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Juozas Valatka. 
Kapitalistinė Moralybė. 
Mūsų Jaunimo Sveikata. 
Unijos Klaida.
Nuo 6 Mėnesių iki 8 Metų. 
Didysis Karo Kriminalistas. 
Redbeiterių Sutemos.
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Ir vėl liūdna žinia iš Chica- 
gos. Pasimirė vienas seniausių 
laisviečių.

Juozą Valatką asmeniškai 
pažinau daug metų. Gaila jo 
netekus.

Juozas buvo pažangus žmo
gus. Daug metų dirbo mūsų 
spaustuvėse. Tik keletą metų 
buvo pasitraukęs ir užsidėjęs 
privatišką spaustuvėlę.
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Mūsų vyriausybė pareiškė, 
kad jinai nebeteiks maisto 
pagalbos Mukdeno žmonėms. 
Mat, tas miestas tapo išlaisvin
tas iš čiang Kai-šeko diktatū
ros.

Bet Mukdeno žmonės, kaip 
ir žmonės visur, valgyti tebe
nori. Kapitalistinės moraly-. 
bes akimis žiūrint, tai nesvar
bu, lai jie sugriautam mieste 
alkanauja!
kur žmoniškumas?

Kur padorumas,

Visus stebina ir gąsdina 
» valdžios pranešimai apie mūsų 

jaunimo sveikatą. Baisius 
faktus iškėlė aikštėn armijon 
ėmimas jaunųjų vyrų. De
šimtyje didžiausių Amerikos 
miestų 72 nuošimčiai jaunų 
vyrų netinka kareiviavimui — 
jų sveikata žemiau reikalauja
mo 'lygio !

Bet kas daroma, kad juni- 
mo sveikatą pagerinti? Be
veik nieko.

Nesuskaitomi bilijonai eina 
karo ruošimui, o tik neskait
lingi trupiniai tenka liaudies 
socialiniams reikalams!

Kapitalistų leidžiamas infor- 
.imacinis “Industrial News Re

view” karštai sveikina CIO 
Workers Unijos konvenciją. 
Jinai aiškiai pasisakius prieš 
pramonės nacionalizaciją, ji
nai aiškiai atsistojus “kapita
lizmo pusėje prieš socializ
mą.”

Tas tik reiškia, kad minėtoji 
darbo unija padarė nedovano
tiną klaida. Kai'uniją taip 
karštai sveikina patys samdy
tojai. tai unija būna nuslydus 
nuo teisingo kelio.
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Ir vėl prabilo čiang Kai-še- 
kas. Pereitą pavasari jis sa
kė, kad jis su Kinijos komu
nistais lengvai apsidirbs į 
setą mėnesių. Dabar jau 
ko, kad reikės mažiausia 
tuonerių metų!
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“New York Herald Tribune” 
korespondentas Steele rašo 
apie Nankingo valdžios valdo
moje- teritorijoje žmonių ūpo 
nukritimą. Jiems atsibodo ci
vilinis karas. Jie laukia ir 
trokšta taikos. Jie į karą 
prieš komunistus žiūri kaipo 
į pirmos rūšies beprotystę.

Vienas kinietis inžinierius 
jam • pasakęs: “Pasakykite 
amerikiečiams, jog mes tik 
taikos tetrokštame.”

Steele nustebo ir paklausė: 
“Taikos bile kokia kaina?”

“Taip, taikos bile kokia kai
na,” atšovė jam minėtasis in
žinierius.

Ir taika Kinijoje būtų, jei
gu mūsų kraštas nešertų čiang 
Kai-šeko diktatūros doleriais 
ir ginklais.

“Tarptautinis tribunalas” 
teisė Japonijos karo krimina
listus. Jis surado, kad Japo
nijos militaristai buvo sudarę 
suokalbį prieš Ameriką ir visą 
pasaulio taiką. Jie prikalbėjo 
imperatorių Hirohito pasirašy
ti su Hitleriu ir Mussoliniu 
sutartį dėl įtraukimo Japoni
jos į Fašistinę Ašį.

Jie pripažinti kriminalistais, 
o Hirohito tebeimperatoriauja 
ir beveik vienoje lovoje guli 
su generolu MacArthur! Pats
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Užsieniuose $9.00 
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Anglai - Amerikonai Pervarė 
J. Tautose Tarimą Graikijos 
Monarcho - Fašistų Naudai
Pasmerkė Graikijos Kaimynus už Tariamą Graiką Partizaną 
Rėmimą; Užgyrė Fašistam Dirbančią “Tėmijimą” Komisiją

Paryžius. — Jungtinių 
Tautų seimo politinis komi
tetas priėmė anglų-ameri- 
konų bloko rezoliuciją Grai
kijos monarchist^ naudai 
prieš Jugoslaviją, Bulgariją 
ir Albaniją. Rezoliucija 
smerkia šias tris šalis, esą, 
už teikiamą graikų parti
zanam paramą kare prieš 
monarchistus; reikalauja 
sustabdyt bet kokią pagalbą 
partizanam ir šaukia, kad 
Albanija, Bulgarija ir Jugo
slaviją bendradarbiautų su 
monarcho-fašistine Graiki
jos valdžia, girdi, dėl san
taikos Balkanuose.

Prieš tą rezoliucija balsa
vo tik Sovietų Sąjungos, 
Ukrainos, Baltarusijos, Ju
goslavijos, Čęchoslovakijos 
ir Lenkijos delegatai.

NUSMERKTAS PAKART 
JAPONAS

Yokohama, Japonija.— 
Amerikonų teismas nu- 
smerkė pakarti japoną sar- 
žentą Taichi Deguchi už jan
kių belaisvių žudymą Fili
pinuose karo metu. 7 kiti 
japonai už tai nuteisti ka
lėj iman keliems metams 
gyvos galvos.
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Reikalauja Ištirti 
Du Kongresmanus

Washington.— Darbo Fe
deracijos Politinė Sąjunga 
pareikalavo, kad • valdžios 
sekliai FBI ištirtų kaltini
mus prieš republikoną sena
torių Homerį Fergusoną ir 
republ. kongresmaną Alvi
na E. O’Konskį.

Laikraščių kolumnistas 
Drew Pearsęn įtarė, kad 
sen. Fergusono šeima gavo 
piniginio “pašmėravimo” iš 
Chryslerio automobilių kor
poracijos, o kongresmanas 
O’Konskis, girdi, panašiai 
nusikalto, kaip republikonas 
Neamerikinio Komiteto pir
mininkas Parnell Thomas.

(Federalė grand džiūrė į- 
kaltino Thomasą už valdžios 
pinigų sukimą.)

New York.— Būsią snie
go šiaurinėje šios valstijos 
dalyje.
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vyriausias kriminalistas palie
kamas ramybėje.

Baisiausio smūtko dienos iš
tiko mūsų redbeiterius iš Kon
greso Neamerikinės Veiklos 
Komiteto. Du didžiausi komi
teto eržtai neteko Kongrese 
šiltų vietų. Republikonai Vail 
ir McDowell nebeišrinkti. O 
komiteto pirmininkas ir pats 
vyriausias redbeiterių lyderis 
Parnell Thomas tapo gran- 
džiurės įkaitintas papildyme 
daug piktų suktybių.

Iš tos priežasties šis red
beiterių komitetas sulaikysiąs 
iki naujų metų raudonųjų ra
ganų medžiojimą.

, Dėlei to niekas ašarų ne
lies.

Diena primiau Jungt. 
Tautų seimo politinis komi
tetas užgyrė anglų-ameriko- 
nų siūlymą vis dar palaikyti 
Jungtinių Tautų komisiją 
“rubežiam tėmyti” tarp 
Graikijos, iš vienos pusės, 
ir Jugoslavijos, Albanijos 
ir Bulgarijos, iš antros 
sės.
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Jugoslavijos atstovas 
Bebler pareiškė, jog ta 
misija yra priešingas Jungt. 
Tautų konstitucijai padaras 
ir ji veikia kaip Amerikos 
įrankis.

(Graikijos partizanai kar
totinai nurodinėjo, kad tos 
“tėmijimų komisijos” nariai 
tarnauja kaip kariniai Grai
kijos fašistų šnipai.)

Amerikonai ir Anglai 
Žada Sugrąžint Pramones 
Vokiečiam Savininkam

Frankfurt, Vokietija. — 
Pranešama, jog karinė ang
lų - amerikonų vyriausybė 
nutarė sugrąžint angliaka- 
syklas, plieno fabrikus ir 
kitas svarbiąsias pramones 
vakarinėje Vokietijoje bu
vusiems jų savininkams vo
kiečiams (nors tie savinin
kai padėjo Hitleriui 
grobt Vokietiją).
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Amnestija Vokiečiams 
Sovietiniame Ruožte

Berlin. — Pagerbti res
publikinei 1919 m. lapkričio 
revoliucijai Vokietijoje, vy
riausybė sovietiniame Vo
kietijos ruožte atleido baus
mę visiem vokiečiam, išbu- 
vusiem kalėjime vienus me
tus ar mažiau.

Dar Mažiau Lašinią Anglam
London. — Iki šiol ang

lam buvo leista pirkti 2 un
cijos lašinių per savaitę, pa
gal maisto racionavinio kor
teles. Dabar lašinių porcija 
sumažinta iki 1 uncijos per 
savaitę; užtat leidžiama da- 
sipirkt už 7 centus sūdytos 
jautienos.

Anglą Kariuomenė Sugrįžus 
Palestinon, Sako Izraelis

Tel Aviv. — Izraelio val
džia atsišaukė į Jungtines 
Tautas, kad ištirtų,* kodėl 
Anglija sugrąžino savo ka
riuomenę į rytinę arabišką
ją Palestinos sritį ir arabų 
valstybę Transjordaną.

PASITRAUKE/IRANO 
PREMJERAS

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Abdul Hussein 
pasitraukė iš valdžios. Ma
noma, kad jo vietą užims 
seniau buvęs premjeras Ah
med Ghavam.

SESIŲ SALIŲ DIPLOMATAI 
WASHINGTONE PLANUOS 
KARINU SANTARVĘ!

Washington.^ — čionaiti- 
niai diplomatai sako, jog 
ateinančią savaitę susirinks 
Washingtone penkių vaka
rinės Europos kraštų amba
sadoriai ir Kanados atsto
vas ir drauge įsu Amerikos 
valdžia svarstys karinę 
santarvę (prieš Sovietų Są- 
jungą).

Tokion santarvėn susiriš 
Anglija, Franci j a, Belgija,

Neamerikinis T homaso Komitetas 
Jaučiasi Priverstas Sustabdyti 
Inkviziciją prieš Raudonuosius

Washington. — Praneša
ma, jog kongresmanų Ne- 
amerikinės Veiklos Komi
tetas jau nesusirinks, iki 
atsidarys naujasis Kongre
sas 11949 m. sausio 3 d. Re- 
publikonas kongresmanas 
J. - Parnell Thomas, to ko
miteto pirmininkas, yra 
grand džiūrės įkaitintas 
kaip valdžios pinigų suk
čius; todėl nešauksiąs savo 
komiteto posėdžių.

Teigiama, kad po naujų 
metų Neamerikinis Komite
tas bus perorganizuotas, o 
gal ir panaikintas.

Lapkričio 2 d. balsavi-

IŠTEISINTAS BALTASIS, NUŽUDĘS NEGRĄ,
BANDŽIUSĮ BALSUOT RINKIMUOSE

Mount Vernon, Georgia. 
— Aukščiausias šios valsti
jos teismas atrado “nekal
tu” baltąjį žmogžudį M. Ą. 
Johnsoną. Johnsonas su sa
vo broliu nužudė negrą įsą
ją Nixona dėl to, kad Ni- 
xonas atėjo užsirašyt balsa
vimui prezidentiniuose rin
kimuose. Tai buvo vieninte
lis negras Montgomery ap-

skrityje, kuris išdrįso mė
ginti dalyvaut balsavimuo
se.

Johnsonas pasakojo, būk 
negras išsitraukęs ginklą iš 
kišenės; todėl, girdi, “aš 
turėjau .gintis.” Bet jokio 
ginklo nerasta nei pas nu
žudytą negrą nei toje vieto
je.

Trumanas Pakeisiąs Kelis 
Savo Kabineto Narius

Key West, Florida.—Pre
zidentas Trumanas, čia ato
stogaudamas, tarėsi su nau
jai išrinktu vice-prezidentu 
Albenu Barkley ir kitais 
Demokratų Partijos vadais. 
Jie svarstė pasiūlymus busi
majam Kongresui ir aptarė 
tūlus pakeitimus prezidento 
ministrų kabinete.

Pranešama, kad iš kabi-

Valdžia Užgina Pilnai 
Pripažint CIO Uniją

Washington. — Valdiško
ji Darbo Santykių Komisija 
vienbalsiai nusprendė, jog 
‘‘neteisėta” esanti sutartis 
tarp CIO Plieno - Darbinin
kų Unijos ir C. Hager and 
Sons Manufacturing kom
panijos. Tai todėl, kad su
tartis pilnai pripažino uni
ją, o Tafto-Hartley’o įsta
tymas užgina ' tokį unijos 
pripažinimą.

ORAS. — Giedra, šalčiau.
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H o 1 a n d i j a , L u k s - 
e m b u r g, Jungtinės Vals
tijos ir Kanada. Jų atstovų 
derybos jau nuo seniau bu
vo vedamos Londone ir .Pa
ryžiuje.

Visų Amerikos ginkluotų 
jėgų sekretorius Forrestal 
ir Anglijos feldmaršalas 
Montgomery dabar tyrinėja 
vadinamus vakarinės Euro
pos “apsigynimo” reikalus.

muose tiktai du to komiteto 
nariai buvo išrinkti kong- 
resmanais — pats Parnell 
Thomas ir Nixon. Du kiti 
prakišo rinkimus — M'ac- 
Dowell ir Weyl. Penktas ko
miteto narys, Carl Mundt 
tapo išrinktas senatorium. 
Visi penki dar galėtų veikti 
iki naujojo Kongreso sesi
jos. Tfičiaus dviejų sumuši
mas rinkimuose ir vieno į- 
kaltinimas kaip sukčiaus 
pakirto tam Neamerikiniam 
Komitetui drąsą medžioti 
raudonuosius ir inkvizito- 
riškai kvosti pažangiuosius 
unijų vadus.

neto pasitrauks visų kari
nių jėgų ministras - sekre
torius James Forrestal ir 
būsią pakeisti valstybės se
kretoriaus p a v a duotojas 
Robertas Lovett, armijos 
sekretorius Kenneth Ro- 
yall, karinio laivyno sekre
torius John L./ Sullivan ir 
oro jėgų sekretorius W. 
Stuart Symington.

