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Paukščiai ir Žvėrys. 
Didžiuojasi Pardavikais. 
Be Ūpo ir be Vilties. 
Apie Kristų ir Komunistus. 
“Piktosios Dvasios.”

Rašo A. BlMBA

At
O

šiuos krislus rašau antradie
nį. New Yorke diena labai 
graži. Piliečiai traukia prie 
urnų balsuoti. Kiekvienas ei
na jau apsisprendęs. Kiekvie
nas jau žino, už kuri kandida
tą balsuos.

Ryt lyto jau žinosime rin
kimų rezultatus.

Dar ir prieš šiuos rinkimus 
senosioms partijoms pavyko 
daugumai piliečių galvas su
sukti veidmainingais pažadais. 
Laimės vienas iš jų kandida
tų. Didelio, pamatinio skir
tumo nebus, nes abi tos par
tijos yra tik du lašai iš to 
paties su t Ai viedro.

Kas dabar svarbiausia? Da
bar svarbiausia išlaikyti ir su
stiprinti Progresistų Partiją. 
Ji jaunutė, ji tik gimus, rin
kimai buvo jos pirmas pasi
rodymas. Ji negimė-tik rinki
mams. Ji gimė gyvuoti ir tap
ti stipriausia partija.

Taip teigia Henry Wallace, 
■% taip supranta visi kiti jos va

dai. Jų pažiūros teisingos.
Lai tomis pažiūromis por- 

simirko kiekvienas pažangie-

Labai smarkiai nyksta mū
sų krašto laukiniai žvėrys ir 
paukščiai. Jei tas procesas 
nesustos, už keleto desėtkų 
metų Amerika pasiliks be tų 
laukinių gyventojų.

Laukinių gyventojų naikini
mas eina visais garais.

Pastebėjau Lietuvos spaudo
je, kad ir ten eina vajus už 
apsaugojimą laukinių Lietuvos 

ventojų—paukštelių ir žve
jių. Vaikai mokomi lizdų 

nedraskyti, medžioto jams 
griežtai draudžiama tam ti
krais veisimosi laikotarpiais 
šaudyti miškų ir pelkių gy
ventojus. Tam tikruose eže
ru otų ose ir miškuotuose plo
tuose visiškai draudžiama me
džioti..SP
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Vienas menševikų laikraštis 
su pasTdidžiavimu praneša:

“Laisvų prancūzų darbinin
kų unijų vadai pranešė prem
jerui, kad jie kvies darbinin
kus grįžti Į darbą, neklausyti 
komunistų. Jie prašė valdžią 
duoti reikalingą apsaugą dar
ban grįžtantiems angliaka
siams.”

Bet tai darbas streiklaužių 
ir pardavikų. Tokius su
tvėrimus Amerikoje darbinin- 

Rį.zkai skaito, didžiausiais nevido- 
lais ir niekšais.

Už streiklaužį piktesnio su
tvėrimo nėra.

A

Vytautas Sirvydas smetoniz- 
mo sugrįžimui Lietuvon tema
to tik du keliu," atseit, jeigu 
“Sovietų Sąjunga subyrėtų,” 
arba jeigu “įvyktų griežtas 
persilaužimas jos vidinėje 
santvarkoje.” Tačiau, girdi, 
“artimoje ateityje nenumato- 

' *ma nei vieno, nei kito.” 
f .

žodžiu sakant, vilties jokios 
nebeliko. Iš to Sirvydas turė
tų padaryti logišką išvadą ir 
patarti smetonininkams «i kromelj užsidaryti.

A- Ar Ar

savo

£

gazietaViena klerikalų 
tvirtina, kad komunistai labai 
neapkenčią Kristaus. Laikraš
čio redaktorius komunistams 
sako:

“Ir is tikrųjų, jūsų neapy
kanta įYodo keturias dideles 
tiesas: Kad Kristus karaliau
ja; kad Kristus yra aukščiau 
jūsų; kad Kristus yra galin

as; kad Jo karalystė amži- 
a.”
Atrodo, jog komunistų “ne- 

pykanta Kristui” padarė bai-
(Tąsa 5-me pusi.)

