose savitarpiniuo
se santykiuose. Kuoveikiau- 
sia abu ‘ pasineria į'savo 
kasdieninius užsiėmimus, 
dirba atydžiai ir intensy
viai iki sekančių metų ato
stogų. Taip laikui bėgant, 
visai nelauktai ir netikėtai 
vienas iš bičiulių gaųpa se
kamą laišką.

“Mano brangus čiulbonė- 
li k

“Išgyvenau ilgą, liūdną 
ir begaliniai kankinantį vie
nystės gyvenimą, ir, jei ne 
tavo toks maloniai meilus 
elgęsis po tomįs aukštumoj 
žibančiomis žvaigždėmis, 
kurio aš nepajėgiu savo 
silpnoj sveikatoj išreikšti, 
ir niekaip kitaip nepajėgiu 
tau atidėkoti už tuos gra
žiausius tartus žodelius, ir 
už pirmą ir paskutinį ma
no gyvenime patirtą atsiti
kimą; jei ne tu, brangus 
čiulbonėli, tai būčiau turė
jusi keliauti f amžinąstį ne- 
datyrusi saldžiausios įr 
brangiausios žmogaus gyve
nime, — meilės! Todelgi, 
gulėdama jau mirties pata
le, ir tikrai žinodama, kad 
jau nematysiu tavęs nie
kados, sudariau testamentą 
iš viso mano ilgo ir nuobo
daus gyvenimo sutaupą £0 
tūkstančių dolerių, ir 
prisiunčiu kartu su laišku.

“Tave pirmą sykį taip 
labai pamilusi —Mortele.”

Laiške aiškiai užrašyta 
jo vardas, pavardė ir namo 
adresas, o jis nežino nieko, 
nei apie jokią meilę. Grie
bia telefoną ir šaukia savo 
bičiulį, klausdamas jo, ką 
jis veikė ant tos farmos, su 
to farmerio giminaite Mor
tele, ir ar jis paliko jai jo 
vardą ir adresą? Bičiulis 
atsako, kad taip, palikau 
tavo adresą, nes bijojau, 
kad toji senutė neatvažiuo
tų pas mane iP nesudarytų 
nesmagumo mano šeimyno
je. Pas tave, maniau, jei ir 
atvažiuos, tu, mat, viengun
gis, tai nieko tokio blogo 
neįvyks. Na, o kas, gi ten 
tokio atsitiko su jąja? — 
prieteliškai jis paklausia 
bičiulio. Atsako: — Gavau 
laišką su testamentinių pa
likimu 20 tūkstančių dol. 
už tavo meilę ...

nimas turės būti pradėtas lai
ku; nes veikalas yra ilgas ir 
labai įdomus kiekvienam ma
tyti iš pat pradžių.

Vardan visos komisijos, 
P. Walantiene.

Newark, N. J
Mirė Leonarda Kidžienė

Spalių 26 d. ligoninėj mirė 
nuo širdies ligos ir gerklės slo
gos L. Kidžienė, išgyvenusi 
šioje šalyje apie 40 metų. Ve
lionę atsiėmė josios brolis dar 
jąųnutę, vos 12 ipetų esant. 
Čia ėjo mokyklą ir vėliau da
lyvavo progresyviame judėji
me, ypatingai tais laikais — 
socialistų laikais, kada Čia 
veikė I>SS 11 kuopa, ruošda
ma prakalbas, perstatymus ir 
šiaip Įvairias pramogas. Buvo 
gabi Vaidintoja, 
re.

30 metų atgal 
Antanu Ęi.džienu.

deklamato-

apsivedė su 
Užaugino 3 

gabius sūnus: MikoJ^, Alber
tą ir (Edvardą. Jaunas Al per 
ilgus laikus dalyvavo Sietyno 
chore ir, veikiausia; jei ne ta 
žmonių skerdynė-karas, ir 
šiandien būtų chore. ,Tai bu
vo rimtas, puikus jaunuolis.

Šiandien jau visi vedę ir ne
seniai paskutinis išskrido iš 
motinos namelio, kur jai dar 
sunkiau pasidarė.

Velionė buvo dar tik 52 me
tų ir labai gero būdo moteris, 
kaip šeimynoj, taip ir visuo
menėj. Veikiausiai, vargšė 
nujautė savo gyvenimą jau 
gęstant, kad savo draugui-vy- 
rui nežinant aprūpino, jį tuzi
nais lengvų drapanų.

Palaidota Holy Cross kapi
nėse, Arlington, N. J. Jos 
šviesus gyvenimas lai lengvina 
ją žemelėje. Albinas.

Philadelphia, Pa
Viešas Užkvietimas
Philadelphijos ir
Apylinkes Lietuviams

kas“Vergija bus—štai 
bus! Nauji kapinynai 
štai kas bus! Pamiršai, 
ką fašistai sake? Ne
skaitei? ‘Mažos tautos ir 
silpnos tautos -— tai rnčš- 
Jas, ant kurio išaugę vo
kiškos gėlės’ . . . mūsų

Lietuvių Moterų • Kliubas 
rengia perstatymą veikalo 
“Pergalė.” Vaidintojai pribus 
iš Brooklyn, N. Y. Jie yra 
gerąi išsilavinę. Tad nepra
leiskite laiko kur nors kitur, 
o ateikite ir pamatykite pen
kių veiksmų dramą “Pergalę,” 
kurioje vaizduos Lietuvos liau
dies kančias, pergyventas ka
ro metu.

Perstatymas prasidės 7 vai.' 
vakaro. Durys bus atdaros 
nuo 5 valandos. Vieta: Lietu
vių Muzikais j e Salėje, 2715 
E. Allegheny Ave.

Mūsų draugės rengėjos rū
pestingai ruošiasi priimti vi
sus svečius: vietinius ir iš to
liau atvykusius. Maisto turės 
kuo skaniausio, taipgi bus 
skanių ir įvairių gėrimų. Tu
rės muziką mėgstantiems šo
kius.

T^ko nugirsti, kad jau turi 
ti kietu s iš anksto, atvyks sve
čių iš Almont ir Perkasie, 
Pą., įr jš Atlantic City, N. J. 
O iš Baltimorės jau yra pra
nešta, kad jie atvyks keliomis 
mašinomis ir kad jie nenori 
stovėti eilėje pas duris. Tad 
jie užsisakė tikietus iš anks
to.