Sovietai Siūlo Žydam 
Arabam Tartis

Paryžius. — Sovietų dele
gatas Jungt. Tautų Saugu
mo Taryboje siūlė pakviesti 
Izraelio valstybę ir arabiš
kus kraštus, kad sueitų į 
tiesiogines derybas ir patys 
spręstų einančius tarp jų 
ginčus. Saugumo Tarybos 
dauguma atidėjo šį Sovietų 
siūlymą iki kito jos susirin
kimo.

Honduras, Centrinės A- 
merikos respublika, pripa
žino Izraelio valstybę.
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Kinų Komunistai 
Užkirto Anglį 
Čiangui Nankinge
Siaučia Milioninės Baduolių Riaušės; Plėšia Maistą; 
Dar Dvi Tautininką Divizijos Perėjo į Komunistą Pusę

Nanking, Kinija. — Kinų 
liaudiečiai - komu nistai 
dviejose vietose perkirto 
Tientsin’- Pukow geležinke
lį, kuriuo buvo vežama an
glis iš Huainano kasyklų į 
tautininkų sostinę Nankiri- 
gą. O anglies stoka jau pir
miau temdė elektrą Nan- 
kinge.

Verda alkanųjų kinų 
riaušės Šanghajuj, Nankin- 
ge ir kituose miestuose. 
Riaušininkai plėšia iš krau
tuvių ir sandėlių ryžius, 
kviečius ir kitus maisto 
produktus; grobia javus iš 
laukų, daržoves iš daržų, 
taip pat vištas ir kitus mė
sinius gyvulius. 1

Nankinge policija karto
tinai šaudė “oran”, bandy
dama išblaškyt ,riaušinin
kus.

Maskvoje Kalbama, kad 
Gal Trumanas Asmeniniai 
Tarsis su Stalinu

Maskva. — Plačiai paskli
do kalbos, kad gal įvyks as
meniniai pasitarimai tarp 
prez. Trumano ir premjero 
Stalino. Tos kalbos rymo 
ant vieno nepficialio prane
šimo iš Jungtinių Valstijų. 
Diskusuojama, katras pas 
katrą važiuotų — ar Tru
manas pas Staliną ar Stali
nas pas Trumaną.

Greitoji Amerikinė Pagalba 
“Išganius” 3 Vakarą Šalis

Washington. — Prezid. 
Trumanas pagamino Kong
resui raportą, kuriame sa
ko:

Greitoji amerikinė pagal
ba padėjo išsilaikyti ant 
kojų Francijai, Italijai ir 
Austrijai ir ,turbūt, “išgel
bėjo” Italiją nuo komuniz
mo.

Amerika davė greitosios 
pagalbos 577 milionus dole
rių pirma, negu buvo, pa
gal Marshallo planą, paskir
ta apie $5,000,000,000 vaka
rinei Europai per metus.

Marshalias Tarėsi apie 
Didesnę Paramą Čiangui

Paryžius.—Amerikos val
stybės sekretorius Marsha- 
llas čia tarėsi su Kinijos at
stovais apie amerikinės .pa
ramos paspartinimą ir pa

šėko 
ko-

didinimą Čiang Kai- 
valdžiai Kinijoje prieš 
munistus - liaudiečius.

Indijos Seimas Spręs 
Respublikos Klausimą

New Delhi, Indija.—Stei
giamasis Indijos seimas 
spręs, ar paskelbt savo šalį 
visai nepriklausoma respu
blika ar toliau palaikyt ją 
savivaldine Anglijos impe
rijos dalim.

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern State*.
<27 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. T.
Telephone: Stagg 2-3878

Streikavo geležinkelių 
darbininkai tarp Šangha- 
jaus ir Nankingo, iki val
džia prižadėjo pakelti algą 
maistui pirkti. Taip pat įvy
ko streikai telegrafistų, 
mokytojų, laivakrovių ir ki
tų darbininkų.

Komunistai daro pradi
nes atakas prieš tautinin
kus Suchowe, geležinkelių 
mazge kelyje į sostinę Nan- 
kingą.

Dvi tautininkų armijos 
divizijos perėjo į komunis
tų pusę Suchowo srityje. 
Kita tautininkų divizija su
kilo prieš komandą Wuhu 
mieste, 55 mylios nuo Nan
kingo. Tautininkai sako, 
kad. jų lakūnai ir iš oro nu
leisti kareiviai numalšinę 
sukilėlius.

Amerikonai skubi išga
beni savo žmonas ir vaikus 
iš Nankingo, Šanghajaus ir 
Peipingo. Amerikos pasiun
tiniai Chinijoje pripažįsta, 
jog kas valanda darosi vis
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blogesnė padėtis Čiang Kai- 
šeko tautininkams. —■ ■■

(Niw Yorko Herald Tri
bune korespondentas te 
gia, kad komunistai liau- 
diečiai trumpu laiku galį 
užimt visą vidurinę Kiniją. 
Lemiama, kad jeigu Ameri
ka ir paskubintų pagalbą 
Čiang Kai-šeko valdžiai, tai 
gal būtų jau per vėlu,)

Komunistai atakuoja tau
tininkus ir derlingąjame 
Yangtze upės klonyje. •

Didelės komunistų jėgos 
žygiuoja pirmyn iš šiaurės 
į pietus tarp Peipingo 
Tientsino.
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Žada Palaikyt Jankių 
Markes Berlyne

Frankfurt, Vokietija. — 
Pranešama, kadx anglai- 
amerikonai nutarė “pasto
viai” palaikyti vakariniame 
Berlyne jankių išspausdinr 
tas markes. Vakarinė Ber
lyno dalis užimta ameriko
nų, anglų .ir francūzų, o 
rytinė-Sovietų. Amerikonų 
pagamintos markės visų 
pirma buvo skiriamos vaka
rinei Vokietijai, užimtai 
anglų, amerikonų ir fran
cūzų.

Jungt. Tautų sekretorius 
Trygve Lie norėtų panau- 
jint derybas tarp Sovietų ir 
vakarinių talkininkų dėl so
vietinių markių įvedimo vi
sam Berlynui mainais už 
tai, kad Sovietai atidarytų 
anglam, amerikonam ir 
francūzam važiuotę į Ber
lyną.
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SOVIETAI PIRKO DIK
ČIAI GUMOS IŠ MALAJŲ 

Sovietų Sąjunga spalių 
mėnesį šiemet užpirko 17,- 
332 tonus gumos (robo), iš 
Malajų, Anglijos kolonijos;, 
Jungtinės Valstijos užpirko 
iš ten 28,524 tonus gumos, 
o pati Anglija tiktai 9,973.
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Baltina
Atrodo keista, kai talkininkų teismas Tokio mieste, 

teisiąs Tojo ir kitus karo kriminalistus, bando dar bal
tesnių padaryti Japonijos imperatorių Hirohito. Bet 
taip yra!

’ Del sudarymo Anti-Kominterninės sutarties su Vokie
tija ir Italija yra kaltinamas grafas Koiči Kido. Girdi, 
jis privertė imperatorių Hirohito pasirašyti sutartį.

Kad Kido ir kiti karo kriminalistai vaidino svarbų 
vaidmenį antrojo pasaulinio karo ruošime, nieks negin
čija, tačiau kiekvienam aišku, jog imperatorius Hirohito 
taipgi nėra nekaltas paukštelis. Jis dirbo išvien su ki
tais karo kriminalistais.

Bet šiandien amerikiečių ir britų politikai reikalinga 
kaip nors nubaltinti Japonijos monarchiją, dėl to jie ir 
elgiasi taip, kad suradus kaltininkais “tam tikrus’’ ponus, 
q Hirohito palikti nekaltu avinėliu.

Thomas Bus Teisiamas
: Kiek daug triukšmo padarė kongresmanas J. Par
nell Thomas su savo Ne-Amerikiniu Komitetu, beteisda- 
mas pažangius žmones! Bet Amerikoje viena taisyklė yra 
žinoma: tasai reakcininkas, kuris per daug rėkauja prieš 
komunistus ar šiaip progresyvius žmones, “turi ką nors 
paslėpęs už nugaros.”

* Dabar panašiai yra su kongresmanu Thomasu. štai, 
jis yra grand džiūrės įkaitintas už neteisingumą, už val
stybės pinigų eikvojimą savo asmeniniams interesams!

Thomaso “teismas” prasidėsiąs, sako spauda, lapkričio 
15 dieną. Teismo eigoje, reikia manyti, iškils nemažai to
kių dalykų, kurių visuomenė nežino.
• Matysime, kaip ten bus toliau, o šiuo’ tarpu vienas da
lykas yra aiškus: sėdėdamas stikliniame bute, p. Thomas 
perdaug drąsiai svaidė kitus žmones akmenimis!-

Liberalų Partijos Susmukimas
■■ New Yorko valstijoje veikia Amerikos Liberalų Par
tija. Tai sociąldėmokratų organizacija, palaikoma dau- 

’t^fiausiai Dutaskio Vadovaujamos'unijos, ILGWA. ši par
tija — atskala nuo Amerikos Darbo Partijos,—dešinioji' 
atskala.

Bet praėjusiuose rinkimuose Amerikos Liberalų Par
tija pasirodė gan švakai. Jos balsų skaičius, palyginti su 
1944 metais, sumažėjo, užuot pakilus.

■ 1944 metais už Liberalų Partiją buvo paduota 306,155 
balsai, o šiemet tik 194,449.
? Na, o Dubinskio vadovaujama unija išleido šimtus tūk
stančių dolerid liberalams palaikyti!

•Aštuonerių Metų Karas
, Kinijos Čiang-kai-šekas paskelbė, jog, girdi, civilis ka
ras Kinijoje tęsis aštuonerius metus, bet komunistai 
(liaudiečiai) turėsią būti nugalėti.

Šis žmogus, pasirodo, pamiršo, kiek dienų yra savai
tėje.

Ar senai Čiang-kai-šekas skelbė pasauliui, būk, girdi, 
liaudiečių armija būsianti nugalėta bėgyje trijų (vėliau 
jis buvo “pataisęs” į šešias) savaičių.

Per tą laiką liaudiečių pajėgos ne tik nebuvo pakirstos, 
bet jos gerokai sutvirtėjo, išlaisvino Mandžiuriją, taipgi 
nemažai teritorijos šiaurinėje Kinijoje.
' Žinoma, plepėti lengva ir Čiang-kai-šekas, pranašauda
mas karo tęsinį net per 8-rius metus, žino, jog taip ne
bus, bet jis kalba tik tam, kad kalbėti, nujausdamas, jog 
neužilgo gaus iš Washingtono daugiau pinigų, Kinijos 

’ liaudžiai naikinti.
Karas Kinijoje, atrodo, gali pasibaigti daug greičiau, 

negu patys geriausi (liaudiečių šalininkai) optimistai ti
kisi. Jis pasibaigs liaudiečių laimėjimu!

Sako: Teisėjas Medina Neturįs Teisti 
Komunistų

' 12-ka USA Komunistų Partijos vadų, kuriems teis- 
ipąą yrą nuskirtas lapkričio mėn. 15 dieną, reikalauja, 
kąd jų neteistų teisėjas Harold Medina. Komunistų ad
vokatas, Harry Sacher, pareiškė, jog teisėjas Medina yra 
pareiškęs savo nuomonę prieš komunistų vadus, todėl jis 
negaji bešališkai teisti tuos, kuriuos jau yra apkaltinęs.

Mums atrodo, jog toks komunistų reikalavimas yra 
pilnai teisus, nes, argi asmuo, kuris jau yra pasakęs sa
vo priešingą komunistams nuomonę, gali bešališkai teis-

PAMELAVO IR 
ATSIPRAŠO

“The New York Times” 
knygų pęržvalgininkas Qr- 
ville Prescott nudegė pirš
tus. Aną dieną jis nuspren
dė sukritikuoti žymųjį vo
kiečių rašytoją Thomas 
Mann. Mat, Mann šiandien 
dedasi su tais rašytojais ir 
kujtūrininkais, kurie kovo
ja prieš imperialistus ir 
naujo karo kurstytojus. To
kie žmonės Prescottui ne
patinka. Jis prie jų kabi
nėjasi. Bandė pakibti ir 
prie Mann. Prescott pareiš
kė: Thomas Mann “viešai 
nacių savo šalyje nepaste
bėjo tol, kol jie užgrobė ga
lią. Paskui jis kalbėjo prieš 
juos labai smarkiai, bet jo 
pripažinimas nacių klausi
mo pasirodė vėlai.”

Betgi Thomas Mann ra
šo tam ponui ir sako, kad 
jis, Mann, daug pirmiau, 
negu naciai pasigrobė vals
tybės vairą, kovojo prieš 
juos ir jų filosofiją. Mann 
rašo:

“Kaip tik priešingai, aš 
pamačiau nacių pavojų la
bai anksti.' Per dešimt metų 
aš viešai kovojau prieš au
gantį vokiškąjį nacionaliz
mą ir priklausiau nedauge
liui tų, kurie iš pat pradžios 
suprato, kad nacionalistinis 
socializmas (nacizmas) rei
škia pražūtį Vokietijai ir 
Europai.”

Thomas Mann nurodo sa
vo prakalbą, pasakytą dar 
trimis ųietais anksčiau, ne
gu naciai įsigalėjo. Toje 
prakalboje jis ' viešai ir 
griežtai pasmerkė načizmą.

Tai yra gyvi istoriški fak 
tai. Dabar ponas Prescott 
viešai atsiprašo Mann už 
piktą įžeidimą ir išniekini
mą. Jis nebuvęs susipaži
nęs su Thomas Mann anti- 
naciškąja- veikla dar Hin- 
d e n b urgo prezidentavimo 
laikais.

