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Apie Spaudą.
Kas Daryti su Mūsų 

Koncertais ?
Kuriais Tikėti?
Stebėtojų Nuomonė.

Rašo R. MIZARA

“Kas šiandien neskaito Vil
nies ir Laisvės, tas neturi ma
žiausio supratimo apie Lietuvos 
gyvenimą ...”

Taip rašo L. Pruseika.
Tai yra tikra tiesa!
Pasikalbėk šiandien su asme- 

. ' < . niu, kuris skaito tik anti-tary- 
<£>binę spaudą, ir tu matysi, kiek 

jis mažai teišmano apie nūdie
ninę būklę Lietuvoje.
sunku 
padėtį 
noriai

Metai XXXVIIL Dienraščio XXX.

Tiesiog, 
tokiam trumpu žodžiu 

nušviesti, net jei jis ir 
tavo aiškinimą priimtų.

mūsų dienraščio koncerDėl
to, įvykusio praėjusį sekmadie-|

Kanadiečiai Laivakroviai 
Atsisako Skebaut prieš 
J. Valstijų Laivakrovius
Streikieriai Atmeta ir Marshallo Plano Krovinius

New York. — Kanados 
laivakroviai M o n t reale, 
New Brunswicke ir kituose

nu Lietuvių Kultūriniame Cent- uostuose griežtai atsisakė
rę, buvo daug diskusijų.

Kalbėjausi su visa eile veikė
jų, kurių kiekvienas davė savo
tišką “rodą,” kaip išspręsti tą 
klausimą, kad nereikėtų trečda- 

' ]iui publikos stovėti koridoriuo
se laike programos.

Kaip žinia, praėjusį sekma
dienį didžiulė salė buvo kupina 
žmonių, o labai daug tų, kurie 
atėjo vėliau, netilpo ir negirdė- 

F jo programos.
Jurgis Stasiukaitis davė bene 

originaliausią pasiūlymą.
— Sekamame dienraščio Lais

vės koncerte reikia turėti dvi 
programos, — sakė Stasiukai
tis. — Vieną programą, sakysi
me, galima pradėti antrą va
landą. o kitą — penktą vai. 
Tuomet žmonės sutilps salėn, 
tuomet iŠ toliau atvykusieji ga
lės anksčiau namo sugrįžti, o 
kiti — linksmintis, pasivaišin
ti kitose salėse.

Man rodosi sumanymas 
sveikas ir reikėtų jis imti 
mesin.

Aišku, tai gali spręsti
^dienraščio, direktorių taryba.

yra
dė-

tik

Vienas niūjorkiškės spaudos 
korespondentas praneša iš Nan
kingo, jog Kinijos liaudininkai- 
komunistai maną, kad vienerių 
metų bėgyje jie išlaisvins visą 
Kiniją.

Čiang Kai-šekas • andai pa
reiškė pasauliui, jog, girdi, ci
vilinis karas Kinijoje galįs tęs
tis net aštuonerius metus.

Kuo dabar tikėti?
Kiekvienas protaująs žmo

gus, aišku, šiandien tikės ko
munistams, o ne čiang Kai-še- 
kųi, kadangi pastarasis perdaug 
pasauliui jau įgriso savo netei
singomis pranašystėmis.

Atsiminkime, kiek daug kar
atų Čiang Kai-šekas pranašavo, 
būk jis komunistines armijas 
suplieksiąs tai per vieną mėne
sį, tai per tris? O kas gi šian- 
dien pasirodo?!...

padėties 
stebinti 

neims nei

Akylesni dalykų 
vystymąsi Kinijoje 
žmonės mano, jog 
vienerių metų, kai visa Kinija
bus išlaisvinta. Tegu, sako jie, 
liaudininkai - komunistai tik 
paima Pekingą, Tientsiną, Nan- 
kingą, šanghajų, Hankową, — 
na, ir didesnė pusė Kinijos bus 
pilnai išlaisvinta.

Tuomet bus sudaryta naujo
ji, liaudiška, vyriausybė, kuri 
pilnai sukonsoliduos visą išlais
vintąją Kiniją ir paleis darban 
visas pajėgas pietinei 
išlaisvinti.

Pietinėje Kinijoje 
taipgi nesnaudžia: jie 
jie
matysime, 
“raudonos salos.

čiang Kai-šekas, pasitraukęs, tų vokiečių.
Izvoimo { Canfnno * nociina c

Kinijai

žmonės 
bruzda, 

organizuojasi ir neužilgo 
kad ir ten atsiras

iškrauti ar kitaip aptarnau
ti laivus, kurie plaukė į 
New Yorką ir kitus rytinius 
Jungtinių Valstijų uostus,

Francija Remia 4-rių 
Derybas dėl Berlyno

Paryžius, lapkr. 16. — 
Francijos delegatas Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
boje parėmė siūlymą su
šaukti keturių didžiųjų val
stybių konferenciją, kuri 
privalo spręsti ginčus dėl 
Berlyno.

Jungtinių Tautų seimo 
pirmininkas Herbertas Evet- 
ttas, Australijos atstovas, ir 
J. Tautų generalis sekreto
rius Trygve Lie praeitą šeš
tadienį pasiuntė laiškus 
prez. Trumanui, premjerui 
Stalinui ir Anglijos ir Fran
cijos premjerams; prašė su
eiti į ramias derybas dėl 
važiuotės atidarymo iš va
karinės Vokietijos į Berly
ną ir dėl sovietinių markių 
įvedimo visam miestui. '*

Amerikos valstybės sek
retorius Marshallas ir ang
lai reikalauja, kad Sovietų 
Sąjunga pilnai atidarytų 
važiuotę į Berlyną pirma, 
negu jie sutiks eiti į bet ko
kias derybas.

bet pasuko į Kanadą.
Kadangi streikuoja 

bo Federacijos Laivakrovių 
Unija rytiniuose šios šalies 
uostuose, -tai kompanijos 
siuntė tuos laivus į Kanados 
uostus. Bet kanadiečiai lai- 
vakroviai užreiškė: — Mes 
neskebausime!

Jeigu kompanijos mėgins 
nukreipti laivus nuo rytinių 
uostų į pietinius (Gulf), tai 
pietiniai laivakroviai strei
kuos prieš juos, kaip įspėjo 
unijos vadai.

Streikieriai atsisakė ap
tarnauti ir tuos laivus, ku
rie gabena valdinę Marshal
lo plano paramą vakari
niams Europos kraštams.

Philadelphijos laivakro
viai atmetė valdžios prašy
mą krauti maistą ir kitus 
reikmenis amerikinei armi
jai užjūriuose.

Streikieriai, be kitko, rei
kalauja pakelti algą 50 cen
tų valandai. Samdytojai siū
lo tik 10 iki 15 centu, v

Dar-

Tsaldaris ir Sofulis 
Varžosi dėl Premjero 
Vietos Graikijoje

Čiango Kariuomenė Bėga 
Iš Šiaurinės Kinijos

Peiping, Kinija. — Kinų 
komunistams laimint mū
šius, bėga čiang Kai-šeko 
tautininkų ^armija iš Pao- 
tingo ir kitų miestų šiauri
nėje Kinijoje. Komunistai- 
liaudiečiai užėmė pozicijas 
už 90 mylių nuo senosios 
sostinės Peipingo.

Athenai, Graikija. —Kon
stantinas Tsaldaris, buvęs 
užsieninis Graikijos minis
tras, monarcho- - fašistas, 
kalbėjosi su karalium Pau
liu ir pranešė, jog karalius 
norįs jo kaip premjero.

Buvęs premjeras Th. So
fulis, neva liberalas, su tuo 
nesutinka. Jisai sako, kad 
karalius vėl skyręs jį patį 
premjeru. Sofulis praeitą 
penktadienį pasitraukė iš 
premjeros vietos, kuomet 
prieš jį sukilo tariami libe
ralai seimo nariai; o jie su
kilo todėl, kad Sofulis “ne
ištaškė” partizanų, kaip bu
vo žadėjęs.

Dabar jis vėl no'ri tapti 
premjeru ir ketina “pafik- 
syti” liberalus.

Franci j a

sakysime, į Cantoną,’ pasijus 
pavojuje ir turės nešdintis, aiš
ku, į Ameriką!

šitaip samprotauja žmonės, 
akylai stebį karo eigą Kinijoje.

Tūli mano, būk Amerikos 
doleris išgelbės čiang Kai-šeko 
viešpatavimą.*

Tai didelė klaida. Doleriu ga
li papirkti* paskirus asmenis,

valdžia planuoja kit/ įsakytai Civiliams
ĮSTATYMU VIETON —
TAFTO - HARTLEY’O

Cincinnati, Ohio. — Val-,naus žemai apmokamiems 
dinis darbo ’ sekretorius | darbininkams.
Maurice J. ToBin, atvykęs j 
iš Washingtono,' tvirtino, i 
kad priešunijinis Tafto-; 
Hartley’o įstatymas “bus 
per 30 dienų panaikintas”, 
kai tik susirinks 81-sis Kon
gresas po naujų metų.

Kalbėdamas A m e r ikos 
Darbo Federacijos suvažia
vime, Tobinas kartu prane
šė, jog Trumano valdžia 
planuoja kitą įstatymą vie
ton Tafto-Hartley’o. Sakė, 
jog naujasis įstatymas pri
pažins laisvas unijų dery
bas su samdytojais ir patar-

Amerikonams Tuoj 
Apleisi Kiniją

R
I

m

ANGLAI BANDO PRAN
CŪZAM DANTIS UŽKAL
BĖTI DĖL RŲHR

Paryžius,
priešinasi anglų-amerikonų 
planui sugrąžinti Ruhr sri
ties angliakasyklas ir kitas 
pramones vokiečiams, bu
vusiems 'jų savininkams.

Tie savinink’ai padėjo 
Hitleriui užgrobti Vokieti
jos valdžią ir užkurti Ant
rąjį pasaulinį karą. Franci
ja bijo, kad Ruhr pramonių 
sugrąžinimas jiem sudarytų 
naujo karo pavojų.

Anglijos diplomatai už- 
užkalbinėja Francijai dan
tis, būk jau nesą ko bijotis

Washington. — Amerika 
urmu siunčia ginklus ir a- 
municiją čiangui, diktato
riškam Kinijos valdovui.

bet niekad nepapirksi visos tau
tos, ypačiai tokios'didelės, žy
mios ir teisingos, kaip kinų1 
tauta.

ŠNIPE LIŽĖ BENTLEY 
VERČIASI Į KATALIKES

Eli-New York. — Šnipė 
zabetha T. Bentley slapstėsi 
nuo pašaukimo teisman. Da
bar sužinota, kad ji ima re
ligines pamokas nuo jėzuitų 
New Yorke ir rengiasi per
eiti į katalikų tikybą.

Jinai yra pripasakojus 
Neamerikjniam Kongres- 
manų Komitetui Washing
tone visokių pasakų apie va
dinamus komunistus val
džioje. Dėl to buvo pašalin
ta prekybos departmento 
pareigūnas William W. Re
mington ir tūli kiti valdžios 
tarnautojai. Remingtonas 
užvedė teismo bylą prieš E- 
lizabethą,- r e i kalaudamas 
$100,000 atlyginimo už ap
šmeižimą ir tarnybos pra
radimą. c •'
1 Jokių savo “sviečijimų” 

■ jinai negalėjo faktais pa
remti.

Trumano valdžios nariai 
N pirmiaus skelbė, kad nauja- 

■ sis įstatymas būsiąs “teisin
gas ir darbininkams ir sam
dytojams.”

Tobinas pranešė, kad 
Trumanas ir jo demokratai 
vykdysią tokius savo rinki
minius pasižadėjimus kaip: 
Pakelti būtinąją įstatymiš
ką algą nuo dabartinių 40 
centų iki 75 centų; skirti 
daugiau pinigų apšvietai, 
rūpintis žmonių sveikatos 
reikalais ir kt.

Kiny Komunistai Užėmę Sucowy ir Kelis Kitus Miestus
50Šanghai, lapkr. 16. —A- kelias dienas nužygiavo 

ir mylių pirmyn. Tautininkai 
dabar buria savo jėgas j 
Pengpu geležinkelių mazgą, 
kuriam taip pat gręsia pa
vojus. Pengpu yra tik už 50 
mylių į šiaurės vakarus nuo 
sostinės Nankingo.

RaudonbaubisKongresmanas
Parnell Thomas Teisiamas
Kaip Valdžios Apgavikas

Washington. — Republi- į ninkes, reikalingas oficia- 
konas kongresmanas J. 
Parnell Thomas pirmadienį 
buvo pašauktas teisman, 
kaip įkaitintas valdžios pi
nigų sukčius. Jis turėjo už- 
šistatyti $1,000 paranką ir 
buvo paleistas iki teismo po
sėdžio antradienį. Thomas 
sakėsi “nekaltas.”

Thomas, k o n gresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
miteto pirmininkas, yra at
sižymėjęs pikčiausiais tar
dymais prieš 
raudonuosius.

Thomas ir jo sekretorė 
Helena Campbell yra įkai
tinti, kad susimokinę apga- 
vingai traukė pinigus iš ša
lies iždo.

Thomas neva samdė ke
lias merginas būk tai rasti-

; liams jo darbams atlikti. 
Federalė grand džiūrė atra
do, jog tos “raštininkės bu
vo tiktai šiaudinės.” Jos ne
dirbo jokio panašaus darbo 
nei pačiam Thomasui nei 
kongresiniam jo komitetui.

Viena vadinąma raštinin
kė buvo naudojama kaip 
namų tarnaitė. Kitų taria
mų raštininkių tik vardai 
buvo vartojami.

Valdžios atsiųstus jom če- 
vadinamus j kius, kaip algas, Thomas 

išsikeisdavo pinigais arba 
savo bankan pasidėdavo, 
kaip sako kaltinimas.

Jeigu teismas galutinai 
atrastų Thomasą kaltu, tai 
galėtų jį nubausti iki 32 
metų kalėjimo ir $40,000'pi
niginės baudos.

merikos ambasadorius 
konsulai Kinijoj įsakė vi
siems - civiliams amerikie
čiams, jų žmonoms ir vai
kams tuojau išsikraustyt iš 
Kinijos. Nes kinų liaudie- 
čiai - komunistai ima mies
tą po miesto ir gali trumpu 
laiku užklupti sostinę Nan- 
kingą, didmiesčius Šangha- 
jų, Peipingą ir kitus.

Komunistų kariuomenė, 
jau užėmus Sučową, čiang 
Kai-šeko tautininkų tvirto
vės miestą, geležinkelių 
mazgą, 150 mylių į šiaurės 
vakarus nuo Nankingo, 
kaip sako pranešimas New 
Yorko Herald Tribune.

Tautininkų komanda pri
pažino, jog komunistai-liau- 
diečiai taipgi užkariavo 
Lunghuangmiao, Camow ir 
Ličuan miestus su geležin
kelio stotimis už 20 iki 25 
mylių į pietus nuo Sučovyo.

Nuo mūšių pradžios Su- 
čowo srityje komunistai per

Spaustuvininkų Unija 
Nusileidus Taftai

Indianapolis. — Federaci
nės Spaustuvių Darbininkų 
Unijos viršininkai užtikrino 
federalį apskrities teisėją 
Lutherį M. Swygerta, kad 
unija vykdys jo įsakymą. O 
Swygertas, pagal Tafto- 
Hartley’o įstatymą, uždrau
dė unijai reikalauti piįno u->
nijos pripažinimo daromose 
sutartyse su laikraščių lei-

r :

*

KAIP ŽVLIKAVJA NAUJŲ 
AUTOMOBILIŲ BIZNIERIAI

Washington. — Kongres- 
manų komitetas tyrinėja, 
kaip automobilių biznieriai 
apiplėšia pirkikus. Tardy- 
man pašauktas Kearney 
Oldsmobile kompanijos at
stovas William Manuel pa
rodė, kad jis pats ir “visi 
kiti” automobilių verslinin-

lauja ir gauna iki $500 prie
do už automobilio pristaty
mą greitesniu laiku.

Vieton kyšio pinigais, pir- 
kikas dažnai atiduoda biz
nieriui savo pavartotą au- 
tomoblį už greitą naujo au
tomobilio pristatymą.