Komisija kreipiasi į plačią 
lietuvių visuomenę prašydama, 
kad kurie galite pasiekti ti- 
kietų platintojas, įsigykite ti
kietus iš anksto, tai nebus 
trukdymų pas duris.

i; J. J. Kaškiaucius, M. D.

šiuo metu Vilkaviškio gele
žinkelio stotyje vyksta stam
baus 2,500 kūb. metrų talpos 
grūdams sandėlio statyba. Už
baigus mūro darbus, pradėtą 
dengti stogas ir ruošti vidaus 
įrengimai. V. Žemelis.

530 Sammer Avenue, 
Newark 4, N. J.

, HUmboldt 2-7964

Fotografas
Trauklu paveikslus famllijų, ves
tuvių, kitokių grupių Ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krąjavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-: 
kalu! esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- < 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St.,. Brooklyn j

Kampas Broadway |r Stone A.v e., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore ft-6191

Žinios iš lietuvos
Iš Kolektyvinių Ūkių 
Gyvenimo

★ Naują klėtį, kluoną ir 
kiaulides pasistatė Sintautų 
valsčiaus (šakių apskr.) “Spa
lio trisdešimtmetis” kolektyvi
nio ūkio valstiečiai. Dar šiais 
metais užsibrėžta pristatyti 
tvartus ir valdybos namus.

J. Valaitis.
★ fyigiapiūtės talkas “Nau

jojo Kelio” ir “Kibirkšties” 
kolektyviniuose ūkiuose su
rengė Utenos apskrities kom
jaunuoliai. S. Kovaliovas.

★ 45 tonus pašarų parengė 
gyvulių žiemojimo laikotarpiui 
Šilutės apskrities kolektyvinis 
ūkis “Stachanovininkas.” To 
kiekio pilnai užteks visuome
niniams gyvuliams iššerti.

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandėlio

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 Jr Paauksuotą Džiū- 
lėrią. Taipgi Costume Džiūlerių-Sulyg 

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS 
' ‘ f .

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikėt

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas STagg 2-2173
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(Pabaiga) 
kjte į pasirinktąjį objektą veiksmingai, 
aktyviai,, kad su atitinkamu objektu bū
tų susijusios ir jūsų mintys.

Toliau darykite lytėjimo pratimą. Pa
imkite į rankas bet kokį daiktą, pavyz
džiui, degtukų dėžutę, ir stenkitės kiek 
galima atidžiau ją pajusti. Pajuskite jos 
formą ir paviršių, pajuskite, kuo apčiuo
piamai skiriasi juodieji dėžutės šonai 
nuo jos viršaus ir apačios; atliekant šį 
pratimą, geriau yra nežiūrėti į paimtą 
objektą: atsiminkite, kiek yra išvysty
tas aklųjų lietimo pojūtis, kuris jiems 
pavaduoja regėjimą; atsiminkite, kaip 
gerai jūsų pirštai pažįsta įprastinius 
daiktus, kaip lengva, pavyzdžiui, atkur
ti rankose laikomo arbūzo, sviedinio, 
pirštuose laikomos plunksnos, pieštuko 
ar papiroso pojūtį.

Lyg ir turėdami tą patį tikslą — at
minti daikto pojūtį, stenkitės apčiuopti 
paimtąjį objektą, nukreipę visą dėmesį' į 
rankų pirštus.

Pažymėtina, kad dėmesio sukaupimas 
būna įvairių laipsnių, pradedant papras
tu susidomėjimu objektu ir baigiant vi
sišku įsigilinimu į jį. Vadinasi, ir atlie
kant pratimą, svarbu stengtis pereiti vi
sus šiuos laipsnius.

Mes turime išmokti valdyti mūsų dė
mesį, mokėti jį sukaupti prie pasiimto
jo objekto ir mokėti, atliekant pratimą, 
vidiniu požiūriu aktingai bei veiksmin
gai įsigilinti į kalbamą objektą, juo su
sižavėti. Mes jau esame sakę, kad sce
noje visada turime domėtis organiškai, 
lygiai taip pat, kaip mes domimės gy
venime.

Tais atvejais, kai mes sąmoningai, 
valingai atkreipiame savo dėmesį į tą ar 
Jdtą objektą (pavyzdžiui, prisiverčiame 
mokytis vaidmens, ruošti pamoką, svars
tyti kurį nors klausimą ir t.t.), mūsų dė
mesys yra valingas. Jis atsiranda neva
lingai, kada mes patys nepastebime, į ką 
mūsų dėmesys yra atkreiptas, kai vienas 
ar kitas objektas tartum pats savaime 
patraukia mūsų dėmesį.

Atlikdami kurį nors įprastinį darbą, 
iries galime atsitiktinai, t. y. pagal išdi
lusį iš mūsų sąmonės ryšį (asociaciją) 
atsiminti, pavyzdžiui, savo vaikystę. 
Šiuo atveju mūsų dėmesys bus nevalin
gas, atitinkamų minčių apie vaikystę ne
suvoktas.

O scenoje mes turime valingai, savo 
pačių noru kreipti ir sukaupti savo dė
mesį prie sąmoningai pasirinktojo ob
jekto. Toks ir yra skirtumas tarp gyve-

Cliffside, N. J
RENGIAMAS BANKIETAS

ir ALDLD kuo- 
rengia linksmą 

Įvyks sekmadienį,

Vietos LDS 
pos bendrai 
bankietą.
28 d. lapkričio, Boro Bar sa
lėje, 344 Palisade Ave.

Kaip teko patirti nuo rengi
mo komiteto, tai bus tikrai 
smagus pasilinksminimas.

Nuo 2-ros valandos po vidu
dienio bus kazyravimas. Smar
kuoliai kazirninkai turės pro
gą pademonstruoti savo su- 
gabumus ir laimėti puikią do
vaną.

šešttą valandą visi susirin
kusieji bus pavaišinti skania 
vakariene. Vakarieniaujant 
prie stalų alaus bus pafundy- 
ta dykai ir iki sočiai.

Mes jums duodame užtikri
nimo žodį, kad būsite visa 
kuom užganėdinti. Užprašo
me pas mus atsilankyti.

Tikietus pardavinėja ban- 
kieto gaspadinės A. Bakūnie- 
nė ,K., Mažeikienė ir Ella 
Stephans.

Jau atlaikėme ALDLD šių 
metų knygą “žmogus ir Ma
šina.” Nariai, kurie norite 
knygą tuoj pamatyti ir ją 
perskaityti, užeikite pas K. 
Steponavičių knygą pasiimti.