Bėga!
■ Na, tai pagaliau Čiang Kai-šeko valdžia jau yra įsiti
kinusi, kad jai neilgai teks viešpatauti Nankinge. Jo įsa
kymu, yra iš Nankingo kraustomi valdiški žmonės.
• Amerikiečiams taipgi įsakyta bėgti iš Nankingo ir 
Šanghajaus, kadangi tiedu miestai — vieni svarbiau
siųjų Kinijos miestų, gali labai greit būti komunistų 
paimti.

Žinoma, Kinija yra plati — pietinėje jos dalyje Čiang 
kai*šekas dar galės tūlą laiką pagyventi, — gal Ganto-

EUROPIEčIŲ SUSIDO
MĖJIMAS KINIJOS 
LIAUDIES KOVOMIS

“Daily Worker” kolum- 
nistas Joseph Starobin rašo 
iš Paryžiaus, kaip plačiai 
išlaisvinimas Mukdeno iš 
Čiang Kai-šeko diktatūros 
rankų, sujaudino Europos 
žmones. Ne tik Franci joje, 
bet visur Europoje, jis sa
ko, žmonės seka Kinijos 
liaudies, vadovaujamos ko
munistų, kovas prieš Čiang 
Kai-šeko režimą. Jis lan
kėsi Čechoslovakijoje ir ma
tė, kaip ten žmonės susirin
kimuose karštai sveikina 
kiekvieną prisiminimą apie 
Kinijos liaudies pergales. 
Jis buvo Vengrijoje ir ten 
matė • tą patį entuziastišką 
žmonių atsinešimą linkui

Kinijos liaudies kovų.
Paryžiuje įvyko milžiniš

kas moterų sąskridis. Iš vi
sų Francijos kąnjpų suva
žiavo . penkiasdešimt tūks
tančių moterų. Vieną kal
bėtoja paminėjo Kinijos 
liaudiečių žygius prieš Čiang 
Kai-šeką ir tuojau pasipy
lė griausmingi publikos 
sveikinimai.

Starobin sako, kad Euro
pos žmonės labai moka pa
lyginti padėtį Europoje su 
padėtimi Azijoje. Dabar yra 
planuojamą “Vakarų Euro
pos Sąjunga.” Amerika 
esanti pažadėjus tai “sąjun
gai” apginkluoti dvidešim

ne, gal kur kitur, bet akylus stebėtojai skelbia, kad ir 
pietinė Kinija stovi lyg ant vištos kojos: greit gali būti 
komunistų užimta.

Nelaimė Čiang Kai-šekui glūdi-tame, kad jis šiandien 
nežino, kas yra jo priešas, o kas draugas! Jo. valdiškoje 
pastogėje Čiang Kai-šeko priešų yra tiek ir tiek!

ties divizijų arpiiją. Tai 
baisiai didelė jėga. Jau iš
kilo aikštėn, kad Amerika 
slaptai apginklavo, tris 
frąncūzų armijos divizijas. 
Bet europiečiai sako: Toji 
pafi Amerika apginklavo 
net 39 Čiang Kai-šeko ar
mijos divizijas. Tai daug 
didesnė jėga, negu buvo pa
statytą karan prieš Japoni
ją. Bet ar šita Čiang Kai- 
šeko armija atsilaiko prieš 
Kinijos komunistines armi
jas? Neatsilaiko.

Tai kur užtikrinimas, 
kad tos “Vakarų Europos 
Sąjungos” dvidešimt divi
zijų armija, geriąu atsilai
kys prieš tos “Sąjungos” 
žmones, kai tiek žmonės su
kils ir pareikalaus savo tei
sių?

<

Žinios iš Argentinos
MŪSŲ PAVASARIS

Pietinės Amerikos žemynas 
ir mūsų pažangioji lietuvių 
išeivija gyvenanti Argentino
je, visi su dideliu naujos vil
ties gyvenimo pokiliu sutiko
me išvydę naujo pavasario 
auštantį rytą, rugsėjo 21-mą 
dieną.

Nuo šio laikotarpio atmai
nos gamta pasipuošia nauja 
rėdą; įvairių atžalų spalvomis, 
suteikdama visapusiškas sąly
gas visam gamtiškos sudėties 
žalumynui bujoti ir skleisti 
naujo gyvenimo žiedus...

Nuo to viliojančio pavasa
rio grožio neatsilieka ir žmo
gaus gyvenimo jausmai. Visi 
žmogaus nuovargiai bei ne
vi Itin gumas, pasikeičia į kai
tresnį sielos vikrumą ir su 
naujesniu ir tvirtesniu ūpu 
semiasi kasdieniniam gyveni
mui daugiau sulčių, stiprina 
dvasinę energiją ir rimčiau 
pradeda žiūrėj.į. cątęities gy
venimo keiią./ę

Mūsų pavasaris—tai pažan
giosios Argentinos 
kolonijos laikraštis 
bė,” kuris užbaigė 
apšvietos ir tautinės 
darbo metus. Garbingai ir su 
mūsų pažangiosios išeivijos 
pritarimu.“Vienybė,” triumfa- 
liškai užbaigusi trejų metų 
sukaktį, drąsiai ir su kilniu 
atvirumu atidengia ketvirtųjų 
metų pavasario pradžiai la
pą, kupinai pašipųošdama mū
sų pažangios kolonijos darbu 
ir josios siekiais.

Sąžiningas žmogus negali 
jaustis patenkintu, matyda
mas aplinkui save vargą, 
skaumą ir nelygybę. Pavasa
ris gali būti ankstyvas ar vė
lyvas, šviesus ar ūkanotas, 
kaip kad sako Tarybų Sąjun
gos žymus rašytojas Uja Eren- 
burgas, bet visų pirma pava
saris. Vėliau seka derliaus 
pribrendimas 
k imas.

Nuolatinis 
atsakomingos
dos darbe, “Vienybė” ir josios 
trijų pavasarių nuopelnumas, 
kurį taip gražiai atžymėjome- 
19.-tą dieną rugsėjo, tai yra 
dviemis dienomis ■ anksčiau, 
negu prašvito pavasayinio ry
to aušrelė, ip, po sunkaus tri
metinio apšvietos darbo “Vie
nybę” liko gražiai ir visų my
linčiai pagerbta. “Vienybės”* 
redaktoriai Jonas Januška ir 
Danielius Jakubonis buvo ap
dovanoti gražiais raudonų gė
lių bukietais, • kuyiuęs įteigė 
jiems mūsų jaunuolės lietuvai
tės, išreikšdamos visos . kolo
nijos dėkingumą.

Sveikos pažangos pluoštais 
“Vienybė” atvirai demaskuoja 
prieštąutiniųs elementus, ji 
puošia mūsų išeivijos gyveni-

lietuvių 
“Vieny- 
trečius 

kultūros

ir vaisių prino-

pasišventimas, 
užduotys spau-

Geriausias Dešimtkovininkas f'
Pasaulyje

Rašo B. A.

Tai buvo Tartu mieste, čioje sudėtingoje ir garbin-
Žiūrovai, kurių buvo pilnu
tėlė stadiono tribūna, paki
lo iš savo vietų. Tie gi, ku
riems nepavyko gauti vietą, 
stovėjo špaleriais prie bėgi
mo takelio barjero, tempė
si, kad geriau matytų savo 
žemietį — sportininką Hei
no Lippą. Jie choru drąsino 
daugiakovininką, baigusį 
paskutinę rungtynių rūšį 
klasikinėje lengvosios atle
tikos dešimtkovėje 1500 me
trų bėgimą.

Gėlė pavargusį kūną, ko
jos spengė nuo įtemptos 
dviejų dienų kovos, o- Hei
no vis veržėsi pirmyn ir pir
myn. Atrodė, lyg kažkas 
stūmė jį, ir jis pasidavė tai 
nežinomai jėgai.

Jau praeitas ratas, pus
antro. Bet priešakyje dar 
trys. Heino sumobilizavo 
visą savo valią. Distancija 
ėjo vis trumpy n. Jis užtik
rintai judėjo į pažadėtą 
tikslą.

Diktorius paskelbė—Hei
no Lippas 1000 metrų nubė
go per 3 minutes 08 sekun
des.

Liko 500 metrų! Dar mi
nutė, pusantros, ir įtempto 
trejų metų sportininko bei 
jo trenerio Fredo Ottovi- 
čiaus Kudos darbo dėka bus 
pasiektas naujas Tarybų 
Sąjungos Tekordas.

Visų sportiškos kovos į- 
vairiausių rūšių tarpe nėra 
sudėtingesnių bei sunkesnių 
rungtynių už dešimtkovę. 
Dešimtkovininkas turi kas 
dieną ugdyti savyje greitu
mą, jėgą, vikrumą bei iš
tvermę, tobulai įsisavinti 
bėgimo, šokimų, metimų 
techniką. Lengvosios atleti
kos dėsimtkovą sudaro — 
100, 400, 1500 metrų ir bar- ---- I UVOV JO U V U 11 U.O Ud V Y UClO

jerinis 110 metrų bėgimas, naujas Estijos TSR rekor-
šokimas į tolį, į aukštį ir su 
kartimi, disko ir ieties me
timas, rutulio stūmimas.

Sportininkas turi tiksliai 
apskaičiuoti savo jėgas 
dviem įtemptos bei vargi
nančios kovos dienoms: ne
nustoti ūpo nepasisekimams 
pasitaikius, mokėti išlyginti 
pralaimėtus taškus per se
kančias rungtynių rūšis. Čia 
pergalė tikrai vainikuoja 
stipriausiąjį, labiausiai už
grūdintą kovotoją.

Kiekvienas dešimtkovi
ninkas, įžengdamas į šias 
pačias garbingąsias lengvų
jų atletų rungtynes, svajo
ja apie tai, kad peržengtų 
šlovės viršūnę — septynių 
tūkstančių taškų ribas. Ta
čiau retam tai pavykdavo 
pasiekti.

Ruošdamasis rungtis de
šimtkovėje, Heino Lippas 
pasistatė ' tikslą ■ sumušti 
maskviečio Volkovo rekor
du lygų 7.229 taškams.

4r štai Heino išėjo į... 
finišo tiesiąją. Paskutinės 
pastangos, ir finišo juostelė 
perplėšta. B r i n kštelėjo 
chronometrai: rodyklės sus
tojo, diktorius paskelbė: 
“Heino Lippas 1500 metrų 
nubėgo per 4 jninutes 49,4 
sekundes.”

Netrukus teisėjas paskel
bė \— iš dešimties rūšių 
Heino Lippas surinko viso 
7584 taškus— tai naujas 
visasąjunginis r e^k o rdąs. 
Tokio įžymaus rezultato pa

mo nuolatinį judėjimą ir jo 
perspektyvinį vystymąsi mūšų 
organizacijose."

Nors ir keliasx dilgiais 
klotas, ' i

Bet į apšvietą nėr kito.
Antai toli jau sušvito, 
Tad mes su “Vienybe” 
Ir žengsim keliu šituo.

V. Mačiulis. 

drau-

goje lengvosios atletikos rū
šyje — dešimtkovėje — štai 
jau per 12 metų nebuvo pa
siekęs nė vienas sportinin
kas pasaulyje.

Jį sveikinusiems 
gams Heino pasakė:

— Aš išsprendžiau pir
mąjį uždavinį, užakinė ko
va su šalies rekordininku 
Volkovu pasibaigė. Dabar 
man teks susitikti su juo 
Charkove per šalies pirme
nybes.

Kaip gi jaunasis Estijos 
sportininkas — Tartu uni
versiteto studentas — žy
mūnas Hėino Lippas pasiekė 
sportiškos šlovės viršūnę?!

Sporto pasaulis Heino Li- 
ppo vardą pirmusyk išgirdo 
1945 metais. Jis pasižymėjo 
kaip puikus disko metikas 
bei rutulio stūmikas.

Jau 1946 metais Heino 
tris kartus pagerina Tary
bų Sąjungos rekordą rutu
lio stūmime, pasiekdamas 
16 metrų 12 centimetrų. 
Šiuos laimėjimus pasiekti 
jam padėjo visapusiška tre
niruotė. Lippas nebijojo 
bėgti trumpas ir vidutines 
distancijas, šokti į aukštį 
ir į tolį įsibėgėjus. Savo jė
gas jis bandė šokimuose su 
kartimi, bet kartais ne visos 
kartys išlaikydavo jo svorį. 
Kartys lūždavo. Lippas mė
gino bėgti barjerinį 110 
metrų bėgimą. Tačiau tokie 
užsiėmimai netrukdė pa
grindinės treniruotės rutu
lio stūmime.

Vėlyvą 1946 metų rudenį 
Lippas nutarė išmėginti sa
ve kaip; sportininką respub
likinėse rungtynėse dešimt- 

kė. Hėino Lippas surinko 
6680 taškų. Buvo nustatytas 

kęyėje. Mėginimas pasise-^ m^iybęse, Heino Lippas iš-
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das.
Heino ir jo treneris pri

ėjo išvadą, kad šie laimėji
mai buvo pasiekti visų pir
ma Heino prigimties savy
bių — didelės fizinės jėgos 
sąskaita. Technikoje sporti
ninkas buvo atsilikęs. Tre
neris ir jo mokinys nutarė 
kruopščiai t r e n i r uotis. 
Laipsniškai tobulėjo sporti
ninko technika.

1947 metų sezonas atnešė 
Lippui naujų laimėjimų. 
Rutulio stūmime bei disko 
metime jis vėl tapo TSRS 
čempionu ir pakėlė rutulio 
stūmimo rekordo aukštį ligi 
16 metrų 73 centimetrų, šis 
rekordas buvo geriausiu re
zultatų Europoje.

Vėlyvą, praeitųjų metų 
rudenį Lippas, antrą sykį 
gyvenime, Tallino mieste 
dalyvavo dešimtkovėje. Jis 
ve$ė ųžąkinę kovą su rekor
dininku Volkovu. Šįsyk jam 
nepasisekė. Ligi maskviečio 
rekordo trūkp 92 taškų, ta
čiau šis nepasisekimas su
vaidino ir teigiamą vaidme
nį. Jis aiškiai parodė spor
tininko silpnąsias vietas 
netiko šokimai. Vadinasi, 
jei jie netinka, reikia atsi
dėjęs pratintis juose. Vėl 
tęsėsi kruopšti treniruotė. 
Ir, pagaliau, trejų metų 
darbas buvo tikrinamas per 
rungtynes Tartu mieste.