■ Naujo automobilio pirki-
kai vartoja tokias žulikys- kas priverstas pirkt dr daug 

visokių nereikalingų prie
taisu. . ;

‘ Tokiais keliais per pus
meti išveržta 500 milionu 
dolerių daugiau, negu nau
jų parduotų automobilių 
vertė.

tęs:
Auto, biznierius sutinka 

parduoti pirkikui naują au
tomobilį už tam tikrą kai
ną. Kyla klausimas dėl to, 
kada automobilis bus pri
statytas. Biznierius reika-

Teisėjas Užgiria Religijos 
Dėstymą N. Y. Mokiniams

Kingston, N. Y. — New 
Yorko valstijos vyriausio 
teismo teisėjas Roscoe V. 
E’lsworth atmetė Amerikos 
Laisvamanių draugijos pra
šymą užgint religines pa
mokas viešose mokyklose.

* Laisvamanių skundas sa
kė, tokios pamokos laužo 
Jungt. Valstijų Konstituci
jos įsakymą, atskiriantį 
bažnyčią nuo valstybės.
Laisvamaniai parėmė savo

skundą pirmesnių sprendi
mu Jungtinių Valstijų 
Aukščiausiojo Teismo, kuris 
pareiškė, jog religijos dės
tymas viešose^ mokyklose 
peržengia Konstituciją.

Dabar gi New Yorko val
stijos vyriausio teismo tei
sėjas patvarkė:

Kadangi‘mokiniai tik pa- 
liuosuoįami iš klasių New 
Yorko valstijoj dėl religinių 
pamokų, bet tos pamokos

Izraelis Neapleisiąs 
Laimėjimu, Nežiūrint 
Jungt. Tautų Įsakymo

Paryžius, lapkr. 16. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba liepė Izraeliui ir įsi- 
veržusiems Palestinon ara
bams tuojaus sustabdyti bet 
kokius mūšius ir įvykdyti 
paliaubas ištisoje Palestino
je. Nuo balsavimo susilaikė 
du Saugumo Tarybos nariai 
— Sovietų Sąjungos ir Uk
rainos delegatai.

Jųbgt. Tautų tarpininkas 
dr. R. Bunche pirm to įsa
kė Izraeliui pasitraukti iš 
Negevo ploto ir Galilėjos. 
Izraelio atstovai pareiškė, 
jog žūtbūtiniai kovos, kad 
atlaikytų tuos savo laimė
jimus.

MIRĖ A. VIŠNEVSK1S, 
GYDYTOJAS-IŠRADĖJAS

Maskva. — Mirė žymus 
sovietinis mokslininkas dr. 
A. Višnevskis, naujų opera
cijų išradėjas. Jis ypač ka
ro laiku pagarsėjo tuom, 
jog vieton suardytų karei
viams nervų įdėdavo už
muštųjų nervus.

Prigijus įdėtiems nervų 
gabalams, kareivio sąnariai 
vėl gerai Veikė.

Dr. Viąnevskis padarė a- 
pie 400 tokių operacijų. ,Jis 
taipgi parodė, kaip užmuš
tojo nervus galima ilgai iš
laikyti ir'jais lopyti gyvųjų 
nervus.

New York. — Iš 256 šau
kiamų armijon vyrų tik 40 
pasirodė tinkami.

duodamos ne pačiose viešo
siose mokyklose, bet skir
tingose vietose, todėl čia, 
.girdi, nelaužoma šalies Kon
stitucija.

dyklomis.
Unijos vadai, tačiaus, sa

ko, jog sutartyse bus įrašy
ta, kad jie tiktai tol nerei
kalaus pilno unijos pripaži
nimo, iki bus panaikintas 
Tafto - Hąrtley įstatymas. 
Jie tikisi, kad Kongresas po —— 
naujų metų nušluos £į įsta
tymą.

MĖSA GRAIK. FAŠISTAM
Chicago. — Amerikos ar

mijos valdyba užpirko iš ;-t 
Argentinos 6,868,820 svarų 
mėsos, . kuri bus persiųsta 
fašistinei Graikijos valdžiai.

/ - - - - - - - - - - - - - -
Belgai Demonstravo prieš 
Savo Premjerą Spaaką

—1— i
Brussels, Belgija. — 15,- 

000 žmonių čia de
monstravo, reikalaudami, 
kad socialistas Belgijos
premjeras Spaak pasitrauk
tų iš valdžios. Demonstran
tai smerkė Spaaką kaip A-
merikos imperialistų bernų. 
Demonstracija buvo komu
nistu sušaukta.

NESMERKTAS VENGRI- 
JOS DIPLOMATAS

Budapest, Vengrija.—Čio- 
naitinis teismas nusmerkė 
mirt Viktorą Csornoky, bu
vusį Vengrijos atstovą E- 
giptui. Viktoras prisipažino, 
kad jis varinėjo suokalbius , 
su Anglijos ir Amerikos a- 
gentais dėl vengrų respub
likos nuvertimo.

MOTINA PASMAUGĖ 
DU KŪDIKIUS

Buffalo, N. Y. — Teismas 
įkaitino Florence Kryp- 
czak’ienę, kaip pirmo laips
nio žmogžudę. Ji pasmaugė 
du savo sūnus, 3 ir 7 metų 
amžiaus. Jinai aiškina, jog 
todėl juos nužudę, kad “nu
matė nelaimingą jų gyveni
mą.”

Ottawa.— Nauju Kana
dos premjeru tapo Louis St. 
Laurent, vieton pasitrauku
sio premjero Wm. L. Mac
kenzie Kingo.

ORAS,—šalčiau ir lietus
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Antras Tarptautinis Pasaulio Moterų Kongresas
Gruodžio mėnesio pradžioje Budapešte įvyks antrasis 

pasaulinis Tarptautinės Moterų Federacijos Kongresas. 
Spėjama, kad jame dalyvaus apie 600 delegačių, atsto
vaujančių 56 šalis. Kongresas reprezentuos 100,000,000 
progresyvių pasaulio moterų.

Tarp žymesniųjų delegačių, pranešimai skelbia, Kon
grese dalyvaus žymioji Ispanijos kovotoja, Dolores Ibar- 
ruri (La Pasionaria), generalinė Ispanijos Komunistų 
Partijos sekretorė; madame Čai Čong, kinietė, preziden
tė demokratinių moterų federacijos Kinijoje (federaci
jos, kuriai priklauso apie 25,000,000 moterų); Anna 
Pauker, Rumunijos užsienio reikalų ministrė, taipgi iš 
kitų kraštų žymios moterys — kovotojos dėl žmonijos 
laisvės.

Niekad žmonijos istorijoje moterys nevaidino tokios 
žymios visuomeniniame gyvenime rolės, kokią vaidina 
šiandien. Ir tai yra kiekviename krašte. Moterys — 
mokslininkės, moterys — valdiškose pareigose — minis
trės ir kitokios. Ir moters vaidmuo visuomeniniame gy
venime vis didėja, vis auga.

Dėl to ir šito pasaulinio moterų kongreso tartas žodis 
turės didelės svarbos, ir į- kongresą bus atkreiptos viso 
pasaulio akys.

Klausimas, Kuris Nustelbė Pasaulį
“Argi jūs nesiruošiate klastingai su atomine bomba 

mus užpulti?” klausė sovietinis atstovas Jungtinių Tau-r 
tų Assemblėjoje Andrius Višinskis.

Tai klausimas, kuris didžiai nustelbė visą pasaulį. Į 
tai kol kas amerikiečiai nedavė kategoriško atsakymo ir 
gal neduos, bandydami visa tai “juoku praleisti.” Bet 
mums atrodo, jog Višinskis šį .klausimą “ne iš piršto iš
laužė.”

Kiekvienam, pagaliau, juk yra aišku, kad Amerikos 
bankininkai ir generolai ruošia kraštą karui. Jie ruošia 
jį atvirai ir apie tai atvirai kalba.

- L. Spaudoje begėdiškai rašoma apie tarybinius miestus, 
kurie būsią atominėmis bombomis paversti į griuvėsius; 
visokį paleistburniški radijo komentatoriai apskaičiuoja 
net ir lėšas, kiek karassprieš Tarybų Sąjungą lėšuosiąs.

Visa tai daroma begėdišku atvirumu.
Bet Višinskis, kalbėdamas Paryžiuje ir iškeldamas pa

minėtąjį klausimą, nustebino pasaulį tuo, kad jis primi
nė, jog amerikiniai imperialistai karą prieš Tarybų Są
jungą nori pradėti tokiu klastingu būdu, kokiu japonai 
pradėjo prieš Ameriką, užpuldami Perlų Uostą Hava
juose. k

Atsimename, tuomet, kai japonų ambasadorius ir ki
tas, specialiai atsiųstas iš Tokio “taikos ieškoti” delega
tas, kalbėjosi su valstybės sekretoriumi Cordell Ęull 
apie taiką, tai japonų bombos’degino Perlų Uostą!

Nejaugi imperialistiniai tuščiagalviai Amerikoje nori 
pakartoti tokią pačią kriminalybę, kokią atliko Japoni
jos imperialistai, vadovaujami Tojo?

Atrodo, jog taip. yra. Atrodo, jog imperialistai, nepai
sant, kokios jie bebūtų tautybės, yra pasirįžę nuolat nau
doti karines priemones kapitalistinei sistemai gelbėti, kri- 
zio neprileisti.

Kiekvienam yra aišku, Jog Amerikoje “gerbūvis,” ku
rį, gyvename, nėra amžinas, — ateis krizė ir toji krizė 
.gali sukrėsti visą šalies gyvenimą smarkiau, negu sukrė
tė hooverinė krizė. Dėl to mūsų krašto bankininkai, ge
nerolai ir jųjų bernai, sulindę į valdvietes, darbuojasi, 
ginkluoja kraštą; ruošdami jį agresyviam karui.

Taika turi būti palaikyta. Ji galima palaikyti, jei tik 
liaudis, jei tik žmonės nesnaus, bet griežtai reikalaus, 
kad prezidentas Trumanas vykdytų gyveniman tai, ką 
jis žadėjo rinkiminėje kampanijoje.

Liaudis privalo reikalauti, kad mūsų kraštas pradėtų 
rimtus pasitarimus su Tarybų Sąjungos vyriausybe ne- 

. susipratimams išspręsti. Liaudis privalo reikalauti, kad 
būtų sulaikytas Vokietijos ginklavimas.

Jei tik liaudis stovės taikos reikalų sargyboje, jei tik 
ji budės, tai joki imperialistų “triksai” savo tikslo nie- 
kad nepasieks.

77 ?L Tuščios to Ritieriaus Pastangos!

j
 Dienraštis Vilnis rašo:. r z

“Buvusis kongresmanas Hartley, vienas įnešusių, prieš
• darbo unijas bilių, sušaukęs Darbo Komiteto posėdį. Sa

koma; jis nori tęsti to komiteto darbą prieš darbo unijas.
* “Hartley ne tik neišrinktas Kongresan, bet jo partija 
nedrįso jį net ir nominuoti. Keletas kitų to komiteto na
rių taipjau negrįš Kongresam Jie betgi dar stengiasi 
tęsti savo darbą, iki naujas Kongresas susirinks.

♦ “National Labor Relations Board irgi tebeveda seną 
politiką. Jo viršininkai, matomąi, netiki, kad Tafto-Hart- 
ley įstatymas bus atšauktas.

“Sen. Elbert Thomas, iš Utah, tačiau jau pareiškė, kad
> unijų pilnas pripažinimas turį būti užtikrintas. Jis tuo 

reikalu darys žygius naujame Kongrese. Manoma, kad

TĖVŲ" SUNKUS NUSIDĖ
JIMAS PRIEŠ NELAI
MINGUS VAIKUS

Tūlas pabėgėlis L. Rytas 
rašd:

Šių metų spalio mėn. 
pirmomis dienomis visi 
įkopėme į penktuosius gy
venimo metus tremtyje, 
palikdami už savęs jau 
praleistų keturių žiemų 
šalčius ir vargus. Vasarą, 
sakoma, gali žmogus gy
venti ir po lapu, gi žiemą 
jau reikia ieškotis kampe
lio, kiek šiltesnio, kurio 
ypač reikia mažiesiems 
D P. 0 trūksta tremtiniui 
penktaisiais gyvenimo me
tais svetur daug Jau ko. 
Atsivežtas rūbelis jau nu
sinešiojo, pranyko ir vie
nas kitas geresnis daikte
lis, jei tokį kuris iš trem
tinių turėjo, pakeičiant jį 
į gabalėlį sviesto ar ma
žam vaikui pieno lašą. Per 
keturis gyvenimo metus 
blogos patalpos ir menkas 
maisto davinys jau dauge
liui tremtinių pakirto svei
katą, o vieną kitą jau vi
sai parbloškė prie žemės. 
Ypač tas sunkias gyveni
mo sąlygas pajuto mažieji 
tremtiniai. Dirbdamas jau 
ketvirtus metus mokykloje 
ir stebėdamas mažuosius 
DP, aiškiai jau tą paste
bėjau. Jųjų veideliai pagel
to, išblyško, pas daugelį iš 
jų pastebimas didelis nu
silpimas, nebepajėgimas 
normaliai mokytis - dirbti. 
(D., lapkr. 6 d.)

Tai liūdnas, tai baisus 
vaizdas. Ir kuo gi kalti tie 
vaikai? Niekuo nekalti.

■

Kalti, sunkiai nusidėję 
yra jų tėvai. Tokioje padė
tyje nesiranda vaikai tų tė
vų, kurie tuojau po karo iš 
Vokietijos sugrįžo Lietuvon. 
Laimingi tie vaikai. Jie gy
vena ir mokosi savo krašte 
ir savo kalba. Jie auga Lie
tuvoje ir lietuviais. Jie pa
valgę ir apsirengę. Jau da
bar Lietuvoje ir mokyklos 
atstatytos ir tinkamai ap
šildytos. Mokytojams šir
dies, nevarsto skausmas žiū
rint į Lietuvos mokyklų mo
kinius,. nes jų veideliai nė
ra išblyškę.

NE DŽENTELMONAI, 
BET PASKUTINIAI 
BAILIAI

Vienas labai karštas 
“laisvamanis” yra skau
džiai įsižeidęs BALF’o sei
mu. Jis rašo:

Man BALF’o seime ne
teko dalyvauti, bet aš susi
dariau aiškų vaizdą apie jį 
iš laikraščių. Visų pirma 
stipriai metasi į akis kuni
gų pasireiškimas, s Vos tik 
delegatai užėmė savo vie
tas, brooklyniškis kun. 
Balkūnas skaito vadinamą 
“invokaciją.”

Jeigu kun* Balkūnas ši
tokį tuščių žodžių rinkinį 

patiektų davatkoms, tai jį 
būtų galima ignoruoti. Bet 
kuomet jisai atidaro šitokį 
sayo kromelį BALF’o Sei
me, nepolitinės ir nereligi
nės organizacijos suvažia
vime, tai reikia pasakyti 
mandagiai, bet drąsiai ir 
tvirtai: ’ kunigėli, tamsta 
ne vietoj!

■ Aš norėčiau paklausti 
kunigą Balkūną ir jo kon- 
fratrus, kaip jie jaustųsi, 
jeigu po tokios “invokaci- 
jos,” kokia buvo šitame 
seime perskaityta, išeitų 
estradon < laisvamanis ir 
pasakytų 1 a i svamanišką 
“invokaciją”? O juk re- 
mianties srovių lygybės 
principu, laisvamanis turi

sen. Thomas bus-Darbo Komiteto pirmininku, Senate.
“Darbo unijos turėtų stropiau reikalauti atšaukimo 

Tafto-Hartley įstatymo; nes fabrikantai juo naudojasi 
ir pasimoję laužyti kelias unijas.”

turėti tokią pat 'žodžio lais- 
\ vę, kaip ir kunigas.

Tačiau laisvamaniai yra 
džentelmenai. Jie neneša 
savo pasaulėžiūros tenai, 
kur jai ne vieta. Tai ir pa
rodo jų aukštesnį inteligen
tiškumą.