Mūsų miestas yra itin ru- 
bežius tarp Hudson County ir 
Bergen County. Hudson Coun
ty yra demokratų tvirtovė, o 
Bergen—republikonų.

Šių politinių partijų maši
nos taip tvirtos, kad rinktmuo-

Patarimai Aktoriams Montello, Mass St. Petersburg. Fla.

-1. Rapoportas
nimiškojo ir sceniškojo dėmesio. Tam, 
kad šcenoje menine forma atkurtume 
žmogaus elgesį, turime, pirmiausia, su
prasti ir įsisąmoninti gyvenimiškojo el
gesio dėsnius ir įsisąmoninę atkurti juos 
scenoje. Šiuo keliu mes, dirbdami savo 
darbą, visą laiką ir eisime.

se nors varlė bus įrašyta vietoj 
sloniaus, vistiek balsuos išti
sai (straight) tikietą.

Bergen County republikonai 
sudaro didžiumą 1 prieš 2. 
Tokią pat speigą Hudson 
County demokratai turi prieš 
republikonus.

Bergen County progresyviai 
žmonės 7-me kongresiniame 
distrikte smarkiai dirbo prieš 
raganų tyrinėtoją J. Parnell 
Thomas, bet jis ir šiuorfi syk 
išrinktas į Kongresą.

John J. Čarlin, progresyvių 
remiamas kandidatas prieš 
Thomas’ą, gavo 35,000 balsų, 
bet Thomas keliais tūkstan
čiais balsų viršijo.

šiuose rinkimuose' 
lietuviai irgi stropiai 
jo visokiu darbu už 
syvius kandidatuis, ypač 1-ta 
me kongresiniame distrikte.

vietos 
prisidė- 
progre-

“Halloween,” tai visų šven
tųjų diena' ir . krikščioniška 
šventė, šios šventės išvaka- 
rėje vartojama šlykščios van
dalizmo priemonės. Jaunuo
liai, apsimaskavę kaukėtais, 
peckelioja visokiom spalvom 
budinkų sienas ir langus. Tė- 
mijant, manai, kad kokios tai 
keršto epidemijos, užpulti. • %

Fairview miestelyj buvo su
daužyta * daugybė gatvėse 
lempų, išmušti keliolikos bu
dinkų langai ir apgadinta žy
dų kapinyno tvora. Laimė, 
kad policija laiku patėmtfo~ 
vandaluk.us, tai daug iškarlų 
nepridarė. j

Na, tai žmogus ir suprask, 
dėlei ko danguj šventiesiems 
tas destruktyvis vandalizmo 
darbas reikalingas9

Taigi, mes išsiaiškinome, kad organiš
kas, tikras, gyvas (o ne rodomasis, for
malus) dėmesys galimas yra tiktai esant 
dėmesio objektui, t.,y. tam, į ką dėmesys 
yra nukreiptas (gali tai būti daiktas, 
žmogus, garsas, kvapas, skonis, partne
rio pasakyta arba jūsų pačių mintis, vie
nas ar kitas įvykis ir t.t.).

Pagalvokite patys, kokį betarpišką, 
artimą ryšį su scena turi visi šie mūsų 
atlikti pratimėliai. Argi mokėjimas sce
noje matyti aplinką, partnerio veidą, 
klausytis jo kalbamų žodžių, mokėjimas 
žiūrėti ir klausytis paprastai, natūraliai 
(organiškai) — nėra svarbiausios akto
riaus savybės?

Toliau mes treniruojame, mankština
me mūsų dėmesį, įterpdami į pratimą 
kliūtį, kurią turime nugalėti, kad galėtu
me susikaupti prie kurio nors objekto. 
Pavyzdžiui, tegul išeinąs į sceną skaito 
knygą ar laikraščio straipsnį. Kiti jį 
trukdo, stengiasi nukreipti jo dėmesį nuo 
skaitymo triukšmaudami, kalbėdami, jį 
pajuokdami ir t.t. Atliekąs pratimą turi 
sugebėti įsitraukti į objektą, įsigilinti į 
skaitomųjų žodžių prasmę tiek, kad, 
skaitymo metu pasilikęs visiškai rimtas 
ir susikaupęs, galėtų paskui atpasakoti, 
ką buvo skaitęs.

Atsiminkite labai smulkiai visa, ką 
jūs, prieš ateidami į pratimus, tą dieną 
esate veikę, ką buvote susitikę, apie ką 
esate kalbėję, stenkitės nepalikti nieko 
neatsiminę, atsiminkite tokiu pat būdu, 
viską iki praeitos dienos, atkurkite są
monėje. Tai labai naudingas pratimas 
atminčiai ir dėmesiui lavinti. Arba sten
kitės labai smulkiai atkurti atmintyje 
kurią nors vietą, kur dažnai esate buvę, 
sakysime, gatvę, kuria jums tenka eiti 
į darbovietę. Koks grindinys, kokie na
mai, jų žymės ir t.t. Lavinkite savo pa
stabumą. Tai reikalingiausia menininko 
savybė, ji sudaro tą šaltinį, iš kurio mes 
semsimės medžiagos meniniam vaizdui 
sukurti. Vystyti, lavinti savo pastabumą 
jūs turite visada ir bet kuriomis aplin
kybėmis. •

(Iš “Aktoriaus Darbas”)

Kaip tik reakcionierius J. 
Parnell Thomas tapo išrink
tas į Kongresą, tai East Ru
therford, N- J«> 
veteranų 
Thomas’ą 
bažnyčios 
vanojo jį 
konizmą!
sutvėrimai turėtų būti tiesiai 
nuznočyti į peklą.

katalikų karo 
postas, pasikvietė 

į vietos šv. Juozapo 
skiepą ir čia apdo- 
mėdaliu už ameri- 
Na„ o, rodos, toki

Mūsų mieste rinkimai praė
jo itin šturmingai. Mat, čia 
republikonų tvirtovė.

Šiuose rinkiniuose buvo du 
kandidatai į kaunsilmanus ant 
demokratų tikieto, kuriuos re- I 
mė ir progresyviai žmonės. 
Tik per nepilnai 200 balsų, 
pralaimėjo demokratai. Re
publikonų kandidatai. gavo 

*apie 4,000 balsų, o demokra
tai virš 3,800. Henry Wall
ace irgi gavo apie 200 balsų.

