
Karas — Tai Nelaimė 
Didelė Gazo Dūda. 
Smetonuotas “Ligonis”. 
“Dingo” Lenkų Turtas. 
Liaudis Siekia Laimės.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Karas, tai baisiausia žmoni
jos nelaimė. Kiek jis prarijo 
žmonių, kiek sugriovė mies
tų, fabrikų ir namų, kiek pa
darė vargųAtstatyti tą vien 
Sovietų Sąjungoj ims daug 
metų darbo bent šimto milio- 
no žmonių ! Vien Dnieprostro- 
jaus sunaikinimas yra baisi 
nelaimė. Ta stotis aptarnavo 
apie penkiolika milionų žmo
nių elektros jėga industrijoj ir 
namie.

Tarybų Ukraina baigia nu
tiesti dūdas iš Dašavos, Kar
patų Kalnų srities linkui Kije
vo gazo perleidimui. Kol dar
bas bus baigtas, tai reikės iš
kasti 2,000.000 kubiškų met
rų žemės ir sujungti 60,000 
atskirų dūdų j daiktą. Dūdas 
reikia nutiesti per Dorogobu- 
žo, Tamopolio, Kamenec-Po- 
dolsko, žitomiro ir Kijevo sri
tis, apie 350 mylių ilgio.

Tos dūdos i metus perleis 
2,300,000 kubiškų metrų na
tūrali© gazo į Kijevą ir kitus 
miestus. Tas gazas bus naudo
jamas kurui fabrikuose, mais
to gaminimui, namų apšildy
mui ir kitiems tikslams. Gazo 
energija pavaduos 900,000 
tonų anglies, 1,300,000 kubiš
kų metrų malkų ir 100,000 
tonų žibalo. Milionai žmonių 
laukia darbo užbaigimo, nes 
tas pagerins jų gyvenimą. To
ki darbai atliekami taikos lai
ku. Karas naikina tokius daly
kus ir blogina žmonių gyve
nimą.

Tūlas “gudruolis”, gyvenąs 
Clevelande, rašinėja mūsų i- 
stąigoms laiškus,- prašydamas 
knygų. Jis persistato “sergan
čiu.” Bet pasirodė, kad jis 
serga Smetonos sosto atgavi
mo liga, 
įvairiais 
suvilti.

Jo slapstymasis po 
vardais mus negali.

Ką Lenkija išvežė į užsie
nius gelbėdama nuo nacių, tai 
dabar negali gauti nuo tų, 
kurie priėmė į savo “globą.” 
Anglijos imperialistai pasisa
vino Lenkijos auksą tik todėl, 
kad, jų supratimu, dabartinė 
Lenkijos tvarka “nedemokra
tiška.”

I Kanadą buvo atgabenta 
kelių milionų dolerių vertės 
piešinių ir kitų meniškų daly
kų. Bet ir jie “dingo.” Ir “din
go” iš banko apsaugos spin
tų. Baudžia lenkų tautą britų 
imperialistai už tai, kad len
kai nenori ponams ir kapitali
stams vergauti, kacŲjie nešo
ka pagal Londono torių muzi
ką.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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DAUGIAUSIA KOMUNISTU IŠRINKTA FRANCUOS SEIMAN
Anglija Reikalauja, 
Kad Albanija Išimtų 
Minas Pakrantėj

London. — Anglija parei
kalavo, kad Albanija išran
kiotų minas iš jūrų “ran
kovės” tarp Albanijos ir 
Korfu salos, anglų laivam 
saugiai plaukti.

Albanija protestavo, kad 
Anglijos karo laivai plau
kioja tuom sąsiauriu. Alba
nų valdžia sakė, šis jūros 
ruožas priklauso Albanijai, 
ir anglai laužo jos nepri
klausomybės teises, plukdy
dami savo karo laivus tarp 
Korfu salos ir Albanijos.

Albanų minos tame sąs
iauryje jau apardė du Ang
lijos šarvuotlaivius ir už
mušė anglų jūreivius.

NAUJAUSIAS LAIVYNO 
LĖKTUVAS NEŠ 
168 ŽMONES

SekBurbank, Calif. — 
mingai išbandytas naujau
sias Amerikos laivyno 
transportinis lėktuvas, di
džiausias pasaulyje. Tas 
dviejų aukštų lėktuvas, 
Lockhead Constitution, ga
li skristi 6,000 myliii vienu 
pradėjimu ir gabent 168 
žmones. Jis turi 156 pėdas 
ilgio ir 189 pėdas pločio 
per sparnus.

Šį lėktuvą varo 4 motorai 
su 3,000 arklių jėgų. Jis 
gali skristi po 400 mylių per 
valandą. Pats jo vairas yra 
tiek aukščio, kaip penkių 
aukštų namas. Lėktuvo pa
statymas lėšavo 2 milionus 
700 tūkstančių dolerių.

Čikagiečiai Dainuos 
Binghamtone ir Roches- 
tery Lapkr. 12 ir 13

Paskilbę čikagiečiai lietu
viai dainininkai — J. Kens-

Aišku, kad tas apsunkina tavičius, Povilas Stogis, A. 
Lenkijos atsistatymo darbus. Kenstavičienė ir K. Abekie- 
Bet lenkų darbo liaudis dirb- nė — dainuos šį antradienį 
dama galės atsiekti malonaus 
ir laimingo gyvenimo ir be to 
aukso, ir be tų piešinių. Už 
kelių metų ji karo žaizdas už
gydys. pradės kurti laimingą 
gyvenimą. Gi to nebūtų, jeigu 
vėl grąžintų šlėktų viešpata
vimą.

Kas mano, kad grobdami 
auksą, meno kurinius arba 
neduodami paskolų privers 
darbininkus ir valstiečius grą
žinti kapitalistų ir dvarponių 
viešpatavimą, tai labai klvstą! 
Kryžius pastatytas ant kapi
talistų ir ponų viešpatavimo 
Lenkijoj, čechoslovakijoj, Ju
goslavijoj, Bulgarijoj ir prie 
to eina Rumunija ir eilė kitų 
šalių. Ten laimingai gyvens 
tie, kurie nori dirbti nori būti 
naudingais visuomenei. Fu'js, 
kurie nori kitus piliečius iš
naudoti ir ponais būti, neko
kia ateitis laukia.

Binghamtone, N. Y., lietu
vių salėj e, o trečiadienį Ro- 
chesteryj, N. Y., lietuvių 
salėj e.

Chiang Kai-Shekas Turi 
Pasitraukt Atgal, Sako 
Chinu Komunistai£

Nanking.— Jeigu Chiang 
Kai-shekas iš tikrųjų nori 
paliaubų su chinų komunis
tų armija, tai jis turi ati- 
traukt savo kariuomenę at
gal iki tų linijų, kuriose ji 
buvo sausio mėn. 13 d., 
kaip užreiškė komunistai.

Anglija įsakė tvirtinti apsi
gynimą. Ip tas padaryta ant 
rytojaus po to, kaip Ameriko-

je balsavimus laimėjo repub- 
likonąi. Tūli mano, kad gal 
būti bus net pareikalauta iš 
Anglijos, kad ji 
“spendintų 
iš tos $3,750,000,000 
los, kurią jai suteikė 
ingtonas.

Komunistai Francijos Seime Turės Bent
8 Atstovais Daugiau už Katalikus
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VETO APREŽIMAS ARDYTŲ 
JUNGTINES TAUTAS

Lake Success, N. Y. — 
Dar ne laikas apriboti pen
kių didžiųjų talkininkų ve
to teisę, pareiškė Čilės res
publikos delegatas dr. del 
Rio Jungtinėms Tautoms. 
Be veto teisės, be penkių 
didžiųjų vienbalsio susitari
mo, tai pats Jungtinių Tau
tų čarteris liktų be galios, 
sakė del Rios.

CHIANG VĖL BANDĖ 
APGAUT CHINŲ 
KOMUNISTUS

. Nanking. — Chinijos val
dovas Chiang Kai-shekas 
buvo paskelbęs, kad jis pir
madienį sustabdysiąs savo 
tautininkų armijos atakas 
prieš chinų komunistus, a- 
part tų atsitikimų, kur rei
kėsią atlaikyt savo pozici
jas. Po to paskelbimo, Chi
ango armija vis puolė ko
munistus, o tie ryžtingai 
gynėsi.

PREZ. TRUMANAS ŽADA 
ŽIŪRĖT ŠALIES LABO, 
0 NE PARTIJOS

kad ji daugiau 
’ pinigų Amerikoj 

pąsko- 
Wash-

Už Komunistus Paduota Daugiau 
Kaip 29 Nuošimčiai Visų BalŠų

suotinuose Francijos rin
kimuose sekmadieni komu
nistai gavo daugiau balsų 
ir laimėjo daugiau vietų 
seime, negu bet kuri kita 
partija. Pagal beveik pilnuš 
rinkimų skaitmenis, už ko
munistų kandidatus paduo
ta 5,430,593 balsai, tai yra 
virš 29 nuošimčiai visu bal
sų. United Press prane
šė, jog išrinkta 168 komu
nistai seimo atstovai, arba 
8 daugiau, negu “liaudiš
kų” katalikų respublikiečių.

Katalikai respublikiečiai 
gavo 4,988,609 balsus ir 160 
vietų seime.

Komunistai laimėjo 20 
daugiau vietų seime, negu 
pirmiau. Socialistų išrinkta 
93, tai yra, 27 mažiau, negu 
jie turėjo buvusiame sei
me.

Dešinieji republikonai ir 
generolo de Gaulle Sąjunga 
sykiu su kitomis dešiniųjų 
grupėmis gavo 3,2Ž6,906 
balsus ir viso turės 82 savo 
atstovus seime.

Viso seime bus 619 atsto
vų nuo pačios Francijos ir 
jos kolonijų.

Seimas susirinks gruo
džio 8 d., o gruodžio 24 d.

jis rinks Francijos prezi
dentą. Tikrąją įstatymų lei
dimo galią turės seimo at
stovų rūmas. Vietoj buvu
siojo senato bus respublikos 
taryba, kuri turės tik pata
riamąjį balsą.

Lapkričio 24 d. bus ren
kama rinkikų kolegija, kuri 
savo ruožtu rinks respubli
kos tarybą.. Paskui atsto
vų rūmas ir respublikos ta
ryba bendrai išrinks res
publikos prezidentą.

Abejojama, ar atlaikys 
savo vietą respublikiečių 
katalik. vadas Geo. Bidault, 
laikinasis prezidentas ir 
užsienio reikalų ministras.

ŠVEDIJOS RINKIMŲ 
PASEKMES

Stockholm. — Paskuti
niuose Švedijos miestų ir 
apskričių rinkimuose ko
munistai laimėjo 91 vietą, 
tai 54 daugiau, negu pirma. 
Socialistų išrinkta 664, ar
ba 69' mažiau, negu pirmk.

INDIJOS RIAUŠĖSE UŽ
MUŠTA DAR 27.

Harson, Indija. — Riau
šėse tarpe indusų ir maho
metonų nužudyta dar 27 
žmonės iš abiejų pusių.

PIRMESNIŲ FRANCUOS 
RINKIMŲ PASEKMES

Viskas Brangsta po 
Kainų Kontrolės 
Panaikinimo

Washington. — Praeitos 
savaitės gale prez. Truma- 
nas atšaukė algų kontrolę 
ir panaikino kainų tvarky
mą visiems reikmenims, a- 
part namų rendų, cukraus 
ir ryžių. Pranešama, kad '

Paryžius. — Pirmesniuo- 
se visuotinuose Francijos 
rinkimuose birželio mėnesį 
šiemet buvo tokios pasek
mės kas liečia atstovų skai
čių į steigiamąjį seimą:

Katalikai respublikiečiai dėl to greitai pabrangs dra- 
tada gavo 162 atstovus, ko- j bužiai, namų įrengimai ir 
munistai 149 atstovus, so-jkt. reikmenys. Jungt. Vals- 
cialistai 122, radikalai ii* jų tijų Prekybos Rūmas (di- 
artimieji 40.

KAIRIEJI LAIMĖJE
ITALIJOS MIESTŲ
RINKIMUS

Roma, lapkr. 11. — Sek
madienį i vyko miestiniai 
rinkimai Romoje, Turine, 
Neapolyje, Florencijoje ir 
139 kituose Italijos mies
tuose. Pranešama, jog so
cialistai, komunistai ir kai
rieji demokratai laimėjo 
daugiau vietų miestinėse 
tarybose bei valdybose, ne
gu krikščionys demokratais 
katalikai.

džiojo kapitalo centras) 
karštai sveikino prezidentą 
už kainų tvarkymo panaiki
nimą. CIO, iš antros pusės, 
pareiškė, jog valdžia, nu- 

į šluodama kainų kontrolę, 
j laikinai pasmarkins fabri- 
i kantų veiklą, po kurios juo 
greičiau seksiąs krizis ir 
nedarbas.

ŠVEDIJA, ISLANDIJA, 
AFGAN1STAN JAU 
JUNGT. TAUTOSE

ČILĖS ATSTOVAS REMIA 
LENKIJOS REIKALAVIMĄ 
PRIEŠ FRANKO REŽIMĄ

Washington, lapkr. 11. — 
Karo paliaubų dienoje prez. 
Trumanas uždėjo vainiką 
ant Nežinomojo Kareivio 
kapo Nacionaliame Arling
ton kapinyne.

Atsiliepdamas į republi- 
konų laimėjimą paskuti-| 
niuose rinkimuose, Truma
nas sakė, kad jis rūpinsis 
visos šalies gerove, o ne sa
vo demokratų partijos rei
kalais. Prezidentas bentlrai 
ragino partijas, kad jos sa
vo politikoje nejieškotų 
siauros partijinės naudos, 
bet atsižvelgtų į viso kraš
to reikalus.

Vienu Pradėjimu Pagimdė
5 Negyvus Kūdikius

Jacksonville, Fla. — 18 
metų negrė Dorothy Ross, 
darbininko žmona, vienu 
pradėjimu pagimdė 5 negy
vas mergaites. Jos gimė 4 
mėnesiais pirm laiko.

Italijos Socialistai Remia 
Komunistų Pasiūlymą dėl 

Trieste ir Gorizios
Roma. — Italijos Socialis

tų Partija ragina valdžią 
užgirt komunistų pasiūly
mą — per tiesiogines dery
bas su Jugoslavija susitart 
dėl Trieste dėl Trieste uos- 
to-miesto. Socialistų Parti
ją smerkia krikščionių de
mokratų laikraščiuš, kurie 
puola italų komunistų vadą 
Togliatti už tokį jo planą, 
parvežtą iš Jugoslavijos.

Togliatti, nuvykęs pas 
Jugoslavijos premjerą Tito, 
susitarė su juom siūlyti, 
kad ginčijamas Trieste 
miestas būtų priskirtas I- 
talijai; užtat Italija turi 
pripažint Jugoslavijai pa
sienio miestą Gorizią, o

Trieste miestui turėtų būti 
duota demokratinė savival
dybė Italijos ribose.

Krikščionys demokratai 
ir kiti dešinieji priešinasi 
tam planui ir pageidauja, 
kad Trieste geriau pasilik
tų karinėje talkininkų (an- 
glų-amerikonų) globoje.

GORIZIOS ITALŲ DE
MONSTRACIJA

Gorizia, Italija. — 1,000 
italų čia demonstravo prieš 
siūlymą pervesti Jugoslavi
jai Gorizia miestą mainais 
už Trieste uostamiesčio pri
jungimą Italijai.

ORAS. — Būsią lietaus.
4k

Flushing Meadows, N. Y.
— Visuotinas Jungt. Tautų 

; Seimas vienbalsiai priėmę 
. *i Švediją, Afganistaną ir Is

landiją į Jungt. Tautų or
ganizaciją. Taigi dabar jau. 
54 kraštai yra šios organi
zacijos nariai.

Užsieninis Sovietų minis-
Lake Success, N. Y. — tras Molotovas pirmutinis 

Čilės respublikos delegatas pasveikino tris naujuosius 
dr. Felix N. del Rio uoliai narius: 
parėmė Lenkijos reįkalavi-l 
mą, kad visos Jungtinės 
Tautos sutraukytų diploma
tijos ir prekybos ryšius su 
Franko fašistų valdžia Is
panijoj. Jis priminė, 
Franko 
steigtas su Hitlerio ir Mus- 
solinio talka. Čilės atstovas 
taipgi nurodė, jog karo me
tu Franko palaikė artimus 
ryšius su Vokietija ir Ita
lija prieš demokratinius 
kraštus.

kad
režimas buvo į-

Lėktuvo Nelaimėje Žuvo 2
Žmonės ir Sužeista 18

Cleveland, Ohio. — Sudu
žo lėktuvas, užkliuvęs už 
elektros vielų ir medžių. 
Žuvo abudu lakūnai; sužei
sta 17 keleivių ir viena lėk
tuvo tarnautoja.