Kad tos “invokacijos” 
yra nerimtas daiktas, tai 
aiškiai įrodė ir pats kun. 
.Balkūnas. Jisai įrodė, kad 
tai' yra tušti žodžiai ir jis 
pats' jiems netiki. Pavyz
džiui, savo “invokacijoj” ji
sai šaukėsi į “viešpatį:”

“Viešpatie, mes čia su
sirinkę iš visos Amerikos 
kraštų... nuolankiai Ta
vęs maldaujame, suteik 
mūsų protui šviesos . .. 
kad subūrę visų lietuvių 
aukas, galėtume parūpinti 
tremtyje esantiems maisto, 
pastogę ir šilumą...”

Bet BALF’o seime pa
aiškėjo, kacĮ darbo ir buto 
garantijas tremtiniams, 
kurias Amerikos lietuviai 
siunčia BALF’ui, BALF’as 
perduoda kunigų organiza
cijai, o šita sijoja lietuvius 
per savo rėtį. Jeigu trem
tiny^ arba jo kvietėjas ne
priklauso parapijai, jeigu 
jis yra vedęs civiliniu kon
traktu, jėigu stovyklos ka
pelionas jo nerekomenduo
ja, tai nėra jam vilties at
vykti Amerikon.

Ir kun. Balkūnas pareiš
kęs BALF’o seimui, kad iš- 
tikrųjų taip yra, taip turi 
būti, ir kitaip nebus!

Vadinasi, jo “invokaci- 
ja” nieko nereiškia. Jis no
ri “suburti lietuvių. au
kas,” bet ne lietuviams, o 
Romos popiežiaus garbin
tojams gelbėti. Jeigu lie
tuvių tautos sūnus nėra 
Romos katalikas, tai tegul 
jį traukia velniai. Taip 
yra, taip turi būt, ir kitaip 
nebus, sako kun. Balkū
nas. (Keleivis, lapkr. 10 
d.).

Tik su vienu pasakymu 
jokiu būdu negalima sutik
ti. Jokiu būdu negalima 
sutikti, kad tie laisvama
niai, kurie buvo BALF’o 
seime, buvo džentelmonai. 
Jie buvo ne džentelmonai, 
bet 'paskutiniai bailiai. Jie 
ne tik kalbėjo poterius, bet 
visus savo įsitikinimus ir 
visus savo pasekėjus parda
vė klerikalams. Kunigai jais 
arė ir akėjo. Jie balsavo už 
tą patį kunigą Končių į 
BALF’o pirmininkus, kuris 
ištikimai pildo visus kuni
go Balkūno norus ir potvar
kius. Jie paliko BALF’ą 
juodojo klerikalizmo įran
kiu.

APIE “PELES” IR 
“KATINĄ”

Mūsų kaiminkos Ameri
kos redaktorius nepaten
kintas Amerikos ir Angli
jos diplomatais Jungtinių 
Tautų organizacijoje. Jie 
esą tik kvailos, bailios pe
lės. Redaktorius rašo:

Suvažiavo iš visų pusių 
į Paryžių UN atstovai ap
tarti Berlyno blokados rei
kalus. Mes, ten savo spe
cialaus ‘korespondento ne
turėjom, bet, jei reikia ap
rašyti, kas ten buvo, — 
prašau:

Pradėsim nuo pasakos 
(nes ir ten ne kas kita,, 
kaip tik pasakos buvo sa
komos). Vieną kartą, kaip 
jau žinot, susirinko pelės 
ir padarė nutarimą, kad 
reikia katinui ant uodegos 
skambutį pakabinti, kad 
tuo būdu apsisaugo! nuo 
to pavojingo žvėries. Ęet, 
kai reikėjo tą skambutį 
pririšti, tai taip ir neatsL 
rado nei vienos, kuri drįs-

Medicinos Pagalbos Teikimas 
Tarybiniams Valstiečiams

Rašo Prof. I. Smirnovas

me-

Socializmo šaly,gyventojų 
sveikatos apsauga,yra val
stybes pareiga, o teis 
diciryis pagalbą — kiękvie- 

tino tarybinio žmogaus n 
mamū teisė. Šitie aukšti 
rybines sveikatos apsaugb 
principai taikomi vienodai, 
kaip miesto, taip ir kaimo 
gyventojų atžvilgiu.

Mūsų šalis kasmet išlei
džia milžiniškas sumas dir
bančiųjų sveikatos apsau
gai. Nurodysim, kad TSRS 
valstybinio biudžeto šiemet 
numatyta 20.5 milijardo 
rublių > sveikatos apsaugos 
reikalams.

Iš tų lėšų didesnė dalis 
yra skiriama tolimesniam 
medicinos įstaigų tinklo iš
plėtimui ir įrengimui TSRS 
kaimo vietovėse. Po dvejų 
metų (1950 metų pabaigoj) 
kiekviena rajoninių centrų 
poliklinika turės savo fizio- 
terapeutinį kabinetą, klini
kines — diagnostines labo
ratorijas. Daugeliuose TS
RS rajonuose bus organizuo
ti rentgeno kabinetai, dantų 
protezavimo dirbtuvės, me
dicinos bibliotekos, reika
lingos gydytojams, sistema- 
tingai kvalifikacijai kelti.

Šitie platūs planai realūs, 
kadangi valstybė parūpina 
jų įvykdymą.

Kaime kaip ir mieste me
dicinos pagalba yra nemo
kama ir prieinama visiems 
gyventojams. Dabar Tary
bų Sąjungoj nėra nė vieno 
net pačio tolimiausio kaimo, 
kur gyventojams nebūtų 
teikiama kvalifikuota medi
cinos pagalba.

Vienas iš svarbiausių ta
rybinės sveikatos apsaugos 
principų yra ne tik ligų gy
dymas, bet ir jų išvengimas, 
kova su tom ligom.

Visi kaimo vietovių gydy
tojai, felčeriai, akušerės, 
gyventojų pagelbiami ir re
miami veda profilaktinį 
darbą, neduoda ligoms iš
siplėsti, perspėja ligų vysty
mąsi.

Šio straipsnio autorius, 
pasiremdamas savo ir savo 
kolegų prityHmu, turi pilną 
teisę pareikšti, kad tarybi
nei medicinai ne tiktai teko- 
vystyti sveikatos apsaugą 
šalies kaimo vietovėse, bet 
ir steigti ją'tuščiose vieto
se. Jeigu Rusijos, miestuose 
prieš revoliuciją dar buvo 
atskiros gydymo įstaigos, 
tai kaime medicinos pagalba 
gyventojams buvo labai blo
gai organizuota. Keletas li
goninių ir felčerinių punktų 
buvo lyg salelės bekraštėje 
jūroje.

Centrinėj Rusijoj, anti
sanitarinis kaimo stovis, 
v a r gas, nekultūringumas 
nešė si> savim ligas, epide
mijas, kurios buvo tikruoju 
liaudies vargu.

Socialistinė revoliucija/ 
kolektyvinių ūkių santvar
ka pakeitė visą kaimo gyve
nimą. Štai kaip realiai, 
skaičiais, gali būti pavaiz
duoti pasikeitimai, įvyku-

tų tą padaryti...
Ar ne taip buvo Pary

žiuj? Juk ir ten bailios pe
liukės dąrė posėdį. Vienas 
iš Belgijos sakė, kad mes 
baisiai bijom Maskvos ka
tino ... Buvo padarytus 
nutarimas, kad reikia, jam 
kabinti skambalas ant uo
degos,* bet kai tas katinas 
sučiaudėjo savo “Veto,” 
tai taip ir liko skambalas 
neprikabintas...

Atleiskit už/mūsų “gas- 
padorišką” raportažą, bet 
kitaip neišeina... (Aęu, 

šieji kaimo sveikatos apsau
gos srityje.

1913 metais Rusijos kai
mo vietovių ligoninėse bu
vo 47,087 lovos. 1941 metais 
lovų skaičius kaimo ligoni
nėse pasiekė 170 tūkstan
čių, 1947 metais — 200 tūk
stančių. 1950 metų pabaigoj 
TSRS kaimų gydymo sta
cionarų talpumas (palygi
nant su 1947 m.) padidės 
daugiau kaip pusantro kar
to.

Prieš kąrą mūsų šalies 
kaimuose buvo 34.511 felče
rinių ir akušerijos punktų 
(1913 m., jų buvo i9 kartus 
mažiau). 1946 m. tų punktų 
tinklas išaugo iki 45 tūks
tančių, o dabar jų jau yra 
beveik 50 tūkstančių.

Ypač stebėtinas medici
nos teikimo augimas tary
binių nacionalinių respubli
kų kaimuose. Taip pavyz
džiui tarybinėse respubliko
se Vidurinėje Azijoje ir Už- 
kaukazy kaimų gyventojai 
prieš revoliuciją iš viso ne
sinaudojo jokia medicinos 
pagalba. Paimsim kad ir 
Uzbekistaną. Jo milžiniškoj 
teritorijoj prieš revoliuciją 
buvo tik 4 medicinos pagal
bos ruožai. Dabar Uzbeki
jos respublikoj beveik kiek
viename kaime yra gydyto
jas, felčeris, atidaryta daug 
ligoninių. Ligoninė kaime y- 
ra faktinai labai sudėtinga 
medicinos įstaiga. Prie jos 
yra įsteigti chirurgijos, a- 
kušerijos - ginekologijos, 
terapeutinis ir infekcinis 
skyriai, ambulatorijos. Yra 
ligoninių, kuriose veikia fi- 
zioterapeutinis kabinetas. 
Jau atėjo laikas, kai kiek
vienas tarybinis valstietis, 
kur jis begyventų, gali gau
ti kvalifikuotą medicinos 
pagalbą.

Milžinišką vaidmenį TSRS 
kaimų gyventojų sveikatos 
apsaugos reikale vaidina ir 
taip vadinamieji medicinos 
pagalbos ruožai.

Kaimo gydytojas ir jo 
pagalbininkai praveda me
dicinos pagalbos ruože ben
dro sanitarinio pobūdžio 
priemones, .k o n troliuoja 
vandens teikimą, namų sta
tybą ir kaimų gerą sutvar
kymą.

Felčeriniai ir felčerių-a- 
kušerijos punktai įeina me
dicinos pagalbos ruožų są- 
statan, jie dirba pagal vie
ną planą vadovaujant gydy
tojams. Gydytojai periodiš
kai aplanko fęlčerių punk
tus, konsultuoja, tikrina jų 
darbą, padeda pašalinti e- 
sančius trūkumus. Kiekvie
name kaime gydytojas už
tvirtina medicinos darbuo
toją, kurio pareigon įeina 
kaimo sanitarinio ir epide
miologinio stovio stebėji
mas.

Savo plačiu ir vispusišku 
darbu medicinos pagalbos 
ruožų kolektyvas glaudžiai 
surištas su kaimo visuome
ne. Sanitarinis švietimas y- 
ra svarbi sudedamoji dalis 
bendro kultūrinio švietimo 
darbo, kuris yra atliekamas 
kaimų klubuose, mokyklose 
ir kt.

Kaimo vietovėse kiekvie
name rajoniniame centre 
funkcionuoja moterų ir«vai- 
kų konsultacijos, gimdymo 
namai, vaikų lopšeliai su 
pieno punktais ir kitos, pro
filaktinės įstaigos, turinčios 
apsaugoti kaimo vietovių 
gyventojų sveikatą. Šiuo 
metu tarybiniuose kaimuo
se ir kaimo vietovėse veikia 
daugiau kaip 7,5 tūkstan
čio moterų ir vaikų konsul-
2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., L<aplcr. *17, 1948

tacijų. Nuolatiniuose vaikų^ 
lopšeliuose yra daugiau \ 
kaip 880 tūkstančių vietų 
vaikams. Be to, kas vasarą 
TSRS kaimuose ir sodžiuo
se atidaromi sezoniniai vai
kų lopšeliai tam, kad moti
na - valstietė darbo metu 
galėtų juose palikt savo vai
kus gydytojų ir auklėtojų 
priežiūroje.’

Šitokia, bendruose bruo
žuose, yra TSRS medicinos 
teikimo sistema kaimų gy
ventojams. Visi naujausi ta
rybinio ir pasaulin, medici
nos mokslo ir"technikos lai
mėjimai, visi naujausi atra
dimai diagnostikos ir tera
pijos srityje, visi naujausi 
preparatai taikomi Tarybų 
Sąjungoje vienodai, kaip 
miesto, taip ir kaimo gydy
mo įstaigose. Tai yra vįe- 
nas iš svarbiausių tarybinės 
sveikatos apsaugos užka
riavimų ir ypatybių.

Mexico, Me
Reiškia, prezidentiniai linki

mai jau praėjo. Rumforde H. 
Wallace gavo 76 balsus, kaip 
skelbė spauda.

Kaip žinome, kad kilus An
trajam Pasauliniam Karui 
pradėjo ir kainos ant visko la
bai kilti. Tada prezidentas 
Rooseveltas uždėjo kainų kon- 
trolę. Karui pasibaigus, ta . 
kontrolė buvo nuimta, kainos 
labai iškilo, bet kodėl ant na
mų rendos kainų kontrolės ne
nuėmę 9 , .

Kaip žinome, tai vyriausybė 
reikalauja iš namų savininkų, 
kad namai būtų tvarkoj,! tin
kami sveikatai ir atsitikime 
gaisro, kad žmonėms $ebūtų 
pavojaus. Tas labai gerai, bet 
kodėl rendos palikta senos, 
kada namų užlaikymas ir tai
symas yra labai pabrangęs? 
Mano supratimu, tai neteisin
ga.

Pas mus mirė keli lietuviai, 
bet Laisvėje/apie juos nepara
šė,^ žpnonėsz buvo' geri, 
man skundėsi taip vienas 
draugas. Jam sakiau, kad 
Laisvės Redakcija juk nežino, 
kas kur dedasi, jeigu, jai apie 
tai niekas nepranešė. Kad ne
buvo laikraštyje, tai kalti pa
tys esame. Reikia apie tai 
pranešti redakcijai ir ji sutai
sius įdės žinią.

Sunkiai vserga Pranciškus 
Venckus. .Jis ilgą laiką bu
vo Keleivio skaitytojas, bet 
keli metai atgal Keleiviui du
ris uždarė. Jis sakė, kad il
gai ėmė įsitikinti, kam Kelei
vis tarnauja ir pamatęs tą 
nutraukė su juo reikalus. Jdu 
keli metai, kaip Venckus skai
to dienraščiuis Laisvę ir Vil
nį. Nuo savęs vėlinu jam grei
tai pasveikti. Dabar jis ran
dasi Maine General Hospital, 
Lewistone.

“Jaunoji Mergaitė“ bara 
mus, kad nedalyvaujame Lais
vės vajuje. Bara, tai bara, bet 
kodėl “Jaunoji Mergaitė” va
juje nedalyvauja, juk taip pat 
yra Maine valstijos gyvento
jas:? Meksikos Vaclovas.

'k ' -■ ■.■■‘•'.M /■' •• ' ■ -Vv ■

Chester Bowles, naujadalybi- 
ninkas, buvęs OPA adminis
tratoriumi, tapo išrinktas gu

bernatoriumi Connecticut 
valstijoje.

*
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(Iš Slauges E. Vilkaites dienyno)

Supraskime Jaunuolius
kad

Aršiausias

Athenai

asmuo

Šeimininkėms

šakniavaisiai žiemai

van

Pagerina Skonį

Graikijos valdžia uždrai 
de žinias, kaip ji žudo poli 
kalinius. ž

Nevyksta mo- 
narcho-fašistui Tsaldariui 
sudaryt naują Graikijos mi
nistrų kabinetą.

Sausainiai ir trapūs, sausi 
pyragaičiai geriausia laiko- 1 
si sausoje Mėtinėje ar stik
linėje, atskirai nuo duonos 
ir-drėgmės turinčių pyragų.

Pusė šaukštuko sherry 
prieskonio pataiso su bal
tuoju sosu padarytų grybų 
skonį. 1 ' 5

New York
karo kurstytojas prieš So
vietus yra Churchillas, bu
vęs Anglijos premjeras, sa
kė garsusis anglų kunigas 
Hewlett Johnson.

Agota eina per sodą ir 
plačiai išplėstomis akimis 
žiūri į saule užlietą pasau
lį. Po žemai nuleistomis

Apie antrą valandą ryto, 
išėjusi iš tos motinos kam
bario, išgirdau Marytės 
balsą. Mat, jau jai laikas 
valgyti. Sušildau pieno bon- 
kutę ir duodu Marytei. Ji 
neima, bet žiūri man į akis 
ir juokiasi, 'lyg kį tai nori 
sakyti. Aš jai sakau: “Ma
ryte, neflirtuok su manim, 
aš neturiu lajkp žaisti.”