Patyrę šių rinkimų vajui 
trūkumus, demokratiniai nusi
teikę žmonės tiki, kad atei
nančių metų rinkimuose tikrai 
bus sudaužyta republikonų 
mašina šiame miestelyj.

šeštadienį, lapkričio 6-tą, 
susituokė ženybiniam gyveni
mui/Adelė Meškeliūniūtė su 
Jonu Prieskiniu. Vestuvių 
bankietas įvyko Sauter’s salė
je, Bergen Boulevard.

Veselijai baigiantis, jau
navedžiai išvažiavo porai sa
vaičių linksmam pasivažinėji
mui. Parvykę apsigyvens pas 
jaunosios tėvelius, 262 Jersey 
Ave.

Avė.
Kazys Bevardis.
Kazys Bevardis*

Pavyzdingas Susirinkimas,

Š. m. lapkričio 1 d. Liet. 
Taut. Namo svetainėje įvyko 
LLD 6-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas, šį sykį kuopos 
narių buvo nemažas skaitlius 
ir visi rimtai svarstė šių die
nų bėgančius reikalus. Apart 
komiteto ir komisijų raportų, 
susirinkę nariai padarė keletą 
gerų tarimų, kurie, be abejo, 
bus vykdinami gyvenimam

Kad padidinti kuopos fi
nansinį budžetą, nariai nusi
tarė turėti puikų bankietą ar
ba, sakysime, draugišką vaka
rienę netolimoje ateityje. Tam 
tikslui tapo išrinkta komisija, 

nužiūrėti tinka- 
progai pasitaL 
minėtą pramo-

įejo į rengimo

kuri rūpinsis 
mą laiką ir, 
kius, surengti 
gą.

Penki vyrai
komisiją ir žadėjo pasikviesti 
keletą moterų sau į pagalbą, 
idant suruošus puikų bankietą. 
Vienas iš komisijos narių pa
reiškė, jog puota turėsianti 
būt pirmos rūšies, nors prisi
eitų ir nupenėtą kiaulę pa
skersti...

Prie naujų sumanymų tapo 
pakeltas ir plačiai apkalbėtas 
klausimas kaslink išleidimo 
Simono Janulio raštų, kurie 
neseniai tilpo dienraštyje 
Laisvėje. Tie jo aprašymai 
kaipo atsiminimai jo ir jo 
draugų politiniai veiksmai Lie
tuvoje 1905 ir 1906 metais yra 
gana įdomūs — daugelis skai
tytojų jais gėrėjosi.

Tat mūsų kuopos nariai iš
reiškė pageidavimą, kad drg. 
Janulio aprašymai būtų at
spausdinti brošiūros formoje. 
Tada, anot jų, būtų galima pa
skleisti po visą šiaurinę Ame
riką ir kitur. Ir lietuiviai ga
lėtų pasilaikyti ant atminties 
ilgesniam laikui.

Aišku, atspausdinimas bro
šiūros padarytų nemažai iš
laidų, ir savaime kyla klausi
mas, kas finansuos? LLD 6- 
tos kuopos nariai supranta, 
kad Liet. Liteyątūros Draugi
ja turėtų tuomi pasirūpinti. 
Yra ir kitokių minčių. Man 
teko tuo reikalu pasikalbėti su 
Bostono draugais. Jie mano, 
kad išleidimui drg. Janulio 
raštų turėtų būt įsteigtas at
skiras fondas. Ir jie mano, 
kad pakankamai atsirastų 
liuosanorių rėmėjų.

Moterų Apšvietos Kliubo 
narės ruošia savo metinę pra
mogą lapkričio (Nov.) 20-tą 
dieną. Tai bus taip vadinama 
“silkių vakarienė” ir šokiai 
prie geros orkestros. Netenka 
abejoti, jog parengimas bus 
tinkamai suruoštas, kadangi 
mūsų kliubietės visuomet ge
rai pavaišina savo svečius.

K. Liuosybės Choro nariai pra
dėjo rimtai žiūrėti į dainavi
mo pamokas, nes skubina iš
simokinti naujų dainų dėl bū
siančio Rytinių Valstijų LMS 
Festivalio, kuris įvyksta šio 
mėnesio 27 ir 28 d d., So. Bos
tone. Nėra abejones, jog cho
ro mokytojas Ed. Sugar steng
sis tinkamai^ priruošti mūsų 
choristus toms iškilmingoms 
meno šventėms.

Daugeliui yra žinoma, kad 
Liuosybės Choras, vadovybėje 
drg. Ed. Sugar, gražiai pasiro
dė pereitų metų pirmajame 
Rytinių Valstijų LMS Festiva
lyje Brooklyne. Lengvai ga
lima tikėtis, jog šiemet irgi 
nusiduos viskas kuo puikiau
siai.

Šiuomi tarpu Liuosybės Cho
ras gerai stovi. šį rudenį, 
prasidėjus panikoms, choras 
gavo nemažai nauju narių, 
kurie yra geri .dainininkai ir 
dainininkės. Tas dar nereiš
kia, (kad negali būt daugiau. 
Chore vietos bus ir tiems, ku
rie panorės įstoti į tą garbin
gą dainininkų draugiją.

ne
Tietuvių Dramos Ratelio na

riai pakol kas dar nieko 
veikia. Nėra žinios, kada ir 
kas bus veikiama. Būtų jau 
laikas šis tas pradėti. Rate- 
liečiai, baigkite savo atosto
gas! ’S. B.

Mes gauname laiškų su už
klausimu apie uraganą, kuris 
perėjo per Floridą.' Mat, iš 
kitų Floridos dalių buvo ap
rašyta, o iš mūsų dar ne.

Pas mus uraganas nepada
rė žalos, nes jis čia nebuvo 
toks stiprus, kaip 'Miami mies
te arba kitose Floridos daly
se. Mus gal uraganas “pa
gailėjo” todėl, kad Peters- 
burgas turi “šventą” vardą. 
Kitur vėjas buvo galingas, o 
čia tik apie 
landą. Net 
buvo.
" Na, kurie 
joms į Floridą, tai prašome. 
LLD 45 kuopa rengia pikniką, 
sekmadienį, 28 d. lapkričio, 
pas Aleną ir Jurgį Bernotus, 
arti kelio No. 41 ir kelio No. 
92. Prašome atsilankyti, tai 
plačiau pakalbėsime ir apie 
buvusį uraganą.