IŠ JUNGTINIŲ TAUTŲ SEIMO
New York. — Po keleto 

dienų pertraukos lapkričio 
9 dieną Jungtinių Tautų ge
neralinis seimas vėl laike 
susirinkimą. Turėjo įvykti 
dvi sesijos, bet užteko pra
ilgintos vienos priešpietinės 
sesijos. Laikraščių kores
pondentai ir pašaliniai žiū
rovai stebėjos, kaip gražiai 
ir sklandžiai susirinkimas 
ėjo. Vyriausia priežastis, ži
noma, buvo tame, kad die
notvarkėje nebuvo nė vieno 
pagrindinio klausimo, 
rinkimas svarstė tik

Susi- 
tuos

1 . —-———’. _ 'Jungtinės Tautos Padidėjo Trimis Naujais Nariais; Lapkr.
9 d. Susirinkimas Buvo Nepaprastai Sklandus, Sutartinas

(Nuo musų specialiu korespondento)

dalykus, kuriais nebuvo pa
sidalinimo minčių tarpe di
džiųjų valstybių.

Svarbiausias klausimas 
buvo naujų narių priėmi
mas. Kaip žinoma, seimas 
gali svarstyti ir svarsto 
priėmimą tiktai tų naujų 
rių, kuriuos priimti reko
menduoja Saugumo Tary-

ba. Šį sykį buvo klausimas 
priėmimo Švedijos, Afgani
stano ir Islandijos. Už jų 
priėmimą e n t uziastiškai 
kalbėjo Danijos, Norvegi
jos, Chinijos, Čechoslovaki- 
jos, Irano, Indijos, Lenki
jos, Urugvajaus, Tarybų

vai. Kalbos buvo trumpos.

“Sovietų d e 1 e g a c i - 
ja džiaugsmingai sveikina 
Afganistano, Švedijos ir 
Islandijos priėmimą į Jung
tinių Tautų organizaciją.”’

Kitų tautų delegatai taip
gi nuoširdžiai sveikino tas

Chinu Demokratai ir 
Komunistai Neis i 
Chiango Seimą

Nanking, lapkr. 11.—Chi
nų komunistai ir Demokra
tų Sąjunga atsisakė daly
vauti neva nacionaliame 
(tautos) seime, kurį dabar 
šaukia Chinijos valdovas 
Chiang kai-shekas. Nes tai 

į jo tautininkų partijos 
klastuotas seimas.

su-

Kai atėjo balsavimas, ran
kų pakėlimu šios trys šalys 
tapo priimtos vienbalsiai. 
Vadinasi, Jungtinės Tautos 
padidėjo trimis naujais na
riais.

Kaip žinoma, aplikacijas 
buvo padavusios dar ketu
rios valstybės — Airija, 
Portugalija, Mongo lijos 
Liaudies Respublika ir 
Trans-Jordanija. Bet dėl jų 
priėmimo kilo ginčai Sau
gumo Taryboje, ir jų ‘apli
kacijos nebuvo užgirtos, to- 

(Tąsa 5-tam puslp.)

Jungt. Valstijos Statosi 
Atominius Lėktuvus ir 
Atom-Rakietas

Washington. — Amerikos 
armijos vadai užsakė vienai 
didelei kompanijai, kad sta
tytų motorus atominiams 
orlaiviams, kurie bus lakū
nų vairuojami. Kartu tobu
linami atominės rakietos ir 
atom-lėktuvai be vairuoto
jų.

Teheran. — Irano Liau
dies Partija kaltina val
džios žandarus, kad jie da
lyvavo papjovime dviejų tos 
partijos narių.

t'' - ta V
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Sovietinė Baltarusija yra 
broliškas kaimynas Tarybų 
Lietuvos. Ji užima 90,000 
ketvirtainių mylių plotą ir 
turi apie 10,500,000 gyven
tojų. Baltarusijoj prasideda 
ir Nemunas, kuris yra visų 
Lietuvos upių tėvas. Balta
rusija dar karo išvakarėse 
perleido • tarybinei Lietuvai 
tam tikrus savo plotus, kur 
gyvena nemažas skaičius 
lietuvių.

Baltarusija baisiai nuo 
karo nukentėjo, kaip Lietu
va arba dar daugiau. Apie
ją paduoda įdomių žinių ji namai. 
Boris Gotcevas, kuris ten D / 
daug kartų . lankėsi pirma jar reikės nudirb-
karo ir po jo. Jis rašo: - - - - -

1944 met. Baltarusijoj jau 
buvo išleista 252 skirtingos 
knygos ir brošiūros 8,425,- 
000 egzempliorų skaičiuje.
1945 metais knygų kiekis 
viršijo kelis kartus 1944 
metų, o 1946 metais dar 
daugiau išleista. Į du metus 
Baltrusijoj buvo atsteigta 
arba naujai pastatyta 5.000 
fabriku, dirbtuvių ir kitu 
industrinių įmonių. Šąli vėl 
sumargino mašinų ir trak
torių stotys; kur vokiečiai 
paliko krūvas akmenų ir 
griuvėsių jau vėl stovi nau-

Kalbant Apie Taikos Problemas
Kada Japonijos imperialistai, Vokietijos ir Italijos 

fašistai užpuolė mūsų šalį, tai netrukus prasidėjo mobi
lizacija. Į Jungtinių Valstijų ginkluotas jėgas buvo pa
šaukta apie penkiolika milionų vyrų. Virš miliono tar
navo ir moterų! •'

Miestai tik margavo iškabomis su piešiniais — ka
reivių, jūreivių, lakūnų ir laisvės obalsiais. Taip mes 
mobilizavomės karui už demokratijos teises. Taip mes iš
leidome į karinę tarnybą savo sūnus, brolius ir seseris!

Tuojau pradėjo marguoti languose žvaigždės — po 
vieną, dvi, tris ir daugiau. Reiškia, iš to namo tiek buvo 
karo tarnyboj. Netrukus jau pasirodė auksinės spalvos 
žvaigždės, tai ženklas tų, kurie atidavė gyvastį kovoje 
prieš hitlerizmą, fašizmą ir japonišką imperializmą. Ir 
kol karas baigėsi, tai mūsų šalis turėjo virš miliono nuo
stolių — užmuštų, mirusių ir sužeistų! 
keli milionai motinų, tėvų, brolių, seserų, žmonų ir vai
kų pergyveno širdies skausmą! Bet mūsų nuostoliai 
žmonėmis kur kas mažesni, kaip kitų tautų. Jugoslavija 
neteko 1,750,000 vien užmuštų piliečių! Lenkija neteko 
apie 5,000,000, savo piliečių! Tarybų Sąjunga virš 7,- 
000,000!

Karas baigėsi pergale. Ją laimėjome todėl, kad mar
šalo Stalino ir prezidento Roosevelto bendradarbiavimo 
taktika tarp Sovietų ir Amerikos buvo teisinga. Kol 
Amerika mobilizavosi, mokė savo armijos, laivyno ir or- 
laivyno jėgas, tai Sovietų Sąjunga pati viena tris metus 
kariavo prieš Hitlerio ir jo talkininkų jėgas. Jeigu ne 
Sovietų Sąjungos sugebėjimas ne vien atlaikyti, bet ir 
mušti Hitlerio armiją, tai mes būtume pralaimėję karą. 
Ne vien puolimui, bet ir apsigynimui mes ginkluotų jėgų 
karo pradžioj neturėjome. Joms sumobilizuoti ir išla
vinti neužteko mėnesio, kito. Gi priešai būtų nelaukę, 
kol mes pasiruošime. Tik tarybinė galybė sulaikė prie
šus nuo laimėjimo ir suteikė mums progos pasiruošti 
bendram galutinam smūgiui.
! Karas, prieš hitlerinę Vokietiją baigėsi virš metai ir 
pusė atgal. Prieš virš metus laiko parblokšta buvo ir 
Japonija. Karą laimėjus, pradėjo iš tarnybos grįžti mū
sų sūnūs, broliai ir giminės.

“Welcome!” “Welcome!” tik margavo virš durų ir 
langų. Reiškia, saviškiai nuoširdžiai sveikino grįžtan
čius iš karo tarnybos. Jie džiaugėsi! Bet ne visi tą lai
mę turėjo iškabinti sveikinančiais obalsiais iškabas. Apie 
400,000 liko ten, kur jie kovojo, kur jie mirė! Niekados 
jie daugiau nematys saviškių, niekados jie negrįš! Jie 
liko Afrikoj, Italijoj, Francijoj, Vokietijoj, ant daugybės 
salų Ramiajame Vandenyne! '

“Welcome!” dar ir dabar matome, tai vienur, tai ki
tur. Reiškia, dar vis eina demobilizavimas armijos, lai
vyno ir orlaivyno. Bet dar milionai tėvų, motinų, brolių 
ir seserų negali iškabinti sveikinimų su tokiais obalsiais. 
Kodėl?

Todėl, kad mūsų šalies vadai laiko Amerikos ginkluo
tas jėgas veik visose pasaulio šalyse. Jungtinių Tau
tų organizaciją sudaro 51 valstybė ir valstybėlė. Ameri
kos armija, laivynas ir orlaivynas turi savo karines ba
zes net 53-se šalyse! Mūsų sūnūs yra Chinijoj, Irake, 
Liberijoj, Panamoj, Filipinuose, Islandijoj ir kitur. Mū
sų šalies armijos ir laivyno vadai pristeigė šimtus kari
nių bazių. Jie didžiuojasi, kad “nėra pasaulyj vietos”, į 
kurią lėktuvai “B-36 negalėtų numesti atomines bom
bas.’” Bet, kad tos bazės būtų jų rankose, tai ten turi 
būti Amerikos kareiviai, jūrininkai ir lakūnai, mūsų sū
nūs, broliai ir giminės! Todėl tėvai, motinos, žmonos ir 
vaikai negali džiaugtis saviškių pargrįžimu ir iškabinti 
sveikinimą: “Welcome!”

Kodėl taip yra? Todėl, kad nors vyriausybės žmonės 
kalba už taiką, bet jie karo pasiruošimui išleidžia 80% 
visų valdiškų įplaukų. Reiškia, jie nelabai tiki į taiką. 
O vienos šalies didelis apsiginklavimas verčia ir kitas tą 
patį daryti,, verčia lenktyniuoti — kad pirmiau apsigink- 
luot, kad pirmiau būti pasirengus karui. Tai ne ta poli
tika, kurios laikėsi velionis prezidentas Rooseveltas ir 
kurią pasižadėjo po jo mirties vykinti Mr. Trumanas. 
Tai politika Hooverio, Vandenbergo, Tafto ir kitų repub- 
likonų. Tai politika, kuri siūlo mūsų šalies, piliečiams 
didesnius taksus, daugiau karo ginklų, bet mažiau gyve
nimo reikmenų.

Rooseveltas buvo sumanytojas steigimo Jungtinių 
Tautų organizacijos taikos palaikymui. Tokia organiza
cija dabar yra. Jeigu visos valstybės nuoširdžiai ją rem
tų, tai nereikėtų ginkluotis, mažėtų karo pavojus. Bet 
to negalima atsiekti laikant armiją 53-jose kitose šalyse, 
siekiant pasiimti 623 salas Ramiajame Vandenyne ir 
steigti dardaugiau karo bazių. Karas — yra tąsa politi- po kitai ligoninės ir pabai-

Politika, kuri veda prie didesnio apsiginklavimo, goj 1945 metų jau ligoninių 
bazių visame pasaulyj, tai nėra taikos politika, buvo su 23,000 lovų. Dar

Darbo daug nudirbta, bet
Henry A. Wallace (dešinėje) tariasi su James Roo

sevelt (viduryje) ir sen. Alben W. Barkley, Kentucky 
demokratu, pirm pradėjimo Kalifornijoj nacionalio 
maršruto už kandidatus. Bet Wallace demokratus iš 
anksto Įspėjo, sakydamas: “yra vienatinis būdas, ku
riuo demokratai begali atgauti kontrolę — jie turi 
progresyvėti.”

steigimo

ti, kad viskas būtų atstatv- 
Wlaro laikais Baltarusija ta, kas buvo pirma hitleri- 

buvo tamsybėj ir varge. : 
Apie teatrą, judžius, laik
raščius ir knygas šimtai : 
tūkstančių baltarusių nei : 
negirdėjo. Mirtis siautė, 
įvairios ligos viešpatavo. 
Kas 5-tas kūdikis iš gimu
sių mirdavo nesulaukęs 
20-ties metų. Visoj Baltaru
sijoj buvo tiktai 495 dakta
rai.

Revoliucija ir tarybinė 
tvarka Baltarusiją pakėlė į 

Milionas šeimų,, pirmaeilių kultūrinių šalių 
eiles. Mokslo Akademijos, 
u n i v e rsitetas, aukštesnio 
mokslo mokyklos padengė 
šalį. Aukšto laipsnio pasie
kė knygų gaminimas. Bal
tarusiai skaitė savo prigim
toj kalboj Puškino, Ler
montovo, Tolstojaus, Gogo
lio, Gorkio, Ševčenkos ir ki
tu literatu veikalus. Mins
kas buvo širdis šalies kultū
ros. Baltarusijos drama
tiškas teatras, operos, bale
tai, konservatorijos buvo 
žinomos ir užsieny j. Pirma 
karo Baltarusijoj jau buvo 
4,716 daktarų, arba devy
nis kartu daugiau, kaip prie 
caro. A p š v i e t a pasiekė 
aukšto laipsnio. Ligoninių 
šalyj jau buvo pakankamai. 
Industrija padarė milžiniš
kus atsiekimus. Darbinin
kų, valstiečių ir inteligenti
jos gyvenimas gerėjo metai 
nuo metu.

Ir štai Hitlerio karas. Jis 
baisiai sunaikino Baltarusi
ją. Jos miestai — Mins
kas, Bobruiskas, Gomelis, 
Vitebskas, — teatrai, kny
gynai ir mokyklos virto 
griuvėsių krūvomis. Vien. 
Minske vokiečiai sunaikino 
47 mokyklas, 24 vaikų so
delius, 27 vaikų auklėjimo įdėti į Baltrusijos 
centrus, 9 akademijos insti- per penkis metus 6,950,000,- 
tutus, 8 ligonines, daugybę 000 rublių, 
knygynų ir namų.

Kada Baltarusija buvo 
išlaisvinta,.tai ne vien ras
ta jos miestai, mokyklos, 
knygynai ir namai sugriau
ti, bet dingę buvo ir daug 
žmonių. Šimtus tūkstančių 
vokiečiai išsivarė į kator
gos darbus Vokietijon, de
šimtis tūkstančių žmonių 
jie nukankino. Atrodė, kad 
sunku bus pradėti naujai 
gj^enimas.

Bet liaudis rinkosi iš gi
rių, iš žemės urvų, grįžo iš 
vokiečių nelaisvės ir ėmėsi 
•darbo. Prabėgo metai ir vėl 
atgijo kultūrinės ir moksli
nės įstaigos— universitetas, 
akademijos^ medicinos in
stitutai, teatrai, judžiai. Po 
to, kai Baltarusija buvo iš
laisvinta, į metus laiko jau 
ėjo 12 dienraščių, skiriamų 
visai šaliai, 172 miestų ir 
rajonų laikraščiai, įsteigta 
2,000 vietinių knygynų, 8 
muziejai, 103 kultūros na
mai, 230 apšvietos kliubų ir 
42,554 s t u b o s -skaityklos.

Kaip iš grabo kėlėsi viena

ninku antnludimo. Naujas 
Penkių Metu Planas siūlo 
milžiniškus darbus Baltru
sijos žmonėms.

Kai jis bus pravestas gy
venimam tai 1950 metais 
Baltrusija vėl bus turtingas 
ir gražus kraštas, kurio 
piliečiai džiaugsis gyveni
mu. Keliai, plentai ir gelž- 
keliai pralenks prieškarinę 
padėtį. Mokyklų siekia tu
rėti 11,500 su 1,500,000 mo
kiniu. Bus 44 moksliniai in
stitutai ir akademijos, ku
rie paruoš 9,050 mokytojų 
aukštenėms mokykloms ir 
15,000 žemesnėms. Augštes- 
nes mokyklas lankys iki 
19,000 studentų, o vidutines 
apie 50,000. Ligoninių tink
las bus reikalingame kie
kyj. Teatrų, ir kino įstaigų 
bus vien Minske, Gomely j, 
Mozyre, Polocke, Baranovi
čiuose ir Breste 30 naujų.