Chinų Liaudiečiai Užėmė 
1 )ar 3 Miestus; Apsupo 
25,000 Tautininkų Uoste

Nanking, Chinija. — Ko
munistų vadovaujama, chi
nų liaudies armija maršavo 
pirmyn į pietus nuo' savo 
užimto Mukdeno. Liaudie- 
čiai atėmė iš Čiang Kai- 
šeko tautininkų dar tris 
svarbius miestus ir apsupo 
25,000 Čiango kariuomenės 
Yingkow uoste.

Liaudiečiai - komunistai 
užėmė Anšaną, didį plieno 
pramonės centrą, ir lao- 
yang ir Haičeng miestus su 
geležinkelių stotimis, pieti
niame Mandžurijos ruožte.

Komunistai šaukė su
pliektą Čiang Kai-šeko ka
riuomenę greitai pasiduoti, 
nes kitaip ji bus' sunaikin-

Amerika Davė Turkijai 
Dar 30 IVIilionu Dolerių

Washington. — Jungtinės 
Valstijos “paskolino” Tur
kijai 30 milionų dolerių' iš 
Marshallo plano fondo. Tai 
yra priedas prie daugelio 
milionų dolerių, kuriuos A- 
merika davė reakcinei tur
kų valdžiai pagal TruYnano 
mokymą prieš komunizmą 
ir kurie Turkijai paskirti iš 
Marshallo fondo.

Dabartinė “paskola” su
teikta 35 metams. Turkija 
turėtų pradėt mokėti pus
trečio nuošimčio palūkanų 
1952 metais, o sumos atmo- 
kėjimus dalimis — 1956 m. 
Bet nuošimčiai ir suma gali 
būti toliau atidėti pagal su
tartį.

Turkai Neleidžia Žydam 
Išvykti į Palestinų

Ankara, Turkija. — Tur
kų valdžia sulaikė leidimus 
(vizas) žydams iš Turkijos 
keliauti Palestinon į Izrae
lio valstybę. Per dieną at
metė 600 žydų prašymų dėl 
praleidimo į tą kraštą.

ATSIŠAUKIMAS Į FRAN
CUOS MAINIĘRIUS .

Paryžius. — Generalė 
Francijos Darbo Konfede
racija atsišaukė į angliaka
sius, kad neiškastų nė vieno 
svaro anglies, kol valdžia 
laikys kariuomenę ir polici
ją mainierių streiko srityse.

Binghamton, N. Y
Mirė Klementas Kuibis
K. Vaicekauskiene pra

neša telegrama, jog antra
dienį, lapkričio 2 dieną Bin- 
ghamtonė mirė Klementas 
Kuibis. Bus palaidotas 
penktadienį, lapkričio 5 d. 
Spring Forest kapinėse. 
Laidotuvės įvyks 1:30 v. po 
pietų.
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Čiang Kai-šeko valdinin

kai pripažino, kad nepaspės 
laivais iškraustyt 25,000 sa- 
vo kariuomenės, apsuptos 
Yingkowe; jie taipgi sakė, 
tu r būt, teks komunistams 
ir amerikiniai tos kariuo
menės ginklai — šarvuoti 
automobiliai, tankai, kari
niai trokai, patrankos ir ki
ti sunkesnieji kariniai įren
gimai.

Tautininkas Šansi pro
vincijos g u b e rnatorius, 
maršalas Yen Hsi-šan pra
nešė, jog komunistai ata
kuoja tos provincijos sosti
nę Taiyuaną; sakė, sunki 
ten tautininkam padėtis.

Uždrausta CIO Unija 
Atominėse Dirbyklose

Washington. — Valdinė 
Atomų Jėgos Komisija už
draudė pripažinti CIO El- 
ektrininkų Uniją atomi
niuose fabrikuose Schenec- 

dėl, jog tos unijos viršinin
kai atsisakė prisiekti, kad 
jie nieko bendra neturi su 
komunistais. Tokios prie
saikos reikalauja Tafto- 
Hartley’o įstatymas.

Sovietų ir Jų Kaimynų 
Maistas Berlyniečiams

Berlin. — Vokiečių spau
da sovietinėje Berlyno da
lyje paskelbė, jog nuo rugp. 
1 iki rugsėjo 30 d. Sovietų 
Sąjunga atsiuntė Berlynui 
100,000 tonų grūdų ir 12,- 
000 tonų valgomojo alie
jaus. Lenkija tuo tarpu at
gabeno berlyniečiams 7,000,- 
000 kiaušinių, 700 tonų “ke- 
nuotos” žuvies ir 735 tonus 
šviežios mėsos. Čechoslova- 
kija atsiuntė 20,000 tonų 
bulvių.