Amerikoniškas “Chop 
Suey”

Svaras round steiko

pusė svaro žalių ankšti
nių pupelių

pusantro puoduko selerių 
šaukštas molasso 
šaukštas soy soso .

Burokus, morkas, rutaba
gas, griežčius, bulves ir ki
tus panašius produktus ge
riausia laikyti vėsioję, tam
sioje, vėdinamoje vietoje. 
Bet jeigu bute neturite to
kios vietos, o turite daržą, 
galima padaryti kapčių, 
kaip Lietuvoje, ir ten laiky
ti. Kapčiuose kai kas išlai
ko ir kopūstus šviežiais.

Niekas neginčys sunku
mo tos padėties daugeliui 
tėvų, vienok tas momentas 
yra apvainikavimu jų pačių 
meilės ir pastangų vaikui. 
Jie pagelbėjo' vaikui išmok
ti kalbėti, pereiti skersai 
kelią, saugoti save ir savo 
turtą. Jie pamokė jį pažin
ti rųetlaikius, susipirkti rei
kmenis, keliauti. Jie pagel
bėjo suprasti aplink jį esan
tį pasaulį, kad kuomet jis 
jau bus pasiruošęs, galėtų 
jame, užimti savo vietą.

Kuomet jis jau būna pa
siruošęs užimti savo vietą 
— jisai nori ją užimti .pats.

V. M.

Agota žiūri į savo namą — 
erdvų ir šviesų, pastatytą 
jai kolektyvinio ūkio. Ji pa
stebi ir elektros laidus, pra
vestus nuo stulpo prie jos 
langų. Elektrinę pastatė 
taip pat kolektyvinis ūkis. 
Bastienė pasuka galvą ir 
žiūri į išsikėtotą tolumoje 
didelį kolektyvinio ūkio 
kviečių masyvą. Ji įsiklauso 
ir pagauna lygų motoro 
burzgimą. Traktorius dirba 
kolektyvinio ūkio laukuose. 
Nuima derlių.

Mano Naktys su Gimstančiais 
Ir Gimusiais

Saldžiosios grūstos bul
vės labai tinka .prie spragin- 4-

Kur Yra Piliečių Dvi Klasės, 
Moterys Nukenčia Pirmiausia

Grįžta Amerikos Karinių 
jėgų sekretorius For rėžtai 
iš Vokietijos. Ten jis tarėsi 
su jankių generolais apie 
“atspirtį” prieš Sovietus.

Šiomis dienomis Kenosha, 
Wisconsin, apskrities virši
ninkai sugrąžino pirmkari- 
nę taisyklę, nemaloniai pri
menančią buvusią Hitlerio 
gadynę su “vaikais, bažny7 
Čia ir virtuve” moterims.

Viršininkai nusistatė ne- 
bepriiminėti vedusių mote
rų darbuosna ir jau atleido 
12-ką turėjusių įvairius 
valdinius darbus.

Ta taisykle vadavosi re
akcininkai buvusios depre
sijos laikais tikslu padalin
ti bedarbius, kiršinti vyrus 
prieš moteris.

Tūlos reakcininkų vado-

versienos
šaukštas riebalų 
šaukštukas cukraus
1 ispaniškas svogūnas 
sauja žalių svogūnų laiš

nukelk nuo ugnies ir palik 
iki rodyklis (indicator) su
grįš ant off. Nukelk indi- 
catpriauš dangtelį ir tik 
tuomet atidenk puodą.

Jeigu dangtis jaučiasi 
lyg prilipęs, tai reiškia, jog 
cookeryje dar yra spaudi
mo, tad reikia ilgėliau pa
laikyti uždengtą.

Pusė šaukštuko tarkuoto 
svogūno ar svogūno sunkos 
pagerina “creamed” bulvių 
skonį.

Kas kaime nežino, kad 
pirmoji davė mintį susi-

Puodukas virtų ryžių 
“muffin’ams” tešloje pa
įvairina tuos pyragaičius.

... Jau seniai posėdžiau
ja kolektyvinio ūkio valdy
ba. Vienas po kito pasako
mi skaitmenys, jau visi su
tiko, kad šiais metais reikia 
pastatyti kaime klubą, mo-

Mūsų šalis pristato t pa- 
šauliui 43 procentus medžio ' - 
gaminių. Bet nebuvimas 
namų mūsų šalyje dalinai * * ■ 
pateisinamas stoka medžio. • .

Gaminant valgius, skal
biant, plaunant grindis, 
prosijant drabužius ar dir
bant bile ką, kas prigarina 
ar pridūmuoja butą, reikia 
praverti langą iš viršaus. 
Tuo būdu išvengsi bute 
trauklio (drafto) ir vieno
dame ore mažiau pavargsi.

Kaliforniečiai balsuotojai sugrąžino į Kongresą demo 
kratus Helen Gahagan Douglas ir Chet Holifield, 80 

me Kongrese balsavusius prodarbininkiškai.

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

Verdant spaudimu taip 
pat reikia mėsą pirmiau pa
spraginti u ž k a i ti ntame 
“cookeryje” ir iš eilės su7 
dėti: druską, pipirus, cuk
rų, svogūnus, įmaišant j 
smaginamą mėsą” su ilga 
šakute. Sudėt binzus, mela
są, soy sosą, šaukštą van
dens. Išmaišyk, , uždenk. 
Leisk per '“kaminuką” lau
kan garus, kad išvarytų vi
są orą. Uždėk indicator’iaus 
dangtelį ant “kaminuko.” 
Karščiui atėjus ant cook 
palaikyk porą minutų, pa
mažu prisuk ir užgesyk ga- 
są arba puodą laipsniškai

Kam kenuotų shrimps 
skonis per stiprus, žuviš- 
kas, jį pagerinsite shrimpš’- 
us (sudėtus sietelyj) perpy
lus verdančiu vandeniu. Jei 
vartojami darymui salads, 
po perpylimo turėsite padė
ti atšalti.

Chop suey galima virti 
ir su kitokiomis mėsomis 
arba ir kitokių žalių daržo
vių vartoti.

konfliktą jauname žmoguje 
ir jo reikalą subręsti, gali 
tame daug pagelbėti. Tas 
reiškia, žinoma, iš tėvų pu
sės. permatymą, kad ryšiai 
prie žiursto ’ turi būti nu
traukti, o vaikas paleistas 
stotis ant savų kojų. Per 
dažnai tėvai, nenorėdami 
paleisti iš savo rankų val
dymą jauno asmens, priri
ša jį prie savo šono labai 
gudriais ryšiais.

Kartais tie tėvai užsigau- 
na dėl keliolikamečių pa
stangų išsilaisvinti iš tėvų 
autoriteto, kartais jie įnirš
ta, tačiau jie nuolatos ^sten
giasi palaikyti kontrolėje 
tiktai dėl to, kad jie nesu
prato, jog paliuosavimui 
vaiko iš jų kontrolės laikas 
atėjo ar neužilgo ateis, nors 
tas jiems atrodytų didžiau
sia klaida.

Nuėjusi į motinos kam
barį, sakau: “Gražų' sūnelį 
turi.” Ji man atsakė: “Na
gi, tik vakarienę valgant 
skausmai pradėjo mane 
kankinti. Šaukiau savo gy
dytoją du sykiu, bet jo na
mie nebuvo, tai nutariau 
važiuoti viena į ligoninę, bet 
nespėjau.”

Kapčiaus vidų iškloja kuo sų šalyjė huvo 
nors sausu arba išpila smė
liu. Dar kiti iškloja iš maišų 
pasiūtu * kapčiaus formos 
apsiautalu. Ir. apkasa ne- 
peršalamo kiaurai storio ap
kasu.

Kapčiui tūri būti parink
ta sausa vieta, užtikrinta, 
kad nepatvins vandeniu.

(Tąsa)
Šiandien, kovo 10 d., Ony

tė dar gyva ir jau suvalgo 
čielą unciją formules, jau 
sveria 3 svarus. Kuomet, 
ją valgydindama, nuimu 
pečiuką, ji ištiesia kojytes 
ir rankytes į abi puses lo- 
vukės ir r.aivos, žiovauja 
laukdama valgio. Pavalgy
dinusi, paguldau ją ant de
šinio šonuko, o ji, kaip ka- 
tukas, padeda savo mažas 
rankytes po veiduku ir už
miega.

Kovo 11 d., bevalgydi- 
nant Onytę, smarkiai su
skambėjo ligoninės durų 
varpelis. Bėgu pažiūrėti, 
kas ten nori įeiti. Iš tolo 
matau, už stiklinių durų 
stovi policistas su baltu glė
beliu rankose. Kai tik pra
dariau duris, jis man sako: 
“Ar turi tuščią kambarį 
motinai ir kūdikiui?” Štai, 
imk jį! Jis gimė m ak_be va
žiuojant į ligoninę.”

Pašaukiau ligoninės gy
dytoją. Parodžiau kambarė
lį motinai/paėmiau kūdikį 
iš jo rankų ir nusinešiau į 
kambarėlį. Kai išvyniojau 
iš baltos, šaltos paklodės, 
verkia nabagėlis, rankutės, 
kojukės pamėlynavusios, at
šalusios. Greit sušildžiau 
aliejaus, numazgojau jo su
šalusį kūnelį. Suvyniojau į 
šiltus blanketukus ir pagul
džiau į .mažytę lovukę. Tuo
jau veideliai paraudo, ran
kytės ir kojytės pasidarė 
šiltos. Kaip karvelis užmer
kė akytes ir išmiegojo iki 
ryto. Šis berniukas svėrė 7 
svarus.

Marytė jau dviejų mėne
sių senumo ir sveria 12 
svarų. Jai vienai atsibosta 
būti kambarėlyje. Ji neturi 
tėvo, o jos motina išvažiuo
ja į Japoniją. Jai vietos dar 
nesurado. Gydytojas, kuris 
ją priėmė gimdymo laiku, 
apsiėmė būti jos globėju ir 
bando surasti vietą prie
glaudoje. Kai žiūri į jdsios 
malonų veiduką ir maldau
jančias akytes, norisi su ja 
kalbėti. Rodosi, ji ir jaučia, 
kad neturi kas ją myluotų, 
bučiuotų ir glamonėtų, kaip 
kitus kūdikius.

ketvertą šaukštų 
dens (spaudimu verdant 
užtenka 1 šaukšto)

druskos, pipirų.
Mėsą supjaustyk plonais, 

mažais stulpeliais ir ap- 
spragink riebaluose apie 10 
minutų. Dėk mažais gaba
liukais (pageidaujama for
ma) supjaustytas daržoves, 
prieskonius, sumaišyk ša
kute, sandariai uždenk ir 
šutink apie 20 minutų. Tin-

— Turtingas derlius, — 
garsiai sako Agota, ir pati 
sau, jau kelintą kartą, skai
čiuoja: “šimtas pūdų kvie
čių iš hektaro. Viso kolek
tyviniame ūkyje apsėta 
kviečiais 180 hektarų. Reiš
kia, prikalsime ...” Moteris 
be garso šnibžda lūpomis. 
Skaičiuoti tokius didelius 
skaičius ji neįpratusi. Ank
sčiau visas skaičius daugiau 
dviejų maišų grūdų nepa
kildavo. O dabar Bastienė 
mato prieš save ištisus auk
sinių grūdų kalnus ir nori 
nustatyti tikslų viso der
liaus skaičių. *

Jos skaičiavimą nelauktai 
nutraukia pasirodęs berniu
kas. Jis paskubomis taria:

Džiaugėmės visos 
Onytė auga, bet kovo 15 d. 
Onytės vidurėliai labai pa- 
siliuosavo. Pašaukėm kūdi
kių specialistą. Jis atmainė 
maistą. Ji biskutį pagerėjo, 
bet antrą naktį, kuomet ją 
“gavagenau” (valgydinau 
per dūdelę, vadinamą gava
ge), jinai jau nenoriai val
gė ir jokio stiprumo neturė
jo. Kada ją paimi į rankas, 
leipsta jos galvytė, ranky
tės ir kojytės.

Paguldau ją į lovelę ant 
šonelio, uždėjusi inkiubato- 
rių (elektros pečiuką) per 
stiklinį langelį tėmijau ją 
kelias minutes. Ji taip tan
kiai kvėpuoja ir retkarčiais 
sudejuoja silpnu' balseliu. 
Rodos, nesinori nuo jos nu
eiti.

— Štai tau “tinginės” 
uždarbis — mašina reikia 
vežti!

Ji eina į valdybą. Pake
liui nuoširdžiai sveikinda- 
miesi jai linkčioja kaimy
nai. Niekam dabar neapsi- 
vers liežuvis pavadinti ją 
— gražiai apsirengusią mo
terį — “apsileidėle”. Nie
kas nedrįs pavadinti ją “tin
gine”, — ją, kurios kiekvie
na diena išdirbta visuome
niniuose laukuose skaitoma 
kaip du darbadieniai. Nie
kas daugiau nepasakys blo
go žodžio apie Agotą Bas- 
tienę, kurią kaimiečiai iš
rinko delegatu į valsčiaus 
Tarybą ir Salomėjos Nėries 
vardo kolektyvinio ūkio val
dybos nariu.

Agota Bastienė — ger
biamas Lietuvos kaimo žmo
gus! Jos darbai visiems ži
nomi. O darbai tie geri: čia 
ir sąžiningas darbas visuo
meniniame lauke, ir rūpes
tis visuomeninio, turto prie
žiūra ir iniciatyva sukurti 
kaimo vargingiems ir vidu- 
tiniesiems valstiečiams ge
resnį gyvenimą.

vaujamos unijos taipgi pri
ėmė tą taisyklę, tad galima*-', 
laukti, kad samdytojai pa-' 
sinaudos ta proga “mažin
ti” nedarbą.

Toks “mažinimas” nedar-’1 
bo gal dar skaudžiau pa
lies moteris dėl to, kad da
bar mūsų šalyje, kaip ir 
daugelyje pasaulio kraštų, 
yra daugiau moterų, negu 
vyrų. ■

Netekus moters pajamų 
šeimoje, jai teks apsieiti su 
daug mažiau visko, į’au ne
kalbant apie tragediją tose 
šeimose, kur moters uždar
bis padengia visus ar dides
nę dalį šeimos reikalų. Tik 
(stipriai besimylinčioje poro- . 
je galės praeiti be skandalo 
vieno smagus * sutikimas 
jaustis lygiu su hebeparne- 
šančia algos žmonele. Ir tik 
labai mylima žmona nepasi- z 
jus esanti akmeniu ant kak
lo vyrui, kuomet jis pradės 
dejuoti dėl pasunkėjusio, ri- 
botešnio gyvenimo.

Valdinio cenzo biuro ap- ' 
I rokavimu, 1940 metais mū- 
1 - / 49,335,632
vyrai ir 49,361,562 moterys 
15-kos ar daugiau metų 
amžiaus, 25,930 daugiau • 
moterų, negu vyrų. Karo 
mūšiuose ar nuo žaizdų po 
karo ik birželio 30-tos, 1946 
metų, buvo išmirę 397,917 
asmenų. Ir kas dieną mir
tis tebesišienauja tarpe bu
vusių kare sužalotų vetera-

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

Povilas Giedraitis
(Pabaiga)

Šakių apskritis
jungti į artelę, kaip tik gi 
ji, Agota Bastienė? Pralei
dusi sunkų neturtingos val
stietės gyvenimą, Agota su
prato: iš vargo lengviau iš
eiti susijungusiems, kartu 
apdirbant žemę, kartu vys
tant gyvulininkystę, kartu 
nugalint sunkumus. Eida
ma į kolektyvinio ūkio val
dybą, Bastienė prisiminė sa
vo sugrįžimą iš Vilniaus, 
neseniai įvykusį savo kaimo 
valstiečių susirinkimą ir 
pirmąją savo gyvenime kal
bą liaudžiai. Bastienė papa
sakojo, kad Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezi
diume, kur jai įteikė “Mo7 
tinos-Didvyrės” ordiną, ji 
susitiko su kolektyvinių 
ūkių valstietėmis — dau
giavaikėmis motinomis. Jos 
papasakojo apie savo gyve
nimą, apie tvarką kolekty
viniame ūkyje, ir Agota su 
pavydu galvojo: štai, kad 
mūsų kaime taip. Mintys 
apie kolektyvinį ūkį nedavė 
jai' ramybės visą kelią, štai 
kodėl pirmasis žodis, kurį ji 
ištarė susirinkime ir buvo 
— “kolektyvinis ūkis.”