Baltrusija siekia 1950 
metais turėti iki 7,000 dak
tarų, tai 14 kartų daugiau, 
kaip prie

Tarybų 
kių Metų 
kad 1950 
galimybė

Elektros jėgos 650,000,- 
000 kilovatų - valandų; dur
pių 4,162,000 tonų; metalui 
apdirbimo 4,325 mašinos; 
traktorių — 5,000; cemento 
— 320,000 tonų; langinių 
stiklų — 5,000,000 ketvirtai
nių metrų; medžio — 11,- 
100,000 kubiškų metrų;1 ap
dirbto medžio^— 1,800,000 
kub. metrų; 46,000 tonų mė
sos, 10,000 sviesto 
tonų žuvies.

Tarybų Sąjunga

caro.
Baltrusijai Pen-
Planas numato, 

metais jos metinė 
bus:

numatė 
reikalus

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
VILNIAUS MOKYKLOSE 

Vaikų Choras
VILNIAUS 25-oje mo

kykloje, mokytojo Kuosos 
iniciatyva, suorganizuotas 
aštuoniasdešimties vaikų 
choras. Šis choras turi tur
tingą repertuarą ir netru
kus jį galėsime išgirsti per 
Vilniaus radiją vaikų va
landėlėse. Be to, mokykloje 
veikia tautiniu šokiu rate
lis, vadovaujamas mokyto
jos Obakevičiūtės. Vaikai 
mokosi ir sudėtingesnių 
tautinių šokių. Tokiuose ra
teliuose vaikai jau nuo ma
žens įpranta linksmai ir 
naudingai sunaudoti savo 
laisvalaiki, v

MOKYTOJAI VADO
VAUJA SAVIVEIKLAI

Vilniaus II gimnazijos 
vadovybė sudarė mokinių 
saviveiklos darbo planą, ku
riuo kiekvienas mokytojas 
įpareigojamas rūpintis ko
kia nors saviveiklos sriti
mi. Šiuo metu gimnazijoje 
veikia žvairūs saviveiklos 
būreliai: literatūros, istori
jos, muzikos ir kiti.

Sekmadienį, rugsėjo 15 d. 
gimnazijos patalpose įvyko 
muzikos būrelio steigiama
sis susirinkimas. Progra
moje mok. Šližys skaitė pa
skaitą apie lietuvių liaudies 
dainas. Meninę dalį išpildė 
150-ties mokinių choras.

pas busimuosius 
mokytojus

Pedagoginiame Institute 
veikia puikiai pastatyti li
teratūros ir kritikos, spor
to, tautinių šokių, gamtos 
mokslų ir pedagogikos bū
reliai,

Tautinių šokių būrelyje 
dalyvauja apie 60 studentų 
ir studenčių, šiomis dieno
mis jis ruošiasi Vilniaus 
meninių saviveiklos pajėgų 
apžiūrai.

Jau paruoštas šių metų 
instituto sienlaikraščio 
“Nauja Vaga” pirmasis nu
meris. Vėliau sienlaikraš
čiai bu^ leidžiami kiekvieno 
fakulteto atskirai.

Bus statomi 
nauji' gyvennamiai, fabri
kai, elektros pajėgos gami
nimo stotys ir nutiesiama 
keliai. Žemės apsėjimas ir 
apdirbimas siekiama pakel
ti iki 5,300,000 hektarų ja
vų pasėliams ir 690,000 hek
tarų bulvių, daržovių, melo- 
nų ir kitų kultūrinių aug
menų. Apdrėkinimas ir ap- 
sausinimas turi pasiekti 
270,000 hektarų plotą.

Arkliu kiekį pakelti iki 
770,000; galvijų — 2,860,- 
000; avių —- 2,900,000; kiau
lių — 2,600„000 ir t.t.

Dideli planai ir darbai 
laukia šalį. Tarybų Baltru
sijos liaudis, kaip ir visos 
Tarybų Sąjungos liaudis, 
trokšta taikos. Tik taikos 
padėtyj galima sėkmingai 
atstatyti karo nuteriotą ša
lį, vystyti plėtimą industri
jos ir žemdirbystės, * kultu- lovatų pajėgumo hidroelek- 
ros ir mokslo reikalus taip, trinė. Jau baigtas sienų 

statymas ir pradėtas stogo 
dengimas. Dabar naujaja
me korpuse, mechanikui 
Mikalauskui vadovaujant, 
vyksta turbinos montažas.

Didžiosios Spalio socialis
tinės 

pa- metinių 
sužibės

kad visiems respublikos pi
liečiams būtų malonu ir 
smagu gyventi.
' D. M. š.

Washington. — Parlekią 
gįen. L. D. Clay, amerikonų 
karinio gubernatoriaus 
vaduotojas Vokietijai.

VILNIAUS OPEROS IR 
BALETO RŪMAI

VILNIUS. — Rekons- 
truavimo, remonto ir pra
plėtimo darbai vykdomi 
buvusiuose Vilniaus dramos 
teatro rūmuose, pritaikant 
juos valstybiniam operos ir 
baleto teatrui.

Įrengimams ir statybai 
asignuota 2,800,000 rublių. 
Pertvarkyti abu viršutiniai 
aukštai— salė repeticijoms, 
artistų rūbinė, rūkomieji 
kambariai.

Statybininkų kolektyvas 
baigė patalpų dažymą ir 
pradėjo dėti parketą. Mū
rininkai stato pagalbinį pa
statą dekoracijoms ir buta
forijai. Atliekami išoriniai 
puošimo darbai.

Visas teatro įrengimas: 
baldai, lempos, papuošimai 
pargindiniai pakeis patalpų 
vaizdą, suteiks joms jauku
mą. Bus pakabinta nauja 
puiki liustra, balkonų bar
jerai bus dengti aksomu. .

LIAUDIES KOVŲ 
PARODA

VILNIUS. — Vilniaus 
Revoliucijos Muziejus ruo
šia kilnojamą Lietuvos 
liaudies kovų parodą.

Eksponatai parodo vokie
čių šeimininkavimą Lietu
voje per 1914 — 1918 metų 
imperialistinį karą; jų žiau
rumus, gyventojų žudymus.

Atskiri eskponatai skiria
mi Tarybų valdžios 1919 
metais organizavimui paro
dyti. Didelio formato albu
muose surinktos nuotrau
kos iš smetoniškos prie
spaudos laikų. Nelegali 
spauda, komunistų partijos 
išleistų proklamacijų foto- 
reprodukcijos — visa tai 
nušviečia mūsų proletaria
to kovas už darbo žmonių 
laisvę. Plačiai pavaizduoti 
1940 - 41 metų įvykiai: 
Liaudies Seimo rinkimai, 
Lietuvos įsijungimas į TS 
RS tautų šeimą, rinkimai 
į TSRS Aukščiausiąją Ta- 
rybą.

Gausūs eksponatai paro
do vokiškųjų fašistų žiau
rumus okupacijos metu.

Parodoje parodyti mūsų 
narsiųjų partizanų žygiai, 
išstatyti Tarybų Sąjungos 
Didvyrių Marijos Melnikai- 
tės, Apyvalos ir Urbonavi
čiaus portretai.

Ruošiamoji Revol. Muzie
jaus kilnojamoji paroda 
bus surengta eilėje respub
likos miestų. Ji įneš didelį 
indėlį į politinį masių auk
lėjimo darbą, duos galimy
bę plačiausiai visuomenei ir 
ypač jaunimui susipažinti 
su Lietuvos liaudies kova 
dėl savo teisių.

ir

TRĄŠŲ FABRIKAS “AR
TOJAS” GAMYBOS 
IŠVAKARĖSE

Klaipėda. — Statybos 
montažo kontora Nr.
smarkiu tempu atstato di
džiausią Pabaltijo minerali
nių trąšų fabriką “Arto
jas.” Didesnė cechų dalis 
jau paruošta gamybai, atre
montuotas pagrindinis ce
chas ir kiti fabriko įrengi
mai.

Fabriko pajėgumas bus 
nuolatos didinamas. Penk
mečio metu jis ne tik pa
sieks prieškarinį lygį, bet ir 
žymiai jį viršys.

ELEKTRINĖ KAIME
Vilkaviškis (ELTA). Vii- medžiaga, 

kaviškio valsčiaus, Kisliškio 
kaime statoma nauja 40 ki-

Statybinių ir Miško Me
džiagų Prekyba

Stiklas, kalkės, alebast
ras, geležies ir medžio dir
biniai statyboms — visą tą 
gyventojai artimiausiu lai
ku galės laisvai įsigyti sta
tybinių medžiagų komerci
nėse krautuvėse, steigiamo
se Vilniuje ir Kaune. Šiuo
se miestuose, taip pat Šiau
liuose, steigiami 3 miško 
medžiagos sandėliai. Juose 
bus laisvai pardavinėjamos 
malkos ir statybinė' miško

ALEBASTRO FABRIKAS
ŠIAULIAI. — Čia stato

mas pirmasis Tarybų Lietu
vos alebastro fabrikas.

Gamyklą sudarys pagrin
dinis 8 metr. aukščio pasta
tas, kuriame bus įrengti 3 
skyriai: smulkinimo, mali
mo ir virinimo. Cechus 
jungs dengtas susisiekimo 
tunelis. Fabriko teritorija 
apims 6 hektarų žemės plo
tą. Speciali šaka sujungs 
fabriką su geležinkelio lini
ja.

Mūrininkai jau baigia 
centrinio korpuso sienų sta
tybą. Betonuotojai užpila 
mišiniu pagrindus mašinų 
stovams ir geležinėms kolo
noms. Artimiausiu laiku 
bus pradėtas stogų dengi
mas ir vidujinių įrengimų 
darbai. Supiltas geležinke
lio šakos pylimas. Dabar 
bus dedami bėgiai.

Iš broliškųjų respublikų 
gauta .įrengimų dalis: kati
lai, trauktuvai, girnos. Ga
myklos darbas vyks mecha
nizuotu būdu.

Gamykla teiks respubli
kos statyboms 10,000 tonų 
alebastro per metus.

14,000 Dėžučių Žuvų 
Konservų

Klaipėda.— Žuvų konser
vų fabriko kolektyvo dir
bantieji pasižadėjo iki Di
džiosios Suaižo revoliucijos 
šventės įvyKdyti metinį pla
ną.

Fabrike gaminami žuvų 
konservai aliejuje ir toma- 
tuose. Nuo fabriko paleidi
mo dienos iki šiol jau' paga
minta 10,000 dėžučių kon
servų tomą tuose ir 4,000 

Komercinė statybinių ir aliejuje.
miško medžiagų prekyba 
bus nuolat plečiama.

revoliucijos 29-ųjų 
išvakarėse kaime 
elektros lemputės.

PASKAITOS PER 
VIETINĮ RADIJĄ

Ukmergė. — Prie kultū
ros namų suorganizuota 
lektorių grupė iš 30 asmenų 
— mokytojų, gydytojų ir 
kitų specialistų. Jie siste
mingai skaito per radiją 
paskaitas bei pranešimus

PALEISTAS KLIJŲ 
FABRIKAS

Kaišiadorys. — Vietinio 
klijų fabriko kolektyvas, 
prieš terminą užbaigęs fab
riko remontą bei įrengimų 
montavimą, jau pradėjo ga
minti klijus bei technikinius visuomeninėmis, politinėmis 
aliejus. ir mokslinėmis temomis.
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Pas Roosevelto Kapą
Rašo Inžinierius Gabrėnas

(Pabaiga)

Privažiavom vartus, kur, 
iš devinto kelio, reikėjo 
suktis į kairę — į siaurą 
keliuką, kuris per Roose
velto ūkį vedė j kiemą. Prie 
vartų buvo sargo būdelė; 
bet joje sargo nebuvo. Kai 
privažiavom kiemą, ten ra
dom ir sargą. Jis mums 
mandagiai nurodė, kur pa
sistatyti automobilių ir per 
kur įeiti į trobesius.

Mes jau radome pristaty
tų daug automobilių. Dabar 
pradėjo jau ir lynoti; lyg 
pati gamta būtų pravirkusį 
ant milžino kapo.

Roosevelto ūkis, — apie 
30 akrų žemės sklypas, nuo 
9-to kelio tęsėsi vakarų 
link Hudsono paupiu. Siau
ri, n e g r į s t i keliukai, 
vingiuoti takeliai 
šian ir ten ūkiško sty- 
liaus t r o b ė s i a i sudaro 
išvaizdą kaip bile gero ūki
ninko ūkis. Bet jau medžių, 
medžių ir dar medžių. Jų 
visur pilna. Jis medžius my
lėjo.

Pirmiausia mes nutarėm 
aplankyti Roosevelt Memo- akcijonieriai pradeda per
nai Library, šis pastatas 
yra pailgai keturkampis su 
pora skvernų galuose išsi
kišančių pietų link. Jis yra 
vieno aukščio iš tamsiai ru
do, vietinių kalnų, akmens 
ir turintis tamsaus šleito 
statų stogą, 
gero ūkininko daržinė, tik, 
žinoma, gražesnis. Kadangi 
Rooseveltas nemėgo aukš
tom frazėm švaistytis apie 
save, tai jis tą pastatą pa
vadino knygynu. Bet ištik- 
rųjų tai yra muziejus. Tie
sa, kad ten tik vieno žmo
gaus rinkinys ir vienos 
gentkartės laikotarpio. Bet nių savo dienų, 
tas žmogus buvo Franklin 
Delano Rooseveltas, ketu- 
rius sykius išrinktas Jungt. 
Valst. prezidento vietai ir 
išrinktas didele didžiuma 
darbo žmonių balsų.

Ten yra sudėta rinkinys 
ne tik tų brangesnių daik
tų, kuriuos jis surinko savo 
ilgos prezidentystės laikais, 
bet ir tų menkų dalykėlių, 
kuriuos jis mylėjo dar bū
damas kūdikiu. Ten randa
si laivų modeliai, kuriais 
jis dar vaiku būdamas žaiz- 
davo paupyje, ten randasi 
jo užrašų knygutė, kurioje 
jis prašo Kalėdų Dieduko 
dovanų; ten, po stiklu, ran
dasi ir ta garsioji Fedora, 
sena kepurė, kurią jis dė
vėdavo rinkimų vajuose ir 
pliekdavo kailį republikonų 
atžagareiviams ir visiems 
kitiems pelnagrobiams. Im
ant paskirai kiekvieną da
lykėlį, tame muziejuje, nė
ra jie koki ten brangumy- 
nai, nei aukšti dailės kuri
niai. Bet, abelnai, visus im
ant, kadangi jie visi remia
si Roosevelto charaktoriaus 
pagrindu, tai sudaro sielą 
žadinantį įspūdį.

Mudu su uošviu tai be
veik paskubomis perėjome 
tą muziejų, dėl to, kad mes 
nesame tiek daug apsiskai
tę ir nekurie mažesni daly
kėliai neturėjo mums tokios 
didelės svarbos. Bet Lauri
naičiai ir mano sūnus Povi
las nuodugniai viską tėmy- 
jo todėl, kad jų protas dar 
labai aštrus ir jų visas gy
venimas dar priekyje. Tai 
jiem ir reikia daugiau la
vintis, kad būtų lengviau ir
tis prieš gyvenimo bangas.