Ukraina Siūlo Arabam- 
Žydam Patiem Derėtis

Uk-Paryžius. — Sovietų 
rainos delegatas Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje 
pasiūlė šaukti arabus ir žy
dus į tiesiogines . derybas 
dėl Palestinos padalinimo į 
Izraelio ir arabų valstybes. 
Tuomi būtų apeitas Berna- 
dotte’o planas, kuris perša 
atkirst 3,000 ketvirtainių 
mylių nuo Izraelio. Anglai 
remia Bernadotte’o planą.

New York. —- Trumanui 
laimėjus rinkimus, pramo
nių šėrai Wall S try te pas
muko iki 4 punktų žemyn..

Herbertas Hooveris taip
gi sveikino Trumaną kaip 
rinkimų laimėtoją. '

Laimėjo Rinkimus
Dewey Pripažino
Trnmasio Išrinkimą

-—"—7------  . .Demokratai taip pat Laimėjo
Daugumą Kongreso Narių
Darbietis Marcantonio Vėl Išrinktas Kongresan;
Gubernatorių Dauguma Taip Pat Bus Demokratai

PREZ. HARRY S. TRUMANAS

Stalinas Nenori Karo, - Tvirtina 
Garsusis Anglų Rašytojas Shaw

London. — George Ber
nard Shaw, garsiausias an
glų rašytojas, pareiškė, jog 
Stalinas stengiasi išvengti 
karo. Shaw parašė Londo
no Daily Workeriui straips
nį, kuriame sako:

— Stalinas giliai užsiėmęs 
vidujiniais Sovietų Sąjun
gos reikalais, ir jokiu būdu 
nenori naujo imperialistinio 
karo... Atviri ir aiškūs Sta
lino žodžiai praeitą savaitę 
suskambėjo, kaip šviežio o- 
ro papūtimas.

Tais žodžiais (atsakan
čiais j laikraščio Pravdos 
klausimus) Stalinas parodė, 
kaip vakarinės šalys kreivai 
politikieriauja, kaip jos 
vengia susitarimo su Sovie
tais dėl Berlyno.

Shaw tvirtina, kad vaka
riniai politikieriai, kaltin
dami Sovietų Sąjungą už 
komunizmą, visai nežino, ką 
reiškia žodis “komuniz
mas.” Vakarinės valstybės,

Gręsia Pavojus Čiango 
Sostinei Nankingui

Nanking, Chinija.—Čiang 
Kai-šeko tautininkai bijo, 
kad chinų liaudiečiai-komu- 
nistai rengiasi atakuot Su- 
chową,' geležinkelių mazgą. 
Suchowas laikomas vartais 
į Nankingą, tautininkų 
tinę. \

sos-

Užstreikuoti Didieji 
Francijos Uostai

Paryžius. — Sustreikavo 
laivakro v i a i Bordeaux, 
Marseille ir Sete uostuose. 
Bordeaux 'streikas paskelb 

siuntė kareivius iškrauti 
angliai iš anglų-amerikonų 
laivų. , f

Marseille ir Sete laivak- 
roviai ir laiviniai darbinin
kai paskelbė visuotiną strei
ką, reikalaudami pakelt al
gą: jie sustabdė iškrovimą 
58-nių liavų. Marseille ir 
Bordeaux yra du didžiau
siųjų Francijos uostų. 

poraeaux 'streiKas pasKeio- dvyliką svarbiausių fabri- 
tas todėl, kad valdžia at-|, ,.... ......... . .... „

girdi, taip pat daro tūlus 
komunistinius žingšnius vi
suomenei aptarnauti (kuo
met, pavyzdžiui, jos perima 
didžiąsias pramones į val
džios nuosavybę, daro tarp
tautines prekybos sutartis 
etc.).

Shaw tęsia:
— Šiandieninė civilizacija 

būtų visai negalimas daly
kas be pasaulinio komunis
tinio pagrindo — visi mes 
badu išmirtume per kelias 
savaites be tokio pagrindo. 
Žmonės, kurie iš esmės yra 
nekomunistiniai, tai ne ci
vilizuoti žmonės.