Prieš pačią sėją kolekty
vinis ūkis susiorganizavo, 
ir kažkas jaunuolių pasiūlė 
pavadinti jį Lietuvos poe-n 
tės Salomėjos Nėries vardu. 
Poetė aistringai tikėjo liau
dies laime, šaukė ją j tą lai
mę. Tai tegul jos vardą tu
ri kolektyvinis ūkis, kuris 
atneš laimę Agotai Bastie- 
nei ir tokiems pat kaip ji 
darbo valstiečiams, anks
čiau nežinojusiems tokio žo
džio: “Laimė.”

vulininkystės fertną. Der-1 
liūs leidžia kolektyviniam 
ūkiui vykdyti kapitalinę sta
tybą. Baigta skaičiuoti ir 
nustatyta,' kiek išduoti dar
badieniui. Išėjo po 5 kilo
gramus grūdų, 7 kilogra
mus bulvių ir po 5 rublius 
pinigais^ neskaitant kitų ko
lektyvinio darbo produktų 
— daržovių ir kolektyvinio 
ūkio bityno medaus.

Agota Bastienė be garso 
judina lūpas. Ji daugina 
mintinai skaitmenis. 375 
darbadieniai po 5 kilogra
mus grūdų. Nuo šio neį
prasto darbo ant kaktos pa
sirodo raukšlės. 1875 kilo
gramus grūdų gaus už sa
vo darbadienius Agota Bas
tienė ir tai neskaitant bul
vių, daržovių, medaus ir pi
nigų. Veide pasirodo šypse
na, ji prisimena sūnaus 
perskaitytą pasakojimą ir 
nelauktai sau garsiai kal-

— Tetulyte, pirmininkas 
liepė pasakyti, kad šiandien 
susirinks kolektyvinio ūkio 
valdyba. Apskaičiuos darba
dienius. Jums būtinai neikia 
būti.

Kolektyvinio ūkio valdy
bos narys, Agota Bastienė 
šypsosi. Jai linksma girdėti 
šį naują Lietuvos kaime žo
dį “Darbadienis.” Ji vaiz
duotėje mato savo darbo 
knygelę, kurioje užrašyta 
visa, ką ji nudirbo visuome
niniuose laukuose, bendra
me ūkyje. Viskas suskai
čiuota toje knygelėje ir pa
versta darbadieniais... Jų 
daug — 375.

Už vis labiausia nesu
prastais visais jų vaikystės 
ir jaunuolystės metais yra 
keliolikamečiai berniukai ir 
mergaitės. Tėvai per metų 
metus patogiai juos prižiū
ri, augina. Staiga jų bui- 
nus, mažas berniukas išau
go į augalotą rūstų jaunuo
lį. Dažniausia įerzintas sa
vo šeimos, slaptingas ir 
jautrus.

Keliolikamečių amžius 
yra labai sunkus žmogaus 
gyvenime. Tai yra tie me
tai, kuriais jis turi nutrauk
ti atsidėjimą ant tėvų ir 
pradėti eiti pats savo keliu. 
Jis privalo išmokti pats 
sau daryti nuosprendžius ir 
juos vykdyti. Dažnai tie 
nuosprendžiai būna pačiais 
svarbiausiais jo gyvenime. 
Jis turi išmokti imti atsa
komybę už darymą to, ką 
jis skaito geriausiu be už
metimo tos atsakomybės 
dnt vyresniųjų, kaip jis už
mesdavo praeityje. Prigim
ties spiriamas jis negali su
stoti, jis turi stumti save 
pirmyn keliu į subrendusį 
asmenį, vienok jam būna 
sunku apleisti patogią, už
tikrintą p r i klausomybėje 
turėtą saugumą.

Ne kiekvienas 
peržengia tą laipsnį. Dau
gelis suaugusiųjų niekad 
netampa subrendusiu asme
niu, bet pasilieka priklauso
mais, ne pilnai suaugusiais, 
visą savo gyvenimą.

Tėvai, kurie • pažįsta tą

ka paduoti su virtais ry
žiais. Tinka užsipilti Wor
cestershire sosu.

Kas jnėgsta sutirštintą, 
apie pusėje virimo laiko 
įpilk vandenyje išmaišytą 
šaukštą miltų ir vėl uždenk 
iki baigsi šutinti.
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(Tąsa)
Daugely vietų ištisi kvartalai buvo 

kiaurai permatomi. Jie buvo nušluoti 
abipusio bombardavimo ir metodinės 
artilerijos ugnies. Nežinia, ko dabar 
daugiau gulėjo šitoje žemėje — plytga
lių ar metalo, ir tik tas, kuris žinojo, ko
kių iš esmės'nežymių sugadinimų pada
ro dideliam namui vienas, net sunkusis, 
artilerijos sviedinys, galėjo suprasti, 
koks geležies kiekis buvo paleistas ant 
miesto.

Štabų žemėlapiuose plotas buvo matuo
jamas jau nebe kilometrais ir ne gatvė
mis, bet namais. Mūšiai ėjo dėl atskirų 
namų, ir šitie namai figūruodavo ne tik 
pulkų ir divizijų, bet ir armijos prane
šimuose, siunčiamuose frontui.

— -Taip, pamažu pradeda stingti. Le
dokšniai irklus' braižo. Tur būt, rytoj vi
sai nebekilnos.

— Na, mes tą numa’tėme, — pasakė 
Matvejevas. — Kad tik greičiau Volga 
sustotų. Vienas į ją, vienintelis dabar vi-' 
sos Rusijos prašymas, — kad tik grei
čiau sustotų.

— Gali nepaklausyti, — pasakė Pro- 
eenko.

7- Gali, — sutiko Matvejevas. — Ta
da bus sunku. Bet... — jis pakėlė pirš
tą. — Štai už šitą “bet” ir išgersim.

Matvejevas įpylė konjako, ir susidau
žę vienu ypu išgėrė.

— Šitas “bet,” — pasakė Matvejevas, 
— vėl mudu. Paklausys ar nepaklausys 
Volga, o stovėti mums reikia.

Armijos štabo telefono ryšys su atski
romis divizijomis ėjo iš kairiojo kranto 
J dešinįjį ir vėl iš dešiniojo į kairįjį. 
Kai kurios divizijos tiekimu pasirūpin-' 
davo pačios, iš savų, priešais jas kairia
jame krante esančių, prieplaukų.

Armijos štabo darbuotojai jau du ar 
tris kartus patys su ginklu rankose gy
nė štabą, o apie divizijų štabus netenka 
ir kalbėti, — ten tas virto kasdieniniu 
reiškiniu, nuolatine būkle.

✓

Po trijų ar keturių dienų, Saburovui 
grįžus iš ligoninės, Procenko buvo iš
šauktas į armijos štabą. Nors Procenko 
bendrai realiai įsivaizdavo padėtį, vis 
dėlto jis buvo nustebintas štabo artumu 
nuo vokiečių, — šis nuotolis dabar gal 
nebuvo didesnis kaip keturi šimtai met
rų.

Kai Procenko, atsakydamas į klausi
mą, kiek jis turi durtuvų, pranešė, jog 
pusantro tūkstančio, ir maldaujančiu to
nu paklausė, ar negalėtų jo bent truputėlį 
sušelpti, armijos vadas, neleidęs jam 
baigti, .pasakė, kad jis, Procenko, bene 
pats turtingiausias žmogus Stalingrade, 
ir jei kur nors prireiks žmonių pastipri
nimui, tai jų paims kaip*fik iš jo.

Procenko pagudravo duodamas ata
skaitą, — nutylėjo, kad paskutinėmis 
dienomis jis iš ano kranto perkėlė ir iš 
savo užnugarinių padarė kovotojais dar 
šimtą žmonių, — tad daugiau prie šito 
klausimo nebegrįžo.

Po oficialiosios pokalbio dalies, vaka
rieniaujant Matvejevas įjungė radijo 
imtuvą, ir jie ilgai klausėsi vokiečių ra
dijo.

Procenko nustebimui, niekad anksčiau 
to nesisakęs Matvejevas neblogai mokėjo 
vokiečių kalbą, — kiekvienu atveju tiek, 
kad išverstų beveik viską, ką perdavinė- 
jo vokiečiai.

— Tu jauti, Aleksandrai Ivanovičiau, 
— tarė Matvejevas, — kokie jie vis dėl
to pasidarė atsargūs su žodžiais. Juk, 
būdavo, anksčiau, įsiverš kur nors į 
miesto pakraštį, — atsimenu, taip su 
Dniepropetrovsku buvo, — ir jau rėkia 
visam pasauliui: “Paėmėm.” Arba net 
daugiau, kai artinosi prie Maskvos, bu
vo už trisdešimt kilometrų ir jau skelbė: 
“Rytoj paradas.” O dabar tikrai mieste 
ir paėmė daugiau kaip-pusę, — kas tie
sa, tai tiesa, — o dėlto nesako, kad užė
mė Stalingradą. Ir tikslių terminų ne
nustato. O kokia, tavo nuomone, priežas
tis?

— Mes, -— pasakė Procenko.
— Tikrai mes. Dalinai ir tu, ir tavo 

divizija, nors joje dabar bėra tūkstantis 
šeši šimtai durtuvų.

Procenko grįžo į diviziją gera ir net 
truputį pakilusia nuotaika. Tai, kad 
šiandien galutinai atsisakė sušelpti jį 
žmonėmis, kad ir keista, jo sielą pripil
dė nesitikėta ramybe.

Lig šiol jis kasdien būgštaudamas ap
skaičiuodavo savo nuostolius ir nekant
riai laukdavo, kada papildys. Dabar 
laukti nebuvo ko: jis kariaudamas turi 
tenkintis tuo, kas yra, ir tik tuo pasiti
kėti. Na, ką gi, bent viskas aišku: tie, 
būtent, žmonės, kurie jau persikėlė per 
Volgą ir šiandien sėdi kartu su juo ši
tame krante, jie, būtent, ir turi mirti, 
o neatiduoti tų penkių kvartalų, ku
riuos jiems tenka ginti. Procenko visiš
kai aiškiai įsivaizdavo, kad jei taip, tai 
ir jis pats, ir daugumas tų, kuriuos jis 
divizijoje pažino, matyt, turės numirti 
čia, prie Volgos kranto, Stalingrade. Bet 
net ir apie šitą jis pagalvojo „dabar ne- 
krūpčiodamas ir be širdgėlos. “Na, taip 
ir bus. Na, tai kas? Na,/ir užmuš jį, ir 
daugelį kitų. Vis tiek vokiečiai nieko ne
peš.” — “Nieko nepeš,” — pakartojo jis 
garsiai, taip garsiai, jog užpakaly jo 
ėjęs adjutantas pribėgo prie jo.

— Ką įsakysite, drauge generole?
— Nieko nepeš, — dar kartą pakarto

jo Procenko. — Nieko jie nepeš, supra
tai?

— Taip, — pasakė adjutantas.
Jie sėdo į valtį. Kai irkluotojai nuleis

davo irklus į vandenį, už irklų vis daž
niau užkliūdavo — ledokšniai.

— Stoja, — pasakė Procenko.
— Taip, eina ižas, — atsakė prie irk

lų sėdėjęs raudonarmietis.
— Ar ilgai ižas eis, kaip manai? — 

paklausė Procenko.
— O kas jį žino, — abejingai atsakė 

raudonarmietis. Ir Procenko šiuose žo
džiuose pajuto visišką abejingumą: il
gai ar neilgai, vis tiek reikia, stovėti.

Šitą ryto metą Saburovas tik ką išėjo 
iš blindažo laukan pakvėpuoti.

Prie blindažo angos sėdėjo Petia. Žmo
nių batalijone dabar buvo tiek maža, jog 
paskutinėmis dienomis jis kartu ėjo ir 
pasiuntinio, ir virėjo, ir sargybinio pa
reigas. Petia padarė staigų judesį, reng
damasis prieš kapitoną išsitempti.

— Sėdėk, — pasakė Saburovas ir, at
sišliejęs į rąstus, kuriais buvo aptaisy
tas įėjimas į blindažą, keletą minučių 
stovėjo tylėdamas, įsiklausydamas. Šau
dė mažai, tik retkarčiais, suspiegusi vir
šum galvos, kažkur toli atsimušdavo į 
patį krantą arba pliukšteldavo į. vande
nį vieniša vokiečių mina.

— Ilgai manęs nebuvo, Petia?
— Ilgai, drauge kapitone.
Petia susigūžė.
— Ką, šalta?
— Truputį.
— Eik į blindažą, pasišildyk. Aš čia 

tuo tarpu pastovėsiu.
Likęs vienas, Saburovas pasižvąlge į 

šalis. Iškart jį užplūdusiame sambrūzdy
je jis per šias dienas taip ir nespėjo ap
sižvalgyti, ir dabar jį nustebino Stalin
grado peizažas. '

Jam nesant, Stalingradas taip pasikei
tė, kad sunku bebuvo atpažinti. Anks
čiau visas matomas plotas buvo užgrioz- 
tas nors ir apdaužytais, bet vis dėlto na
mais. Dabar vietomis prieš akis dunkso
jo kuone visiška tuštuma. Tų trijų na
mų, kuriuos gynė Saburovo batalijonas,

(Bus daugiau)

(Tąsa)

Džonis prasižiojo, norėda
mas pasakyti dar keletą žo
džių ir pabrėžti neteisybę, 
kurią jis jautė, bet, taukšte
lėjęs dantimis, užsičiaupė. 
Paskui paniuręs apsisuko ir 
nuėjo namo miegoti. Durys į 
jo kambarį buvo/atdaros, kąd 
įeitų daugiau šilumos iš vir
tuvės. Nusirengdamas apy
tamsiam kambaryje jis girdė
jo savo motiną kalbantis, su 
atėjusia kaimyne. Jo motina 
verkė,z,ir jos kalba buvo per
traukiama graudžių kūkčioji
mų.

—Ąš nesuprantu, kas atsi
tiko su Džoniu, — galėjo jis 
girdėti kalbant.—Jis nie'kada 
toks nebūdavo. Jis visuomet 
elgdavosi kaip kantrus ange
lėlis.

—Ir vis dėlto jis geras vaikas, 
— skubėjo jį pateisinti. — Jis 
dirba ištikimai, o dirbti pra
dėjo, būdamas dar per jau
nas. Bet tai ne mano kaltė. 
Esu tikra, jog darau viską, 
ką galiu.

Kūkčiojimai iš virtuvės tę
sėsi toliau, o jis, užmerkęs 
akis, pats sau sumurmėjo:

—Taip, aš visą savo gyveni
mą dirbau ištikimai.

Kitą rytą motina vėl išplė
šė jį besipriešinantį iš miego 
glėbio. Po to liesi pusryčiai, 
kelionė tamsoje, blankus virš 
namų stogų dienos siluetas, 
nuo kurio jis nusigręžė, ir pra
dingo fabriko vartuose. Taip 
slinko diena po dienos, ir vi
sos jos buvo panašios .

Bet visgi jo gyvenime bū
davo ir įvairumų, kai jis pa
keisdavo savo darbą arba su
sirgdavo. Eidamas šeštuosius 
metus, jis jau atstojo motiną 
ir tėvą V-’liui ir kitiems už sa
ve jaunesniems vaikams. Sep- 
tynerių metų jis jau ėjo į fa
briką vynioti špūlelių. Kai 
suėjo aštuoneri, jis gavo dar
bo kitame fabrike. Jo nauja
sis darbas x buvo nuostabiai 
lengvas. Jam tereikėjo sėdėti 
su maža lazdele rankose ir 
lyginti slenkančio Audeklo 
srovę, ši audeklo srovė išei
davo iš mašinos nasrų, persi- 
vyniodavo per karštus volus 
ir slinkdavo toliau. Bet jis vi
suomet sėdėdavo toj pačioj 
vietoj, kur nepatekdavo die
nos šviesa ir tešvietė dujinis 
žibintas, ir pats buvo mažytė 
viso mechanizmo dalelė.