Bet keletas dalykų ir man 
puolė į akį. Pirmas, tai 
Roosevelto statula iš juodo 
marmuro. Ten Rooseveltas 
atvaizduotas plačia šypse- lis yra nedidukas, jo sienas 
na, dideliu smakru, kaip beveik pilnai dengia knygų 
kad jį laikraščių karikatū- lentynos. Taip pat apysenis

ristai atvaizduodavo, ir ilga 
cigarnyčia dantyse. Tas di
delis smakras yra svarbus 
jo charaktoriaus bruožas. 
Jis visuomet žinojo, kaip, 
kur ir kada tą smakrą at
kišti, kad darbo žmonių 
priešai, jį puldami, neužduo- 
tų jam per nosį. Antras da
lykėlis tai Chinijos komuni
sto kareivio pieštas Roose
velto paveikslas. Ten jis at
vaizduojamas apyjaunis, 
kietai sučiauptomis lūpo
mis, užsimąsčiusiu veidu ir 
žydriomis akimis, metan
čiomis žvilgsnį kur tai į to
lį, virš minios, lyg jis ten 
matytų giedrųjį rytojaus 
gyvenimo horizontą. Galuti
nai, jau beveik einant iš 
muziejaus, man puolė į akis 
rekordas Roosevelto kelio
nių. Į mėnulį yra 240,000 
mylių. Rooseveltas yra iš
keliavęs 263,000 mylių. Ne 
kaip dabartinis prez. Tru- 
manas, kuris važinėjasi lai
veliu tik apie Washingtona, 
arba skubi pas mamę į Mi
ssouri. I

karpetas dengia grindis; 
po kėdžių stovi pasienyj ir 
rašomasis stalas stovi prie 
šiaurinio lango. Ant stalo 
elektros lempukė, pluokštas 
popierių, keletas knygų, 
rūkoriaus pelenų lėkštelė ir

P r i e galo stalo 
stovi diktas kriukis ir inva
lido kėdė ant tekinių. Ka
dangi Rooseveltas nevisai 
galėjo valdyti kojas, jis 
vartodavo tą kriukį ir kėdę 
beveik nuolatos.

Viskas jo raštinėje stovi

Kuomet ^republikonų re

daug reikalauti naujų poli
tinių koncesijų pelnagrobių 
naudai, Rooseveltas visuo
met surasdavo laiko ir pa
jėgų būti pačiame gyveni
mo sūkuryje. Ar tai strei
kas Pennsylvanijoj, ar mū- 

Atrodo, kaip šio laukas Afrikoj, ar svar
bi konferencija Kaukaze, 
Rooseveltas visuomet rado
si ten, kur gyvenimas la
biausiai verda ir kunkuliuo
ja.

Praleidę apie porą valan
dų muziejuje, einame į Roo
sevelto namus, kur jis gimė, 
augo ir .gyveno iki paskuti-

darbo dienos, nežinodamas, 
kad tai jau buvo paskutinė. 
Jei to kambario sienos pra
šnekėtų, jos labai daug pa
sakytų apie to žmogaus es
mę.

Iš priemenės į viršų ve
dančias laiptais užeinam į 
antrą aukštą. Čia randasi 
beveik visi miegamieji kam
bariai su tokiais pat roose- 
veltinio skonio paprastais į- 
rengimais. Čia yra jo moti
nos kambarys, čia vienam 
iš tų kambarių nakvojo net 
ir Anglijos karalius su savo 
pačia, kuomet jis čia lankė
si anais metais. Čia randa
si kambariukas jo studen
tavimo laikų, kuris yra pil
nas vėliavukių ir kitokių 
jaunuolio mėgiamų nieknie
kių, čia yra kambarys, ku
riame Rooseveltas gimė.

Jame stovi didelė medinė 
lova, seno stiliaus komodė, 
pora kėdžių ir ant adveri- 
jos užlipinta užrašas: “Čia 
gimė Franklin Delano Roo
sevelt.”

Žemiau 
iš jo tėvo 
sausio 30

“šiandien mano žmona 
pagimdė man sūnų. Jis sve
ria dešimt svarų, be dra-

randasi ištrauka 
dienyno 1882 m. 
d."

Mano uošvis pažiūrėjo į 
užrašą ir sako: “Žiūrėk, 
žentai, nagi aš gimiau 1881- 
ais metais. Tai aš už jį esu 
metais senesnis. Jei giltinei 
jau taip reikėjo novabran- 
cų, tai, į jo vietą, būtų ga
lėjusi mane griebti, o jį pa
likti dar ilgiau padirbėt 
mums varguoliams.”

Apleidome Roosevelto na
mus jau gerokai popietyje. 
Pradėjo dar smarkiau ly
noti. Pagaliau einame pas 
■Roosevelto kapą.

Einam siauru žvyro ta
keliu, kuris vingiuojasi tar
pe obelių. Obuolių daug pri
kritusių ant žemės; kiti

Per sodną, vingiuotu ta
keliu, pro rožių darželi įei
nam iš pietų, per priekines 
duris į didelę priemenę. Na
mas atrodo lyg sulipintas iš 
keleto pastatų. Jis yra miš
rios architektūros ir me
džiagos; todėl, kad Roose- 
veltų šeimai didėjant, jie 
didino ir namo patalpas a- 
pie senąją stubą, kurią jo 
senelis pastatė dar 1826-ais 
metais. Dabar jis yra vieto
mis trijų aukštų, turi kelio- 
liką kambarių ir paprastai 
įrengtas.

įžengęs per slenkstį į 
priemene, po dešinei matai 
laiptus vedančius į viršų, 
priekyj Roosevelto privati- sveria žemyn obelių šakas, 
nė raštinė ir kairėje garsu- Laurinaitis, kuris turi ne
šis pietinis svečių kamba- blogą sensą humoristikoj, 
rys, kur Rooseveltai pralei- sako: “Girdėjau, kad rę
sdavo liuoslaikį ir kur pri- publikonų partijos , pirmi- 
imdavo svečius.

Tas kambarys turi apie 
30 pėdų ilgio ir 20 pločio. 
Jis turi malkomis kūrenamą 
krosnį kiekvienam jo gale, 
daug langų, porą apysenių 
karpetų ant grindų, du el
ektrinių lempučių liktorius, 
kabančius lubose ir daug ra, lyg sakydama, kad čia 
kėdžių, sofų ir staliukų. Jo ne vieta juokauti. Albertas 

nutilo. Bet mes vistiek nu
sišypsojom todėl, kad tas jo 
pasakymas buvo labai į taš-

ninkas Reece reikalauja pa
dvigubint sargybą ant 
Roosevelto kapo; bo jis bi
josi, kad Rooseveltas, atsi
kėlęs, nepradėtų rinkimo 
vajaus varyti ir vėl repub- 
likonams kailį karšti.” Pra
nė metė žvilgsnį į savo vy-

kėdžių, sofų ir staliukų. Jo 
rakandai atrodo paprasti, 
apyseniai ii- nebrangios rū
šies.

Mano uošvis negalėjo atsi- 
dyvyt, kad toks garsus žmo
gus, kaip Rooseveltas, ne
galėjo turėti minkštais di- desėtkų sieksnių nuo jo na- 
vonais išklotų grindų, šil
kais muštų kėdžių ir auksu 
zalatintų visų kitų baldų. 
Jis man sako: “Net ir mūsų 
klebonas turi geresnį for- 
ničių.” Aš uošviui patėmi- 
įau, kad Rooseveltas galėjo, 
bet nenorėjo.

Priekyje priemenės, tar
pe svečių kambario ir poros 
miegamųjų, randasi Roose
velto raštinė. Tas kambarė-

Pasiekėme ir Roosevelto 
kapą. Jis randasi už keleto

rengtas militarine unifor
ma ir po ginklu, kaip kad 
Arlington© kapinėse prie 
nežinomo kareivio kapo. Jis 
nemaršuoja nuo vieno iki ki 
to galo kapo su šautuvu ant 
peties, su prašmatna kario 
mina veide ir militariu 
žingsniu smarkiai sumuš
damas kulnimis prieš kiek
vieną apsisukimą, Tas sar
gas rimtas, užsimąsčiusiu 
veidu, apsirengęs paprasta 
melsva uniforma tik tam, 
kad jį būtų galima išskirti 
iš minios, ramiai sau stovi 
prie vartelių ir daboja, kad 
publika neišskintų gėlių ir 
neišsinešiotų kaipo souve
nirs.

Jau virš šimtas metų,' 
kaip Roosevelto protėviai 
tuos medelius susodino ir 
vartojo tą darželį, kaipo 
kvietkyną. Ten rūpestingai 
prisodintos rožių ir kitokių 
kvietkelių lysės. Tarpe jų 
vingiuojąs! žvyro takeliai. 
Pačiame viduryje darželio 
randasi plotelis žalios kaip 
gelumbės pievukės. Ten ir
gi pačiame viduryje tos pie
vukės stovi Roosevelto ka
po ženklas. Jis nėra dangų 
siekiantis granito pamink
las, nei jokis garsios ar
chitektūros pastatas. Roo
sevelto kapo paminklėlis, 
antkapis, yra tik trijų pėdų 
aukščio, baltas, Vermont 
marmuro, keturkampis ak
menėlis. Vakariniarųe jo šo
ne užrašas: “Franklin De
lano Roosevelt 1Š82-1945”. 
Žemiau to užrašo randasi 
krtas: “Anna Eleanor Roo
sevelt — 1884 - 19....” An
trojo užrašo metų skaitlinė 
dar neužbaigta todėl, kad 
jo žmona, Mrs. Rooseveltie- 
nė, dar tebegyvena.

Priekyje to paminklėlio, 
už viso darželio lyseles ma
žiausia, bet iš visų svar
biausia, kokių gal 8-nių pė
dų ilgio ir 4-rių pločio, 
kvietkelių lyselė. Tiesiogi
niai po ja, penkių ar šešių 
pėdų gylyje amžinai ilsisi 
Rooseveltas. Priegalvyje 
kapo auga krūmas raudonų 
rožių. Tarpe jų įsmeigta 
maža Amerikos vėliavukė. 
Likusioji dalis kapo apso
dinta našlaitėlėmis, kurios, 
smulkiam lietui lyjant, liūd
nai galveles nulenkia — lyg 
minia vargdienių ašaromis,
— savo rasa vilgo Roose
velto kapą.

Dar sykį pažvelgiau į tą 
paprastą, bet jausmus ža
dinantį reginį.

Švino spalvos dangus 
gaubė žemę. Ten, horizonte, 
kalnų viršūnės dingo debe
syne, ir tos didingos gam
tos panoramos rėmuose 
spindėjo mažas paveikslėlis
— lyselė kvietkelių — balto 

, marmuro akmenėlis — gi
mimo ir mirties užrašas 
žmogaus, kurį ateities isto
rija įvertins gal aukščiau 
už Jeffersoną, Jurgį Wa
shingtona, net ir patį Lin- 
colną.

Grįždami namo, mes bu
vome maž daug tokioj nuo
taikoj : diena apsiniaukus ir 
lyja; rytoj prasiblaivys ir 
bus giedra. Rytoj mes ir 
vėl džiaugsimės dangaus 
mėlyne ir saulės žydra. Dar 
tik vakarykščiai sužibus 
žvaigždė Roosevelto , asme
niui užgeso. Politinis hori
zontas laikinai paskendo ū- 
kanose. Bet, kaip gamtos

Los Angeles policija išvaikė 4,000 unijistą, Confe
rence of Studio Unions (AFL) narių, o 100 areštavo. 
Policija stumte btumia į savo vežimą demonstrantą Ben 
Judą. Nežiūrint daugeriopų užpuolimų, streikieriai at
sisako grįžti i darbą be laimėjimų.

SKAITYTOJŲ BALSAI

mų, į rytus, taip vadinama
me “Rožių Daržely.” Tas 
darželis turi apie virš 100- 
to pėdų ilgio ir 80 pločio, jėgos, taip ir darbo žmonių 
Jis apaugęs žalia siena siekiai, artavoti šviesesnio 
šimtmetinių eglių, vadina
mų Box Wood — gal to
dėl, kad jie keturkampiai, 
nukarpyti ir atrodo kaip 
baksai. Vakarinėj sienoj to 
darželio randasi apie poros 
sieksnių protarpis ir tame 
protarpyje maži varteliai. 
Čia ir randame vieną sar
gą. Tas sargas nėra

rytojaus viltyse, nuolatos 
veikia. Jie nuolatos ugdo 
naujus rytojaus genijus. 
Gal rytoj, galo poryt— tai 
priklauso nuo mūsų pastan
gų — milijonų širdžių tro
škimai susikristalizuos į 
naują žvaigždę, kuri ir vėl 
nušvies Amerikos politinį

- horizontą. '

An- 
kas 
tik
imo

Apysakos ir Kiti Raštai
Pagalinus, mūsų progresy- 

vės spaudos skaitytojai vis 
tankiau pradeda pareikšti sa
vąją nuomonę apie telpančius 
raštus, 
mas, 
tojų 
prieš 
tus, 
spaudos bendradarbiai - ko
respondentai gauna apytikrį 
paveikslą, kokius raštus skai
tytojai pageidauja.

Be abejo, niekados nebuvo 
ir nebus tokio dalyko, kad vi
si ir visais raštais būtų paten
kinti, tačiau skaitytojų balsai 
yra gera rodyklė.

Paskiausiu laiku iškilo dis
kusijos apie telpančias apysa
kas ir kelionių įspūdžius. Vie
ni pasisakė griežtai prieš pa
sakas ir įspūdžius, kiti 
gyrė tai. Leiskite, tad, 
tarti žodį-kitą.

Kasi in k apysakų,
talpinamos Laisvėje ir 
j e, ypatingai apysaka 
kad Vaivorykštė, yra 
daujamos. Jose skaitytojas 
randa, nė vien lengvo pasi
skaitymo, bet ir ką tokio dau
giau. Ten piešiama kova su 
darbo žmonių priešais, vaiz
duojama, kaip paprasti darbi
ninkai, vyrai, moterys ir net 
vaikai, nepaisant sunkumų ir 
žiauriausio teroro iš fašistų 
pusės, nepasidavė likimui, bot 
ištvermingai ir drąsiai kovoja 
iki nugali priešus. . .

Vienok, su kelionių įspū
džiais jau kitaip, čia jau pri
sieina sutikti su tais, kurie sa
ko, kad tai eikvojimas popie- 
rio ir vietos laikraštyje. Aiš
ku, yra išimčių. Tokie įspū
džiai, kaip pavyzdžiui, Eren- skaitytojas - darbininkas - lie- 
buijgo apie'.Ameriką yra nau- tuvis, šioje šalyje susiduria su 
dingi.. Tai grūdai, o ne pelai, opiais dienos klausimais — 
Svarba Erenburgo įspūdžiuo- duona ir druska: kaip kovoti 

su tais, kurie iš jo nori atim
ti duoną arba aprubežiuoti ją, 
mūsų spaudoje neranda kon
krečių atsakymų, vietoj to, 
randa “įspūdžius” arba “filo
sofiškų” sakinių kratinį, nuo 
kurių darbo žmogui nei šilta, 
nei šalta., Panašią “pamoką” 
teranda ir angliškame skyriu
je: apie golfo turnyrus ir ki
tas cackas. ..

Iš to visko gaunasi vaizdas, 
būk jau viskas atsiekta, eko
nominiai pilnai patenkinti ir 
dabar galime piknikauti, kon
certuoti, vaišintis, bei rūpintis 
tik steigimu sporto kliubų ir 
t. p.

Nesupraskite mane klaidin
gai, nesu priešingas sportui 
nei pasilinksminimui, tik no
riu pasakyti tą, kad pastaruo
ju laiku svoris dedamas ne 
ten, kur reikia. Nėra propor
cijos.

Tankiai girdisi nusiskundi
mų, kad stoka kadrų, stoka 
veikėjų. Taip, tai faktas, bet

Tai geras apsireiški- 
taip ir reikia. Iš skaity- 
pasisakymų — už ar 

— apie kai kuriuos raš- 
redaktoriai bei mūsų

gi, už- 
ir man

kurios

pagei-

provincij ai iškurnu. No Ii uosi 
nuo to net ir mūsų redakto
riai — išvažiavo kur nors ko
letai dienų kokiais reikalais, 
žiūrėk ir Įspūdžiai, ir vis apie 
vaišes, nakvynes, pietus ir t.t.

Gi bendradarbiai, matyda
mi tokį pavyzdį iš redaktorių 
bei taip vadinamų Ii te ratų-ra
šytojų, irgi seka tąjį modelį. 
Man rodos, vertėtų išklausyti 
tūlo skaitytojo * Laisvėje pra
šymą: “pasigailėkite skaityto
jų

Tiesa, lietuvių tauta, ypač 
jos dalis Amerikoje, dar ne
pagamino tokio talento, kaip 
Erenburgąs, tačiau mes visi, 
kurie bent kiek turime reikalą 
su plunksna (įimant ir redak
torius), galime ir privalome 
kaip ko pasimokinti iš Eren
burgo ir jam panašių rašyto
jų. Rašyti tik todėl, kad ra
šyti, arba rašyti apie save — 
pigi reklama.

Tąja pačia proga dar noriu 
pakalbėti abelnai apie raštus 
mūsų spaudoje.