Vakariniai kraštai kalti- 
na Rusiją už totalitarinę ir 
policinę santvarką, bet»iš 
tikrųjų pačioje Anglijoje 
visut karščiu veikia totalita
rini^ - policinis režimas. Ką 
mes’ su panieka vadiname 
“gestapo”, — tai yra slapto
sios anglų policijbs Šniukštų 
skyrius (Scotland Yard).

Griūdamas Kalnas 
Palaidojo 25 Neapolyj

Neapolis, Italija. —Ūmai 
nugriuvo apie 11,000 kubi
nių jardų vulkaniškų uolų 
nuo Pasillipo kalno Neapę- 
lyje; skaičiuojama, jog gy
vus palaidojo 25 žmonės. Il
gos, smarkios liūtys ištižino 
kalno uolas.

Valdžia Prirengia
Karinius Fabrikus

Washington. — Amerikos 
valdžia įsakė gatavai pa
ruošti kariniams darbams 

kų, kurie pastatyti valdžios 
lėšomis karo metu.

Daug kitų valdinių kari
nių fabrikų yra pervesta 
kompanijoms su sąlyga, kad 
jie vėl dirbs karui, kada 
reikės. Bet dvylika viršmi- 
nėtų fabrikų skaitoma to
kiais svarbiais, kad val
džia laiko juos savo ranko
se.

v

New Yorįt, lapkr. 3. — 
Republikonų k a n d idatas 
prezidento vietai Thomas 
Dewey pripažino, kad Tru
manas tapo išrinktas prezi
dentu reguliariam ketverių 
metų terminui.

Apie 11 vai. dieną trečia
dienį Dewey pasiuntė Tru
manui sveikinimą, kaip lai
mėtojui.

“Nuoširdžiai” sveikinda
mas Trumaną, Dewey linkė
jo jam sėkmingai naująjį 
terminą prezidentauti ir

Indijos Polit. Kaliniai 
Badu Streikuoja

Madras, Indija. — Pa
skelbė bado streiką 247 ko
munistai politiniai kaliniai, 
kurie be teismo laikomi Ve
llore kalėjime, pagal Mad
ras provincijos valdovų į- 
sakymą. O komunistų vadas 
Gopalan jau septintą sa
vaitę badavimu streikuoja. 
Tuom jis protestuoja, kad 
valdininkai taip žiauriai el
giasi su komunistais, socia
listais ir kitais politiniais 
kaliniais.

Graikų Partizanai Iškėlė 
Vėliava ant Grammos Kalno

C-

London. — Graikų parti
zanai iškėlė savo demokra
tinės armijos vėliavą ant 
aukščiausios Grammos kal
nų viršūnės. Partizanai pa
skelbė, jog praeitose kauty
nėse Grammos kalnyne jie 
užmušė, sunkiai sužęidė bei 
suėmė 30,000 Graikijos mo- 
narchistų ir amerikonų ka
reivių ir oficierių. (Na, o 
monarcho - fašistų valdžia 
gyrėsi, būk ji laimėjus Gra
mmos kalnų mūšį.)

Farmeriai Remia Francijos 
Angliakasių Streikų

Paryžius. — Farmeriai ir 
smulkieji biznieriai nupi
gintomis kainomis pardavi
nėja valgius streikuojančių 
angliakasių šeimoms. Kartu 
jie renka maistą, pinigus ir 
kitas dovanas streikieriams.

Milionas darbininkų me- 
talin. fabrikuose rengia
si sustreikuot šį penktadie
nį, jeigu valdžia atmes jų 
rikalavimą pakelti algą.

Paryžius. — Marshallas 
ketina apleist Amerikos val
stybes sekretoriaus vietą 
1949 m. sausyje.

ORAS.—Niauku, lietinga.
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laikyti Ameriką “stiprią ir 
laisvą”, esą, kaip “taikos 
vykdytoją” pasaulyje. Sy
kiu Dewey ragino visus pi
liečius remti Trumano val
džią.

Taip pat išrinkta daugu
ma demokratų kongresma- 
nų ir senatorių. Demokra
tai laimėjo daugiau ir vals- į 
tijinių gubernatorių.

New Yorke darbietis Vi- ( 
to Marcantonio vėl tapo iš- \ 
rinktas Jungt. Valstijų kon- j 
gresmanu — jau septintai 
tarnybai.