Ir, nežiūrint to drėgno karš
čio, šitas darbas jam labai pa
tiko, nes jis buvo jaunas, ir 
jo mintys dar skraidė svajo
nių bei fantazijos šalyje. Nuo
stabias svajas jis svajodavo, 
stebėdamas be paliovos tekan
tį audeklą . Bet šis darbas ne

reikalavo jokio įtempimo ir 
nevertė nieko , gąlvoti, todėl 
jis svajodavo kaskąrt vis re
čiau ir rečiau, o jo protas da
rėsi kaskart labiau sustingęs ir 
apsnūdęs. Nežiūrint to, jis už
dirbdavo per savaitę du dole
rius ,o su' dviem , doleriais te
buvo galimą apsiginti nuo ba
do, bet niekuomet nebūti so
čiam.

Tačiau, kai jam suėjo devy- 
neri metai, jis neteko senojo 
darbo. To priežastis buvo 
tymai. Kai pasveiko, pradėjo 
dirbti stiklo fabrike. Uždar
bis buvo didesnis, bet darbas 
reikalavo, įgudimo, šis darbas 
buvo, detalipis, ir juo mikliau 
jis dirbdavo, juo didesnę gau
davo algą. Tai buvo paska
tinimas. Dėl to paskatinimo 
jis tapo paikus darbininkas.

Darbas buvo paprastas c prie 
mažų butelikų reikėdavo pri
rišti stiklinius kamščius. Prie
juostėje jis nešiodavosi siūlų 
kamuoliuką. Kad galėtų 
dirbti abiem rankom, buteliu- 
kus-laikydavo tarp kelių. Taip 
susilenkęs sėdėdamas jis au
gino kuprotus pečius ir kas
dien išbūdavo po dešimt va
landų, neatitiesdamas krūti
nės. Plaučiams tai nebuvo 
sveika, bet užtat per dieną jis 
surišdavo tris šimtus tuzinų 
buteliukų.

Prievaizdas juo didžiuoda
vosi ir kviesdavo lankytojus 
jo pasižiūrėti. Į dešimtį va
landų per jo rankas pereidavo 
trys šimtai tuzinų buteliukų. 
Tai reiškė, kad jis dirbo taip 
tobulai, kaip mašina. Visi 
bereikalingi judesiai buvo pa
šalinti. Kiekvienas jo plonų 
rankų mostelėjimas ir kiekvie
nas jo pirštų raumenų judesys 
buvo greitas ir tikslus. Jis 
dirbo labai įtemptai ir todėl 
pasidarė labai nervingas. 
Naktį per miegus jo raumenys 
trūkčiodavo, o dieną jis ne
galėdavo jų atpalaiduoti, ir 
pailsėti. Jis visuomet būdavo 
prirakintas prie mašinų, ir jo 
raumenys nuolat trūkčiodavo. 
Jis pagelto, ir kosulys paaiš- 
trėjo. Tada jo silpnus plau
čius įdubusioje krūtinėje pa
gavo uždegimas, ir taip jis ne
teko darbo stiklo fabrike.

Pasveikęs jis vėl sugrįžo į 
džuto fabriką, kur seniau bu
vo vyniojęs špūleles. Dabar 
čia jo laukė paaukštinimas. 
Jis buvo geras darbininkas. Iš 
pradžių jį paskyrė į krakmo- 
linimo skyrių, o paskui prie 
staklių. Ir nu<5 to laiko dau
giau niekas nebepasikeitė; tik 
jo darbo našumas padidėjo.

• Mašinos sukosi daug grei
čiau negu tada, kai jis tik 
buvo pradėjęs dirbti, bet jo 
protas veikė žymiai lėčiau. 

Jis jau visai nebesvajojo, nors 
jo ąnfcstyvešniėji metai buvo 
pilni fantazijos polėkių. Kar
tą jis buvo net įsimylėjęs. Tai 
buvo tada, kai jis tik ką pra
dėjo saugoti pro karštus volus 
tekantį audeklų; jis įsimylėjo 
prievaizdo dukterį. Ji buvo 
jauna moteris, už jį daug* vy
resnė, ir jis vos kelis kartus 
tematė ją iš arčiau. Bet tai 
buvo nesvarbu. Tekančioje 
pro jį audeklo srovėje jis pieš
davo šviesią ateitį, svajodavo 
apie nuostabius darbo laimė
jimus, išrasdavo stebuklingas 
mašinas, tapdavo fabrikų sa
vininku ir, pagaliau, apkabi
nęs ją savo rankomis, droviai 
bučiuodavo jos kaktą.

Bet visa tai buvo labai se
niai, dar prieš tai, kai jis per
daug paseno ir pervargo, kad 
galėtų mylėti. Ji ištekėjo ir iš
važiavo iš čia, o jo protas ap
snūdo. Bet vis dėlto jis jau 
spėjo daug pergyventi ir daž
nai mėgdavo prisiminti tai, 
kas buvo praėję, panašiai kaip 
suaugę vyrai ir moterys, kai 
jie pažvelgia į tuos laikus, 
kada tikėjo pasakomis. ‘Jis 
niekuomet netikėjo pasakomis, 
nei Santa-Klaus (Kalėdų se
niu), bet, savaime supranta
ma, jis tikėjo tomis ateities 
svajonėmis, kurias įrašė te
kančio audeklo srovėje.

Jis labai anksti tapo suau
gęs vyras. Eidamas septin
tuosius metus, kai gavo pirmą 
savo uždarbį, jis pradėjo savo 
jaunystę. Jis kažkaip pasiju
to savarankiškas, ir jo santy- 
kiai su motina pasikeitė. Kaip 
darbininkas ir šeimos maitin
tojas, kuriam pasaulyje skir
tas tam tikras darbas, jis elgė
si su ja beveik kaip lygus 
su lygiu. Vyras, tikrai suau
gęs vyras jis tapo tada, kai 
jam sukako vienuolika metų ir 
jis šešis mėnesius buvo dirbęs 
naktinėje pamainoje. Nė vie
nas vaikas, kuris dirba nak
tinėje pamainoje, nepasilieka 
vaiku.
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Jo gyvenime buvo keli svar
būs įvykiai. Vienas iš jų bu
vo tada, kai jo motina nupir
ko keletą kaliforniškų slyvų. 
Kiti du atsitiko, kai jo motina 
kepė kiaušinienę. Tai buvo 
įvykiai. Jis maloniai juos pri
siimdavo. Ir tada motina pa
sakojo jam apie valgį, kurį 
ji svajojo kada nors pagamin
ti, — tai “plaukiojanti sala,” 
kaip ji vadindavo, “skanesnė 
už kiaušinienę.” Eilę metų jis 
svajojo apie tą dieną, kada 
atsisės už'stalo su “plaukio
jančia sala,” bet pagaliau ir 
šią svajonę' paliko nepasiekia-^ 
mų idealų bedugnėje.

Kartą ant šaligatvio jis rado 
sidabrinį pinigą. Tai buvo 
taip pat didelis ir gana tra
giškas įvykis jo gyvenime. Kai 
tik jo akyse sutviskėjo sida
bras, jis, dar nepakėlęs nuo 
žemės, jau žinojo, kaip turi 
pasielgti. Namie, kaip ir vi
suomet, trūko maisto, ir jis 
privalėjo tą pinigą jiamo par
nešti, kaip parnešdavo savo 
uždarbį kiekvieną šešetadienio 
vakarą. Buvo aišku, kaip šiuo 
atveju reikėjo teisingai pasi
elgti, bet jis niekuomet netu
rėjo progos išleisti pinigų savo 
reikalams, o' tuo tarpu labai 
geidė saldumypų. Saldainius 
jis nepaprastai mėgo, tačiau 
jų paragauti tekdavo labai re
tai, tik ypatingomis progomis.

Jis nesistengė savęs apgau
dinėti . Jis žinojo, kad tai yra 
nuodėmė, ir jis sąmoningai 
nusidėjo, kai už penkioliką 
centų nusipirko saldainių. De
šimt centų jis pasiliko kitai 
puotai, bet, nepratęs nešiotis 
pinigų, jis juos pametę. Tai 
atsitiko tuo metu, kai jis kan
kinosi sąžinės graužiamas, ii 
todėl jam atrodė, jog tai esan
ti dievo bausmė. Jis bijojo čia 
pat esančio baisaus ir pikto 
dievo. Dievas matė ir tučtuo
jau nubaudė, neleisdamas net 
nuodėmės vaisiais pilnai pasi
naudoti.

(Daugiau bus)

- Procenko buvo nemaloniai smogteltas 
šituo tikru skaičiumi, ir veido išraiška 
pavaizdavo dirbtinį nustebimą..

— Tūkstantis šeši šimtai, — pakarto
jo Matvejevas. — Aš prie armijos vado 
neatidengiau tavo paslapties, kad tu nu

slėpei šimtą žmonių. Riksmo'būtų. Bet, 
iš tikrųjų, vis dėlto tūkstantis šeši šim- 

• tai, neginčyk, žinau.
Ir jis nusijuokė patenkintas tuo, kad 

Kičiupo gudrųjį Procenko. Procenko 
ip pat nusijuokė.

, — Tai štai,' — tęsė Matvejevas, — bi
jo nustatyti terminus. Tas gerai... Se
nia, —- riktelėjo jis adjutantui, — duok 
-konjako. Kada gi vėl Procenko pas md- 
ne beatvažiuos? Kaip Volgoje ižas eina, 
a?

4 Mudviem gersi sekasi nuo to laiko, kąi mudu 
/ nųsikratėm mokėjimo, taksu už perviršinius 
, pelnus, ar ne, B. B.?” 4 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Tree., Lapkr. 17, 1948



I ; f > .. PHILADELPHIA, PA.
40 METŲ SUKAKTIS

Lapkričio 10 d. Philadelphi- 
jos Šiaurinės Dalies Lietuvių 
Republikonų Susivienijimas 
minėjo 40 metų sukaktį savo 
gyvavimo. Turėjo bankietą 
su neilga dainų ir muzikos 
programa. Bankietas buvo 
veltui dėl narių. Todėl susi
rinko dalyvių arti 11 šimtų. 
Tai pirmas lietuvių bankietas 
šiame mieste su tiek daug sve
čių . . .

Programoj palinksmino su
sirinkusius Miss June Sayre su 
dainelėmis, o Mr. Dave Van
field gabiais artistiškais “trik- 
sais”-štukomis. Buvo ir gar
bės svečių, tai vietiniai politi
kai : John Meade, tik ką iš
rinktas į senatą; Hardie Scott, 
kongresmanas; Stanley Mon
kus, lietuvis jaunas gabus ad
vokatas; Mike Davis, 13 Wor- 
do lyderis; Julius McCormack, 
valstijos atstovas; Jolin White, 
konstabelis. Visi.su moterimis. 
Bankieto pirmininkystės tvar
ką vedė PšDLR Susivienijimo 
pirmininkas Paul Plungis, ga
na pagirtinai, kas ir pritinka 
tokiai draugijai. Muzikalę 
programą pildė kliuibo senas 
darbuotojas Jonas Sutkaitis. 
Atliko pagirtinai gerai.

Keturios dešimts metų drau
gijos gyvavimo, tai ilgokas lai
kas. Kiek daug atlaikyta su
sirinkimų, kiek daug tarta, 
ginčytasi įvairiausiais klausi
mais, kol draugystė išaugo iš 
kelių narių iki 600 narių, ke
lių sudėtų dolerių iki netoli 
dviejų šimtų tūkstančių turto. 
Reikia pažvelgti į draugystės 
praeitį, nors trumpais bruo
žais.

1908 metais spalių 18 dieną 
susiėję į stubelę Martinas Lit- 
vinskas, Petras Laurinantis, 
Antanas Abraitis ir Juozas 
Yorvaišis svarstė, apkalbėjo 
reikalą, kaip čia susiorgani
zuoti draugiją.

Tuom laiku buvo jau ir dau-, 
giau lietuviškų draugijų, čia i 
nebuvo jų pirmenybė, cįėl to. 
Pirmenybę būta tame, kokios I 
formos draugystė. Iš pirmiau į 
įsikūrusios draugijos turėjo 
daugumoje “šventus” vardus 
ir jų įstatai labai varžė są
žinės laisvę. Būtinai reikėjo 
atlikti išpažintis ir nei žodelio 
neprasitarti . nrieš kleboną. 
Tuomet buvo tik pergyvena
mi skaudūs įvykiai, kaip tai, 
Švento Kazimiero klebonas 
Kaminskas ir kun. Kaulakis, 
norėję aprašyti visą parapijos 
turtą vyskupui, suruošė kru
viną nedėldienį dėl nepaklus
nių parapijonų.

Tokios sąlygos sukūrė ne
mažai laisvesnių žmonių, o čia 
ir pasaulinė padėtis, po' Rusi
jos pirmosios revoliucijos, vei
kė ir J. šliupo ir tun. Dembs- 
kio ant vietos darbuotė, čia 
Socialistų Sąjungos 1-mos 
kuopos veikimas. Visa tai 
įkaitino padėtį gimimui tų lai
kų garsaus Laisvės Kliubo,” 
iš kurio vėliau išaugo Liet. 
Tautiška Salė ir Kliubas.

PšDLR Susivienijimas yra 
priėmęs pažangią konstituciją, 
kurios tikslas, apart pašelpos 
ir pomirtinių mokėjimo, II 
skyriuj paragrafas 3 nusako 
sekamai: “Skleisti apšvietą 
tarp narių ir abelnai lietuvių 
darbinii>kų, tam tikslui stei
giant mokyklėles, rengiant pa
skaitas, diskusijas, prakalbas 
ir tt;” ir 4 paragr.: “Šis Su
sivienijimas rems ir šiaip jau 
lietuvių darbininkų prakilnius 
sumanymus dailės srityje.” O 
Skyriaus XXIV paragrafas 2 
nusako: “Atsitikimo Susivie
nijimo likvidacijos, jo turtas 
negali būti panaudotas kito
kiems kokiems reikalams, 
kaip tik progresyviškoms lie
tuvių mokykloms, arba knygy
nams, etc. Ir joks Susivieni
jimo turtas negali būti panau
dotas religiškiems reikalams, 
nepaisant, kokie jie nebūtų.”

Taigi, įstatymiškai šis Su
sivienijimas yra laisvas ir pa
žangus. O betgi jame pri
klausė nuo pirmųjų dienų ne
mažai tikinčių narių ir jų skai
čius vis didėjo.

Pažanga Laimi
Apie 1920 metus skaičius 

klubelių, pašalpinių draugijė
lių buvo labai aukštas. Tūlos 
sunkiai vertėsi, kitoms gręsė 
bankrutas. PŠDLR Susivieniji
mas pirmutinis buvo darbuoto
jas dėl suvienijimo kelių drau
gijų į vieną. Darbas buvo sun
kus. Kiek triukšmingų susirin
kimų ir vaidų! Priešininkais 
vienybės daugiausia buvo tų 
klubelių viršininkėliai - gaspa- 
dorėliai, nors jie geriausia nu7 
matė, kiek sunkumo nariams 
palaikyti neskaitlingą draugijė
lę. Bet tai buvo baimė netekti 
viršininkėlio vardo. Priešinosi 
ir klebonas. Šv. Andriejaus pa
rapija buvo dar tik sukurta,; 
nors ir jos įsteigimui labai 
priešinosi šv. Kazimiero klebo
nas Kaulakis. O čia likęs klebo
nu kun. čepukaitis sulipino įš 
parapijonų pašalpos draugijėlę, 
kuriai verstis buvo labai sun
ku. O prie susivienijimo klebo
nėlis neprileido net per 8 metus 
tik dėl to, kad, esą, tam klube 
nėra kryžiaus ant sienos ir

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 šermenų koplyčią, 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.

August Gustas 
BELT AIRE 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.

daug yra bedievių. Dabar vis 
dar kryžiaus nėra.

Taip tai sunkiu darbu pra
skintas kelias dėl klubų suvie
nijimo suteikė daug naudos lie
tuviams. šiandien visame mies
te jau neliko mažų silpnų drau
gijėlių. Yra visose miesto da
lyse jau tvirtos pašalpos drau
gystės su savo klubais. Ir, kas 
svarbiausia, nebeliko nei tų 
konstitucijinių reikalavimų bū
tinai atlikti išpažintis!