Kaip įprasta, rungtynės 
prasidėjo 100 metrų bėgi
mu. Šią distanciją Heino 
Lippas praėjo per 11,3 se
kundes. Pradžiai neblogai, 
bet Heino savo asmeniško 
rekordo nesumušė. Už pir
mąją rūšį gauta 760 taškų. 
Daugiakovininkai p e r ėjo 
šokimų sektorium Šokimai į 
tolį įsibėgėjus — Lippo silp
noji vieta. Jam niekaip ne-
2 pusi.—Laisvė .(Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Lapkr. 11, 1948 
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pavykdavo nušokti toliau 
kaip 6,5 metro. Ir Šįsyk tei
sėjo buvo užfiksuotas 6 me
trų 40 centimetrų rezulta
tas. /

Paskutinysis pirmosios 
dienos numeris — 400 met
rų — sunkiausios sprinteri
nės distancijos — bėgimas. 
Nors ir pavargęs, Lippas 
ryžtingai išėjo į startą. Dis
tanciją jis praėjo per 51,7 
sekundės. Tatai 0,5 sekun
dės blogiau, negu pernai. 
Pirmą rungtynių dieną Li
ppas surinko 390L tašką, 
308 taškais daugiau, negu 
surinko Volkovas nustatant 
1947 metų rekordą.

Antrą dieną sportininko 
išmėginimai tęsėsi. Barjeri
nį 110 metrų bėgimą Heino 
nubėgo per 15,4 sekundes. 
Disko metime jis pasiekė 46 
metrų 78 centimetrų rezul
tatą. 4

Šokimai su kartimi praė
jo sklandžiai. Kartis nesu
lūžo, ir aukštis po trečiojo 
mėginimo buvo 340 centi
metrų, 30 centimetrų dau
giau, negu pernai.

Ietį Lippas numetė 59 
metrus 07 centimetrus. Tei
sėjas suvedė taškų sumą. Iš 
9 rūšių Heino surinko 7105 
taškus. . <

Kuomet Lippas stojo į 
startą 1500 metrų bėgimui, 
dalyvavusiems buvo aišku: 
praslinks dar keletas minu
čių ir Heino nustatys tre
čiąjį Tarybų Sąjungos re
kordą. Prie savo pirmųjų 
dvejų rekordų — rutulio 
stūmime bei disko metime, 
visasąjunginių pasiekimų 
lentelėje ties rūšimi — de
šini tkovė — pasirodys nau
jas vardas — Heino Lippas 
(Tartu).

Taip ir įvyko. Tačiau tam 
įžymiam pasiekimui bu^o 
lemta neilgai egzistuoti.

Rungiantis Charkove ša
lies lęngyopio^ atletikos pir- 

ėjo nugalėtoju asmeninėje 
kovoje"su .stipriausiais TS
RS dešimtkovininkais Vol
kovu ir Denisenko.

Lippas nustatė naują vi
sasąjunginį rekordą —7780 
taškų.

Žinios iš Lietuvos
Gyvenamieji Namai Operos 
Ir Baleto Teatro Artistams

VILNIUS.—Užbaigti pasku
tinieji vidaus įrengimo darbai 
naujai atstatytuose rūmuose 
Liepos 21 dienos gatvėje Nr. 
9. Čia apsigyvens persike- 
liančio į Vilnių Valst. Operos 
ir baleto teatro artistai ir jų 
šeimos.

šio mėnesio gale numatoma 
užbaigti ir antrojo namo at
statymą. Tai 3 aukštų namas. 
Sierakausko gatvėje Nr. 21. 
šis beveik visiškai sugriautas 
namas jau pilnai atstatytas. 
Dabar ten dedamos grindys ir 
atliekami vidaus dažymo ir 
dekoravimo darbai. Jame bus 
įrėtigta dvylika būtų po 2-3 
kambarius. ’

1 Mindaugo ir Basanavičiaus 
gatvių sankryžoje atstatytas 
trijų aukštų namas. Čia įren
giami pagalbiniai Operos ir 
baleto teatro cechai — baleto 
studija, repeticijų salė, deko
racijų sandėlis, dailininkų sa
lė’ - ‘ dirbtuvė ir kt,

šiuo metu čia irgi vyksta 
vidaus įrengimo darbai, kurie 
numatomi užbaigti rugsėjo 
mėnesio viduryje.

Vilnius.— Tarybinės Lie
tuvos pramonė per tris pir
mąsias šių metų ketvirtis 
pagąjnino 5 nuošimč i a i s 
daugiau dirbinių, negu pla
nas reikalavo. * Šiemetinis 
pramonėj našumas 30 nuo
šimčių pralenkė pernykščių. 
Statybos darbai taipgi paki
lo apie 30 nuošimčių aukš
čiau. į



George Kazakevičiaus 6-šiy Kavalkų Orkestrą
GROS AMERIKONIŠKUS IR LIETUVIŠKUS K A VALKUS ŠOKIAMS , i

IŠTISA PROGRAMA:
STEFAN KOZAKEVICH, baritonas

Tai pagarsėjęs operų dainin inkas ir artistas, kuris ameriko
niškoje spaudoje yra plačiąi gar binamas. 1

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

įsigijusi gražios karjieros tarp lietuvių ir amerikonų.
į

• / V •'

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

žiu dainavimu ir veiksmu. \

ALBERTAS VASILIAUSKAS, tenoras
Puikaus talento ir gerai išsi lavinęs dainininkas. Tarp ameri

konų jis yra žinomas kaipo radio dainininkas.
* * 9 ' i * I

BROOKLYNO AIDO CHORAS
■ f ■•

Aido Choras, vad. Geo. Ęaza kevičiaus, gražiai dainuoja, da
bar jis specialiai mokinasi Lais vės koncertui.

PRAŠOME ATYDOS!

Prašome visų įsitėmyti, kad laike Laisvės Koncerto įėjimas 
į Auditorium yra iš UOth Street. Neikite iš fronto, bet eikite į 
Auditorium iš šono, nuo 110-tos gatvės.

♦

Iš fronto galima eiti į restauraciją ir į Gymnasium salę. Bet 
į Auditorium, kad išvengus susigrūdimo, bus leidžiama tik pro 
šonines duris iš 110-tos gatvės.

I z

PIETŪS BUS GATAVI 12 VAL. DIENĄ
/ •

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

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

Įžanga Koncertui 

$1.50 
Valdžios taksai įskaityti

Garantuotos Sėdynės

Valdžios Taksai Įskaityti

Šokių pradžia 7 P. M

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, 
Sopranas

ALB. VASILIAUSKAS, 
Tenoras

STEFAN KOZAKEVICH
i Baritonas

Šokiams įžanga

įvyks Sekmadienį

LAPKRIČIO 14 Jį
NOVEMBER ft ‘i

Pradžia 3:30 v. po pietį* DETROITO MERGINŲ GRUPĖ

Kultūriniame Centre
LIBERTY

AUDITORIUM
410-06 Atlantic Avenu
Richmond Hill, N. Y.

PRAŠOME TUOJAU ĮSIGYTI ĮŽANGOS BILIETUS
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Parašė K. Simonovas ' Vertė J. Tornau I

DIENOS ir NAKTYS
10-1-48 APYSAKA -35— I

> t $ K

s (Tąsa)
Jis sumišo dėl kalbos tono, dėl netikė

tumo ir, svąrbiausia, dėl Anios akių, kū
pi žvelgė į jį su tokia viltimi, jog jis pa
sijuto, lyg sunkios operacijos metu prie 
operacinio stalo.

Jis turėjo nuspręsti svetimos gyvybės 
likimą — tai buvo aišku. Čia negalėjai 
pasakyti: “Pažiūrėsim, kaip jis jaučias” 
arba “Tai nedera pagal taisykles,” arba 
“Reikia pagalvoti,” ir vyriausiojo gydy
tojo garbei, jam neatėjo į galvą ištarti 
nė vieno šitų posakių. Čia tegalėjai pasa
kyti “taip” arba “ne.” Ir jis pasakė:

— Taip, gerai.
Pasikalbėjimas buvo netikėtai trum

pas. Nei jis, nei Ania iš esmės nežin.ojo, 
ką toliau sakyti, ypač Ania, pasirengus 
pasipriešinti. Ji sutrikusi, visai tylėda
ma, pastovėjo pusę minutės ir, net nepa
dėkojusi, tyliai išėjo.

Po valandos Saburovą mažu daktaro 
“gaziuku” nuvežė į kitą kaimo galą — 
nausėdiją, į vieną prie pat vandens bu
vusių namukų. Vanduo čia tekėjo ra
mus, tylus ir žalias — tai buvo viena 
skaitlingų Volgos užutekio rankovių. 
Tarp vandens ir namo buvo mažutė 
žemaūgių gluosnių alėja. Ir vanduo, ir 
apnuoginti medžiai, ir į žemę įaugęs 
mažutis namelis Saburovui atrodė tokie 
pat tylūs, kaip ligoninė.

Kambaryje, pertvertame į dvi dalis— 
Švariąją ir juodąją, buvo taip pat tylu. 
Tyliai zirzė paskutinės musės, tyliai pa
sitraukė į šoną'prie durų juos sutikęs 
berniukas, ‘ tyliai sėdėjo prie stalų dvi 
apsigaubusios juodomis skarelėmis nebe 
jaunos moterys — pirkios šeimininkė ir 
Anios motina. Šitas, dar ligoninėje kilęs 
tylos pojūtis, Saburovui lik,o nepakitęs 
visas dešimt dienų, kurias jis čia pragy
veno. *

Kai jis įėję į trobą įkandin Anios, 
šeįmininkė, rimtai jam nusilenkusi, pa- 

~sake: “Labai prašom,” d Anios motina 
iš pradžios suplojo rankomis, paskui pa
sakė: “Viešpatie!”, paskui: “Oi, kaip 
jus pasikeitęs.” Ir tik po to — “Svei
ki.”

Sanitarai pasodino Saburovą prie sta
lo ant plataus kaimiško suolo ir sustojo • 
nesiryždami.

.— Nieko, — pasakė Saburovas, — 
iki lovos aš ir pats nueisiu. Eikite.

Jie išėjo. Netrukus į savąją pusę išėjo 
šeimininkė, ir čia Saburovui pirmą kar
tą per daugelį metų pasirodė, kad jis pa
teko į seniai pažįstamą šeimą, kurioje 
jis visados labai gerai jausdavosi. Jis 
sėdėjo ant suolo prie atviro lango, už 

' lango dvelkė vandens gaivumas ir vys
tančių rudens lapų kvapas.

— Jūs nepersišaldysite? — paklausė 
Ąnia. — Gal uždaryti?
'— Ne, nepersišaldysiu, ką tu, — pa

sakė jis atkakliai nustvėręs mieląjį žodį >
‘ “tu.”

Ania priėjo prie didelės lovos, kuri 
stovėjo šalia didžiulės rusiškos krosnies, 
skyrusios trobą į dvi dalis, nuklojo ant
klodę ir ėmėsi purtyti pagalvius, tai yra 
daryti tai, ką sesutės kasdien darydavo 
ligoninėje, i bet Saburovui *atrodė, kad jai 
tas sekasi kažkaip ypatingai gerai. Jis 
gėrėjosi ja, ir jam buvo beveik gaila, kai 

Vii pasakė:
— Na, štai ir paruošta.
— Tuoj aš pereisiu, palauk, — pasakė

Motina sėdėjo čia pat, už stalo, šonu į 
juos, ir iš to, kaip ji žiūrėjo į jį, jis su
prato, kad su dukteria ji jau apie jį buvo 
kalbėjusi. Anios motina atrodė dabar vi
siškai ne taip, kaip tada Eltone. Ji sėdė- 

* jo tylėdama; atrodė, didelis sielvartas 
slėgė ją, bet kartu jos akyse buvo ramus 
aiškumas. Ji viską matė, viską išmatavo 
savo sieloje ir dabar tik laukė, kada vis
kas baigsis.

— Taip, čia geriau, negu Eltone, — 
pasakė Saburovas patylėjęs.

— Geriau, — patvirtino ji. — Mes 
tada buvome lyg be galvos. Aš buvau net 
gimines pamiršusi. Taip iki pat Eltono 
ir numoviau. O juk čia turiu svainę, ži
noma, gerai. Argi palyginsi? Kad taip 
į šią^ pastogę visą šaimą!... Na, ir su- 
blogote, — pridūrė ji, pažiūrėjus į Sa- 
burovo veidą (jis pajuto, kad ji norėjo 
pasakyti — “pasenote”)- — Sublogote,pasakyti — “pasenote").

— pakartojo ji ir. iškart permetė žvilgs
nį į Anią, tyliai sėdinčią priešais jį prie 
stalo.

Saburovas suvokė, kad motina lygina, 
kaip jie atrodys kartu: jis — toks se
nas, o Ania — tokia jauna, ir jis antrą 
kartą šiandien panoro pasakyti, kad jis 
ne toks jau senas. Bet nutylėjo.

— Vis važinėja jinai, — pasakė mo
tina ir linktelėjo į Anią. — Vis važinė
ja, vis važinėja, po penkis kartus per 
dieną. Ir kada gi tas baigsis.

Ji atsistojo, užsirišo skarelės kampus 
ir nuėjo link durų.

— Mama, mama, palauk! — šoko 
prie jos Ania. — Padėk man Aleksiejų 
Jvanovičių paguldyti.

— Aš pats, pabandė prieštarauti Sa
burovas pasidrąsindamas.

Jis norėjo atsikelti, bet Ania jau pri
ėjo prie jo iš. vienos pusės, motina — iš 
antros, ir jis, pasiremdamas į jų pečius, 
nušlubčiojo iki lovos. Kojas dar baisiai 
gėlė. Vieną jis jau galėjo priminti, bet 
antrosios nerėmė iš skausmo. Kai jis at
sigulė ir išsitiesė lovoje, teko keletą kar
tų pagret nubraukti nuo kaktos prakai
tą.

Motina išėjo. Ania pritraukė suoliuką 
ir atsisėdo šalia jo.

— Na? — pasakė jis.
— Gera? — Atsakė Ania klausimu į 

klausimą.
Saburovas ištiesė Aniai rankas, ji pa

ėmė jas į savąsias ir ilgai sėdėję, žiūrė
dama į jį ir vos supdamasi ant suoliuko. 
Staiga ji išsigandusi sustojo.