25 mylios į va-
ir lietaus mažai ja labai svarbu.

rengiatės vakaci-

K. J. Tashalis. j

Žinios iš Lietuvos
Respublikine Neakivaizdine 
Vidurine Mokykla Partiniam 
Ir Tarybiniam Aktyvui

VILNIUS, rugp. 4 d.— 
Miestų, apskričių ir valsčių 
partinio bei tarybinio aktyvo 
tarpe yra nemaža darbuoto
jų, kurie neturi pilno viduri
nio mokslo. Daugeliui jų su
kliudė baigti vidurinę moky
klą karas.

Stengdamasis patenkinti ak
tyvo siekimą įgyti pilną vidu
rinį mokslą, Lietuvos KP(b) 
Centro Komitetas priėmė nu
tarimą suorganizuoti Lietuvos 
TSR Švietimo Ministerijos sis
temoje respublikinę neakivaiz
dinę bendrojo mokslinimo vi
durinę mokyklą partiniams ir 
tarybiniams darbuotojams.

Mokykla jau sukurta. Stam
biausiuose apskričių centruo
se suorganizuoti 27 konsulta
ciniai punktai, kur besimokan
tieji gaus metodinę ir moksli
nę pagalbą, šiomis dienomis 
respublikos švietimo- Ministe
rijoje įvyko instrukcinis kon
sultacinių punktų vedėjų pasi-. 
tarimas.

Užsiėmimas mokykloje pra
sidės nuo naujų mokslo metų. 
Mokslas vyks rusų ii’ lietuvių 
kalbomis.

Daugiastaklininkai
KAUNAS, rugp. 6 d.—Kau

no Statybinių medžiagų tresto 
Nr. 1 “Priekalo” mechaninės 
remonto dirbtuvės kolektyvas 
jau įvykdė 1948 metų planą.' 
Pradedant balandžio mėnesiu, 
ši įmonė sistematingai įvykdy
davo savo mėnesinius planus 
220 procentų. Liepos mėn. 24 
d. įmonės kolektyvą aplėkė ži
nią, — metinis planas įvykdy
tas !

šių laimėjimų pasiekta pa
kilusio įmonėje daugiastakli- 
ninkų judėjimo dėka. Metalo 
tekintojai J. Sireičikas ir J. 
Lukša dirba trimis staklėmis. 
Jie savo išdirbio normas įvyk
do virš 250%. Kiti trys te
kintojai dirba dviem staklėm, 
ir įvykdo iki dviejų išdirbio 
normų. , A. Viliftis.

Gydymas Rentgeno 
Spinduliais

VILNIUS, rugp. 4 d.—180,- 
000 voltų įtampos rentgeno 
spindulių aparatas vėžiui gy
dyti šiomis dienomis pradėjo 
veikti Vilniuje, Respublikinia
me Onkologiniame dispanse
ryje.

Tai jau trečiasis rentgeno 
spindulių giliojo gydymo apa
ratas Vilniuje. ,

Šį aparatą savo jėgomis su
montavo ir pastatė Rentgeno- 
centro dirbtuvių kolektyvas.

S. Ivanauskas.

Pajieškau brolio'Juozo Chesnauc- 
ko, rodos 1912 m. gyveno Scranton, 
Pa. Po to išvažiavo į Elizabeth 
Port, dabar nežinau kur randasi. 
Iš Lietuvos kils nuo Elgedžių mies
to, Telšių ujlezdo, Dišlių kaimo. 
Amerikon atvažiavo 1906 m. Prašau 
joj paties atsišaukti, arba kas žinote 
kur jis randasi, malonėkite praneš
ti, už tai būsiu labai dėkingas. —v 
Praųas Chesnauskas (Chėss),

1113 Cottage Ave., Scranton,s Pa.
/ (265-266)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-irio pusi.)

Turime pilnai įvertinti ir 
šiltai pasitikti kiekvieną ta
lentą, kuris prisideda prie 
mūsų parerigimų pagražinimo 
ir patobulinimo. Jie dirba jr 
aukojasi mūsų visų kultūrinio 
lygio pakėlimui.

Pereito šeštadienio Meno 
Skyriuje labai laiku ir labai 
vietoje suteiktas mūsų talen
tams patarimas. Gera dikci- 

Kiekvienas
dainoje žodis turi būti aiškiai, 
gražiai, taisyklingai ištartas. 
Dikcija pataiso arba sugadina 
dainos melodiją — gera dik
cija pataiso, o bloga sugadi
na.

Čia gal bus ne vietoje, bet 
dar’viena pastaba, man atro
do, turėtų būti padaryta. Ne
žinau, kodėl niekas iki šiol į 
tai nekreipė dėmesio.

Aš turiu mintyje mūsų 
akompanistus. Mažai aš apie 
tai tenusimanau ir nenoriu 
nieko mokyti. Bet negaliu 
suprasti, argi būtinai reikalin
gas toks baisus pijano daužy
mas, jog dainininko balsą už
muša arba paskandina? Atro
do, kad eina lenktynės, kuris’ 
kurį pralenks: pijanas, ar dai
nininkas! Dažniausia pralai
mi dainininkas, ypatingai dai-

Sakyčiau, kad taip reikia, 
kad taip turi būti. Bet ko
dėl gi tuo pačiu pijanu tą pa
čią dainą tam pačiam daini
ninkui kitas akompanistas 
taip gražiai palydi, jog dai
nininko balsas nepaskęsta pi- 
jano garsuose, klausovo au
syse pasilieka dainos meliodi- 
ja ir žavus dainininkės bei 
dainininko balsas, o ne pijano 
viską nustelbia garsai!

Roma. — Italijos komu
nistų vadas P. Togliatti kal
bėjo 100,000 miniai Milane; 
smerkė vakarinius kraštus 
už grūmojimą “atomini# 
kai»u taikiajai Rusi jai.” '

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-0172

į Egzaminuojant Akis, 
1 Rašome Receptus 
Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE 
8TAQG 8-8048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) / 

Laisniuotas Grabonus 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovsoąl

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

si pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Lapkr. 10, 1948

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS•
Patyrusios prie atrinkimo žarnukių deirukime

Rosenblatt Casing Company 
340 JOHNSON AVE., 
BROOKLYN, N. Y.

HELP 
REIKALINGI VYRAI

BANKE PORTERIAI 
IKI 50 METŲ AMŽIAUS
MANHATTAN IR BROOKLYN

PRADINE SAVAITINE ALGA $38 
Dienom ir Naktim. 
5 Diėnų Savaitė. 