.'M

tarnybai.
Progresyvė Partija šiuose 

rinkimuose rėmė pažanges
nius demokratų kandidatus 
į senatą ir kongreso atsto
vų rūmą; tuom padėjo de
mokratams gauti daugi 
Jungtinių Valstijų Kori 
se.

Pagal nepilnus ir neofi
cialius skaitmenis, Truma
nas gavęs apie 1,300,000 
daugiau balsų, negu Dewey. 
Bet tikresnes rinkimų 
smulkmenas galima bus tik
tai rytoj paduoti.

Francijos Mainieriai 
Gynėsi is už Barikadų

Paryžius. — Kariuomenė 
ir žandarai su tankais ir a- 
šarinių dujų bombomis ata
kavo mainierius, neleidžian
čius anų į užstreikuotas an- 
gliakasyklas Lens srityje ir 
kitur šiaurinėje Francijjoje. 
Streikieriai apstatė barika
domis įėjimus į kasyklas ir 
gynėsi. Kai kur jie iškasė 
apkasus (trenčius), pripylė 
gasolino ir padegė, kad pa
stotų kelią kariuomenei ir 
žandarams.

Kareiviai ir žandarmeri
ja, po kovos, užėmė dar ke
lias angliakasyklas. Sužeis
ta dar keliolika asmenų 
abiejų pusių.

M
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Amerikiniai benamiai
Louisville, Ky. — 2,000 iki 

3,000 šeimų čia negauna 
kambarių ir gyvena šėtruo- 
se (palapinėse), garažuose 
ir įvairiose pašiūrėse, kaip 
raportavo sveikatos direk
torius John J. Phair.

tik

J. Vaisi. Karo Laivai 
Lankosi pas Peroną

Buenos Aires. — Į “sve 
čius” pas Argentinos valdo 
vą Peroną atplaukė du ka 
.riniai Jungtinių Valstijų 
laivai — šarvuotlaivis Hun 
tington ir naikintuvas Dou 
glas H. Fox.
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Graži ir Turtinga Ideologija...
Žymusis danų rašytojas, novelistas, Martin Anderson- 

Nexo, padarė pareiškimą Amerikos komunistų vadams 
(“tiems 12-kai”), kurie laukia teismo.

“Ideologija, dėl kurios amerikiniai draugai šiuo metu 
yra šaukiami stoti prieš herezijos teismą, yra graži ir 
turtinga ideologija”, sako rašytojas. “Jūs trokštate su
daryti turtingą ir gražų gyvenimų visiems žmonėms.”

Rašytojas toliau nurodo, kad antrojo pasaulinio karo 
metu senosios, atgyvenusios visuomenės atstovai buvo 
priversti stoti su žmonija kariauti prieš fašistinę ašį. 
Tačiau, kai karas pasibaigė, po Roosevelto mirties, tie 
patys senosios sistemos gynėjai jau pakeitė savo frontą: 
jie dabar siautėja prieš darbo žmonių teisių gynėjus.

. “Inkvizicijos teismai veikia Amerikoje, Graikijoje ir 
Ispanijoje,” toliau rfurodo rašytojas.

Tai tikra tiesa!
Amerikos komunistų vadai, — 12-ka jų, — šiandien 

kaltinami tokiu kaltinimu, kuris, einant amerikiniais 
principais, atrodo juokingas, nepasakius prasčiau.

Teisingai kaltinamųjų advokatas Harry Sacher nuro
dė teismui, kad ši komunistų byla turi didelio panašumo 
į bylą, kuri, kaip sako krikščionių šventraštis, buvo su
ruošta Jėzui; tai byla, panaši į Galilėjaus, Joanos Arkie: 
tės ir senąsias “raganų gaudymo” bylas, ruoštas Massa
chusetts valstijoje.

Praėjusį pirmadienį teisėjas Howard R. Medina nu
skyrė komunistų bylai dieną lapkričio 15-tą.

v ' Ši byla atkreipė dėmesį viso pasaulio žmonių, nes čia 
bus sprendžiamas klausimas — “komunizmo legalumas” 
Amerikoje. Kitais žodžiais, čia bus sprendžiamas toks 
klausimas: Ar Amerikoje bus fašizmas ar demokratija? 
Turime atsiminti, jog kapitalistų klasė, siekdamasi su- 
fašistinti šalį, visuomet pirmiausia puola komunistus.