Sekant mūsų spaudą diena 
iš dienos ir būnant liudininku 
tų aštrėjančių kovų, taip tarp
tautinėje, kaip ir vietos dirvo
je, jaučiasi lyg ką tokio sto- 
kuoja. Išėmus vieną kitą edi- 
torialą, ar straipsnį, kuris gy
viau atsiliepia į dienos klausi
mus, raštuose,- abelnai imant, 
neatvaizduojama tos visos ko
vos, kurias tenka mums per
gyventi.

Taip, yra apsčiai raštų iš 
Lietuvos ir apie Lietuva — jos 
kovas ir vargus; vidutiniai 
pravesta vajus už pagelbą 
Lietuvai, tas tiesa. Taipgi ne
blogai nušviečiama tarptauti
nė politika. Tačiau kuomet

f A . . ’ ’

se yra tame, kad juose žodžių 
mažai, tačiau labai daug pa
sako,,— kiekvienas žodis savo 
vietoje ir turi prasmę. Ypatin
ga dar ir tas, kad Erenbur- 
gas apie save beveik ir nepri
simena.

Palyginkime dabar mūsų 
kitus kelionių “įspūdžius” ir 
ką matome? “Aš valgiau ska
niai, aš miegojau, mane musė 
apipuolė, aš kvėpavau...,” 
visur perdėm aš ir aš. Kokia 
nauda iš tokių “įspūdžių ?” 
Nei jokios. Jei ir yra koks 
informacinis grūdelis tame 
žodžių debesyje, tai jis kaip 
tai dingsta beskaitant. Na, ar
gi svarbu kam, kokius pietus 
kas pagamino, kieno nosis 
riesta ar pakumpus; ar svar
bu, jei kam kokia ten “taran
tula” įkando į blauzdą, arba 
kas ir kam “bumašką” įspau
dė į ranką; negi, pagaliau, 
svarbu, kas įeina į pikniko 
komisiją bei kas kokį sūrį ar 
ragaišį aukavo piknikui. Tos 
visos smulkmenos, toji litani- ar buvo kada nors rimtai pa- 
ja ne tik įkyrus ir 
dalykas, bet stipriai

nuobodus 
atsiduoda

gų nebuvo dėta tam reikalui, 
ot, pakalbėta taip sau ir pa
likta Dievo valiai. Prie išauk
lėjimo naujų jėgų spauda turi 
labai daug bendro. Tik prisi
minkime apie save tie, kurie 
dai* vis krutame darbininkų 
judėjime, kokiais keliais mes 
atėjome i organizuotų darbi
ninkų eiles? Sužadino mus 
mūsų spauda, joje telpantieji 
Lenino, Kapsuko ir kitų revo- 
lucionierių ugningi raštai, raš
tai apie socializmą, kovą prieš 
išnaudojimą ir 1.1. Tokius ir 
tik tokius raštus skaitydami 
prasi krapštėme akis ir stojo
me į kovos eiles. Noriu tad 
paklausti, ar mūsų šių dienų 
jaunimas yra kitokio molio? 
Jei norime jaunimą įtraukti į 
judėjimą raštais apie sportą, 
apie bowling alleys, stambiai 
nusivilsime. Kiek žinau, dar 
sportas nedavė rimto veikėjo 
d a rb i n i n k ų j u d ė j i m u i.

Vienas draugas (rodos 
tanu k) išsitarė, kad nėra 
rašyti. Gal ir tiesa tam 
rais atsitikimais, priklauso
to, kur korespondentas gyve
na ir dirba. Bet rimtai kal
bant, rašyti yra daug kas. 
Milionai dirba dirbtuvėse, ka
syklose, liejyklose ir 1.1., tos 
dirbtuvės ir visa pramonė pri
klauso kapitalistams. Eina 
nuolatinė kova tarpe bosų ir 
darbininkų. Darbininkai (da
lis jų) organizuoti į unijas — 
CIO ir AFL, — per kurias ve
da .kovą už geresnį gyvenimą. 
Apie tas kovas, patyrimus ap
rašyti juk yra svarbu; iš 
dirbtuvių iš kasyklių ir t.t., 
kaip tik tokių raštų mūsų 
spaudoje badas.

Apie socializmą bei Komu
nistų Partijos veiklą irgi pa
liovėme kalbėję. Jei telpa 
spaudoje kiek apie tai, tai tar
tum iš prievartos, be ūpo, lyg 
būtų Kompartija ne darbinin
kų, o šiaip politikierių. Dar 
sykį pakartoju : vargiai išauk- 
lėsime naujus kadrus mažai 
rašydami arba tylėdami apie 
tai.

Kuomet mūsų spaudoje ne
atsispindi tos pamatinės ko
vos, nėra to akstino, tos ko
vingos dvasios, tokiu būdu, 
pasireiškia sustingimas. Dar
bininkų spaudos misija juk 
tebėra ta pati nuo pat jos 
įsikūrimo, anot Lenino: “laik
raštis privalo būti organiza
torium, agitatorium, propa
gandistu.” Reikia suprasti, 
jog Leninas tuo pasakymu pa
matiniai turėjo mintyje kovą 
už darbininkų reikalus. Man 
rodos,, kad nuo to Lenino dės
nio tūlais atžvilgiais atitruko
me.

Kad taip yra, palyginkite 
Laisvės ir Vilnies numerius 
apie desėtką metų atgal su 
dabartiniais, tuojaus surasite 
skirtumą. Tuomet atsispindėjo 
kovingumas, dinamika, o da
bar pailsimas, atitrūkimas 
(escapism). Ak, tiesa, “pase
nome,” kaulai sustingo, ir t.t. 
Jei taip, tai kodėl reikėtų sa
vąja ‘senatve” slopinti kovin
gumą “jaunesnių” įspūdžiais 
apie vaišes, pietus ir turny
rus. . .

Dar žodis. Paprastai, jei 
kas pareiškia ’ savo nuomonę 
ne taip, kaip vienam ar kitam 
patinka, tuojaus gauna prie
kaištą: jei toks mandras ir 
kritikuoji tą raštą ar raštus, 
tai paiašyk geresnius, ir t. p. 
Tikiuosi sulaukti panašaus 
primetimo ir aš, bet tokie pri
metimai parodo tik vieną — 
stoką argumentų, žmogus ir 
nebūdamas plaukiku gali ne
blogai spręsti, kuris iš plauki
kų geriau plaukia.

Darbintas.

galvota apie ją auklėjimą?
Kiek man žinoma, tai pastan-

Prez. Trurtianas Gamina 
Pareiškimą dėl Rinkimu

Washington.— Prez. Tru- 
manas neužilgo padarys 
viešą pareiškimą kas liečia 
paskutinių rinkimų pasek
mes. Jis sakysiąs, kad 
jam pirmoje vietoje rūpi 
visos šalies gerovė, o repub- 
likonų ar demokratų laimė
jimas tai esąs jam antraei
lis dalykas, kaip praneša
ma iš Washington©.
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Jonas Kaškaitis

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)

Šeimininkė parodo vieną, 
kitą, trečią, ketvirtą, — ir 
nebesuskaitau, — taip, re- I 
gis, daug tų gražių kamba
rių ir kambarėlių... Rodo 
fotografijas. Va šitas yra 
Ivanauskas, namų savinin
kas. Žiūriu: atrodo ir visai 
riestas žmogynas. Ir, ro
dos, matytas. Taip, maty
tas. Jis jus pažįsta: jis at
važiavęs iš Greitneko. Ten 
jūsų mieste turi seserį Ceci
liją Padgalskienę. Visi jūsų 
pažįstami.. Ar šitaip? 
Kaip puiku!

Prisiminiau. Atsimenu 
dabar gerai: Kukli dzūkai- 
tė Padgalskienė... tai ji šito 
vyro Ivanausko sesuo? — 
Taip, Ivanauskas čia gerai 
prigijo, jo šitas namas, jis 
turi sau šitą kambarį, o kiti 
išnuomuoti Petravičių šei
mai. Petravičienė parodė 
savo sūnaus kambarį, jo 
knygas, popierius, pagyri
mo liudijimą iš kariškos J. 
V. valdžios, kaip jis pasižy
mėjęs tarnyboj per šį bai
sųjį karą prieš fašistus...

O iš virtuvės sklinda val
gių aromatai ir nebe juo
kais kutena uoslę. Eime, 
svečiai, į kiemą, pereikime, 
kas ten dedasi. Gražiai iš
grįstu taku prisiartinam 
prie besispaistančio būre
lio. Medžių pavėny keli sta
lai. Didžiulis piaustyto sti
klo dubuo, pilnas kokio leli- 
javo gėrimo... Punšo? Gal 
ir taip. Tai apelsinų ir citri
nų sunka, štai nuo šito me
džio. Ir įmaišyta vynuogių 
sunkos— “grape juice.” Čia 
pat ir koks tuzinas stikli-' 
nių pilvotų taurių. Šeimi-; 
ninkė su samteliu pripylė: 
kelias taures. Maukit, svei
kučiai ant sveikatėlės, —šil
ta, malšinkit troškulį. Na, 
ką gi? Reikia kiek pamal- 
šint, kad jau šitaip...

O ten, stalą apsėdę, plie
kia kortom keli entuziastai. 
Sveiki gyvi! Pasikratėm 
rankas. Ten supamose kė
dėse supasi pora draugių, 
rodos, dar nematytų. Pasi- 
sveikinam. Žodį, kitą. Jau 
drąsiau atrodo. O gal tai 
nuo to lelijavo vaisių skys
timo, nuo “vynuogių sun
kos”?... Kažin? Keista ta 
sunkelė.

Šeimininkė vėl veda visus 
į virtuvę ir giliau — į val
gomąjį. Imkite, sveteliai, 
lėkštes, kraukite iš eilės, 
kas patinka. Prisikrovėm. 
Eime ir vėl kieman, ten ant 
suolų, po medžiais. Ir, kaip 
matai, stalus apsėdo poky
liuko dalyviai.

Besivaišindami, bežiūri- 
nėdami į vienas kitą, geriau 
pradėjom susipažint, susi- 
gretint ir vardus pavardes 
atsimint. Štai Pauliaus Pu- 
pio brolis Jonas, su malonia 
būdinga šypsą. Tiek pat 
jaunyvas, žvitrus, lengvas 
ant. kojų, tamesesnės už 
brolio odos ir plaukų, gal 
kiek ir jaunesnis. Labai ma
lonus iš laikysenos ir mos
tų. O štai ir jo geroji pu
sė Marijona. Apvalutė, bal
tute, priplaiki katukė. že
maitukė. Tuoj matai iš po
kalbio.

Ir pirmiau, rodos, maty
ta, bet dabar geriau įsitė- 
myta Ona Radienė, pasak 
kitų, labai darbšti draugė. 
Dar keli pirmą kartą susi
tikti draugai. O gal ir pir
miau matyti, tik nespėti 
jsitėmyt. O šiaip čia visa 
eilė artimesnių, tarpsavy 
intymesnių draugų: Marti
nas ir Ona Pūkiai, Ignas ir 
Ona Levanai, Jonas ir Mar- 
garieta Alvinai, M. ir A.

Bušai, Anelė Valaitienė su 
vyru ir dukraite, G. ir A. 
Bernotai, P. ir M. Krikš- 
čiai, J. Druskis, Levišaus- 
kai, Zdanai, P. ir M. Re- 
pečkos, Antanas Talandze- 
vičius, Pečiulis, Karveliai, 
Motuzienė - Daukšienė, ži
noma, patys šeimininkai 
Petravičiai ir namų savi
ninkas Ivanauskas. Ir dar 
keletas jaunuolių: Julės ir 
Pauliaus Pupių duktė ir jos 
kelios draugės.

Visas pokyliukas buvo 
labai jaukus, malonus pa- 
žmonys. Giliai jis man atsi- 
brėžė atmintin ir dažnai aš 
jį prisimenu, jo dalyvius ir 
rengėjus. Pasirodė, kad ši
tą pokyliuką susitarę visi 
dalyvavę draugai ir drau
gės. Kiekviena draugė kuo 
nors prisidėjo, ką nors pati 
namie pagamino ir atsive
žė čia. Pasidarė draugiškas, 
kolektyvus pąsivaišinimas. 
Labai būdingas Kaliforni
jos draugams. Jie tokie vai
šingi, nuoširdūs.

Mane ypač sujaudino ar
tistiškai pagamintas pyra
gas, eilėmis sudėstytas, 
bent kelių aukštų ir visas 
baltai apsiaustas saldžiu 
padangalu, su išraitytais 
kraštais ir su viską pasa
kančiu parašu: “Welcome 
to California.” Draugė Va
laitienė parūpinusi tą vir
tuvinio meno kūrinį... Iš 
tikro, net gaila buvo žiūrėt, 
kai]) paskui ilgas peilis pra
dėjo begailestingai gadint tą 
gražią skulptūrą. Riekės ir 
riekelės sparčiai paskui tir
po įgudusiose dalyvių žioty
se. Tai matot, kokia negai
lestinga ta mūsų civilizaci
ja... Tokį graždaiktį rei
kėjo laikyt po stiklais, o 
dabar jis dingo be pėdsa
ku... V r

Ir protarpiais, kur buvęs 
kur nebuvęs, žiūrėk ir vėl 
prieš tave stovi pilvota ap
valaina taurė, vėl pripildy
ta ano lelijavo uogų ir vai
sių sunkos mišinio. Mane, 
žinote, jau nebe juokais 
pradėjo imt noras patirt, ar 
čia ištikro viso labo tėra 
uogų ir vaisių sunka. Vie
nas riestas pusbernis su 
riestu pakaušiu, o jam, bra, 
kaklas, kaip latakas... tai 
tas smarkuolis, atsinešęs 
bonką su lelijava sunka, vis, 
žiūrėk, tik šliūkšt ir įpilia 
į tą dubenį... Girdi, čia 
Kalifo rnijos vynuogių 
sunkelė... Gera sunkelė, 
nieko sau...^ Bet man kaž 
ko pakaušis pradėjo regis
truot, kad čia jau ne taip. 
Žinote, kaip čia jums pasa
kius, lyg, tartum, miglota 
pradėjo darytis pakaušy, o 
taipgi net ir kaktoj. Aš 
žiurstelėjau į maniškę: ji 
pasitikimai sunkelę išgė
rė. Pašnabždom aš jai ir 
sakau, stačiai į ausį: ji taip 
geriau prigirdi. Sakau: ar 
tau galvoj nieko tokio nesi- 
daro?

Ji sulapsėjo baltom, kryp
telėjo petį, vadinas, nenusi
mano... Ehe, eisiu aš pas 
tą riestąjį pusbernį infor
macijų apie tą bonką, argi 
tikrai ten viso labo tik'vyn
uogių sunka. O jis: taip, 
sveikutis, tai vynuogių sun
ka, tikrai sunka. Pasižiū
riu : nagi esama vyno... 
Matai, koks tamsta maka-7 f

nikas... O jis: na, o vynas 
argi ne vynuogių sunka?...

Prisikalbėjom, prisišne- 
kėjom, prisiūtarojom. Jau 
pradeda artintis ir vakaras. 
O ant stalų vėl pradėjo at
sirasti, tai šis, tai tas. Drau
gė Petravičienė atsinešė čia 
pat spaustuvą ir spaudžia iš

apelsinų sunką. Gyvą sun
ką, be tų lelijavų priemai
šų. Traukit, sveteliai, ant 
sveikatėlės. Puiki sunka, o 
aš žiūriu: didžiulė lėkštė 
prikrauta apelsino lupynų. 
O apelsinai stačiai nuo me
džio, ant medžio prisirpę. 
Nieko nebelaukęs, pradėjau 
šveist tas lupynas... Sužiu
ro draugai, draugės: kaip
gi tai, lupynas? Taip, lu
pynas. Lupynos dar geres
nės ir už sunką. Jos arčiau 
prie saulės, daugiau turi vi
taminų ir mineralų. Nedrą
siai, droviai, bet ir tūli kiti 
pradėjo ragaut ir lupynos.

Temo, temo ir sutemo. 
Draugės ir draugai pradėjo 
išsivadėt. Sode pasidarė vė
su. Metas ir mums namo. 
Atsisveikinom, atsidėkojom 
geroms draugėms ir drau
gams. Draugai Petravičiai 
dar, mudviem įdavė gerą 
apelsinų krūvelę. Ir juos 
mes kelias dienas dorojom, 
kai aš, tai ir su visa lupy
na.