Nuolatinis Darbas.
Apmokamos Vakącijos. Nemokama 
Ligoninėj Priežiūra ir Chirurgijos 
Aptarnavimas. Nemokama Grupinė 
Apdrauda.

Kreipkitės 9 A. M. iki 3 P. M. 
3-čios lubos. 49 BROAD ST., N.Y.C.

(265-266)
SUPERINTENDENT. Patyręs. Prie 

še&ių aukitų, 40 Šeimynų apartmentinio 
namo. Anglies Šiluma. Gaus keturių 
kambarių apartmentą ir 1100 i ntėneej. 
Turi priduoti rekomendacijas. Skambinkite 
SOUTH 8-6243. <2«7)'

4 Slovakai Prisipažino 
šnipavę Amerikai

Praga, Čechoslovąkija. — 
Josef Gapa, Michal Dupas 
ir du kiti slovakai teisme 
prisipažino, kad jie šnipinė
jo uraniumo kasyklas Če- 
choslovakijoj ir slaptai nešė 
žinias amerikonam Vokieti
joje. Uranium yra sprogs
tamoji atominė medžiaga.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GERI
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
. Frank Dpmikaitis

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_ 
Šateikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokama! 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499



Jaunas Užmušėjas 
Sakosi Esąs Nekaltu

Ralph E. Barrows, 19 metų, 
sulaikytas teismui kaltinimu, 
kad nuo jo smūgių mirė au
dyklų savininkas MacKellar, 
kanadietis, pirmadienį matėsi 
su atvykusiais jį atlankyti tė
vais. Jis visą motinos vizito 
laiką verkęs ir įtikinėjęs, kad 
jis esąs nekaltas. Vyrukas 
prisipažinęs, kad jis sudavęs 
MacKellar’iui, bet sudavęs tik 
vieną kartą, save gindamasis.

Numatoma, kad Barrow 
ginsis teisme kaltinimu Mac- 
Kellar’io, kad jisai prie Bar
row lindęs lytiškai.

Automobilistams
Bausmė pirmu kartu* prasi- 

kaltusiems pastatymu savo 
auto ne vietoje būsianti su
švelninta. Mokėti vis viena 
reikės nustatytą kainą, tik ją 
atiduoti galės su mažiau de
jonių, be sugaišties* iš darbo.

Pradedant ateinančiu pir
madieniu tie “pirmieji” galės 
bausmę atsiųsti į teismą paštu. 
Planas kol kas įvestas tik iš
bandymui. Jeigu gerai veiks, 
tuomet ir rekordus užves taip, 
ir gal sistemą praplės.

Mrs. Phyllis Walshon, 24 
metų, nugabenta į Bellevue li
goninę ištyrimui po to, kai ji 
pasisakė detektyvams uždu
sinusi savo pusketvirtų metų 
sūnelį, bet nežinanti, dėl ko 
taip padariusi.

Nusukęs nuo valdžios tak
sais $23,415 buvęs guzikų ša- 
pos dalininkas Ben Kaufman 
nuteistas metus ir vieną dieną 
kalėti.

v- w

Gražusis Laisves Koncertas 
Jau Čia Pat

Netrukus tos likusios kelios 
dienos praeis. O išaušus sek
madienio rytui, lapkričio Ui
tai, visi keliai iš daugelio 
miestų ir iš Brooklyno - New 
Yorko visų sekcijų ves į Rich
mond Hill, kampas Atlantic 
Avė. ir 110th St., Liberty Au- 
ditorijon, kur įvyks dienraščio 
Laisvės metinis koncertas

Programa koncertui sudary
ta gražutė, įdomi. Laisvės 
koncerte

Tikietas vis- 
tik šokiams

šį kartą ap

dainuos :
Ramoškaite
Kozakevich

i

Biruta
Stefan
Albertas Vasiliauskas
Merginų 'Sekstetas iš De

troit, Mich., vadovaujamas 
Stellos Smith.

Aido Choras, vadovaujamas 
Jurgio Kazakevičiaus.

To gražaus koncerto, įvyk
siančio taip pat gražiame Lie
tuvių Kultūriniame Centre, 
pasiklausyti atvyksta pilnas 
autobusas svečių iš New Ha
ven, Conn. Taipgi bus sve
čių iš kitų miestų Connecticut 
valstijoje, iš Philadelphijos ir 
apylinkių, iš tolimų ir artimų
New Jersey ir Ilgosios Salos pat aprūpins svečius ir vaka- 
miestų. riene.

Brooklyniečiams patartina 
įsigyti ti kietu s iš anksto, kad 
vieton smagiai pasimatymo 
su svečiais nereikėtų stovėti 
pusvalandį tikietų eilėje prie 
durų, ar liktis už durų.

Koncerto pradžia 3:30. Po 
koncerto šokiai.
kam $1.50, vien 
75c.

Nesivėluokite.
simokės anksti ateiti, nes sė
dynės nėra rezervuotos. Anks
čiau ateisi — pasirinksi vietą, 
pavėlavęs imsi tai, kas liks— 
jeigu liks. Laiku susirinkimo 
nauda bus ir ta, kad liks dau
giau laiko po programos su 
svečiais pabaliavoti ir jauni
mui šokti.
Atvykite Pietauti

Auditorijos restorantas Lais
vės koncerto dieną veiks per 
visą dieną. Pietūs bus gatavi 
nuo 12-tos dieną, tad atvyku
sieji iš toliau, o taip pat ir 
namiškiai su svečiais galėsime 
kartu pietauti erdvioje audi
torijos valgykloje.

Būrys gerų gaspadinių taip

Menkeliūnaites Išleistuvių 
Koncertas

Tai nuskambėjo ir trečias 
šio sezono koncertas Brukline. 
Ir žinote—tai buvo pats skam
biausias šio rudens koncertas! 
Buvo susispietę pačios žymio
sios mūsų jėgos — ir šauniai 
jos pademonstravo savo me
ninius pasiekimus, savo balso 
grožę. Galime tikrai didžiuo
tis, išauklėję ir susilaukę iš 
savo tarpo tokių stambių me- 
_ ________ ;_________________

Dienraščio Laisves
atvėrė 

choras, 
vado-

Mažas Fordukas Pra 
rijo Didelius Laivus

Hudson River Day Line už
sidarysianti, jos laivai išsta
tomi ant pardavimo, nes, 
skundžiasi jos viršininkai, 
žmonės besinaudoją laivais 
tiktai vidurvasarių karščiais, 
norint atvėsti ant upės van
dens. Šiaip jau žmonės grei
čiau nuvažiuoja kitomis trans- 
portacijos priemonės.