Pažangus PŠDLR 
Susivienijimas

Sakoma, kad visi žmonės no
ri atlikti prakilnius darbus, ki
ti visuomet svajoja apie tai. 
Bet, svajotojai nesistengia įvyk- 
vykclyti nieko pažangaus, o ki
tų užmanymai būna jei ne ža
lingi, tai mažaverčiai, šiam klu
be iš pat pradžių buvo nema
žas būrys pažangių ir darbščių 
narių. Suminėsiu keletą iš se
nesnių, kaip tai: S. Anžalaitis, 
J. Augustaitis, P. Stanelis, F. 
Linkus, A. Šimanskas, K. Ma- 
čis, S. Jenulis, J. Skuodis, J. 
žiekas, F. Josius ir keletas iš 
buvusių “koviečių.” Pirmiausia 
buvo įsteigtas taip vadinamas 
“Keliaujantis knygynas,” pa
skleidė nemažai apšvietos. Vė
liau, vaikučių mokyklėlė—lie
tuviškos kalbos ir rašybos. Ne 
sykį yra aukojęs nemažai dėl 
sušelpimo visuomeniškų pažan
gių reikalų, kaip tai: streikų, 
laikraščių, baduolių, kare nu
kentėjusių ir t.t.

Tinkami Komitetai
Kaip kuriose draugijose ko

miteto narius nevadindavo ki
taip, kaip “ponas.Paprastus 
narius pirmininkas pašaukia, 
nekuriuos “tamsta,” “ponas,” o 
kitus “Jurgi,” ir t.t. PŠDLRS 
tokių dalykų nebuvo. Viršinin
kai parinkti, kaip kurie ilgiau
sia tarnavo, kitus skubiai pra
šalino. Gaspadoriaus vieta klu
buose svarbi, iš jų reikalauja
ma ne tik bizniško sugabumo, 
teisingumo, bet ir mokėjimo su
gyventi su žmonėmis. , čia il
giausius metus gaspadoriais iš
buvo A. Marsinkevičius, Z. Du- 
linskas. Po trumpesnį laiką — 
S. Buivydas, A. Laurinavičius, 
P. Mackas. Dabar darbštus, su- 
manus gaspadorius, pareigas 
einąs trečius metus, B. Stanio- 
nis, (Stanol). Pirmininko pa
reigas dabartiniu laiku eina P. 
Plungis, nors amžium dar jau
nas, bet draugijinio darbo prak
tikos turįs daug, per 12 metų 
išbuvęs raštininku ir kaipo 
raštinių darbininkas yla įdėjęs 
nemažai techniškų patobulini
mų į klubo tvarką. Kiti draugį- 
jos komitete yra sekami; vice 
pirmininkas P. Balčiūnas, susi
rašinėjimų raštininkas F. Ta
mulis (Amerikoje augęs, gabus 
raštininkas), K. Buinauskas fi
nansų raštininkas, J. Biekšas 
iždininkas. .

Šis klubas turi taipgi savo 
narį gana gabų talentingą gy
dytoją F. G. Sygintą, kuris pa
staruoju laiku persikėlė į nau
ją vietą gyventi, tai yra — 
1930 W. Girard Ave. Board Di
rektoriais, šiūom tarpu yra šie 
nariai: J. Lokus (Aleksiejus), 
J. Klevas, Jr., P. Povilaitis, G. 
Krushauskas. Turtų prižiūrėto
jai: M. J. Deksnis, R. Merkiu, 
P. Zaleskas, S. Buivydas ir G. 
Lukoševičius.

Kuomet PŠDLRS per 40 me-

tų jau yra išmokėjęs pašalpos 
nariams virš 1'05 tūkstančių 
ir pomirtinėmis virš 70 tūks
tančių, o šiandieninė Susivieni
jimo vertė yra arti dviejų, šim
tų tūkstančių; tai kas galėtų 
ginčyti, kad pažanga nelaimės 
pergalės ?

Taip čia ir yra. PšDLR Su
sivienijimas šiandien yra tur
tingiausia ir įtakingiausia pa
šalpos draugystė. Linkėtina, 
kad ir ateityje ši draugija bū
tų pažangi ir tvirta. Senesnių 
veikėjų skaičius labai mažėja. 
Jaunimo jau yra nemažai prisi
rašiusio. Ateitis jiems priklau
so. Palinkėsiu jiems tik tiek: 
IŠ praeities tavo sūnūs te stip
rybę semia. ..

Južintiškis.

Hartford, Conn.
IŠ Laisves Choro Susirinkimo

Choro susirinkimas įvyko 
spalių 28 d. Dainų komisija 
raportavo, kad paruošė kelias 
naujas dainas, kurias choras 
lavinasi besirengdamas į Me
no Festivalį, kuris 27-28 dd. 
lapkr. -įvyks So. Bostone. Cho
rui lavintis gerai sekasi, nariai 
lankosi į pamokas.

Teatro komisija raportavo, 
kad netrukus bus pradėta mo
kytis veikalas “žaldoko Dva
ras.”

Bet daugiausiai buvo svars
toma Meno Festivalio reikalai, 
kaip tai tinkamas dainų su- 
simgjpnimas ir nuvykimas į 
So. Bostoną. Bušo pasam dy- 
mui išrinkta specialė komisija. 
Atminkite visi nariai, kad 
Laisvės Choras Meno Festiva
lyje programą pildys šeštadie
nį. 27 d. lapkričio.

Narys.

Clevelando Žinios
Buvo parvykus Violeta čy- 

paitė ir atsilankius į choro pa
mokas, kur sudainavo labai 
gražiai kelias daineles. Ji Cle
veland ietė, o dabar gyvenanti 
New Yorko apylinkėje. Gar
bė jai, kad mokosi dainų, o 
motinai, kad dukterį pastatė 
ant kultūros kelio.

Malonu buvo su ja pasikal
bėti. Ji patenkinta Brooklyno 
jaunimo veikla ir labai gėrė
josi Lietuvių kultūros Centru. 
Vėlinu jai ir toliau energin
gai lavintis.

★ ★ ★
Amerikos Lietuvių Moterų 

susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 18 d. lapkričio, toj pat sve
tainėj, ant 55th St., 7 vai. va
kare. Po susirinkimo galėsime 
nueiti į dekano II. Johnson, 
Dean of Canterbury, prakal
bas. Eva 'Simans.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Silkių-Kugelio vakarienė ir šokiai 
įvyks lapkr. 20 d., 7:30 v. v., Liet. 
Taut. Namo salėje. Rengia Moterų 
Apšvietos Klubas. Įžanga 75c. Kvie
čiame visus dalyvauti. (271-272)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Dr-ja 

rengia puikią vakarienę, bus užten
kamai valgių ir . gėrimų, bus gera 
orkestrą šokiams. Įžanga $3 asme
niui. Tikietus pasipurkite - iš ankstu 
pas Komisijos narius N. Evans, 
Baltūlionius ir pas narius. Vakarie
nė įvyks 20 d. lapkričio, 155 Hun
gerford St. Pradžia 8 v. v. — Kvie
čia 'Komisija. (271-272)

Ceremonijose ant laivo Fresno UN delegatų vaikai 
numeta vainiką • Atlantiko bangosna atminčiai Jungti
nių Tautų karių, kurie mirė jūrose laike paskiausioje 

.karoh
A . '

Lowell, Mass.
»

Didysis Bankietas 
Jau Čia Pat

Lowelliečių didysis bankie
tas jau šį sekmadienį — lap
kričio (Nov.) 21 dieną. Jis 
prasidės 4 vai. po pietų, ir, 
žinoma, nuosavoj viršutinėj 
Svetainėj — nuosavame name, 

,14 Tyler St.
Tai bus antrametinis pami

nėjimas, kaip nuosavam na
me gyuojame ’ir kliubo nariai 
turi labai patogią užeigą: Tai
gi, paminėjimui to pasilaiky- 
mo ir yra rengiamas tas gra
žus pažmonys nariams ir jų 
svečiams, kliubo svetainėje. 
Visi tikimės turėti svečių iš 
plačios apylinkės, kurių tarpe 
nemažai bus tokių, kurie dar 
pirmą kartą pamatys mūsų 
svetainę ir patį namuką. O 
mes turėsime daug ką pasiro
dyti ir* pasikalbėti bei minti
mis pąsidalinti su mylimais 
svečiais. Mes jų turėsime iš 
Bostono, Norwoodo, Montello, 
W orcęsterio, Cambridge’aus, 
Dorchesterio, Roxbury’ o, 
Nashua, Dedham, Haverhill ir 
gal dar iš kur nors visai ne
tikėtai. O ką tik nepralei
dau Lawrence! Mat, ant šitų 
mūsų gerų kaimynų mes uižsi- 
tikim, kaip ant akmeninės 
sienos. Jie mūs niekad ne
užmirš. Nes ir mes pas juos 
(prieš dvi savaites) net- 30 
ypatų dalyvavome jų' rudeni
niame piknike, žinoma, kad 
jie mums atsimokės gerai.

Apie Maple Parko atsibu
vusį padengimą reikės dar pa
rašyti savo įspūdžius.

Gi dabar ruošiamės pasitiki- 
mui svečių ir gražių įspūdžių 
iš, savo ręhgiamo pokylio šį 
sekmadienį. Jeigu rastųsi, 
kas mums duotų truputį dainų 
programos, tai tokiem svečiam 
gausiai paačiuotumėm.

Dabar nieko neįvardinsim, 
nes nespėjome su nieku susi
tarti. Bet vėliau, Letuvių Pi
liečių Kliubas sugebės labai 
gražiai įvertinti ,už programos 
sudarymą ir viešai padėkoti 
už patarnavimą šiame >ap- 
vaikščiojime.

Lowellio publika labai my
lės, ką mums duos Stasiukas 
Paura ir Robertas Niaura. O 
ką jie prirengs, kokius daini
ninkus sumobilizuos, tai mums 
slaptybė—nežinome.

Gal ir Kubilius jiems pa
gelbės pristatyti dainininkus ir 
pianistę, nes mes Lowelly ne
turime nieko.

Norwoodieciai, tai niekad 
nėra buvę pas mus. ' Bet pa
matę, kaip mes gražiai įsitai
sę, tai esu tikras, kad jie pra-

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmones
Mainantis orui, dauguma žmonių 

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

Kaina $1.
♦

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

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

No., 1 M. J. S. Miracle Ointment 
nuo danties skaudėjimo. Prašalina 
gėlimą ir smegenų (gums) nesvei
kumą. Kad ir neturite dantų Hr 
skauda smegenių 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 ekstra1. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Coun.
Hartfordiečiai galite pirkti pas 

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

dėtų, kaip ir paprastai, labai 
gražiai dainuoti, pagerbdami 
lowelliečius, o mes jiems labai 
karštai katučių sudrožtumėm.

Na, geriau mažiau kalbėti, o 
daugiau gauti. Taigi lauksi, 
me visą labai nekantriai ir jau 
iš kalno—ačiū !

Iki pasimatymo bankiete 
Lowellyj.

J. M. Karsonas.

\
HELP WANTED—FEMALE 

REIKALINGOS MOTERYS

Cleveland. Ohio

OPERATORES 
IR FINISERKOS 

PATYRUSIOS 
Prie Moteriškų Koatų ir Siūtų

Nuolatinis Darbas
JUNIOR DEB

COAT AND SUIT CO. 
411-413 ANDERSON AVENUE

Fairview, N. J.
(275)

Kur Mūsų Gerieji Vajininkai?
Tiesa, mes netekome poros 

gerų spaudos vajininkų, kurių 
vietas privalome užpildyti 
naujais. Vienas iš jų Jonas 
Kalakauskas, kuris ligos pa
laužtas persikėlė iš miesto ant 
ūkės. Antras—tai Dominikas 
Petrauskas, kurį negailestin
goji mirtis išplėšė iš mūsų 
tarpo.

Bet Clevclande dar turime 
gerą skaičių patyrusių spaudos 
vajininkų bei vajininkių, kaip 
draugės: Gendrėnienė, Skle- 
rienė ,Karsokienė ir kitos, iš 
vyru :. draugai Kurulis, Boika, 
Nomura, Mažanskas, Mockai- 
tis, Valaika ir kiti. Nėra abe
jones, kad . nekuriu iš jų jau 
dirba spaudos vajuje patylo
mis, kad padaryti kitiems su- 
prais išeidami ant karto su 
keliais šimtais punktu. Bet 
vis viena, visi privalome rū
pintis, kad gauti naujų skaity
tojų bei pakalbinti senus skai
tytojus atsinaujinti prenuime- 
j’atą. ' s J. N. S.

REIKALINGI VYRAI 
HELP WANTED—MALE

BANKE PORTERIAI
IKI 50 METŲ AMŽIAUS

MANHATTAN IR BROOKLYN

PRADINE SAVAITINE ALGA $38 
Dienom ir Naktim.

5* Dienų Savaitė.
Nuolatinis Darbas.

Apmokamos Vakacijos. Nemokama 
Ligoninėj Priežiūra ir Chirurgijos 
Aptarnavimas.
Apdrauda.

Kreipkitės 9 
3-čios lubos. 41

Nemokama Grupini

A. M. iki 3 P. M. 
BROAD ST., N.Y.C.

(272)

Paryžius.— Francijos So
cialistų Partijos komitetas 
priėmė rezoliuciją, reikalau
jančią nepriimt fašistinės 
Ispanijos į‘Jungt. Tautas

231 Bedford Avenue
n. y.Brooklyn 11,

Stenger

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

Tek MArket 2-5172

Tel. EVergreen 8-9770

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

v

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

HP

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 
■ Chauncey St., Broadway Line.

Tel.’ GLenmore 5-6191

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

GERI PIETOS]
Kada norite gerų piety, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

I Egzaminuojant Akis, 
i Rašome Receptus 
į Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & 
. Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

5 'pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Lapkr. 17,

Visi.su


A

» NewYorto^^ftZlnltn
Dvi Malonios Kanadie
tės Vieši New Yorke

Ten buvo ir 
Emily Ado-

Dienraščio Laisvės koncerte 
buvo, kaip žinia, daug žmonių 
iš įvairių miestų, 
dvi kanadietės:
moniūtė ir Nellė Kielaitė.

Tai malonios ir inteligentiš
kos merginos, dargi aukoju
sios dienraščio Laisvės naudai 
po vieną dolerį.

Paklausus, kokiu stebuklu 
čia jos atsirado, viešnios mont- 
realietės paaiškino:

—Atvykome visai savaitei 
Didžiajame New Yorke pasi
viešėti, bet savo kelionę sude- 
rinomė su Laisvės koncertu. 
Tai ir viskas.

Praėjusiais metais Adomo- 
nititė ir Kielaitė taipgi buvo 
atvykusios New Yorkan.

. • buvo laike Lietuvių Meno 
tivalio.

Tai
F es-

Jonas Vaiginis 
Buvo Operuotas

biznierius, Jonas 
Jis darbe susirgo

’ šiomis dienomis į ligoninę 
pateko brooklyniečiams gerai 
žinomas 
Vaiginis.
apendiku ir tuojau buvo nu
gabentas į Post Graduate Hos
pital (2nd Ave. ir 20th St.),

galima sekmadieniais ir tre
čiadieniais nuo 2 iki 3 vai.' 
po pietų.

Jonas Vaiginis, partnerystė
je su šapolu, užlaido Bar & 
Grill užeigą 117 Thames St., 
Brooklyne.

LLD Apskritis 
Šaukia Konferenciją

A. Gilmanas, Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 2-ros ap
skrities pirmininkas, išsiunti
nėjo kuopoms kvietimą ap
skrities k o n f e r encijon. Ji 
įvyks sekmadienį, sausio (Ja
nuary) 16 d., 1949, Liberty 
Auditorijoje, 110th St. ir At
lantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Pradžia 10:30 vai. ryto.

Delegatų prašo atsiųsti vie
ną nuo kuopos (kad ir ma
žiausios) ir po vieną nuo pen
kių narių. Einant ta taisykle, 
dešimtį narių turinti kuopa 
gali atsiųsti 3 delegatus, 50 
narių kuopa — 11 delegatų. 
Pageidauja pijuos delegatų 
kvotos. Ir prašo su delegatais 
atsiųsti duokles apskritin, po 
5 centus nuo nario.