Po jų seka kiti.

Progresyvių Partijos f eigos ir Išlaidos
Per visą rinkiminę kampaniją, Wallafe-for-President 

Komitetas ir Progresyvių Partija surinko aukomis $1,- 
188,979 ir per tą laiką išleido $1,189,178. Vadinasi, neda- 
Tekliauš iurėta $199.

Ši apyskaita padaryta iki spalių 29 d. Taigi per tą lai
ką, galimas daiktas, kad deficitas buvo padengtas naujo
mis aukomis, gautomis iki lapkričio 2-rosios.

Didžiausią auką, kurią Progresyvių Partija gavo, su
teikė niūjorkiškė kailiasiuvių unija — $5,000.

Aiškus daiktas, jei Progresyvių Partija būtų gavusi 
daugiau pinigų, daugiau būtų išleidusi ir plačiau pas- 
leidusi propagandos už savo kandidatus.

Niekad Amerikos istorijoje lietuvių kilmės žmonės ne
aukojo rinkiminiams reikalams taip gausiai, kaip šiemet.

Nacionalis Lietuvių Wallace-for-President Komitetas, 
gautomis iš lietuvių aukomis, išleido literatūros ir 
$500 paaukojo Progresyvių Partijos rinkiminiams 
kalams.

Žodžiu, pažangieji amerikiečiai lietuviai šiemet 
pasididžiuoti savo nuoveikiais politiniame darbe.

dar 
rei-

gali

Beprotiškas Darbas
Laikraščiai'skelbia, jog Čiang-kai-šeko'bombonešiai sė

ja .bombas ant Mukdeno, didžiausio Mandžurijos miesto.
Kam? Sunku pasakyti. Sėti ant kiniško miesto bom

bas, kuomet tasai miestas yra jau paimtas liaudiečių, žu
dyti nekaltus žmones — kriminališkas darbas.

M Bet Čiang-ka-šekas, kurio rankos yra kruvinos nuo 
senų.laikų, matyt, nepaiso: jam rūpi juo daugiau žalos 
padaryti kinų tautai. Prieš galą jis durnavoja.

Turime, beje, atsiminti, kad bombonešiai, sėją ant 
Mukdeno bombas, yra gaminti Amerikoje ir mūsų val
džia teikia juos Čiang-kai-šekui kaipo dovaną “komuniz
mui must”*. Gavęs bombonešius, Čiang-kai-šekas juos 
naudoja ne komunistams mušti, o nekaltiems žmonėms 
žudyti ir miestui naikinti!

KAS K S RAŠO IR SAKO !

s

LAISVES VAJUS M
FAŠISTAS dejuoja

Clevelando f a š istinėje 
Dirvoje Dr. Dirmeikis, ku
ris, matyt, fašizme išmirkęs 
iki gyvojo kaulo, pranašau
ja “nejaimę” Azijoje. Jis 
verkia:

VAKARIEČIŲ padėtis 'Eu
ropoje tikrai sunki. Ji pasiro
dė dar sunkesnė Azijoje, kur 
Kinija, Korėja ir Japonija su
daro labai svarbų trikampį 
tiek sovietų, tiek amerikiečių 
politikos planarhs.

Politinis karas Kinijoj šiuo 
metu krypsta į labai pavojin
gą pusę. Komunistai baigia 
užimti visą Mandžūriją. Ir 
galės greitai pasirodyti, kad 
čiang Kaišekas net su ameri
kiečių pagalba nepajėgs ko
munistų įveikti. O tad^i padi
dės haujas pavojus Korėjoje.

jąu senai šiaurės. Korėja 
(sovietų užimtoji) .. ruošiasi 
įtraukti ir Pietų Korėją į so
vietų politikos tinklą, žinia, 
kad amerikiečių užimtoje Ko
rėjoje prasidėjo komunistiniai 
sukilimai, leidžia spėti, ko ga
lima tikėtis iš Korėjos. O kai 
visa Korėja pasiduos į ko
munistini tinklą, tai netrukus 
paaiškėtų, kad ir visas Azijos 
žemynas' jau grasina Ameri
kai. (D., sp. 29 d.)
Fašizmu sergančiam Dir- 

meikiui nesvarbu, jog,, tas 
parodo, kad Azijos žmonės 
Trokšta ir siekia laisvės,— 
taip trokšta ir taip siekia, 
jog ir Amerikos pagalba 
nebegali ant jų nugaros iš
laikyti Čiang Kai-šeko ir ki
tų diktatorių viešpatavimo. 
Čiang Kai-šeko gerai gink
luotos armijos sutirpsta 
prieš Kinijos liaudies valią. 
Amerikos patarimai,, gink
lai ir doleriai pasirodo be
jėgiai.