Linija veikė per 85 metus.
Vyriausią laivams upėmis 

konkurenciją iškėlė plačiai po 
žmones pasklidę fordukai ir 
kitos pigiosios auto mašinos. 
Kam šeimai važiuoti laivu, 
kad automobiliumi gali va
žiuoti visa šeima už laivo 
kieto kainą vienam?

Sugrįžo iš Ligoninės

ti-

prieš porą 
iš ligoninės. 
294 Union
Tačiau vis 

Sveikata 
yra

Antano Krapavicko sveikata 
biskelj pagerėjo, 
savaičių sugrįžo 
Randasi namie, 
Avė., Brooklyne.
dar tebėra ligoniu, 
reikalauja ir gydytojo 
įsakytas ilsėtis lovoje.

Krapavickas labai dėkingas 
atlankiusiems jį ligoninėje, iš 
kurių tūli nepagailėjo laiko ir 
lėšų atvykti net iš Connecti
cut ir Long Island.

KONCERTAS
Jau Laikas Įsigyti Bilietus

ĮVYKS SEKMADIENĮ

Lapkričio 14
NOVEMBER

Bus ^Lietuvių Kultūriniame Centre užvardytu:

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, L. L, N. Y.

i

Įžanga Koncertui $1.50

Po Koncerto šokiai. Vien tik šokiam įžanga 75c

PROGRAMA
STEFAN KOZAKEVICH, baritonas

Tai pagarsėjęs operų dainininkas ir artistas, 
kuris amerikoniškoje spaudoje yra plačiai gar
binamas.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, sopranas
Taipgi pasižymėjusi operų dainininkė ir artis

tė, kuri yra įsigijusi gražios karjieros tarp lietu
vių ir amerikonų.

; MERGINŲ SEKSTETAS, iš Detroit, Mich.
Tai grupė kuri publikoje sukelia daug entu

ziazmo savo gražiu dainavimu ir veiksmu.
ALBERTAS VASILIAUSKAS, tenoras

Puikaus talento ir gerai išsilavinęs daininin
kas. Tarp amerikonų jis yra žinomas kaipo ra- 
dio dainininkas.

t BROOKLYNO AIDO CHORAS
Aido Choras, vad. Geo. Kazakevičiaus, gražiai 

dainuoja, dabar jis specialiai mokinasi Laisvės 
koncertui. *

L GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

Po Koncerto bus šokiai, gros Geo. Kazakevi
čiaus 6 kavalkų orkestrą.

Prašome tuojau įsigyti bilietus ir dalyvauti 
šiame nepaprastai gražiame parengime.

ninių galimybių. Vis tai bu
vo gražūs pliusai ant koncer
tinės pažangos lakšto. Buvo, 
deja, ir minusų . . .

Koncertas įvyko sekmadie
nį, 1948 m. spalių mėn. 31 d.,' 
vis toj pačioj naujoj lietuvių 
auditorijoj — kultūros centre, 
110 st. ir Atlantic avė., Rich
mond Hill, N. Y. Tai buvo 
Konstancijos Menkeliūnaitės 
koncertas-, jos išleistuvėms pa
žymėti.

Koncertui vartus 
Brooklyniškis Aido 
Jurgio Kazakevičiaus
vaujamas. Prie piano patogio
ji Silvija Pužauskaitė. Atgie
dojo abu himnus — J. V. ir 
Lietuvos. Chore kažkodėl ne
simatė kai kurių įžymių na
riu. c

Koncerto vedėjas Jonas Juš
ka pristatė pirmąjį programos 
numerį. Mūsų gražutė, jaunu
tė koncertinė paukštytė Dolo- 
roza Petronytė, kaip ir visuo
met, gražiai ir maloniai sur 
valdė savo lyrišką soprano 
balsą. Savo mokytojos Bro
nės šalinytės-Sukackienės pi
anu lydima, pradėjo su St. 
Šimkaus arija: “Oi greičiau,' 
greičiau” iš “Išeivio.” Gra
žiai, perjaustai skambėjo jau
trūs žodžiai. Dainininkės dik
cija stebėtinai aiški, ir, klau
sant, lengva sekti dainos tu
rinį. Tai yra’ didžiulė kiek
vieno dainininko prievolė. Ta
me atspindi visa jo asmenybę, 
jo širdis, pojūčiai, jo protas, 
jo artistinio išsilavinimo laips
nis. Gal dar iškalbiau ir šir
dingiau skambėjo A. Varla- 
movo “Kam čia kęst be ta
vęs?” Koloratūriškas, čigo
niškai romantiškas motyvas. 
Dainininkė parodė ir koloratū
rinių gabumų. O tai jau rei
kia mokėt suvaldyt balsą ne 
bet kaip. Priedui Petronate 
padainavo ir angliškai—“Ki?s 
me again” ariją iš Viktoro 
Herberto operetės “Naughty 
Mariette.”

Gražų balsinį kontrastą su
darė skaidrusis Alberto Vasi
liausko tenoras. Įgudusi mu
zikė šalinytė prie fortepijono. 
Tikrai miela buvo klausyt, 
kaip pagaunamai jis išvadžio
jo vieną paskui kitą bent tris 
liaudies dainas': “Plaukia sau 
laivelis,” “Kbr bakūže sama
nota” ir komišką dainušką 
apie mėnulį ir mėnesieną. Va
siliausko ir balsas tyras bran
dus, ir dikcija aiški, jr visa 
laikysena patvari. Vis tai 
artistinio brandumo atestatai.

Pati Konstancija Menkeliū-

naitė, mūsų koncertinė vete
ranė. Pianą valdingai ko
manduoja mūsų pažiba šaliny- 
tė. Menkeliūnaitė, kaip ir pa
prastai, buvo dosni. Patiekė 
paeiliui bent keturias dainas: 
P. V. Sarpaliaus “Dukružėlę,” 
St. Šimkaus “Dainužę” — ir 
priedui “Plaukia Nemunėlis” 
ir “Ai motuše mano.” Balsas 
tebėra didelis, kontralto, bet 
suvaldymas nekoks, ypač 
aukštose gaidose. Skamba ne
lengvai, ir žodžiai dingsta bal
so miglose. Dikcija neaiški.