Namo parvežė draugai 
Repečkos. Susitarėm: seka
mą trečiadienį draugai Pu- 
piai mudu paims pasižiūrėt 
muziejaus, o ketvirtadienį 
—Repečkos padarys kokią 
ekskursiją. Puikiai. Dėkui, 
draugai.

Kaip ir paprastai po to
kių prašmatnesnių įvykių, 
taip ir šiuo kartu porą die
nų praleidau ramiai namie. 
Paštas atnešė visokių laik
raščių: “Laisvės” iš karto 
bent kelis numerius, “Vil
nies”, “Ruski j Golos,” “Dai
ly Peoples World.” Skaičiau 
ir pats, skaitė kai ką ir 
žmona. Rusiškąjį dienraštį 
paskui aš duodavau namo 
savininkei skaityt — D. 
Smirnovai. Su ja gerai susi
pažinau. Puiki moteris. Ar
tistė, dirba protarpiais jū- 
džių studijoj. Aukšta, lai- 
na, liekna, lanksti moteris. 
Buvusi šokikė. Paeina iš a- 
ristokratijos. Iš Petrogrado 
prasišalino laike Spalių re
voliucijos. Apsimąstė, apri
mo.. Ir tapo sąmoninga, 
nuoširdi Tarybų rėmėja ir 
draugė.

Daug ji papasakojo iš sa
vo asmeninių patyrimų ir 
pergyvenimų, laike 1905 
metų revoliucijos, laike 
1917 metų revoliucijos, lai
ke pogromų carizmo laikais. 
Čia gyvendama, rėmė ir re
mia Tarybų Sąjungos žmo
nes, dirba “Russian Relie- 
f’ui,” dalyvauja šios šalies 
pažangiajam judėjime. Pa
sakoja, kad Los Angeles y- 
ra didžiulė rusų kolonija. Iš 
pirmo beveik visi buvę balt- 
gvardiečiai ir atžagareiviai. 
Pastaraisiais keliais metais 
žymi jų dalis virto savo tė
vynės draugais ir rėmėjais. 
Net ir seniai čia apsigyve
nę molokanai — tikybinė 
sekta — virto savo seno
sios tėvų žemės draugais. 
Jie nuo savęs siuntę į Tary
bų Sąjungą delegaciją. De
legacija nuodugniai viską 
patyrusi ir raportavusi čio
nai, kad Tarybų šaly tiky
bų niekas nepersekioja, kad 
žmonės gražiai tvarkosi ir 
tveria naują gyvenimą. Su-, 
krutę tada ir molokanai pa
galbą Tarybų žmonėms 
teikti.

(Uus daugiau)

San Francisco. — Antra
dienio balsavimai atmetė 
teisingos samdos įstatymo 
pasiūlymą Califomijai.

Geneva. — Šveicarija siū
lo buvusios Tautų Lygos 
rūmus, kaip nuolatinį Jung
tinių Tautų centrą.

Pirmu kartu viešai parodoma aiškus ryšys tarp Ame
rican Action, Inc., ir republikonu partijos. Čia matomi: 
Illinois gab. Dwight H. Green ir* A A pirmininkas Ed
ward Hayeš (dešinėje) sykiu mitingaujant už išrinki
mą kongresmano Fred E. Busbey (kairėj), republiko- 
no. Artimuose su AA santykiuose yra daugelis vadu 
buvusio izoliacinio America First Komiteto.

Lietuvos Kin ematograf i j a
Penkmečio planas liau

dies ūkiui atkurti ir išvyš- 
tyti numato stambius dar
bus kinofikacijos srityje 
Tarybų Lietuvoje.

Smetoninėje Lietuvoje vi
so tebuvo 74 stacionariniai 
kinoteatrai. Lietuvoje, ku
rią traukiniu galima pra
važiuoti nuo krašto ligi 
krašto per 10 valandų, buvo 
tokių vietų, kur gyventojai 
nebuvo matę kinoteatro.

Pagal ketvirto penkmečio 
planą 1950 m. kino įrengi
mų skaičius respublikoj pa
daugės beveik 4,5 karto, pa
lyginus su 1940 m. Iš viso 
Lietuvoje 1950 metais bus 
619 miesto ir 131 kaimo ki
noteatrai, 45 klubo kino- 
įrengimai ir 80 kilnojamųjų 
kinų.

Jau šiais metais Lietuvoj 
turime 64 miesto ir kaimo 
kinoteatrus ir 26 kilnoja
mus kinus. Šiauliuose at
statomas vokiečių sugriau
tas kino teatras “Kapitol.” 
Vilniaus mieste, Ukmergės 
gatvėje, statomas kinoteat- 
ras “Tėvynė.” Šis kinote- 
atras į veikiančiųjų eiles 
įeis sekančiais metais.

Iš viso 5 metų bėgyj nau
jų kino teatrų statybai nu
matoma išleisti 5,300,000 
rublių. Bus pastatyti 5 mie
sto kinoteatrai: Vilniuje, 
Švenčionyse, Marijampolėj, 
Biržuose ir Raseiniuose. Be 
to, numatoma atstatyti ir 
pritaikinti kino reikalams 
visa eilė jau turimų pasta
tų.

Dideles perspektyvas nu
mato penkmečio planas lie
tuviškam tautiniam kino- 
menui išvystyti. Taryb. Lie
tuvoje steigiama nuosava 
studija meniškiems kinofil- 
mams, apie ką nedrįso nei 
svajoti smetoniškais lai
kais.

Kino studija bus pastaty
ta respublikos sostinėje, Bi
rutės gatvėje, upės pakran
tėje. Šiais metais čia iš 
Kauno atsikels kinokroni- 
kos studija.

Meniškų filmų lietuviško

sios studijos įkūrimui di
džiausia kliūtimi yra didelis 
tautiškų kūrybinių kino- 
darbuotojų trūkumas. Lie
tuviškiems kinodarbuoto- 
jams išugdyti didelę pagal
bą teikia broliškosios res
publikos. Dabar Lietuvoje 
dubleruojama į lietuvių kal
bą kinofilmos, išleistos bro
liškose respublikose. Duble- 
ravime bendradarbiauja su 
rusu kinorežisiėriais ir lie
tuviai, kurie darbo procese 
apvaldo ir kino meną.

Baigtas dubleruoti kino- 
filmas “Antplūdis”, kuris 
jau lietuvių kalba demons
truojamas su dideliu pasi
sekimu kaimo kinoteatruo- 
se. Baigtas dubleruoti kino- 
filmas “Sūnūs”. Vyksta 
dubleravimas k i n o f ilmo 
“Didysis p e r silaužynias”. 
Artimiausiu laiku bus pra
dėtas dubleravimas kino- 
filmų: “Priesaika” ir “Svei
ka, Maskva.”

1947 m. Sąjungos ekra
nuose pasirodys meninis 
filmas apie Lietuvos mer
gaitę — Tarybų Sąjungos 
Didvyrę Mariją Melnikaitę.

Nuotraukas atlieka stu
dijos “Mosfilm” režisierius 
Strojeva, pagal filmos “Sū
nūs” autoriaus Kuore sce
narijų.

Filmavime dalyvaus ir 
Lietuv. kūrybiniai darbuo
tojai.

Centrinės dokumentinių 
filmų studijos ekspedicija 
šiuo metu filmuoja pilno 
metražo filmą “Tarybų Lie
tuva.” Filmą stato ir scena
rijų parašė režisierius So
lo vj o v. Šiam paveikslui su
kurti taip pat dalyvauja ir 
lietuviai.

Lietuvių ir rusų kinodar- 
buotojų kūrybiškas bendra
darbiavimas. įgalins Lietu
vos TRS greičiau sudaryti 
tautinius kino kadrus. P.

Lake Success, N. Y.—In
dijos delegatas taipgi prie
šinosi fašistines Portugali
jos priėmimui į Jungtines 
Tautas.

ŠIĄ DIENĄ 
pas KRIENĄ

Vieni apkalba, kiti atkal
ba—ir taip slaptybės, kaip 
yla, išlenda iš maišo.

Pletkininką lengva pažin
ti tuomi, kad jis vengia bi- 
čiuliavimosi su geresniais 
žmonėmis ir drovisi jiems 
į akis pažvelgti.

Iš Lietuvos spaudos ma
tosi, kad Kaune kai kurių 
knygų kaina yra 10-15 rubl. 
už vieną. Pas mus gi vieno 
ar dviejų dolerių kaina

Matthew A.
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172
1. - ,t ...

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 
ikalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kaaapaa Broadway ir Stone At*.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191
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knygai jau atrodo gana 
baisus dalykas/ Tikrenybė
je, tai visos geresnės kny
gos yra brangesnės.

Saumylis, egojistas, daž
niausia tik “ta diena” gyve
na. Todėl virš jo galvos vi
suomet rytojaus Damoklio 
kardas kabo.

Neužmirštamas nusikal
timas — yra nusikaltimas 
neatleidžiamas. Užmiršk ir 
atleisk— jeigu atleidimas 
iš viso yra galimas.

Pirkėjas, kuris kvailą 
daiktą perka, tai ir kainą . 
kvailą (aukštą) moka.

WATERBURY, CONN.
I------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------- --

Naujas Lietuviu Restaurantas

CHERRY RESTAURANT
PETRAS VELYKIS, Savininkas

248 Cherry Street, Waterbury, Conn.
Malonus Patarnavimas 

GERIAUSI VALGIAI IR GĖRIMAI.

RONKONKOMA
8634

______

z' . ..Z

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENJ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

FIRE HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St. Hicksville, L. L, N. Y.

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

Ė CHARLES J. ROMAN j
(RAMANAUSKAS)

Liūdesio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką pątama- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įruošta mū- • 
są šermeninė. Mūsą pa- • 
tarnavimu ir kainomis J 
būsite patenkinti. •

1113 Ml Vernon St 2
PHILADELPHIA, PA. J

Laidotuvių
Direktorius

Telefonas Poplar 4110
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- Iš Jungtiniai Tautų 
Seimo

Laisve—EiEerty, LRKuanian Daily r Penlftas Puslapis 
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(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
dėl seimui neteko jų narys
tės svarstyti.

Buveinės Klausimas
Kitas seimui patiektas 

klausimas buvo Jungtinių 
Tautų pastoviosios buvei
nės reikalas. Daug bėdos 
tuo klausimu turima. Lon
done įvykęs seimo susirin
kimas nutarė buveinę į- 
steigti New Yorko valsti
joj, Westchester paviete. Bet ’ 
čia pasirodė sąlygos neprie
lankios. Todėl Jungtinių 
Valstijų delegacija šiai sei-! 
mo sesijai pasiūlė, kad būtų , 
leista buveinės ieškojimo

• komisijai paieškoti vietos ; 
ir San Francisco apylinkėje, i 
Dabar paduotas pataisy-; 
mas, kad apart New Yor
ko ir San Francisco apylin-. 
kių, gali buveinei vietos ieš
koti ir kitose apylinkėse 
Jungtinėse Valstijose. Pa
siūlymas su pataisymu pri-, 
imtas. . . !

Prieš šią sesiją buvo 
spaudoje kalbėta, kad Ta
rybų Sąjunga siūlys pasto
vią buveinę įsteigti Europo
je. Todėl šioje sesijoje buvo 
laukta, ką apie tai viešai

Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę

STRĖNŲ GĖLOS
• Prisidėk prie milionu tų, kurie 
prisiekaujA Johnson's NUGAROS 
PLASTERIU — pasamintu taip, kad 
j»rcit palengvinti} nugaros skausmus. 
Daktarų išbandymai šimtams žmonių 
įrodo, kad jis patarnauja!
• Vartojant šj plasterį, tai lyg nau
doti kartinamąją paduškaitę pačiame 
jūsų darbe. Švelnūs vaistai sužadina 
kraujo aplinktaką, ŠILDO jums nu
garą, atliuosuoja skausmą ir sustin
gimą. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
lias dienas. j
• Johnson’s NUGAROS PLASTERLS 
saugo nuo užsišaldymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. Jį gamina Johnson & 
Johnson — vardas, kuris reiškė ko
kybę per 50 metų. Visose vaistinėse.

pasakys Tarybų Sąjungos 
delegacija. Manyta, kad bus 
smarkių diskusijų. Tačiau 
.nieko panašaus nebuvo. 
Tiktai Tarybų Ukrainos de
legacijos pirmininkas Ma- 
nuilskis savo kalboje prisi
minė, kad Ukrainos delega
cija buvo komisijoj pasiū- 
[lius ieškoti pastoviai buvei
nei vietos ne tik Jungtinėse 
^Valstijose, bet ir Europoje. 
Bet dabar, sako, po rimtes
nio apsvarstymo, šito pasiū
lymo mes nebeduosime. Bet, 
sako Manuilskis, mes prie 
progos pasiūlysime, kad 
busimoji Seimo sesija, kuri 
oficiališkai skaitysis antrą
ja sesija, būtų laikoma kur 
nors Europoje.

Diskusijos buvo trumpos 
ir seimas vienbalsiai priėmė 
Amerikos delegacijos pasiū
lymą su pataisymu. Buvei
nės ieškojimo komisija da
bar galės ieškoti po visas 
plačias Jungtines Valstijas. 
Tačiau manoma, kad bu
veinė turės būti įsteigta 
prie New Yorko arba prie 
San Francisco.

Toliau ėjo pasiūlymai | 
praplėsti seimo dienotvar
kę, uždedant naujų klausi
mų apsvarstymui. Kadangi; 
tiems pasiūlymams niekas; 
nesipriešino, tai visi jie bu-; 

į vo priimti ir įdėti į dieno- \ 
tvarkę.

Kada vėl seimas susi-

rinks, nežinia. Pagal Seimo 
oficialiame leidinyje “Jour
nal of the United Nations” 
nurodytus seimo komisijų 
darbus, tai nesimato, kad 
bent kuri būtų pasirengus 
greitoje ateityje seimui ra
portuoti ir patiekti joms 
pavestais klausimais pasiū
lymus. Galima daiktas, kad 
visuotino Seimo susirinki
mo nebus per visą šią savai
tę.

Sniegą Audrose Žuvo 
12 Žmonių Colorado]

Walsenburg, Colo, lapkr. 
11. — Nepaprastai smar
kiose sniegų audrose ir pu
snyse žuvo 12 bandaganių 
ir kitų Colorados valstijos 
piliečių. Giliai prisnigta ir 
keturiose kitose* vidurvaka- 
rinėse valstijose.

Angly Valdovai Biją 
Žydy Teroristy

London, lapkr. 11. —Skel
biama, kad žydų teroristų 
agentai iš Palestinos grū
moję nužudyt anglų prem
jerą Attlee, užsieninį minis
trą Bevina ir feldmaršalą 
Montgomery. Būriai detek
tyvų saugo aukštuosius val
dininkus.

Pasvalys-Atgimęs
Miestelis

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS' REIKALINGOS MOTERYS

L. Janušytė.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
' Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Sakoma, Pasitrauks 
Gen. Eisenhower

Washington. — Laikraš
tis Army Times rašo, kad 
pasitrauksiąs armijos štabo 
galva generolas Eisenho
wer. Esą, jis nepasitenki
nęs, kad kongresas perma- 
žai lėšų skiriąs kariniams 
reikalams.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. BT. 2-8342

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iŠ mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstanti ant sykio ne ti
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
Ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą
šiandien, kol dar nepervelu.

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $10.QO. Pašto išlaidas me 
apmokame.

2. Balanced Brand Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuo jaus pradėk vartoti Veg. Broth 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių, j miltelių pavydalą, sveika ir skan 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus 
IŠ Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos. Tad jeigu brangini sa

vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti 
Ir po kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5 svarų jumbo can,' kurio

<■

užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie

nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu i visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Išlaidas.

WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-977»

CLEVELAND. OHIO

DR. I. E. LEVY
OPTOMETRIST

Tik dabar sugrįžo iš Armijos 
ir atsidarė ofisą po antrašu:
7917 ST. CLAIR AVE..

(Arti Yale Theatre)
CLEVELAND 3, OHIO.