— O rankos visai neskauda?
— Ne, visai neskauda.
Ir ji vėl ėmė suptis, visą laiką tiria

mai stebėdama jo veidą, įžiūrėdama ja
me kiekvieną raukšlę. Jis buvo jos žmo
gus, visiškai jos. Štai jis guli čia, jos na
me; ir tegul šis namas iš tikrųjų ne jos, 
ir rytoj vėl reikės jai važiuoti į Stalin
gradą, o po kelių dienų, tur būt, ir jam, 
bet dabar ji laiko jo rankas ir žiūri jam 
į akis. Ir tas buvo taip nelaukta ir kartu 
taip ilgai laukta, taip nepakenčiamai 
džiugu, jog jos akyse pasirodė ašaros.

— Ką tu? — paklausė jis.
— Nieko. — Nepaleisdama jo rankų, 

ji nusišluostė akis į jo petį.
— Nieko. Aš tik baisiai laiminga.
Ji atstūmė suoliuką, atsisėdo ant jo 

lovos, įsikniaubė veidu į jo krūtinę ir 
apsiverkė. Ji verkė ilgai, pakeldavo už
verktą veidą, nusišypsodavo ir vėl įsi
kniaubdavo į Jo krūtinę. Ji verkė, prisi
mindama persikėlimus per Volgą ir tai, 
kaip ją sužeidė, kaip 'jai skaudėjo, kaip 
jis ją tada pabučiavo, kaip ji jaudinosi, 
kaip ilgai ji jo nematė, koks jis buvo bai
sus, kai jį rado, kaip paškui aštuonias 
dienas ji negalėjo pas jį patekti.

Jis žiūrėjo į jos plaukus ir pamažu 
braukė juos pirštais. Paskui stipriai ir 
be žodžių prispaudė ją abiem rankom 
prie krūtinės. Išgirdęs žingsnius, jis tru
putį pasuko galvą ir, pamatęs,* kad įėjo 
motina, nejučiomis padarė judesį, kad 
truputį atsitrauktų, bet Ania, atvirkš
čiai, dar stipriau prisispaudė prie jo. 
Paskui ji pakėlė galvą, pažiūrėjo į mo
tiną, nusišypsojo ir vėl dar stipriau pri
sispaudė prie jo. Ir tada jį apėmė -jaus
mas, kuris ir vėliau jame neišnyko, kad 
tai amžina.

Visa dieną praėjo kaip sapne. Anios 
motina įeidavo ir išeidavo ruošdama pie
tus. Ji triūsėsi, visa savo išvaizda sten
gėsi parodyti, kad vaikai gali nesivaržy
ti jos ... Saburovas taip ir matė jos lū- 
posč žodį “vaikai,” ir jam buvo keista, 
kad šį žodį gali taikyti kažkurį kita mo
teriškė, ne jo motina.

Ania, nors jis ir kaip draudė, nubėgo 
į ligoninę degtinės. Ji būtinai norėjo, 
kad jis nors truputį, lašiuką prie pietų 
išgertų. Ji norėjo, kad viskas būtų kaip 
pridera. Ji atsinešė aptiekišką buteliuką 
spirito ir prisimerkusi atsargiai pylė iŠ 
jo spiritą į butelį ir miešė vandeniu. Vi
sos šios smulkmenos, — kaip ji įbėgdavo 
ir išbėgdavo, kaip miešė spiritą, kaip 
prisimerkė, —- Saburovui buvę be galo 
mielos. Paskui, kai prie jo lovos pritrau
kė stalą, Ania nubėgo pas trobos šeimi
ninkę ir atitempė ją. Toji, neprišėsdama, 
ceremoningai susidaužė su Saburovu ir

(Bus daugiau)

Laisvoji Sakykla
PASTABA
\ . v k . 5,.č T »> r

Laisves No. 257 drg? Slie
kas rašo kritiką del įvedimo 
naujų žodžių į lietuvių kal
bą. Ve, čia tūriu pabrėžti 
nuoširdžią pastabą. Drauge, 
tik pažvelkit į pasaulį, ir iš
vysit, kaip viskas keičiasi 
bei tobulinasi ir grožėja. 
Tai kodėl gi kalbą negalima 
tobulinti? Juk nauji žodžiai 
puošia kalbą. Dar kritikos 
rašė j as turi prisilaikyt tam 
tikros temos. Drg. J. D. -S. 
taip ir apsilenkia su ja.

Štai drg. J. D. Sliekas, 
rašydamas lietuviškai, var
toja angliškus žodžius — 
kaip tai: “it”, “protestas”. 
Tai yra darkymas kalbos!

P. A. Vizbor.

Dabartiniai kalbininkai ir 
taip jau perdaug žargonuo- 
ja ir, rodos, jiems pagelbi- 
ninkų nekeikia.

Tik pamislykite, kiek pri
viso visokįų “bek.ęnų,” “se
zonų/’ “pagalbų,” “veltui,” 
“klubų” ir daug, daug viso
kių prašmatnybių. Reiškia, 
prapuolė lašiniai, meflai- 
kiai, dovanai, pągelba, kliu
bas.

Man rodos, tai yra labai 
blogas apsireiškimas. Tai 
tokia yra mano mintis.

• W. G. Lasky.,

nebereikalinga. .O surinktus 
pinigėlius galės pasilaikyti 
kunigėliai už mišeles ir pote
rėlių kalbėjimą... Tik čia 
didžioji nelaimė, kad p. Kora
no pasekėjai neišbalsavo p. 
Dewey ir Lietuva, matyt pasi
liks, kaip yrą.

Sienas Pabėgėlis.

Draugai Čh. ir J. Laužaičiai, 
kurie buvo dviems savaitėlė 
atostogų proga išvykę Flon- 
don, jau sugrįžo. Jiems Flę- 
rida patinka įr n}ano vykti ir 
ten apsigyventi.

x F. Kl-ton.

Philadelphia, Pa.

Great Heck, N. Y. Newark, N. J.

DĖL NAUJŲ ŽODŽIŲ 
MŪSŲ KALBOJE

Skaičiau Laisvėje visokių 
nuomonių apje lietuviškos 
kalbos dabartinį žargoną.- 
Seniai vartojami žodžiai lie
tuvių kalboje yra metami 
laukan, o jų vieton brukami 
nauji, daugiausia iš anglų 
kalbos paimti ir sulietuvin
ti. Tai iš tikro yra stebėti
na, kad tokių dalykų dabar
tiniai redaktoriai dasilei- 
džia ne tik Amerikoje, bet 
ir Lietuvoje.

Aš nieko nesakytau, jeigu 
dėtų naują žodį ten, kur 
mes dar neturime tokio žo
džio kokiam daiktui pava
dinti. Bet dabar metami 
laukan seniai įsigyvenusieji 
gražūs žodžiai, o jų vieton 
dedami nesuprantami ir dar 
sulietuvinti anglų kalbos žo
džiai. Tai tokiam žargonui 
tiesiog nėra jokio pateisini
mo. Bet atsiranda žmonių, 
kurie bando tai pateisinti. 
Nežinau, kodėl? Mūsėt, tik 
dėl to, kad pasigerinus re
daktoriams.

Man labiausia metėsi į 
mintį, draugo Paukščio iš
reikšta mintis šiuomi reika
lu. Jis tiesiog mane nuste
bino savo užsispyrimu, kur 
jis sako:

“Atimk svetimtautiškus 
žodžius iš lietuvių kalbos 
ir ji pasiliks be galvos, be 
rankų, be kojų ir nosies.” 
Dabar kyla klausimas, kokį 
užtikrinimą Paukštys turi, 
kad ne slaviškos tautos pa
sisavino’ lietuviškos* tarmės 
žodžius? Jis sakys, “taip 
istorija rodo.” Bet mes ži
nom, kad taip vadinami is
torikai irgi tikrų žinių ne
turi ir tik graibstosi šen ir 
ten. Tai viena. Antra, kam 
mest tokius žodžius, kurie 
jau yra seniai įsigyvenę 
mūsų kalboje ir visiems ge
rai suprantami? Kam tuos 
žodžius pavaduoti kitais, 
svetimkalbiais žodžiais, ku
rie nęra suprantami? ,

Toliau jis sako: “Niekas 
nestovi ant vietos. Kitos 
tautos naudoja naujus žo
džius, tai kodėl mes turėtu
mėme atsilikti?”

Čion tai jau labai pras
tas argumentas, kuris išei
tų šitaip: Jeigu lenkai ir 
francūzai nusipiautų sau 
nosis vien tik, kad kas pa
sakytų, jog tokia dabar ma
da, tai, pagal d. Paukščio 
supratimą, ir lietuviai tu
rėtų nu^ipiauti nosis, kad 
būti neva madoje, visiškai 
neatsižvelgiant J ant mados 
blogumo! O jeigu to nepa
darysime, tai anie sakys: 
“žiūrėk, žiūrėk, dar lietu
viai su nosimis- tebevaikš
tinėja.”

Ąš su visomis keturiomis 
sutinku geriau būti ne ma
doje, bet vaikštinėti su is
toriška nosimi ir ausimis, 
ir kalbėt istoriška liet,aviš
ka kalba, kuri yra graži.

Pabėgusius “Gelbės”
Jau senokas laikas, kai čįa 

prašinėja pinigų, renka mais
tą, drapanas ir parašus ant vi
sokių blankų, vis dėl “gelbė
jimo” pabėgusių iš Lietuvos. 
Jie vadinasi atstovais BALF. 
Apie jų nuveiktą darbą at
skaitų niekas neskelbia ir ne
gali žinoti, kiek likosi dar ne
išgelbėtų. Paskiausiu laiku 
smarkiai sujudo, šaukdami 
“konferenciją” visų draugijų 
atstovų. Ta “konferencija” 
atsibuvo 31 d. spalių, Lietuvių 
Tautiškoj Salėj. Kadangi taip 
smarkiai garsino ir per radi
ją vis prikergdami visokių 
naujenybių, tai pamatysite 
generolą Černių, iš Washing- 
tono kongresmanus, senato
rius, tokius ir kitokius, tai su
sirinko nemažai visokių * žin- 
geiduolių.

įeinantiems j salę išdalino 
korčiukes, prašydami pažy- 
mėt, kas esi ir ką atstovauji. 
Taigi visi tapo “delegatais.”

Kadangi tiek daug “delega
tų” prisirinko, tai “konferen
cija” ėjo sekamai: Klebo
no malda, kongresmano pra
kalba apie lietuvius pabėgė
lius nuo “barbarų,” geruosius 
įstatymus dėl įsileidimo į šią 
šalį, ir tt. Advokato H. J. 
Horan “daug žadanti” kalba, 
kunigo, dargi daktaro, Kon
čiaus pamokslas, generolo 
Kerniaus kalba, vietinio ad
vokato Monkaus ir K. čeladi- 
no kalbos, pora dainelių ir ko- 
lekta. Na,* ir eijkit žemyn, 
kilbasaitės su rūkščiais kopūs
tais veltui, o užsigerti galės 
prie baro. . .

Taip ta garsioji “konferen
ciją” ir užsibaigė, taip skait
linga delegacija neištarė nei 
mė-me. . . Bet čia buvo labai 
daug žodžių pasakyta per 
prakalbininkųs. Visokių iš
vedžiojimų, vaizdų, nuotikių, 
kurių ir į didelį sapnininką 
nebes'udėtųm, nes jų didžiu
ma, matyt, iš sapnininkų su
rinkti. Naujesnis bene bus tai 
pono advokato’ H. J. Iloran 
pareiškimas: “Kuomet liks iš
rinktas prezidentu Dewey, tai 
iki pabaigos sausio mėnesio vi
sa Libtuva bus išlaisvinta iš 
barbarų. Taigi, visi balsuo
kit už Dewey...”

Generolas Černius taipgi 
atidengė “naujenybę,” kurios, 
iki tol nežinojome. Jis sako:,: 
Kuomet amerikonai užėmė 
Berlyną, tai surado slaptus 
dokumentus, kur raudonieji 
buvo padarę sutartį su Hitle
riu pulti Lietuvą įš abiejų pu
sių, o paskui ją parduoti už 
dįdelius pinigus (sumos pini
gų gerai nenugirdau)!

Tai tiek atliko garbingi po
nai dėl gelbėjimo pabėgėlių. 
O paprastiems žmoneliams, 
kuriuos čiaz vadiname delega
tais, buvo įsakyta sukelti pi
nigų, nes ' jų suvažiavimas 
Chicagoj nutaręs sukelti tik 
penkis milijonus! Ir dar iš
pildyti tinkamas blankas, kad 
priimsi pabėgėlį su šeima ar 
pavienį į savo štubą į? parū
pinsi ar aprūpinsi darbu ne
mažiau kaip per du metąs. . .

Bet jei \H.' J. Horąno paža
dėtas “prezidentas” Dewey 
“išlaisvins” Lietuvą iki pabai
gos sekančio sausio mėnesio, 
tai pabėgėliai sugrįš ieškoti 
sęnų savo lizdelių, ir m,ŪSU rū
pestis <S1 suradimo darbų bus

Spalią d. įvyko prakal
bos suruoštos bendrai LLI) 72 
kuopos ir j 
bėjo Dr. J. J. Kaškiaučius ir 
K. Petrikienė. Dr. Kaškiau
čius kąlbėjo apie ligas, jų 
priežastis ir užsilaikymą.

K. PetriRienė kalbėjo-apie 
būsiančius nacionalius šio ru
denio rinkimus ir apie Pro- 
gresyvę Partiją. Abu kalbė
tojai sukėlė daug naujų mąs
tymų klausovuose. Rengėjai 
dėkingi ąbįems kalbėtojams 
už širdingas kalbas. Ačiū Dr. 
Kaškiaučiui už finansinę au
ką ALDLD kuopai.

Sietyniečiuose Jaunos 
Spėjęs Skainba

LDS 24 kuopos. Rąl-\ NePaP^W dau* spėkų

Spalių 27 d. pasimirė Louis 
Chlick, lietuvis, sulaukęs 84 
metų amžiaus. Louis priklau
sė prie ALP Kliubo. Jis pa
ėjo iš Lietuvos Vilniaus rėdy- 
bos. Paliko vaikus ir vaikų 
vaikus.