Dirmeikio plepėjimas, 
kad tai esąs Rusijos suokal
bis, yra gryni^iiširi nesąmo
nė. Tai yra Kinijos ir kitų 
Azijos kraštų žmonių kova 
už laisvę ir šviesesnį gyve
nimą.

KIEK ILGIAU ŠIANDIEN 
ŽMOGUS GYVENA?

Tėvynėje Dr. S. Biežis 
patiekia straipsnį apie šių 
laikų žmogaus gyvenimo il
gį. Jis rašo:

• 1900 metais bendrai šios-ša
lies žmonių amžius buvo 48 
metai. Tai reiškia, kad kūdi
kis gimęs prieš 47 metus tu
rėjo galimybių išgyventi. 48 
metus. Čia reikia suprasti, kad 
vieni mirė nesulaukę nė vienų 
metų, o kiti gyveno, kaip kad 
dabar, daug ilgiau. Kaikurie, 
nors jų nedaugei yra dar ir 
šiandien turi progos net pra
lenkti šimtmetį. O 1945 me
tais bendras amžius pašoko 'iki 
65 metų net su viršum. Tai

I De Gaulle’io Ambicijos
- Kanadiškis Liaudies Balsas rašo:

“Generolas De Gaulle, atrodo, nori būti Europos gelbė
tojam nuo komunizmo, kaip kad buvo Hitleris.

“Jis prisimena, kaip Hitleris gavo pritarimą ir pagal
bą iš įvairių šalių, šūkaudamas prieš komunizmą, o ypa
tingai prieš Tarybų Sąjungą.

“Reakcionieriams, kurie šiandien pasigenda įrankio, 
kokiu buvo Hitleris ir Musolinis, generolas De Gaulle la
bai kvepia. Klausimas tiktai, ar jie pasitikės juomi.

“ Matote, geras daiktas turėti šunį, kuris puola kitus, 
bet kartais gali tas. šuo atsisukti pridš savus ponus. Hit
leris taip padarė. Vietoj traukti į Rytus, jis pięma puolė 
vakarus.

“Ar imperialistai pasirinks jį būti jų krusados vadu, 
sunku pasakyti. Bet yra ženklų, kurie rodo, kad jie pa- 
rėrns jį visais būdais, kad Francijoj laimėtų dešinė, o ne 
kaire. Reakcijai Torez yra daug baisesnis už generolą

“Bet jeigu kada nors jis paiips valdžią, britai ir ame-' 
rikiečiai turės mokėti jo kairią, jeigu norės matyti jį vyk-

*
Er

’ De Gaulle.

lis, o nuo vėžio kas aštuntas 
asmuo. Taigi kol tos dvi svar
biausios ligos ndbus nugalėtos, 
tol negali tikėtis spartesnio 
amžiaus pailgėjimo trumpoje 
ateityje.

Pastaraisiais keliais metais 
labai daug darbo ir kapitalo 
įdedama studijuoti šias ligas. 
Kaip greitai pasiseks surasti 
šių ligų priežastis, jų apsisau
goti arba susirgus išsigydyti, 
taip greitai bus sutaupyta 
625,000 gyvybių, nes tiek kas 
metą* miršta nuo šių dviejų li
gų. Tik medicinos mokslo pa
stangos ir gal netolimas laikas 
atsakys į šį taip svarbų klau
simą.