Telefonas: Express 1244.
Egzaminuoja akis, prirenka akinius 
ir išrašo receptus. Taipgi taiso ir 

pritaiko akinius.
' ............ ■'■III' I. nu

Pasvalys — nedidelis 
miesčiukas Biržų apskrity
je. Dar iš tolo važiuojant 
baltu, smėlėtu vieškeliu jo 
pusėn keleivio akį traukia į 
save švytinčios pro žalumy
nus raudonos mūro sienos, 
saulės nublizginti, skardi
niai namų stogai.
• Daugumas namų Pasva
lyje nedidukai, bet švaru
čiai, jaukūs, tvarkingi, kaip 
ir pats miestelis. Lygios, iš
grįstos gatvės, tiesios—lyg 
vilyčia — alėjos, nusodintos 
klevais ir liepomis, o tarp 
tų klevų ir liepų nuo sau
lės kaitros slepiasi šešėlyje 
dviejų aukštų nameliai, 
vienaaukštės vilos.

Ant upokšnio kranto 
ūžia savo monotonišką dai
ną baltašonis, naujas malū
nas, o šalia, erdviame kie
me stovi eilės valstietiškų 
vežimų su gintariniais grū
dais.

Perėjus dar pušų sakais 
tebekvepiantį tiltą, matai, 
kaip bėga būriai vaikų, lyg 
margų peteliškių pulkas, į 
didelius, plačiai išsikėtoju
sius raudonus mūrus, prieš 
kuriuos žydi lysvėse nas
turtos ir jurginiai...

—Štai mūsų nauja atsta
tyta mokykla, —■ išdidžiai 
parodo keleiviui raudon
skruostis devynierių metų 
pasvalietis tuos raudonus 
mūrus.

Mažiuko pasvaliečio aky
se spindi ne vien džiaugs
mas, bet ir pasididžiavimo 
šypsena. Taip, jis, kaip ir 
visi pasvaliečiai, kaip ir vi
si Tarybų Lietuvos žmonės, 
gali didžiuotis: darbo žmo
nių rankomis prikelti iš ka
po, atgijo gimtieji miestai, 
pabudo naujam gyvenimui. 
Darbo žmonių meilė savo 
tarybinei Tėvynei įkvėpė 
gyvybės dvasią į fašistų pa
liktus griuvėsius ir nuodė
gulius, toji meilė padarė 
stebuklus, kurie socializmo 
šalyje yra nebe ' stebuklai, 
tik kasdieninis, įprastas 
reiškinys.

Lyg gero burtininko laz
delei mostelėjus, pakilo iš 
griuvėsių Pasvalio mieste
lis...

Prieš dvejis su viršum 
metus, Raudonosios Armi
jos triuškinami, hitlerinin
kai nusiaubė visą Pasvalio 
apylinkę... Pleškėjo, griu
vo namai, sproginėjo minų 
draskomi mūrai, juodi nuo
dėguliai rūko ten, kur buvo 
puikus moderniškas malū
nas ir tartokas... O tarp 
griuvėsių ir nuodėgulių gu
lėjo kruvini tarybinių žmo
nių lavonai*...

Vienas pirmųjų, hitleri
ninkus iš Lietuvos išvarius, 
Pasvalyje atsirado dar pir
maisiais tarybiniais metais 
čia dirbęs Gailelis.

—Griuvėsiai ir lavonai... 
—pasakė jis. — Taip. Bet 
po metų, po dviejų čia bus 
gyvenimas, kaip buvęs. Mes 
atstatysime savo gimtąjį 
miestelį, kaip ir visą savo 
kraštą!

PAJIEŠKOJIMA1
Pajieškau Barbara Janush (Bar

bora Janush). Prašau atsišaukti.
P. O. Box 5393, Houston 12, Texas. 

(256-261)
------------------------------------------—;---------- y—

. PARDAVIMAI
Parsiduoda mūrinis namas Camden, 

N. J. Yra 6 kambariai, maudyne ir 
closed porčiai. Šiltu vandeniu šildo
mas (extra lavatory). Vienos lubos. 
Taipgi yra garadžius. Parsiduoda už 
prieinamą kainą. Nepral’eiskite šios 
progos. Dčl daugiau informacijų 
prašome kreiptis pas Antaną Kup- 
rlohį, 6527 Oxford Avė., Philadelphia 
11, Pa. Telefonas PI. 5-4755.

(254«)

Naujakurys Jonas Burba 
ir jo vyresnysis sūnus Vy^ 
tas, grįžęs iš vokiečių ne
laisvės buvo pirmieji, kurie 
stojo į pagalbą Gaileliui. 
Paskui juos atėjo ir visi ki
ti.

Ant greitųjų sukaltos me
dinės būdos, tarp griuvėsių, 
juos kiek aptvarkius, įreng
tos gyvenimui tinkančios 
patalpos, pradėjo veikti pir
mosios vietos įstaigos, įsi
kūrė vykdomasis komitetas. 
Gyvenimas pradėjo virti.

—Dar prieš metus, per
nai, sunkiau čia mums bu
vo, — rodo mažasis devy- 
nerių metų vaikėzas mies
to centro link. — Ot, anas 
malūnas, kur taip ūžia... 
Dar pernai nebuvo, dar tik 
jį pradėjo statyt, dar tik 
lentas jam miške darė.

—Tai kur tavo tėtis grū
dus maldavo? 

(

—Ogi į Biržus vežė! Visą 
dieną kelionė į tą pusę, visą 
dieną kelionė į kitą pusę! O 
šiemet mano tėtis su rau
dona gurguole pats pirma
sis grūdus į mūsų šitą, va, 
malūną Pasvaly atvežė, ati
davė valstybei ir čia pat ir 
sau kviečius susimalė. Ne
reikia jau į Biržus, į tokį 
tolumą trenktis! Atvažiavo 
jis su gražiausiom gėlėm 
vežimą išsipuošęs ir šitaip 
pasakė: “Jeigu, sako, man 
šita valdžia, kad jai dievas 
duotų sveikatos, žemę pa
dovanojo, kokios aš nuo 
amžių nesu turėjęs, tai ir 
aš, sako, turiu jai padėt.”

Visą naktį pats aruode 
atsisėdęs sėdėjo ir švariau
sius, skaidriausius grūdus 
rinko. Kazys Budreika su 
ūsais, dėlto, kad pas mus 
kitas yra taip pat Kazys 
Budreika; tik be ūsų. Gal 
pažįstate ?

—Ne.
—Ne? — kraipo galvą 

mažasis pasvalietis. — Už 
trijų kilometrų Upytės kai
me gyvena. Tai mano tėtis. 
Jis naujoje skaitykloje-klu- 
be dirba, laikraščius vaka
rais visiems garsu skaito.

—O kaip buvo su mokyk
la? Pernai turėjote?

—Su mokykla... Turė
jom pernai, tik kad be lan
gų, be durų ir be krosnių... 
Vienos sienos su stogu, o ir 
tas pats sušaudytas. Žiemą 
biauru buvo. Reikėdavo kai
liniais apsivilkus sėdėti, ant 
rankų tumpinės su vienu 
pirštu, kojom vis trepenk, 
kad į pagalį nesustingtum... 
Elektros, žinoma, taip pat 
nebuvo. O ir karšto viralo 
ne perdaug, — dėlto, iš kur 
plytą gausi ? Bet užtat šiais 
metais!... Be didesnių pa
aiškinimų jis ištiesia ranką 
į saulėje tviskančius didžiu
lius mokyklos langus, į 
skaidriai rudas duris, į 
spindinčias elektros vielas.

—Du kartus per savaitę 
čia kinas visiems yra rodo
mas, — sako jis. — Paskui 
bus ir kiekvieną dieną. Fil
mus atveža tuojau pat iš 
Vilniaus. O dėl mūsų, dėl 
mokinių ir kitokių vaikų ro
do vaikiškus filmus.

Budreikiukas nutyla aki
mirkai ir susimąsto. Tur 
būt prieš jo akis bėga pa
skutiniojo, neseniai matyto 
filmo vaizdai.

—Kas ten už parko rūks
ta?

—Už parko rūksta žva
kių fabrikas. O už žvakių 
fabriko rūksta verpykla,— 
paaiškina jis.

Jis staigiai atsigrįžta į 
mus ir smalsumu žibančiom

MERGINOS - MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

ARBATOS PLYTELIŲ PAKAVIMAS 
Švarus, Lengvas Darbas. 

Linksma Aplinkuma 
5 DIENŲ SAVAITE

40 VALANDŲ — $28.00
EPPENS, SMITH & CO. INC. 

103 WARREN STREET
NEW YORK CITY

(261)

akutėm klausia:
—O pas jus Vilniuje fut

bolo rungtynės būna?
—Būna. Ir dažnai!
—O visokie vaidinimai, 

dainavimai?
—Taip pat dažnai ir 

daug.
—Pas mus irgi nemažiau, 

—išdidžiai atkelia jis švie
siaplaukę galvutę. — Tik 
kad, visa bėda, dar geros 
aikštės neturim ir geros sa
lės. Jums Vilniuje gerai, 
jūsų ten daug, tai jūs galite 
ir daug ką padaryti, o Pas
valy žmonių nedaug. Kiek 
čia? Du tūkstančiai. Bet 
vistiek ir mes viską turėsim, 
nebijokit!

—žinoma, turėsit.
. —Dar vakar mano tėtis 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkui Gaileliui garsiai prie 
visų pasakė: “Jeigu, sako, 
mes per Stalino penkmetį 
nepastatysim čia didelės sa
lės, progimnazijos ir gele
žinio tilto, tai tegul mane 
visi į smulkius gabaliukus 
sukapoja!”

—O ką į tai pasakė Gai
lelis?

—Gailelis paėmė jį už 
rankos, pakratė ir sako: 
“Pastatysim viską, draugu
ži. Jeigu pasakėm, tai ir 
padarysim. Po penkerių me
tų nepažinsi savo Pasvalio, 
—čia gražiau bus, negu 
prieš karą!” Bet kaip jūs 
Kazio Budreikos su ūsais 
nepažįstat? Juk jį visi žmo
nės geriausiai pažįsta!

Ilgame, pilkšvom ir mėly
nom plytom klotame mo
kyklos koridoriuje skar
džiai nuaidi skambutis.

—Tuojau ^pirmoji pamo
ka. Lietuvių kalbos grama
tika, — pasakė vaikas. — 
Reikia eiti, kad nepavėluo
čiau. Šiandien rašomasis.

Mažasis pasvalietis ding
sta šviesioje, erdvioje kla
sėje, kur jau krykštauja ir 
juokiasi, mokytojo belauk
dami, tokie pat vaikai kaip 
ir jis. O dar akimirka—ir 
tyla apgaubia visus di
džiulius rūmus, tik girdisi 
pro atvirą langą pamokas 
dėstančių mokytojų balsai.

Lyg pasakiškasis paukš
tis Feniksas prisikėlė iš pe
lenų Pasvalio miestelis, pri
sikėlė visa išvaduotoji Ta
rybų Lietuva.

Ir ne stebuklas ją prikė
lė, ne burtininko lazdelė: vi
sa tai daro karšta darbo 
žmogaus širdis, jo meilė sa
vo laisvai, socialistinei Tė
vynei.

Žydų Bombos Suardė 
Geležinkelio Stotį

Jeruzalė. — Anglų karei
viai ir arabai rankiojo žydų 
užtaisytas bombas geležin
kelio linijoj Tel Aviv srity
je. Sprogo bombos, paliktos 
lagaminuose Ras ei Ain sto
tyje; bombos suardė stotį, 
užmušė vieną arabą ir su
žeidė 3 anglus.
Washington. — Paskuti

niuose rinkimuose tik 7 
nuošimčiai buvusių demok
ratinių balsuotojų pers viro 
į republikonų pusę.

-■ ■4- ■ ■ —- ■ ■ ■ ■ ■

Fort Wayne, Ind. — Su
streikavo busų vežikai.

RETA PROGA 
dėl

PATYRUSIŲ IR BE PATYRIMO 
Siuvamų Mašinų Oj>eratorėms.

Apskritų metų darbas. Puikiausia 
minimum mokestis laike mokinimosi 
Aukščiausios algos kokios bent kada 
buvo mokėtos marškinių pramonėje.

Kreipkitės dabar j 
EMPLOYMENT OFISĄ

F. JACOBSON & SONS 
INC.

JAY & RIVER STS.
TROY, NEW YORK.

(258)

MOTERIS VALYTOJA
apvalymui mažo ofiso 
DALIAI LAIKO 
Turi pradėti 7 A.M.

5 dienų savaitė, nuolatinis darbas, srera alga.
V. LA ROSA & SONS, INC.,

473 Kent Ave., Brooklyn.
(257)

OPERATORES
Dirbti prie pamušų vyriškoms kepurėms.

Taipgi pagelbininkės. Unijinės sąlygos.
AKRO LINING CORP.

285 Mercer St., N. Y. C.
(257)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SANDĖLIO DARBININKAI
IR

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI
5 Dienų — 40 Valandų Savaitė. 

GERA PASTOVI ALGA.
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS

Kreipkitės
PIRMADIENIAIS, TREČIADIENIAIS

AR PENKTADIENIAIS
10 A.M. iki Pietų

LOADING PLATFORM

WILSON JONES CO.
121 EAST 22ND ST., 
NEW YORK CITY.

(261)

PATYRŲ BUFERIAI 
Pagclbininkai ir kaulininkai, taipgi 

priimsime ir keletą mokinių.
JULIAN FREIRICH COMPANY 

46-01 Fifth Street, Long Island City 
(258)

DEŠRUKIŲ GAMINTOJAI 
Turi būti pilnai patyrę vyrai.

NUOLATINIS DARBAS, 
GERA ALGA 

GAZZARAS SLAUGHTER HOUSE, 
401 W. Pleasant St., 

Hammonton, N. J.
Hammonton 722

(258)

Iš MĖSOS KAULŲ ĖMIKAI
Patyrę 

Puikiausios Darbo Sąlygos.
Gera Alga.

BEN GRUNSTEIN & SONS
500 OBSERVER HIGHWAY

HOBOKEN, N. J.
(269)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI
FINISERIAI. DRAPERS, prie geresnė* 

rūšies suknelių 
NUOLATINIS DARBAS. AUKŠTOS ALGOS. 
2 HERZOG PLACE, HICKSVILLE, L. I.

TELEFONAS HICKSVILLE 1039

REIKIA DARBININKŲ
Mėsos Pakavimo ) staiga 

Reikalauja darbininkų visokiems darbams
VYRŲ IR MOTERŲ

Patyrusių ir De Patyrimo
Geros Algos

UNITED DRESSED BEEF CO.
Divizija Swift & Company
780 1st Ave., prie 44th St.

(258)

PRANEŠIMAI
. ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
lapkr. 13 d., 8 v. v. LDP Kliube, 
408 Court St. Draugai, būtinai daly
vaukite šiame susirinkime, nes bus 
daug svarbių dalykų aptarti. — V. 
K. Sheralis, sekr. (255-256)

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 13 d. lapkr.-Nov., Venta 
Salėje, 103 Green St. Malonėkite 
skaitlingai susirinkti, nes turėsime 
svarbių reikalų aptarimui. — Fin. 
Sekr. (256-257)

Remnatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

DMEN’S OINTMENT CO.
F. O. Box m Newark L N. J.
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NewYorko^/^feZiniin
Laivas America Pradės 
Civile Tarnybą

Lapkričio 11-tą, iš Newport 
News, Va., i New Yorko por
tą atplaukė naujai atgimdy
tas į civilinį laivas America, 
26,454 tonų talpos. Laivas su
tikta su nepaprastomis iškil
mėmis.

Laivas pirm karo, tuo pat 
vardu, tarnavo keleiviniu tarp 
Jungtinių Valstijų ir Vakari
nių Indijų portų. Karo laiku 
buvo pakrikštytas į West 
Point, tarnavo kariniu trans
portu. C) dabar vėl atkrikšty- 
tas senuoju vardu ir kursuos 
tarp Now Yorko ir Europos

Turėjom Nepaprastos Grožės 
ir Visaip Vykusį Koncertą

bus 
ilgai minima visų tų, kurie da
lyvavo dienraščio Laisvės me
tiniame koncerte, įvykusiame 
Labor Lyceum, Brooklyne.

Patsai koncertas buvo pui
kus. Nuotaika šventiška. Pu
blikos didžiulė Labor Lyceum 
perpildyta. Vienatiniai nusi
skundimai mūsų svečių šioje 
sueigoje buvo tie, kad negali
ma viens

Lapkričio 1916,

kito susitikti, nors 
čia randasi. Ir kad 
sulaukti aptarnavi- 
rcstaurane ir bare

Visus Stebino 
“Vyturėlis”

Iv I no D* * 17 totinai nariams patariame, na-
1S LW nnnOSMS kuo- rius paraginame, kad rūpintų-

pūs Susirinkimo ir
Veiklos

Įsi savais reikalais. Jeigu pri- 
; klausai apdraudos ar pašalpos 
organizacijose, tai nereikia 
laukti, kada būsi suspenduo
tas.