Spalių 31 d. ALP Kliubas 
su Namų Savininkų, Taksų Mo
kėtojų Organizacija suruošė 
masini susirinkimą dėl rinki
mų. Kalbėtojai buvo užkvies
ti nuo republikonų, demokra
tų ir A. Labor Partijos, taipgi 
advokatas Andziulaitis (An
seli) iš Now Yorko, kaipo ko: 
mentatorius. Bet tepribuvo 
kalbėtojai nuo Labor Partijos 
ir Andžiulaitis. Kalbėtojai pa
sirodė savo kalbose gerai, 
žmonių dalyvavo skaitlingai. 
Rengėjai susirinkusius pavaiši
no alum ir karštais “šuniu
kais” veltui.

dedama meno dailės vystyme 
specialiai dėl Bostono festiva
lio, kur choras visomis savo 
spėkomis ir geriausiais talen
tais vyks į gan tolimą kelionę. 
Dar daugiau. Mūsų vargšas 
mokytojas Walteris dirba ti
kriausia už du. 7 valandą va
kare jau skamba jaunimo 
ansamblis, susidedąs iš vien 
13 jaunuolių: 8 žvytruolės 
mergaitės ir 5 vaikinai. Ne 
tik estradą dabina savo jau
natve, O ir balsų skambesys— 
tai jums ne senimo išgergž- 
dėję balsai. Ak, kaip būtų 
gera turėti jiems dar porą 
jaunų vaikinukų tenorų! šią 
spragą labai gražiai užpildy
tų—tai jauni Walter, John ir 
Lillian Simels. Mes jūsų ta
lentų vis' tik laukiam ant 
kiekvienų pamokų pasirodant.

Walteriui Žukui čia didelis 
kreditas,' kad jis taip stipriai 
iš širdies darbuojasi. Kad pa
dengti keliones į Bostoną dą- 
1Į lėšų, choras rengia banke
tą ant lapkričio 20-tos die
nos, 15-17 Ann St., Harrisone. 
Tai bus šeštadiępio vakare. 
Choras kviečia dalyvauti visus 
lietuvius iš visų apylinkių ir 
kartu bėndrai smagiai laiką 
praleisti prįe dąinų muzikos.

Choro Reporteris.

SKĘLBKITĖS LAISVĖJE

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas STagg 2-2173

CHARLES J. ROMAN
(RĄMANAU8KA8)

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

■ , ■ ___________»
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teismas veikia

neturį

Vieša Teisėjų Atskaita

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Fotografas
Trauklu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

/ ‘

Pasirengimas Rinkti Liaudies 
Teismus Tarybų Sąjungoje

Artimiausiais mėnesiais 
visoje tarybinėje šalyje 

, įvyks liaudies teismų rinki
mai. Tarybinėje spaudoje 
jau paskelbti “Nuostatai 
dėl liaudies teismų rinkimų 
Rusijos Tarybų Federatyvi
nėj Socialistinėj Respubli
koj.” Paskui RTFSR tokie 
nuostatai bus išleisti ir ki
tose sąjunginėse tarybinėse 
respublikose.

Lygiai kaip ir įstatymas 
dėl rinkimų į darbo žmonių 
deputatų Tarybas, naujasis 
įstatymas dėl liaudies teis
mų rinkimų pagrįstas nepa
judinamais Konstitucijos 
principais, ir kiekvienas jo 
straipsnis persunktas tary
binio demokratizmo dvasia.

Slapti Balsavimai
“Liaudies- teismai, — pa

sakyta pirmajame Nuosta
tų straipsnyje — renkami 
rajono piliečių remiantis vi
suotine, tiesiogine ir lygia 
rinkimine teise slaptu bal
savimu trejų metų laikui.”

Nuostatai dėl rinkimų iš
skiria bet kuriuos rinkėjų 
teisių apribojimus. Teise 
rinkti liaudies teismus nau
dojasi visi tarybiniai pilie
čiai, pasiekę aštuoniolikos 
metų amžiaus, neskiriant 
rasinės, tautinės priklauso
mybės, lyties, tikybos, so
cialinės kilmės, turtinės pa
dėties ir praeities veikimo, 
o teise būti išrinktu liaudies 
teisėjais bei liaudies tarė
jais. tomis pat sąlygomis 
naudojasi piliečiai, pasiekę 
23 metų amžiaus, 
teisiamumo.

Teisė rinkti ir būtį iš
rinktu f liaudies teismus at
imama asmenims, teismo 
nuteistiems rinkiminės tei
sės atėmimu, o taip pat as
menims, 
nių trūkumų (bepročiai).

Įvyksiantieji liaudies tei
smų rinkimai padės toles
niam socialistinio teisingu
mo ir liaudies demokratiz
mo vystymuisi bei stiprini
mui.
Skirtumai tarp Tarybinio ir 

Buržuazinio Teismo
Panašių rinkimų nėra ir 

negali būti buržuazinėse 
valstybėse, kuriose teisėjai 
daugumoje atvejų nerenka
mi, o skiriami iš tų žmonių, 
kurie pasirodė esą valdan
čiųjų klasių šalininkais. Es
minis skirtumas tarp tary
binio teismo ir buržuazinio 
teismo yra tai, jog tarybi
nis teismas teisia be jokių 
privilegijų bei išimčių. 
Prieš tarybinį teismą, prieš 
tarybinius įstatymus visi 
piliečiai lygūs, nežiūrint jų 
o(Jos spalvos, kalbos, kuria 
jie kalba, turtinės padėties

arba tikybos, tuo tarpu, kai 
pavyzdžiui, 
nepripažįsta 
rams.

Tarybinis
Valstybės, reiškiančios visų 
dirbančiųjų interesus, var
du. O TSRS visuomenės ir 
valstybės interesai tolygūs. 
Tarybinis teismas šventai 
saugo interesus visuomeni
nės santvarkos, kurios pa
grindas yra socialistinė 
nuosavybė gamybos priemo
nėms 
riant 
kito 
tam 
saugo 
tvarkos interesus, kuriai 
esant visuomenė dalijasi į 
išnaudotojus ir išnaudoja
mus, o teismas yra priemo
nė išnaudojamųjų pasiprie
šinimui nuslopinti.

JAV teismas 
lygybės neg-

ir įrankiams, išski- 
žriiogaus išnaudojimą 
žmogaus. Priešingai 
buržuazinis teismas 

kapitalistinės san-

Liaudies Tarėjų Vaidmuo
Nuostatai dėl liaudies 

teismų rinkimų pabrėžia 
dar vieną, labai svarbią ta
rybinio teismo savybę: kar
tu su liaudies teisėjų rin
kimais kiekvienoj rinkimi
nėj apygardoj slaptu balsa
vimu bus renkami nuo 50 
ligi 75 liaudies tarėjų.

Liaudies tarėjai tarybi
niame teisme vaidina svar
bų vaidmenį, kadangi nag
rinėjant bylą bei darant 
sprendimą liaudies tarėjo 
balsas lygus teisėjo balsui 
ir, jeigu abiejų liaudies ta
rėjų nuomonės nesutinka su 
teisėjo nuomone, sprendi
mas arba nutarimas daro
mas remiantis tarėjų nuo
mone.

Šimtai tūkstančių darbi
ninkų ir darbininkių, vals- 

turintiems proti- tiečių, intelektualinio dar
bo žmonių vykdo tarybinėj 
šaly garbingas renkamų 
liaudies tarėjų pareigas, 
dalyvaudami tvirtinant so
cialistinę teismų santvarką, 
gindami didžiąsias tarybi
nių piliečių demokratines 
teises ir Tarybinės valsty
bės pagrindus.

grupių ir pavienių. 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- ; 
kalu! esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Manion St., Brooklyn

Kampa* Broadway lr Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. Glremnore 5-6191

Pasiruošiant liaudies tei
smų rinkimams TSRS pra
vedama masinės liaudies 
teisėjų bei liaudies tarėjų 
atskaitos prieš savo rinkė
jus. Tai, kad tarybinis tei
sėjas turi atsiskaityti prieš 
savo rinkėjus, charakteri
zuoja tarybinio teisingumo 
demokratiškumą. Rinkėjai 
turi teisę bet kuriuo metu 
atšaukti teisėją arba liau
dies tarėją jei jie. nesusido
roja su savo pareigomis ir 
jų vieton išrinkti vertinges
nius, kuriais liaudis pasiti
ki.

Nuostatai del liaudies 
teismų rinkimų nurodo, jog 
liaudies teisėjo atšaukimo 
atveju, nauji rinkimai turi 
įvykti ne,vėliau dviejų mė
nesių laiko nuo teisėjo išė
jimo dienos.

Nuostatai dėl liaudies 
teismų rinkimų kiekvienu 
savo punktu reiškia tikrų 
Tarybinės valstybės rūpini
mąsi, kad būtų sudarytos 
visos sąlygos, laiduojančios 
tikrai laisvą tarybinių rin
kėjų valios pareiškimą, ren
kant liaudies teisėjus ir pa
rūpinant visų gyventojų ak
tingą dalyvurpą rinkimuose, 
o taip pat plačią liaudies 
kontrolę dėl rinkimų teisin
gumo.

Kandidatus Stato 
Organizacijos

Teisė išstatyti kandida
tus į liaudies teisėjus ir 
liaudies tarėjus suteikta vi
suomeninėms organizaci
joms ir darbo žmonių drau
gijoms: komunistų parti
nėms organizacijoms, profe- 
sin. sąjungoms, kooperati
nėms organizacijoms, jau
nimo organizacijoms ir kul
tūrinėms draugijoms, o taip 
pat visuotiniams darbinin
kų bei tarnautojų susirin
kimams įmonėse, kariš
kiams, visuotiniams vals
tiečių susirinkimams kolek
tyviniuose ūkiuose ir kai
muose, darbininkų bei tar
nautoj ų-tary taniuose ūkiuo
se.

*

<4

Rosenblatt Casing Company
340 JOHNSON AVE., 
BROOKLYN, N. Y.
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Apldausinėja Veikėjus dėl 
Santaikos su Sovietais

New York.—‘Amerikiečių- 
Sovietų Draugiškumo orga
nizacija išsiuntinėjo politi
niams ir kultūriniams vei
kėjams apklausinėjimo lak
štus, ar jie nori santaikos 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos. Už susi
tarimą su Sovietais pasira
šė tiek visuomenės < ir ap- 
šviętoš darbuotojų, kad iš 
jų parašų susidaro jau sep
tynių pėdų ilgio popieris;

Tokia 1 kandidatų iškėli
mo tvarka parūpina liau
džiai galimumą išrinkti 
liaudies teisėjais bei tarė
jais žmones, pasiruošusius 
pasišvęsti savo valstybės ir 
tautos interesų tarnavimui.

Demokratiška Kontrolė
Liaudies kontrolė dėl 

teisingo rinkimų pravedimo 
vykdymo, sudarius prie rin
kiminių apygardų bei rin
kiminių punktų skaičiuoja
mąsias komisijas iš plačio
sios visuomenės atstovų: 
rinkiminėse apygardose 5— 
7 asmenų, o rinkiminiuose 
punktuose 5 —11 žmonių. 
Šalia to, nuostatai dėl rin
kimų suteikia teisę daly
vauti skaičiuojant balsus 
visuomeninių organizacijų 
ir darbo žmonių draugijų 
atstovams ir spaudos atsto
vams. Rinkėjų sąrašai kiek
vienos rinkiminės apygar
dos, o taip pat iškeltųjų* 
kandidatų sąrašai, atitin
kamų darbo žmonių deputa
tų Tarybų užregistruoti, 
skelbiami 20 dienų prieš 
rinkimus. Rinkimai skiria
mi nedax;bo , dieną, apie ką 
rinkėjams pranešama prieš 
pusantro mėnesio.

Tikros Daugumos Valia
Išrinktu teisėju arba ta

rėju skaitomas asmuo, ga
vęs didžiąją .daugumą, t.y. 
daugiau už pusę visų balsų, 
paduotų rinkiminėj apygar
doj ir pripažintų tikrais.

Jei nė vienas iš kandida
tų į liaudies teisėjus rinki
minėj apygardoj negavo ab
soliutinės daugumos balsų, 
skelbiama " perbalsavimas 
dviejų kandidatų, gavusių 
daugiausia balsų. Perbalsa- 
vimo diena skiriama ne vė
liau dviejų savaičių laiko 
nuo pirmųjų rinkimų die
nos.

Teisė rinkti į liaudies 
teismus, kaip ir visos kitos 
demokratinės TSRS piliečių 
teisės, jiems suteiktos Kon
stitucijos, įstatymo garan
tuojama. .

Apsauga nuo Smurto ir 
Apgavysčių

Nuostatai' dėl rinkimu 
sako, jog kiekvienas, kuris 
smurto, apgaulės, grąsini- 
mų keliu arba kitais veiki
mo būdais kliudys tarybi
niam piliečiui įvykdyti tei
sę rinkti arba būti išrink
tu į liaudies teisėjus arba 
liaudies tarėjus, baudžia
mas laisvės atėmimu dviejų 
metų terminui.

Dar labiau baudžiamas 
tarnybinis asmuo, padirbęs 
dokumentus arba tyčia ne
teisingai suskaitęs balsus.

Pajieškau brolio Juozo Chesnauc- 
ko, rodos 1912 m. gyveno Scranton, 
Pa. Po to Į išvažiavo į Elizabeth 
Port, dabar nežinau kur randasi. 
Iš Lietuvos kils nuo Elsedžių mies
to, Telšių ujiezdo, Dišlių kaimo. 
Amerikon atvažiavo 1906 m. Prašau 
jo/paties atsišaukti, arba kas žinote 
.kur jis randasi, malonėkite praneš
ti, už tai būsiu labai dėkingas. — 
Pranas C^esnauskas (Chess),

1113 Cottage Ave., Scranton, Pa.
* ' (265-266)

Advokatas Norman Leonard (kairėje) tapo varu iš
mestas iš teismabučio San Francisco, kad negalėtų 
patarti ginamiems CIO International Longshoremen’s 
ir Warehousemen’s unijos nariams. Taip pat buvo iš
mestas ir kitas unijos advokatas, ir du liudytojai, uni- 
nijos nariai, vienas iš tų CIO National Union of Ma
rine Cooks & Stewards. Juos taip stumdyti įsakinėjo 
taip vadinamasis kongresinis “labor subkomitetas.” 
Daug tų darbininkus laikiusių savo futbolėmis ponų 
iškrito iš kongreso lapkričio 2-rą dieną, bet dar daug 
ir likosi. Pasiskaldęs darbininkų judėjimas nępajėgė 

atstatyti visus savo priešus.