Taipgi kviečia kuopas svars
tyti organizacijos reikalus ir 
savo sumanymus įteikti dele- 
gątams, kad jie pateiktų kon
ferencijai.

Telefonų Firma Nori 
Pakelti Kainas.

New York Telephone -Co. 
skelbia įteikusi valdinei Pu
blic Service Komisijai prašy
mą leisti pakelti telefonų var- 

? totojams kainas. Kol kas ne- 
g sakoma, kiek. Firma aiškina

si turinti gauti aukštesnes kai- 
/nas dėl priedo algų darbinin- 

~ kams, nes pelnų nenori ma
žinti.

•»,
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Darbo Partija Kritikuoja 
Pasimojimą Kelti Rendas

Amerikos Darbo Partija 
pareiškė nepasitenkinimą, kad 
Trumano administracijos pa
skirtas federalis housing ex- 
pediteris Tighe E. Woods nori 
įdėti į naująjį nuomų įstaty
mą taip vadinamą savanoriš
ko nuomų kėlimo punktą.

Amerikos Darbo Partija sa
ko, kad kartą 
savanoriškumo 
viskas tampa 
tarpu tebesant
kai namų, tinkamas gyvenimui 
butas niekur nestovi tuščias.

su reikalavimu 
neleisti savano- 

kolimo, bet 
15 procentų,

at- 
k vi
jau

Policistai Dalino 
Lapelius

praė-

leidus kelti, 
nebelieka. Kad 
verstina. Tuo 
didžiausiai sto-

Arthur Schutzer, ALP vei
kiantysis sekretorius, pareiškė,

“Toks pasiūlymas tiksliai 
apginkluoja savininkus su 
lazda bauginimui nuomininkų 
sutikti mokėti daugiau rendos, 
nes be to gręstų išmetimas iš 
buto taip greit, kaip greit ren- 
dų kontrolė pasibaigs.”

Schutzer pasiuntė panašaus

turinio telegramą viršininkui 
Wa'shingtona 
“ne vien Tik 
risk o nuomų 
šaukti ir tuos
rie iš 300,000 nuomininkų 
atimta šiais metais ir iš 
700,000 nuomininkų atimta 
1947 metais.”

New York City Tenant 
Council sumobilizuotas masi
nis pikietas pasitiko namų sa
vininkų firmų konvenciją, 
susirinkusią į Hotel Commo
dore praėjusį pirmadienį.

Puošnūs ir buinūs ponai bu
vo nepatenki nti pikietu, 
sprausdamiesi per skaitlingą 
masinį pikietą tūlas 'piktai su
riko “važiuok atgal į Rusiją,” 
nors čia pikietavo daugiausia 
jaunimas, kurių daugelio net 
tėvai Rusijos nebematė. Pi
kietavo visokių tautų kilmės 
žmonės, kurių net protėviai 
niekad nebuvo Rusijon įkėlę 
kojos. Rs.

New Yorko policija 
jusį pirmadienį su kiekvienu 
pašaukimu teisman už pasta
tymą auto ne vietoje įteikinėjo 
motoristams lapelius. Lape
liuose aiškino, kaip pirmu kar
tu tame prasikaltęs asmuo ga-' 
Ii paštu pasiųsti $4 pabaudą 
be sugaišavimo dienos stoji
mui į teismą.

Kas nors priminė policistui, 
kad jie dabar patys 
už ką yra areštavę 
žmonių — dalina 
Klausėjui atsakyta, 
“privilegija 
nuožiūrą.

įlaro tai, 
daugelį 

lapelius, 
kad ta

suteikiama pagal

Anglijos Dvasiškis
Johnson Kalbės
Gardene

*

TWU Taryba Paskelbė
Lokalo 100 Rinkimus

Nelegaliais
Transport Workers Unijos 

visašališkoji taryba svarstė lo
kale 100-me, pravestą referen
dumai nustatymui sąlygų rin
kimui vyriausios tarybos. Iš
klausiusi paduotus skundus, 
patyrinėjusi visą buvusią lo
kale balsavimų procedūrą, 17 
balsų prieš 8 taryba paskelbė 
buvusius balsavimus “bereikš
miais ir negaliojančiais.”

Taryba atradusi, jog dėžu
tės buvusios prikimštos gniūž
tėmis 
lotų, 
vaną 
rasti 
kus.
bos narių komitetą tyrinėti to
liau.

Iš vietinių — ncwyorkiečių 
— į komitetą įeina John Lo
pez, Utility Lokalo 101 prezi
dentas; Maurice Forge, air
lines srities visašališkas vice
prezidentas, ir Peter McLach- 
lin, 100-nio lokalo sekretorius,

iš anksto sužymėtų ba- 
Ir paskelbė $1,000 do- 

tam, kas pagelbėtų su- 
ir nubausti to kaltinin- 
>šrinko iš vietinių tary-

Simplicity Pattern Co.
Darbininkai Vis Dar
Streikuoja

šios firmos sandėlio darbi
ninkai, streikuojantieji jau 
U-ta savaitė, gavo paramos iš 
League of Women Shoppers. 
Jos pasižadėjo informuoti vi
sas savo nares apie streiką ir 
atsišaukė į visas moteris ne
pirkti tos firrhos formų (pat
terns) iki ji susitaikys su 
bininkais.

Stre i k i eri ai pik i etų o j a 
tralinę firmos raštinę, 7 
102nd St. New Yorke. f

Ne Mes Vieni

dar-

cen-
East

mes,

Mirė Moterys Susirinkime 
Gaus Knygą

Mary Borcelli, 60 metų am
žiaus, gyvenusi 22.3 Haywood 
St., Brooklyne, mirė lapkričio 
12 d. Laidotuvės įvyko'lapkr. 
16 d., 10 vai. ryte, Šv. Jono 
kapinėse. Paliko liūdesyj du 
sūnus, dvi dukteris. Lai
dotuvių apeigomis rūpinosi 
graborius Povilas Gustas.

Anksčiau buvo pranešta, 
kad mirė Antanas Jonaitis. Jis 
buvo palaidotas Cyprešs Hillš 
kapinėse, lapkričio 12 d.'

Lietuviu Moterų Apšvietos 
Klubo svarbus susirinkimas 
Įvyks lapkričio 18-tos vakarą, 
8 vai., 419 Lorimer St., Brook
lyne. Literatūros Draugijos 
nares, mokančios duoklę per 
klubą, gaus naują knygą 
“Žmogus ir Mašina.” Kviečia
me ir ne nares.

Valdyba.

BULGARIJA NUTEISĖ 
SOCIALISTUS KAIP 
IŠDAVIKUS

9

REPUBLIKONAI “LIBE
RALAI” SUKILĘ PRIEŠ 
SEN. TAFTĄ

Quill’o šalininkų suspenduotas 
iš tų pareigų.

Ginčas unijoje iškilo dėl sis
temos rinkimui nacionalių 
viršininkų. Eiliniai nariai no
rėjo, kad būtų balsuojami lo- 
kaluose, visuotinu narių refe
rendumu. kur kiekvienas na
rys gali savo balsu pareikšti 
savo valią, užgirti ar atmesti 
viena ar kita kandidata. Virši
ninkas Michael J. Quill jr jo 
šalininkai didžiajame 100-me 
lokale spyrėsi, kad palikti kon
vencijų delegatams rinkti vir
šininkus.

Lokalo 100-nio tas klausimas 
buvo balsuotas ir Quill’o šali
ninkai skelbėsi laimėję. Bet 
eiliniai skundė, kad balsavi
muose buvę suktybių. Tas iš
šaukė nacionalės tarybos įsi
kišimą .tyrinėti ir to pasekmė
je' tie buvusieji balsavimai ta
po paskelbti “bereikšmiais ir 
negaliojančiais.”

Mokykloms — Ketvirtadalis 
Reikalautos Sumos

New Yorko miesto budžete 
ateinantiems metams numaty
ta duoti tik 25 % mokykloms 
prašytų paskyrų.

Dėl ko taip mažai moky
kloms skiriama po to, kai 
miesto iždinė turtėja iš bied- 
nuomenės surinktais ekstra 
taksais pavidale pakelto, fėro? 
Kur eis ir visokie nuo pirkimų 
(sales .tax) surinkti pinigai? 
To visko dar neteko išstudi
juoti. Tačiau ateityje teks pa
tirti ir apie tai' rašyti plačiau.

nuomonės. Dėl ko taip ma
nau ?

Neseniai įvykusioje New 
Yorke Moterų Klubų Federa
cijos konvencijoje, kurioje vy
riausiais vadais, politikos 
reiškėjais, buvo hooveriniai 
politikieriai ir jų ponios, buvo 
pasisakyta prieš federalės 
valdžios paramą mokykloms.

O gal tas mažinimas pa
skyrų bus dalimi hooverinės 
programos naikinti mokslingu
mą tarp darbininkų ir bied-

Scena iš baletinės technispalvės filmos “Red Shoes,” 
dabar rodomos Bijou Teatre, New Yorke.

L i
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Ponams labai nepatinka, kad 
darbininkai dabar gali gauti 
savo unijoms ir kitoms orga
nizacijoms lavintų vadų, kai 
kur ir pasirenkamai; kad dar
bininkų ir progresyvių partijos 
turi mokytus vadus ir dėl to 
sparčiau žengia pirmyn, o pa
liepti jiems “grįžti atgal Ru
sijon” negali, nes jie šioje ša
lyje gimę ir auklėti. T-a».

Nanking, Kinija. —Tau
tininkų valdžia bijo, kad ki
nų komunistai gali pasiekti 
sostinę Nankingą.

Atvykusiam iš Anglijos dva
siškiui Canterbury dekanui 
Hewlett Johnsonui ruošiama 
po visą šalį prakalbos pačiose 
žymiausięse miestų salėse.

Greta kitų, jis su prakal
bomis atlankys ir lietuviais 
apgyventus miestus: Clevelan- 
dą, Winnipeg, 1 Milwaukee, 
Chicago, Detroit, Seattle ,San 
Francisco, Los Angeles, Phi
ladelphia.

Galop maršruto, gruodžio 
(Dec.) 13-ta skiriama mums, 
newyorkieciams. čionai masi
nis mitingas įvyks didžiojoje 
Madison Square Garden.

Visai nenuostabu, kad 
lietuviai, mažytė Amerikos 
tautinė mažuma, kartais pa
prašome iš visuomenės aukų 
savo organizacijų ir įstaigų 
reikalams. Mums—mūsų vals
tybės aparatui — besirūpinant 
išgelbėti Europos ir kitus ka
pitalistus nuo tų kraštų žmo
nių net žymios pačių senų 
amerikiečių įstaigos skursta, 
turi .verstis rinkliavomis. 
Šiomis dienomis New Yorko 
Academy of Sciences 
skelbė kampaniją surinkti 
lioną dolerių pasistatymui 
centro.

Sofija, Bulgarija^— Bul
garų teismas nuteisė po 6 i- 
ki 15 metų kalėti Kostą’Lul- 
čevą, Socialdemokratų Par
tijos sekretorių, ir 8 jos na
rius, kaip šalies išdavikus 
ir kenkėjus - sabotažninkus. 
Teisme buvo nurodyta, kaip 
jie su tūlų svetimų' kraštų 
atstovais planavo nuversti 
demokratinę Bulgarijos val
džią ir visaip jai kenkė.

Washington. — Reakci- 
nis republikonas senatoriusx 
Robertas Taftas iki šiol bu
vo laikomas republikonų 
Kongreso narių vadu. Bet 
senoviniai republikonai jo’' 
vadovybėj taip prakišo rin
kimus, kad prieš Taftą su
kilę vadinamieji “liberaliai’’ 
republikonai. Jie. tikisi ge
riau prisitaikyti prie bal
suotojų, negu taftiniai.

NEATSILIEKA IR “IKE”

pa
mi
šau

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonų komandierius 
gen. Clay sake, jog Sovietai, 
tu r būt, šiemet neatidarys 
jankiam važiiiotes į Berly
ną.

New York. — Generolas* 
Eisenhower, Columbijos U- 
niversiteto galva, taipgi 
sveikino Anglijos karalaitę 
Elizabethą už sūnaus pa
gimdymą.

*■

Velionies Cacchionės
Pagarbai Vakaras

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

irBrooldyno darbininkai 
bendrai liaudis buvo daug lai
mėję išrinkimu į Miesto Tary
bą pirmojo tikro ir kovingo 
darbininkų reikalų gynėjo Pe
ter V. Cacchionės. Po visą 
šalį ir pasaulį tuomet nuaidė
jo žinia, kad New Yorke, di
džiausiame mieste pasaulyje, 
darbo žmogus turi savo atsto
vą, turi balsą.

Ir turėjo. Brooklyniečiai 
buvo taip patenkinti komunis
to Cacchionės atstovybe Mies
to Taryboje, jog keliais atve
jais vėl ir vėl jį iš naujo iš
rinkdavo. Ir kas kartas iš
rinkdavo didesniu skaičiumi 
balsų. Bet Cacchionė mirė.

Cacchionei pagerbti ir pasi
stiprinti išrinkimui tinkamo jo 
vietininko įvyks masinis mi
tingas šio trečiadienio vakarą, 
lapkričio- 17-tą, Brooklyno 
Academy of Music. Bus įspū
dinga programa. Dalyvaukite. 
Įžanga visiems išgalimą, tik 
35 c. Lietuviai irgi turime ti
ls. ietų, įsigykite pas mus.

Academy of Music randasi 
Lafayette avė. prie pat Fulton 
St. stoties ant Independent 
crosstown linijęš, Centralinia- 
me Brooklyne. L. K. N.

Iš 256 atėjusių raportuotis 
militariškai tarnybai pirma
dienį 201 tapo atmesti dėl 
nesveikatos, 40 priimti, o 15 
dar bus peregzaminuoti. šie 
vaikinai buvo iš 24-25 metų 
grupės.

Nau jovinis Plaukų Apdirbimas Jums
Per 

Albiną 
Stripinį 
Permanent Waves

50

| TONY’S
1 UP-TO-DATE

BARBER SHOP I
’ ANTANAS LEIMONAS

3 Savininkas ?

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI į

■i

Swirl Cut
UP

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Broioklyn, N. Y.

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

RECEPTŲ ŠPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANTE, Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6238

GYDYTOJAS

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

| BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

for difficult, resis
tant, for bleached 
for dyed ... or ba
by fine... hard-to- 

wave hair... '
AND OF COURSE
FOR NORMAL
HAIR!

I Jūs esate kviečia- 
I mos ... užeiti ne- 
I mokamai asmeniš- 
I kai pasitarti apie 
I jūsų plaukų 
j symą.

sutai-

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizgant} 

sukelia komplimentus

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro-
- blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 

beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 

.šaltu garbanevimu.
Ne tik, kad tai

Švelnią, naturalę 
malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- ( 
taisymu plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam . 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų būdų.

_ _ _ _ _ _ _ _  240 Grand Street
Brooklyn, N. Y..HairdressersFashion

Center
For Appointment Call EVergreen 4-2525

Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Frl. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

PAJTE«:KO.nMAI
Pajieškau brolio Aleksandro Ge- 

gevičiaus. Gimęs Sidaugų kaime. 
Taipgi pajieškau pusbrolio Krizoštimo 
Yutinsko, gimęs Vaidų kaime. Abu 
Paksuoju valsčiaus, Šiaulių apskr. 
Brolis gyveno Boston, Mass., o pus
brolis Brooklyn, N. Y. Jieško brolis 
Juoas Gegevičiųs. Kas žinote, 
jie randasi malonėkite pranešti se
kamu adresu: A. Kraučiūnas, 
Wood Rd., Great Neck, N. Y..

(271-272)

kur
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Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

* ATDARA DIENĄ IR N AKT J 7 DIENAS SAVAITĖJ®

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

m tdd:q did 4ii grand street LU r r o dAK Brooklyn, n. y.
Joseph Zeidat Jr., prop.
namų gaminimo valgiai kasdien

‘ DEGTINĖS i VYNAI - ALUS . v

< TELEVISION
6 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. paily)—Tree., Lapkr. 17* 1948