Neduosią Gasa Šildy
mui Apartmenta

Brooklyno gaso kompanija 
skelbia, gal nebeduosianti 
naujiems apl i kantams gaso 
apartmentų šildymo tikslams. 
Esą, staigus didelių kiekių ga
so išvartoj imas šaltomis die
nomis galįs būti priežastimi 
eksplozijų į ištuštėjusias šuva- 
das pritraukus oro.

'fačiau, kad tą taisyklę vyk
dyti, firma turi gauti Public 
Service Komisijos leidimą. 
Firma tokio leidimo reikalai! 
ja tik laikinai, žiemos sezo
nui. Ji negalinti prigaminti 
užtikrinančiai daug gaso, kad 
patenkinti jau kontrakt uotus . 
klijentus ir naujuosius prašy
mus.

Susirinkimas įvyko lapkri
čio 7 ds, Laisvės svetainėje. 
Narių atsilankė gražus MTrys. 
Valdybos raportas priimtas 
be diskusijų.

Komisijų raportai: Užbaig
ta atskaita LDS 3-čio apskri
čio naktinio pikniko. LDS 1- 
mai kuopai prisiųsta buvo 50 
tikintų, pardavėme 20, grąžin
ta 30. Parduotieji po 50c. 
kuopos iždą padidino $10.

Prezidentas A. Velička ra
portavo, kad kuopos metiniam 
parengimui užžymėjo Liet. 
Am. Pil iečių Kliubo svetaine, 
sausio 11 d., 1947 m. Kuopos 
susirinkimas užgyrė tą dieną.

Tam parengimui
išrinkti į komisiją: K. 
kienė, G. Wareson, J. Kovas, 
J. Litvinskas, J. Rušinskas ir 
G. Kuraitis. Tikintų kaina 50 
centų. Nariams bus pasiunčia
mi įžangos tikietai. Turės už
simokėti, bus ar nebus paren
gime. Toks kuopos tarimas, 
pravestas 1946 metiniame su
sirinkime.

Vakarėlyje turėsime gard
žių užkandžių ir gėrimų, drū
tesnių ir silpnesnių. Taipgi 
muzikali programą duetų ir 
solistų, šokiams grajys gera 
orkestrą.

Kuopos stovis: Ligonių nė
ra. Suspenduoti 6. Mes pakar-

Du mėnesius praleidus, tre
čiame būtinai reikia mokėti. 
Visados būsite gerame stovy
je.

Iš LDS Centro raštinės yra 
reikalaujama, kad kiekvienas 
narys visas duokles 
metus 
metų, 
k esn i ų

Tartum jo nesigirdėjo nei 
nesimatė keliomis savaitėmis 
pirm Laisvės koncerto. Kad 
kas nors rimto orkestrinės mu
zikos srityje ateina, žinojo tik
tai tie, kurie tankiai užeina i 
Laisvės svetainę. Kada jisai 
gimė, turbūt niekas tikrai ne
žinojo, išskyrus jo gimdyto
jus. Svetimieji žinojo tiktai 
tiek, kad jis gyvai čireno sek
madieniais ir daugeliu vakarų.

Jau visiems aišku, jog čia 
kalbama apie “Vyturėlį”-Or- 
kestrą, su 
sirodžiusį 
koncerto 
čio 10-ta.

ninku žinion. Tai buvo pati 
svarbiausia programo dalis, 
nes čia Chicagos dainininkai, 
iš tikrųjų, davė klausytojams 
to, ko jie per ilgą laiką ne
girdėjo :

Chicagiečiai dainavo pasi
keisdami : Povilas Stogis ir 
Agotėlė ' Kcnstavičienė atliko 
po du numerius solo; Koste 
Abekienė su Agotėle Kensta- 
vičienė duetus; Povilas Stogis 
su Agotėle Kenstavičienc — 
duetus; Povilas Stogis, Agotė
lė Kcnstavičienė, Koste Abe
kienė ir Juozas Kenstavičius 
— kvartetas.

Viską, ką chicagiečiai pa
teikė, buvo atlikta taip artis- 

| tiškai, taip gražiai, kad sun
ku ir bepasakyti, kuris jų nu
meris buvo gražiausis. Visi 
keturi, dainuodami, įdėjo dai- 

l non visa savo siela, ir jaus- 
‘mus: visi buvo gerai tam pa- 
i s iru ošę.

Tarp populiarių solo ir du
etų, chicagiečiai turėjo ir tvir- 

i tų, klasikinių dalykų. Didžiu
lė, maloni naujanybė klausy
tojų daugumai buvo A. Ken- 
stavičienės ir P. Stogio due
tas “Chel Mio Padre”.iš ope
ros Aida. Dainininkai užbai
gė koncertą meistriškai, su
dainuodami kvartetą “Kaip 
sakiau, mano kaimyne,” iš op. 
“Bartered Bride” cechų kom
pozitoriaus B. Smetanos).

I

Ilgai ilgai ir labai maloniai 
Brooklyno lietuvių visuomenė 
atsimins šį didžiulį mūsų dien
raščio koncertą.

Beje, chicagiečiams pianu 
akom p a n a vo brooklynietė 
Violeta Tamkiūtė.

Programas nusitęsė gan il
gokai, užėmė apie 4 vai., kas 
retai mūsų koncertuose tepa
sitaiko. Jis, programas, buvo 
subalansuotas taip, kad klau
sytojas galėjo pasigėrėti po- 
puliare ir klasikine muzika; 
pradedančiais dainuoti talen
tais ir jau pilnai dainos me
no aukštybes pasiekusiais dai
nininkais.

Dainų - muzikos pertrau
koje, Antanas Bimba, vienas iš 
Laisvės redaktorių, kreipėsi į 
publiką tapti dienraščio Lais
vės šėrininkais, taipgi aukomis 
sustiprinti dienraščio fondą 
prieš didėjanti visų laikrašti
nių reikmenų brangumą. Po 
jo kalbos gauta dienraščiui 
gražios paramos.

Vardai aukojusių ir pirku
sių Šerus tilps Laisvės sekamo
se laidose.

Su pabaiga rinkliavos, ži
noma, nepasibaigė pinigų už 
serus, aukomis ir už prenu
meratas gavimas, žmonės pi
nigus pridavinėjo Laisvės gas- 
padoriui Bukniui ir kitiems 
įstaigoje dirbantiems, 
va j i n i n k a ms, Balčiūnui 
tiems.

Kitoje pertraukoje,
Andrulis, vienas iš dienraščio 
Vilnies redaktorių, trumpai 
pasveikino dalyvius ir kvietė, 
greta Laisvės, užsirašyti ir 
Vilnį. Andrulis šį kartą chi
cagiečiams menininkams (po
draug ir mums) patarnavo šo
feriu, mašina atvežė juos.

Vakarui pirmininkavo Ro
jus Mizara, Laisvės redakto
rius.

Laisvės visas štabas ir di
rektoriai dėkingi esame vi
siems už gražią kooperaciją.

už šiuos 
užsimokėtų iki naujų 
1947. Bus pakaitų mo-

Jurgis Kuraitis, 
korespondentas.

Automobiliui atsimušus- į 
medį, Mrs. Anna Kahl, ,43 m., 
tapo užmušta, o mašiną vai
ravęs jos vyras George sužeis
tas. Nelaimė ištiko netoli jų 
namų ant Merrick Road, Long 
Islande.

malonia muzika pa- 
dienraščio Laisvės 

programoje lapkri
ti jis čia buvo pu

sliti k tas.

negalima 
mo vietos 
dėl daugybės mūsų čia suėji
mo vienu kartu.

Toje gražioje ir labai skait
lingoje brooklyniečių publiko
je, užpildžiusioje didžiąją sa
lę, balkoną ir visus kamba
rius, radosi apsčiai vietos pro
fesionalų ir biznierių. Atvyko 
ir labai daug jaunimo. Buvo 
graži atstovybė svečių iš apy
linkės, ypatingai iš New Jer
sey ir Conn., kur svečiams 
chicagiečiams dainininkams 
nebus progos šį kartą apsi
lankyti.

Tačiau turėjome atstovy
bės ir iš Philadelphijos ir apy
linkės, kur chicagiečiai jau 
buvo dainavę. Jie norėjo juos 
(ir kitas mūsų meno jėgas) 
dar kartą išgirsti.

Koncertinį programą atli
ko iš eilės sekami:

Aido Choras, vadovauja- 
kad jis į mas Jurgio Kazakevičiaus, va-

priruošti
Petri-

antru 
civili-

portų.
Pirmadieni taipgi 

kaitų atplaukė (jau 
niuose rūbuose) Anglijos did-
laivis Queen Elizabeth, 83,- 
673 tonų talpos, vežinas 2,- 
287 keleiviais. Didlaiviu atvy
ko ir Windsor© kunigaikštis 
su žmona.

Užmuštasis De Stefano 
Buvo Unijistas

Gerard De Stefano, šio ka
ro veteranas, užmuštas parei
nant namo, 153 Madison St., 
New Yorke, esąs narys A FL 
Teamsters Unijos. Buvęs pa
šautas grįžtant iš susirinkimo, 
namų koridoriuje, bet dar pa
jėgęs pareiti namo, ant tre
čio aukšto.

Policija spėlioja,
bandęs keršyti užmušėjams jo 
draugo Vito Grecco, tuo pat 
kartu
Amico, dabar gulintį Gouver-
nor’s Hospital, suparalyžiuotą 
nuo kulkos nugarkaulyje. Bet 
tikra priežastis užmušimo 
užmušėjai tebėra nesurasti.

karą atidarė, sugiedodamas 
Amerikos ir Lietuvos himnus, 
taipgi sudainuodamas keletą 
kitų dainų.

Chicagiečių dainininkų kvar
tetas : Povilas Stogis, Agotėlė 
Kenstavičienė, Koste Abekie- 
ne ir Juozas Kenstavičius.

Nicholas Dontzoff, rusas 
' armonistas, grojo armonikų ir 
j dainavo kelias rusų liaudies 
į dainas.

Sietyno Choro Jaunų Vyrų 
Oktetas, vadovaujamas J. Si- 
milcvičiaus, sudainavo keletą 

. populiarių dainų.
Aido Choro Vyrų Choras, 

1 vadovaujamas Prano Pakal- 
i niškio.

Violet Čypas (Čypaitė), bu- 
i vusi Clevelandietė, dabar gy- 
i venanti Great Necke, sudai- 
' navo keletą dainų ; jai- akom- 
' panavo viešnia iš Cleveland©, 
dainininkės draugė, Ruth Ma- 

i čioniūtė, atvykusi specialiai i 
susidarytų 1 koncertą. Tenka pažymėti, 

fašizmo Violet Čypas yra dar jau- 
e.”

Marcantonio sakė, kad re
akciniai republikonų partijos tė; lavina savo balsą pas vie- 
vadai sieks “fašistinių meto-■ ną žymų profesorių New Yor- 
dų rišti jų pačių, sudarytam Ateityje ji turės dažniau 
ekonominiam chaosui-betvar- pasirodyti mūsų pramogose, 
kei.” | Brooklyno lietuvių Styginis

---------------------- I Ansamblis (orkestras) “Vytu- 
1 rėlis,” vadovaujamas Rojaus 
židžiūno, skambino populia- 
res meliodijas.

Po to visas programo atliki
mas perėjo chicagiečių daini-

sužeid ušiems Rosario

Marcantonio Įspėjo 
Saugotis Pelnagrobiu

ir

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio, kalbėdamas didžiojo 
New Yoro CIO Tarybai pra-

bininkus budėti. Jis ragino 
saugoti šalį nuo sudarymo jo
je tokios padėties “per repu- 
blikonų valdančiąja hierar
chiją, jos rėmėjus American 
Action, Inc., ir Fabrikantų 
sąjungą,” kokioje 
dirva “įsteigimui

na, daili ir su gražiu sopra
no balsu, talentinga lietuvai-

Mrs. Margaret Anderson, 
47 Central Ave., pašaukta pas 
teisėją pasiaiškinti už iššauki
mą gaisragesių po įkaitimo 
barnyje su vyru.

Ingrid Bergman maldauja Cary Grant išgelbėti jos 
gyvastį ir jų meilę dramatiškoje scenoje iš Alfred’o 
Hitchcock romanso “Notorious,”

nitai
sudaro: EdwardOrkestrą

W. Sidney, Paul Kalvelis, Ca
therine Norris, Alice Stasunas, 
Florence Kazakevich, Suzana 
Kazokytė. Vadovauja R'oy 
S i d n e y - ž i d ž i ū n a s.

Linkėtina “Vyturėliui” 
vuoti ir ateityje vėl mus 
linksminti I

MIRĖ

gy- 
pa-

Peter Cyrgalis, 77 m.
žiaus, gyveno 49 Bay 7th St., 
Brooklyne, mirė lapkr. 9 d., 
namuose, kurir kūnas pašar
votas. Laidotuvės įvyks lapkr. 
13 d., Holy Trinity kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną, sūnų ir dvi dukteris, 
taipgi ir penkis anūkus.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius J. Garšva.

Nežinoma moteris nusižudė, 
nušokus nuo 6 aukštų namo, 
stogo, 15 Manhattan Avė.

am-

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

taipgi 
ir ki-

Vincas

Panaikino Dar Pora 
Gatvekarių Linijų

New Yorke išimta iš kursa- 
vimo dar viena gatvekarių li
nija — 10th Avė. Gatveka- 
rius pavaduos Diesel busai. O 
ateinantį sekmadienį, lapkri
čio 17-tą, ir 42nd St. cross
town linija bus pavaduota ba
sais.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

(32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

n

John Binges, 67 m. am
žiaus, gyveno 1011 E. 96th 
St., Brooklyne. mirė lapkr. 11 
d., Kings County ligoninėje. 
Kūnas pašarvotas koplyčioje, 
9504 Glenwood Rd., Brookly
ne. Laidotuvės įvyks lapkr. 14 
d., šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną, sūnų ir dukterį.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

650 5th Ave., kamp 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

GROŽINIS LIUOSLAIKIS

TONY'S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer 8t>. 
BROOKLYN I, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

Turint liuosą vakarą ir 
rineiam ramiai, prie ko 
gražiai glostančio 
praleisti, 
pamatyti 
ney’o “Fantasia,” su Stokows- 
kiu prie piano. Jis. skambina, 
o gėles, krūmai, žmonės ir net 
gyvuliukai ir žvėreliai muzi
ka džiaugiasi. Filmą glostan- 
ti-raminanti turiniu ir stebi
nanti technika. Rodoma Re
public Teatre, Broadway ir 
51st St., jau kelinta savaitė.

no- 
nors 

tą vakarą 
patartina nuvykti 
technispalvę Dis- 

Fantasia,

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

„ , , j 9—12 ryte Valandos: į j— 8 vakare
Penktadieniais Utdaryta

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

James Green, 9 metų, tapo 
užmuštas elektros žaidžiant 
virš- vagono New Haven gelž- 
kelio vagonų stotyje, Bronxe.

Pirmojo karo veteranas 
Malloy rastas miręs City Hali 
parke ant suoliuko. Jo kiše- 
niuose rado 3 centus.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

Trečiadienį, lapkr. 13 d., Liet. Ne- 
prigalmingo Kl. Name, 269 Front 
St. įvyks LDS 46 kp. susirinkimas. 
Visi nariai būkite. — Valdyba.

(255-256)

RANDAVOJIMAI•
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys vyrui. Šviesus kambarys, garu 
šildomas, šiltas vanduo. Dėl daugiau 
informacijų prašome kreiptis pas: 
Isidore Nedvara, 556 Ridgewood 
Ave., Brooklyn, N. Y. (Cypress 
Hills).

PAJIEŠKOJIMAI
Noriu pirkti Beer Garden arba 

Restauraciją už prieinamą kainą. 
(Pageidaujama, kad restauracija tu
rėtų leidimą alų pardavinėti). Gali 
būti bile' kur, Brooklyne, Long Is
lande ar kad ir New Jersey valsti
joj. Kas turi toki bizni ir nori par
duoti, prašau rašyti j W. Smith, 
5422 — 3rd Ave., (c/o Delicatessen 
Store), Brooklyn, N. Y. (253-258)

&

di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš

dėsnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garblDgM laldotuvea

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virtima 7-449B

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

TeL EVergreen 4-8008

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.