$1.

BANKE PORTERIAI 
I^I 50 METŲ AMŽIAUS
MANHATTAN IR BROOKLYN

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

Nuolatinis Darbas.
Apmokamos Vakącijdš. Nem< 
Ligoninėj Priežiūra ir Chin; 
Aptarnavimas. Nemokama Gi 
Apdrauda.

Kreipkitės 9 A. M. iki 3 P. M. 
3-Čios lubos. 49 BROAD ST., N.^i

(26Ę-266)
SUPERINTENDENT. Patyrę*. ] 

šešių aukštų. 40 šeimynų apartment 
namo. Anglies šiluma. Gaus kelt 
kambarių apartmentą ir $100 į mėn 
Turi priduoti rekomendacijas. Skambini___
SOUTH 8-6243. .L

STALIORIAI 
Darbas prie stalo. Gera Alga. Nuolatinių 

Darbas.
SPECIALTY WOODCRAFT, INC.

11 E. 167th St., Bronx, N. Y.

—

I

Cleveland, Ohio

pas 
pa-

DVI PRAMOGĖLĖS 
SVARBIEMS TIKSLAMS

Julia Werber pasikvietė 
savo keletą draugių, neva 
minėjimui savo gimtadienio
pokylin. Bet Juliutės tikslo 
būta, kad' sukelti nors kiek 
jeigu gynimui 12 areštuotų 
darbininkų vadų. Tik ji kvies
dama drauges apie savo gerą 
tikslą neužsiminė, tai pa
kviestos draugės, kaip papras
tai giihtuvių dienoje, pasveiki
no Juliutę su dovanėlėmis. Tik 
Eva Simans pasveikino July
tę su $5. Tuomet JuJia Wer
ner pridėjo dar savo $10 ir 
visą $15 paaukąvo į darbinin
kų vadų gynimo fondą. Tai 
ne pirmutinė draugės Werner 
auka, ji nuolatos paaukauja, 
ir kartais gana didelėmis su
momis, įvairiems svarbesniems 
reikalams.

Julytė mus gardžiai pavai
šino, net kralikų mėsa ir ki
tais gardumynais. O mes, 
kaipo choristės, palinksmino
me ją su dainelėmis, pažai
dėm ir gražioje nuotaikoje iš
siskirstėm.

Kiek vėliau Eva Simans pa
sikvietė kelioliką draugių pas 
save ant pietų su tikslu, kad 
sukelti kiek paramos Progre
syvių Partijai. Jievutė patie
kė gardžius pietus. Papieta
vusios draugiškai pasikalbėjo
me, padiskusavome draugiji
niais reikalais ir sumėtėme se
kamai : Julia Werner $5, Ona 
Gendrėnienė ir C. Kapitan po 
$2: Keidutė Salen,( Petrė Lu
cas, M. Račkaitienė, V. Moc- 
kaitienė, Onutė Radžers, M. 
Karsokienė, Ona Nevacic ir 
J. N. S. po $1. Viso $17. O 
kada Eva Simans''pateikė pie
tus veltui, tai visi suaukoti pi
nigai likosi pasiųsti 
vių Partijai.

čio 20, Kroatų Svetainėje, 
6314 St. Clair Ave. Pradžia 
7:30 valandą vakare. Todėl 
pasitikime draugę Jonikienę 
kuo skaitlingiausiai, kad su
teikti jai Jaugiau energijos 
skleisti apšvietos darbą. At
silankę nesigailėsime.

Alice Jonikienė yra pasiren
gusi kalbėti visose Ohio lie
tuvių kolonijose sekamai:

16 Akrone.
17 Steubenville. 

Youngstownc. 
Burto ne, pas

Lapkričio
Lapkričio
Lapkričio

ūkininkus.
Lapkričio 20

lando.
Todėl clevelandiečiai priva- I

lo pasinaudoti draugės Joni
kienės buvimu pas mus ir sek
madienį, lapkričio 21, draugiš
kam pasikalbėjimui. Tą die
ną irgi privalome skaitlingai 
pasitikti draugę Jonikienę.

18
19

ir 21 Clove-

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmones
Mainantis orui, dauguma žmonių 

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

Kaina
Taipgi kurie turite' odos ligas, iš

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

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

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

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

votis, (rash), nušašimą,

pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti pas

E. Beirs (vaistinėj) 158 Park St.•
/ (adv.)

Progresy- 
Dalyvė.

yra Vil-

karui bei fašizmui, prie 
taip stropiai rengiasi

Stryto tarnai, būdami

Alice Jonikiene 
Kalbės Clevelande

Draugė Jonikienė 
nies” redakcijos štabo narė ir
nenuilstanti darbuotoja Chi
cago) ir jos apielinkėje drau
gijiniame' darbe. Ji yra gera 
rašytoja ir kalbėtoja, šiuomi 
laikotarpiu žėdnas savo min
tyse turi įvairių klausimų, 
būtent, kaip pastoti kelią bai
siam 
kurio 
Wall
prez. Trumano kabinete ir ad
ministracijoje! Kas iš tikrųjų 
dedasi vakarinėje Vokietijoje, 
kokią reikšmę turi Francūzi- 
jos, Italijos, Kinijos, Pietinės- 
Korėjoj, Graikijos ir, kitų ša
lių darbininkų 'kruvinos ko
vos? Ir kaip sustiprinti mū
sų silpstantį draugijinį veiki
mą? Draugė Jonikienė atsa
kys į daugelį panašių klausi
mų.

Draugei Jonikienei prakal
bas rengia LLD 15-ta Apskri
tis, šeštadienio vakare, lapkri-

i?i,-

—...................................  ■ -   t■■■RI ąpiii.ipaį

PRANEŠIMAS
SCRANTON, f»A.

ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 
14 d. lapkr. 2 vai. dieną, Progr. 
Part, kambaryje, Ad-Lin Bldg. Visi 
nariai dalyvaukite, nes gausite šių 
metų Lit. Dr-jos išleistą knygą 
“Žmogus ir Mašina.” Apart to tu
rėsime išrinkti delegatus į 12-tos 
Apskrities konferenciją, kuri įvyks 
lapkr. 28 d. — P. Šlekaitis, sekr.

(266-267)

I ■ 
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Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Tel. EVergreen 8-9770

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y<

Manager

JOHN A. PAULĘY
Licensęd Undertaker

I

Ohio Progr. Partija Rengiasi 
Prie Naujų Darbų

Ant rytojaus po rinkimų 
dienos Progresyvių Partijos 
pirmininkas Dr. Oliver S. 
Loud pradėjo rengtis prie už
dėjimo P. P. pastoviai ant ba-t 
loto Ohio valstijoje, ant ly
gios papėdės su republikonų 
bei demokratų parti jojmis. 
“Mes nelinkę pasiduoti ant il
giau senųjų partijų malonei,” 
sakė Dr. Loud.

Dr. Loud yra fizikos profe
sorium Antioch Kolegijoje, 
ėjęs atominės energijos moks
lininko pareigas Manhattan 
Atom-bomb projekte, yra anū
kas kadaise 
mouth, Mass.,
John Loud, kuris 
prie įkūrimo trečios 
1856 metais, kuriai 
Abraham Linkolnas, 
sentėvis Jacob Loud
vo sūnais, kariavo Washingto- 
tono armijoje — Amerikos re
voliucijoje.

Kad uždėti pastoviai Pro
gresyvių Partiją ant Ohio ba
loto, yra reikalinga • surinkti 
ant peticijų 425,000 piliečių 
parašų .“liet pilnam užtikrini
mui mes pasibrežėme gauti 
750,000 parašų,” sako Loud. 
Pradiniams pasitarimams tuo
jau po rinkimų dienos įvyko 
įvairių komitetų pasitarimai, o 
Centralinio Komiteto visuoti
nas susirinkimas įvyks lapkri
čio 21, Columbus, Ohio.

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 2-5172

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 'Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virto® 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

(Ž---------
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buvusio Wey- 
bankieriaus 

prisidėjo 
partijos 

vadovavo 
taipgi jo.

, su 7 sa-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

21, Columbus, Ohio.
' J. N. S.

Pranešimas
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 14 
d. lapkr. 29 Endicott St. salėje. 
Draugai dalyvaukite skaitlingai, čia 
bus daug gražių raportų ir sumany
mų ir apsižiūrėkite, kad 
būtų užmokėtos. Manau, 
nauja knygą (šių metų)
šiame susirinkime. Taipgi bus rapor
tas iš LLD 7-tos apskrities metines 
konferencijos, bus svarbu visiems.— 
j. M. Lukas, sekr. (266-267)

duoklės 
kad ir 

gausime

F. W. Shaljns 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y- 
Suteildam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokami 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499 i K

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

5 pusi.—Laisvė (Liberty,Lith. Daily)—Ketv., Lapkr.
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straipsnį, 
praėjusių 

tikriau ta- 
priežastis.

ant

PE1ST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y.

TT TDO5CJ D A D 411 GRAND STREET ZUIr o o Alt Brooklyn, n. y.

NewWko^ė^Zinios

Ryan’as Bandys Laivakrovins

bosai

Jonas Kaškaitis.

Jauni Vyrai Vagišiai

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
*

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE .

viešnios de-
Daukus ir

Donna ke

pa-
Ci-

Telefonas 
EVergreen 4-7729

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

gra-
tiek
apy-
tiek
man

kure mane 
ligoje ligonbuty- 

Už gėles ir do- 
asmeniu's: P. N.

lengvai pasirodo, kas 
Jos dikcija irgi taip 

dapildo jos balso per- 
ir dainos prasmę.

operų dainininkė.
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

sitaiso savo puspadžius, nes 
Hartfordo vaikinai jas smar
kiai pašokdins.

Iki pasimatymų, 
Walter Brazauskas.

dabartiniais lai- 
kovingesnių ir 

dainų mūsų cho- 
repertuaruose.

Menkeliūnaitės iš- 
Dabar jau kita sri- 

šalinytei pia- 
padainavo

UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas „ ;

306 UNION AVENUE 5 >
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

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

♦ MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS
KAUTYNES PALESTINOJE

ATHENAGORAS NAUJAS GRAIKU BAŽNYČIOS GALVA 
DE GAULLE’O PASISEKIMAI RINKIMUOSE

T? 1%/T T) A Q Q AZ NEWSREEL THEATRE
ItI i > /V O O I Broadway ir 46th Street

Iš Kitų Miestų Svečiai 
Laisves Koncertan

\\ New Haven lietuviams pasi
skelbus, jog jie į Laisvės kon
certą atvyks autobusu, kitos 
kolonijos jiems taipgi neužsi- 
Jeis.

Štai pora ištraukų iš dauge
lio panašių laiškučių, gauna
mų šiomis dienomis. Iš Hart
fordo gautas toks atvirukas, 
adresuotas L. Kavaliauskaitei:

šiuomi noriu pranešti jums 
visiems laisviečiams, kad ir 
hartfordiškiai jokiu būdu ne
mano pasiduoti kitoms kolo
nijoms. Mes irgi ruošiamės 
skaitlingai dalyvauti metinia
me Laisvės koncerte lapkri
čio 14 d. Mes atvažiuosime 
su bent keliais automobiliais.

O štai kitas atvirukas, ra
šytas P. Bukniuf:
Drauge,

Jei tik oras bus gražus, tai 
pribusime pora vežimų j Lais
vės koncertą. Tai — iki pasi
matymo ateinantį nedėldienj.

. A. Valinčius, pittstonietis.
Dienraščio Laisvės koncer

tas įvyks jau šį sekmadienį, 
lapkričio 14-tą, 3:30 po pie
tų, Liberty Auditorium, kam
pas UOth St. ir Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Sulaikyti Nuo Streiko
>

Laivakrovių unijos amžina
sis viršininkas Joseph P. Ry
an bandys įkalbėti laivakro- 
viams grįžti į darbą be tikrų 
laimėjimų. Jis sutiko priimti 
bosų pasiūlymą duoti po 10 
centų algos priedo. Ir žadėjo 
jį “stipriai rekomenduoti” 
darbininkams.

Tam tikslui mitingai šaukia
mi penktadienį.

Tas dešimtukas laivakro- 
viams buvo pasiūlytas jau se
niai. Tačiau balsavimuose, 
kuriuos pravedė Nacionalė 
Darbo Santykių ' Taryba, tą 
dešimtuką nariai atmetė 12,-

436 balsais prieš 932.
Greta ro dešimtuko, 

sutikę pridėti 15 nuošimčių už 
darbą naktimis ir šventėmis, 
užtikrinti bent 4 valandas dar
bo pašauktam dirbti, priedą 
mokėti nuo rugsėjo 15-ios, su 
kontraktu 1 metams.

Darbininkai, greta 4 valan
dų darbo, reikalavo po 50 
centų mokesties priedo per 
valandą, mokėti priedą nuo 
rugpjūčio 21-mos, bosų moka
mo gerovės fondo, numažinti 
paskubą ir pagerinti saugumą 
darbe, taipgi kontrakto dve
jiems metams.

Menkeliūnaitės Išleistuvių 
Koncertas

(T^sa) , ros artistui.
Ir vėl kokį, puikų kontras- q štai Ve] kokia malonybė! 
padare. brandus bosas ir Margaį tautiškai pasirėdžiu- 

i artistas Vladimiras sj išėjo ant tribūnos garsioji 
; pianu lydėjo įžymus ukrainietė Marija Dmytryšy-

Ir balsu, ir laikysena, ir 
visa išvaizda brandi artistė. 
Giliai jautriai ir dramingai 
perdavė ji Sergiejaus Rachma- 
ninovo “Kareivio nutaką 
siškai. 
jautrios 
jūčio ji 
didžiojo 
jevičiaus 
“Vakarinė daina.”

tą 
brandus 
Di lovas;
pianistas Vįskardas Stefanelis. na 
Dilovas — įstabi figūra ant 
koncertinės estrados. Balsas 
jam — žemas bosas, bet sti
prus ir skardus ir gabiai val
domas, ryškus, spalvingas, 
su aiškia dikcija. Sudainavo 
aną garsiąją šaliapino reper
tuarų — Roberto Šumano dai
ną “Du grenadieriai." Skam
bėjo aukštai dramatiškai. Mo
desto Musorgskio garsioji 
“Daina apie blusą” išėjo gal 
ir dar artistiškiau.