Bet štai beveik tokio paties 
balso spalvos Sųzana Kazoky- 
tė. Irgi altas. Bet visa kas 
išeina jau kitaip. Klausyt jos 
nesunku. Ne tik nesunku, bet 
ir gera. Pianu jai pritarė jos 
mokytoja Šalinytėįj Kazokai- 
tė padainavo Juozo Gruodžio 
“Visur tyla” ir aną garsiąją 
meilišką ariją “Mano širdis 
tavo balsiai kišui klusni” iš 
Kamiliaus Sėn Sano operos 
“Samsonas ir Daalila”—pran
cūziškai. Dainininkė įrodė, 
kad ji daro gražios pažangos. 
Sklandžiai susiorientavo ir 
balšo niuansais ir dramatišku 
prasmingumu. Publikos pa
drąsinta ir užgirta, padainavo 
dar ir priedo “Aš ir paklau
siau savo tėvelio.”v

Jonas Kaškaitis.

^Daugiau bus)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas '

306 UNION AVENUE
i GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LLD Susirinkime Aiškins 
Reikšmę Įvykusią 
Rinkimą

Drau-Lietuvių Literatūros 
gija yra mokslo ir apšvietos 
organizacija. Taigi, jos par
eiga yra ir supažindinti ne 
vien tik savo narius, bet abel- 
nai darbo žmonių visuomenę 
su tuojautiniais iškeltais šioje 
šalyje ir pasaulyje klausimais.

Pavyzdis: mūsų šalyje šio
mis dienomis svarbiausiu die
nos klausimu buvo rinkimai. 
Taigi, LLD ,1-ma kuopa savo 
susirinkime, kuris atsibus šio 
ketvirtadienio vakarą (11 d. 
lapkričio), Laisvės salėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne, nagri
nės rinkimų pasekmes.

A. Bimba apsiėmė kalbėti- 
analizuoti rinkimų pasekmes, 
priežastis. O tai labai svar
bus klausimas, kuriuo turi 
domėtis kiekvienas pilietis, ne 
vien . tik darbininkai.

Vėliau tame pačiame susi
rinkime nariai, kurie jau už
simokėję ar užsimokės drau- 
gijon už šiuos metus, gaus 
naujai išleistą labai svarbią 
mokslišką knygą “žjmogus ir 
Mašina.”

Prašome, ateikite: seni na
riai užsimokėkite metinę duo
klę, o nauji įstokite į LLD. 
Šiame susirinkime išgirsite la
bai svarbų aiškinimą buvusių 
rinkimų ir gausite naują 
mokslišką knygą. Visus kvie
čia—

LLD 1 Kuopos Valdyba.

Areštavo “Labdarybės” | 
Baliaus Agentą Tolk

Stephen S. Tolk, pasivadi
nęs Louis Katz’u, tapo areš
tuotas Philadelphijoje ir per
gabentas į New Yorko polici
jos stotį.

Tolk’ą kaltina su dviemis 
kitais žulikais suinžinieravus 
tą “labdarybės” balių, įvykusį 
28-tą liepos, kuriame ponai 
gerokai prasilošė neva “lab
darybei” paremti. O po ba
liaus turėjo didesnį galvoskau- 
dį, negu paprastai po balių, 
kuomet sužinojo, jog baliaus 
rengėjai, garsintojai ir daly
viai iki šiol jau turėjo daug 
bėdų. Buvo šaukti pas pro
kurorą kvotimui ir liudyti. Gi 
Tolk iš tolo skaitydamas apie 
k-itų bėdas tik juokavo. Ta
čiau ir jis dabar tapo uždary
tas po $15,000 kaucijos iki 
kvotimo, įvyksiančio lapkričio 
22-rą, z, ..

Tolk sakėsi policijai nesąs 
gamblėriu, esąs tik salesmanu.

Teisėjas Medina Neleido 
Atidėti 12-kos 
Komunistų Bylos

New Yorko apeliacinis teis
mas atsisakė atidėti William 
Z. Fosterio ir 11-kos kitų įkai
tintų komunistų vadų bylas. 
Tad teismas turės prasidėti 
ateinantį pirmadienį, penkio
liktą.

Buvo kreiptasi į teisėją Ha
rold B. Medina, kuris pirmi
ninkaus tame teisme, tačiau ir 
tas atsisakė atidėti. Dar buvo 
kreiptasi į J.‘ V. Distrikto 
Teismą.

Atidėjimo prašė dėl to, kad 
Fosteris jau , ilgokas laikas 
sunkiai serga ir dėl to neturi 
galimybės suplanuoti apsigy
nimą, kuriam jis turi vado
vauti kaipo organizacijos pir
mininkas. Tačiau darbininkų 
vadams, matomai, teismai ne
nori teikti tų teisių, kokias 
duoda teisiant ne .politinius.

Trys sukniasiuvių unijos or
ganizatoriai generalių sesijų 
teisme nuginčijo jiems taiko
mą kaltinimą, būk jie sauva- 
liškai elgęsi šapoje, kurią ban
dė suorganizuoti. Jie tikrino, 
jog jie nevartojo prievartos. 
Tačiau vis viena juos sulaikė 
teismui.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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. E Vergreen 7-6288 (

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D.
j 223 South 4th Street
| BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom Į
6—8 vakarais

| Ir Pagal Pasitarimais.
? Telefonas EVergreeh 4-0203 F

Valandos:

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A; Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

Valandos:

Penktadieniais uždaryta.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
, Stęven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
• "ii

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tėl. EVergreen 4-9612

Pradėjo dar labiau kaman
tinėti prašančius pašalpos be
darbius ir skurdžius. Nedar
bui padidėjus, o nedarbo ap- 
draudai neaprūpinant bedar
bių, tik laikinai nedirbančius, 
padaugėjo prašymai pašalpų. 
Gi valdžia nori juo daugiau 
sutaupyti tų pinigų grąžinimui 
firmoms.

SUSIRINKIMAI
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) 
-------------------------------------------------  
SKELBK1T6S LAISVĖJE X

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

I

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
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. ’

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šerpienų 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 su]yg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtihės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

rjj TT*WC D A D 411 GRAND STREET ZU1 r 0 O AK BROOKLYN, N. Y.
I ✓

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

e“» 4-772, TELEVISION
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