Viena draugė rusė pasakė 
paskui man, kad Dilovas—jos 
kaimynas gudas (bielorusas) 
iš Grodno gubernijos. Dažnai 
patarnaująs pramogose ir visų 
aukštai vertinamas.

ru-
Ir dar daugiau savo 
sielos ir širdingo po- 
išliejo su ukrainiška 
poeto Taraso Grigov-

Ševčenko daina:

Literatūros Draugijos 
Nariai Susirinkime 
Gaus Naują Knygą

Mokytojams Neleido
Trumpesnių Valandų

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1-mos kuopos nariai sa
vo susirinkime šio ketvirtadie
nio vakarą, lapkričio U-tą, 
gaus naują knygą “Žmogus ir l nuo šešii; 
Mašina." Greta knygos, bus 
taip pat įdomu išgirsti gerą 
pranešimą ir patiems dalyvau
ti diskusijose pasekmių praė
jusių rinkimų. Apie juos aiš
kins A. Bimba.

Pradžia 7:30. Vieta; 419 
Lorimer St., Brooklyne. Kvie
čiami ir nenariai. z

Valdyba.

Vyriausio teismo apeliacinė 
divizija Brook lyne atmetė 
amatinią mokyklų mokytojų 
reikalavimą taip pakeisti Švie
timo Tarybos įstatus, kad nu
mažintų jų darbe valandas 

j ir puses iki 5 ir pu
sės dienai.

Taipgi atmetė mokytojų rei
kalavimą mokesties už tą eks
tra valandą darb". Pirmiau
sia mokytojų skundą svarstė 
teisėjas Jacob H. Livingston 
praėjusią vasarą, b<*t atmetė. 
Dabar tą patį pakapojo ape
liacinis teismas.

Newyorkieciai Svarsto 
Būdus Paremti Vakarų 
Pajūrio Marininkus

CIO ir AFL unijos New 
Yorke susirinko į konferenci
ją tikslu nusistatyti būdus 
teikti paramos jau kelintas . 
mėnuo streikuojantiems Paci- 
fiko srities marininkams. Į 
pasitarimą, lapkričio 10-tą, iš 
San Francisco atskrido Hugh 
Bryson, streiko komiteto na- 
ryš, perstatyti newyorkieciams 
tikrąją padėtį.

Lapkričio 7-tą lankėsi Broo- 
klyne-New Yorke Bronė ir 
Viktorija Zmitraitės, gyvenan
čios ir užlaikančios grožės sa- 
lioną 56 Brown St.,'Johnson 
City, N. Y. Be abejo, viešnios 
turėjo ir savo profesijos reika
lų, tačiau nepraleido nei lietu
vių pramogos, surengtos 
berty Auditorijoj*;.

Vėliau viešnios išvyko 
matyti miestavame teatre
ty Center statytą operą “Eu
genijus Oneginas.”

LMS apskrities koncerte 
taipgi dalyvavo Pranas ir Ju
lija Orlauskai iš Webster, N. 
Y. Svečiai pabuvojo porą die
nų pas josios seserį Sasną ir 

■ aplankė keletą didmiesčio įdo
mybių, tarpe tų mūsų Coney 
Islandą, Radio City, Wall 
Strytą, Bowery ir keletą kitų, 
taipgi lietuvių įstaigas: Pilie
čių Kliubą, Kultūrinį Centrą.

Lapkričio 9-tą laisviečius at
lankė Laisvės vajininkė Katri
na Žukauskienė ir jos sūnus 
Robertas iš Newark, N. J., 
kaip ir visuomet vežini pluoš
tu prenumeratų. 
\ Taipgi lankėsi 
troitietės Donna 

4Wilma Ritchie,
liaujanti savo tėvo industri
niais reikalais, o Wilma lei
džianti atostogas drauge. 
Viešnios tikisi, kad spės atlik
ti'reikalus kitur, pirm sekma
dienio ir sugrįžti dienraščio 
Laisvės koncerte. *

|1 Bravames Susitaikė
Edelbrew Brewery, . (ne., 

Brooklyne, praėjusį antradienį 
susitaikė su savo alaus išve- 
Žiotojais, pasižadėjo nereika
lauti paskubos, ši jau yra 5- 
ta iš 12-kos buvusių užstrei- 
kuotų firmų.

Dėkoju Liaudies Teatrui už 
dovaną, kurios nesu užsitarna
vusi.

Širdingai dėkui visoms ir vi
siems draugams, 
lankė mano 
je ir namie, 
vanas šmrns 
Ventams, S.
Samaniai', B. Vainauskienei, 
F. Mažylienei, A J. Meš
kiams, J C. Kliokiama, P. 
Wain, A. Jeskevičienei, Joyce 
Samanicr. N. Nagulevičiūtei, 
Rainienei. S. Večkiui. Dr. & 
Mrs. G Crane, Miss Regan ir 
R. M. Mesk.

Taip pat dėkui visiems už 
laišku č i u s- u ž u o j a u tą i r 
žius linkėjimus, Kurių 
daug susilaukiau iš visų 
linkių. Nežinojau turinti 
daug draugų. Suteikėte
didelį džiaugsmą ir pri davėte 
naujų jėgų. Nemažiau prisi
dėjote prie mano sveikatos at
gavimo, kaip chirurgo peilis.

Dėkui už draugiškumą vi
siems.

Aldona Aleknienė..

Keturi jauni vyrukui, 19 iki 
24 metų, teisme prisipažino 
papildę virš šimtą vagysčių 
Queens, Nassau ir Suffolk ap
skrityse, Long Island. O kad 
tarpusavyje viskas eitų bizniu
kai, jie vedę surašai gautų iŠ 
to pajamų ir jų pasidalinimo.

Tais keturiais yra Herman 
Behrens iš Springfield Gar
dens, Alvin Lane iš Jamaica, 
Ronald E. Ramsey iš Valley 
Stream, ir Joseph Sommers iš 
East Meadow. Taipgi gal bū
siąs teisiamas bv joklynietis 
William Burtis, čeverykų par
davinėtojas, ir vienas kitas as
muo.

Tuoj įkandin atsistoja su
tartinis duetas, vis tos pačios 
muzikės Šalinytės vedamas. 
Abi jos gražiai prasisiekusios 
mokinės — Doloroza Petrony- 
tė ir Suzana Kazokaitė sklan
džiai, harmoniškai padainavo 
J. L. Feldmano “Linksmą 
dainą.” Ir melodija graži, 
gaida spalvinga, ir turinys ge
ras, reikšmingas, pažangus, o 
tai kažkodėl taip reta pasi
darė išgirst 
kais. Stoka 
pažangesnių 
rų ir solistų

Antras 
stojimas,
tis — operinė, 
nu lydint, viešnia 
itališkai dvi garsias dramati
nes arijas: “O tėviške ma
no” (“O patria mia”) iš Džiu
zepe Verdės operos “Aida” ir 
“Gyvenau iš meno” (“Vissi 
d’arte”) iš Džiakomo Pučinio 
operos “Toska." Efektas vis 
tas pats. Dikcijai daug ko 
reikia, taipgi ir aukštesniųjų 
gaidų suvaldymui.

Po trumputės pertraukos vi
sus nustebino maloni, maloni 
staigmena. Išeina ant estrados 
liekna, tiesi, statulinga Ame
lija Jeskevičiūtė-Jungienė. ^Pi
anu palydi šalinytė. Koks 
gražus, koks lankstus, drama
tiškai ryškus ir maloniai 
skambus Jeskevičiūtės balsas! 
Jaunu entuziazmu ir nuoširdu
mu dvelkė nuo jos meistriško 
dainavimo. J. Tallat-Kelpšos 
“Ne margi sakalėliai” suža
vėjo publiką. O ana jautrioji, 
dramiškoji arija: “Ramybės, 
mano Dievuliau, ramybės” 
(“Pace, o mi Dio, pace”) iš 
Džiusepe Verdės operos “Li
kimo jėga” (“La Forza del 
destino”) — šita arija—jos 
giliai perjaustai ir įtikinamai 
perduotas išpildymas dar aišr 
kiau prirodė klausovams, kad 
čia esama tikros artistės, su 
gabumais, su talentais, su 
didelio jauno, gražaus bal
so dovana. Per taip trum
pą palyginti laiką Amelija 
sugebėjo iškelti aukštai vir
šun savo meninį pašaukimą. 
Bepigu ir lavinti, kai turi ką 
lavinti.

Dainininkė patiekė ir dar 
du priedu: “Mano rožė" ir 
“Aš turiu pasakyt." Ar tau 
liaudiška dainelė ar įmantri 
operos arija, Jeskevičiūtė lais
vai ir 
ji yra. 
jaukiai 
davimą 
Brandi

Antras tenoro Alberto Vasi
liausko išstojimas. Miko Pe
trausko “Dul-dul dūdelė” 
plaukė sau iš dainininko krū
tinės skambiai ir lengvai. O 
jau kai jis ėmė dainuot itališ
kai tą romantišką ilgesingąją 
ariją “Man pasivaideno mei
lė pilnutinė” (“Mappari tutt’ 
amor”) iš Flotovo operos 
“Morta”—tai ką jau ir besa
kyt! Prilygo įgudusiam ope-

Na—ir vėl tas vikrusis gu
dų trubadūras Vladimiras Di
lovas. šiuokart davė lengves
nes dainuškas, bet vis pilnai 
artistiškai: “O kas jį ten žino, 
kam jis taip mirksi,” kitą— 
Dunajevskio “Gerves” (žu- 
ravli”) ir šalbieriškai šaunią, 
riestai koketišką, su išdaigin
ga mimika “Adzią.” Na, ir 
riestas iš jo kavalierius, na, 
ir gyvas, tvirtas iš jo daini
ninkas !

Vėl kitas puikus, lavintas 
dramatiško soprano balsas — 
Laura Rovere. Dainininkė ar
tistiškai išpildė dvi gražias 
operines arijas: “Skaisti dei
ve” (“Casta diva”)' iš Belinio 
operos “Norma" ir kitą pana
šią graudžią, maldingą ariją 
iš operos “Vestale.”

Ir trečias Menkeliūnaitės 
pasirodymas. Pasirodė vis tai- 
po pat, saviškai. Šiuokart pa
sirinko operečių dainas: Fran
co Leharo “Frasquita serena
de” ir Oskaro Štrauso “Mano 
Karžygis" iš jo operetės “Cu
krinis kareivis.”

Koncertinę programą už
baigė Bruikliniškis Aido cho
ras su liaudies dainomis: “Ai 
ieva ievuže,” “Bijūnėlis” ir 
“Kad už kalno saulė.”

Gal Norite Žinoti, 
Ką Sako Komunistai 
Apie Rinkimus?

Jeigu taip, įsigykite gale 
šios- savaitės išeisiantį angliš
ką darbininkų dienraštį Daily 
Worker. Laikraštis skelbia, 
kad įtalpins Amerikos Komu
nistų Partijos sekretoriaus 
Eugene Dennis’o 
aiškinantį ką tik 
rinkimų pasekmes, 
riant—tų pasekmių

Laikraštis randamas 
standų visuose žymiuose mies
to centruose. Gaunamas ir 
lietuvių organizacijoje. Kai
na sekmadieninės laidos 10 c., 
kitos laidos po 5 c. L. K. N.

i BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

I Sales dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

II KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel STagg 2-8842

Penktadienį Pikietuos 
Ispanijos Konsulatą

Masinis pikietas prie Ispani
jos konsulato, 53rd St. ir Ma
dison Avenue, New Yorke, 

'įvyks šio penktadienio prieva
kario 5 valandą, tuojau po 
darbo.

Pikietą šaukia Joint Anti- 
Fascist Refugee Komitetas pa
stangose apsaugoti gyvybę 
13-kos ispanų priešfašistų, ku
rie yra fašisto Franco teismų 
nuteisti sušaudyti.

Pastaraisiais keliais mėne
siais Franco yra išžudęs šim
tus kovotojų prieš fašizmą.

Dr. Edward K. Barsky, na-

cionalis komiteto pirmininkas, 
ir Howard Fast, novelistas, 
vadovaus demonstracijai. Jos 
pirmose eilėse taipgi maršuos 
John Gates, angliško darbi
ninkų dienraščio Daily Wor
ker redaktorius, ir Robert 
Thompson, New Yorko Komu
nistų Partijos pirmininkas.
PAŠTAS PRANEŠA

šį ketvirtadienį, karo paliau
bų dieną, paprasti laiškai ne
bus išnešiojami. Veiks tik tie 
skyriai, kurie veikia sekma
dieniais ir šventadieniais.

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 
W. Thomsonas, org.

Žmogus ir Mašina.” — 
(264-265)

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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 gėlių 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.

koncertas 
iš geriausiųjų, 

dainininkų parinkimas 
Auditorija pilna klau- 

Visų veidai patenkin- 
ir sumedžiojo koncer-

Bendrai imant 
buvo vienas 
Artistų 
gražus, 
šovų, 
ti. Na,
to rengėjai tokius šaunius dai
nininkus... Ot tai koncertas— 
tai koncertas! “Džiaugėsi, gy
rė ir tą dainininkę ir tą dai
nininką, bet nekaip atsiliepė 
apie viešnią iš Italijos.

Apie Ameliją Jeskevičiūtę 
visi kalbėjo karštai, jaudinan
čiai. Paskiau man teko pa
tirti, kad ši talentingoji jau-' 
nuolė rimtai lavinasi operai. 
Jau vieną sezoną dainavo ope
ros chore, bet dabar ruošiasi 
užimti įžymiąsias, vadovauja
mąsias roles. Bravo, bravis- 
simo!

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EVergreen 7-6808 

Valandos: į ^8 rakate ' 

Penktadieniais uždaryta.
^uniuiiiitffliuiiiiiiiiiuiiuuiiiiinuuiiuiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiuiniriKJ

Paul Gustas Funeral Home
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

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

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

. DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION
6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Lapkr. 11,