SENA, amžinai 
NUSIDĖVĖJUSI GIESMĖ

Smetonos konsulas P. 
Daužvardis kalbėjo Ameri
kos Lietuvių Katalikų Kon
grese ir, tarp kitko, pasa
kė: “Lietuva niekuom’et ne
įsijungė Sovietų Sąjungon 
ir nesiskaito Sovietų Sąjun
gos dalimi.” 
w Čia tas smetonininkas 
bus pamiršęs istoriją. Lie
tuvos liaudis visuotiriu, 
slaptu, demokratišku balsa
vimu išsirinko savo Liau
dies Seimą, kuris nutarė 
Lietuvą paskelbti tarybine 
socihlistine respublika, ir 
atsikreipė į Tarybų Sąjun
gos Aukščiausią Tarybą, 
kad ji Lietuvą priimtų į 
Tarybų Sąjungą. Tai buvo 
padaryta 1940 metais.

Tasai Lietuvos liaudies 
žygis negalėjo patikti ir ne
patiko smetonininkams, bet 
tai buvo Lietuvos žmonių 
valia.

pareina, kad bėgy 45' metų 
bendras amžius pailgėjo net 
16 metų. Tai rodos džiuginan
tis pasireiškimas mūsų nau
dai.

Kad šias skaitlines įvertinus 
tikroje šviesoje, reikia turė
ti aiškus vaizdas, ką reiškia 
pasakymas — bendras amžius. 
Paimkime porą, pavyzdžių, ku
rie galės nušviesti tikrąją pa
dėtį. Paimkime du asmenius: 
Sakykime, vienas išgyvena 60 
metų, o kitas tik 10 metų. Su
dėjus krūvon pasidaro 70* me
tų, o perdalinus į du — pasi
daro bendras amžius tik 35 
metai. Arba, sakysime, du 
asmenys išgyvena: vienas taip 
pat 60 metų, o kitas 40 me
tų, tai šiame atsitikime jau 
bendras amžius siekia net 50 
metų. Tačiau tas seniausias 
asmuo 'bei kiek ilgiau negyvė
lio ne pirmame atsitikime, nė 
pastarajame, o vienok bend
rojo amžidus skirtumas pasi
darė net 15 metų. Kitais žo
džiais sakant, bendrojo am
žiaus pailgėjimas dar anaip 
toli nereiškia, kad žmonės il
giau gyvena arba sulaukia gi
lesnės sveikatos.

Šis bendrojo amžiaus pail
gėjimas'daugiausia, nors nei- 
šimtinai, pareina iš Sumažėji
mo jaunuolių mirčių. Reikia 
žinoti, kad dauguma vaikų li
gų, kaip tai — diftėrija, Skar
latina, kokliušas, įvairūs vidu
rių uždegimai ir kitos veik vi
sai nugalėtos, šis faktas dau
giausia pakėlė bendrojo am
žiaus skaitlinę. Taipgi tas pats 
faktas dar nieko nenusako ar 
mes dabar ilgiau gyvename, 
negu kad pradžioje šio šimt
mečio. Į tai pažvelgsime ne
trukus.

Sulig vėliausių oficialių da
vinių iš 1945 metų, žmogus
sulaukęs 40 metų, turi progos PENKIOLIKA DIENŲ 
ilgiau gyventi beveik tris (du ~ -*•-
ir keturis- penktadalius) metų 
ilgiau, negu.,1900 metais. To
kiu būdu da^at iries gyvename 
truputį ilgiau, negu pradžio
je šio šimtmečio. Aplamai ga
lima pasakyti, kad su kiekvie
nu dešimtmečiu mes po tru
putį ilgiau ir ilgiaus gyveni 
me. Tai gana linksma žinid vi
siems. Iš to viso išvada pasi
daro, jog ateityje žmonės su
lauks vis gilesnės ir gilesnės 
senatvės. \

Tačiau su pačiais- di
džiausiais žmogaus gyveni
mo priešais tebėra neapsi
dirbta, jie žmogų tebenai- 
kina, be laiko tebevaro į 
šaltuosius kapus. Kas per 
per vieni tie priešai? Dr. 
Biežis rašo:

Daugiausia senesniųjų žmo
nių miršta nuo širdies ligų, 
vėžio, cukrinės ligos, džidvos 
ir keletos kitų. Tačiau svar
biausią vietą užima nusidėvė
jimo širdies ligos ir vėžio li
ga. Nūo pirmųjų iš senesnių
jų tarpo miršta kuone trečda-

Policijoje žinoma po įvairiais vardais, bet organizuotų 
darbininku vadinama Slaughterhouse Jenny (skerdy
klų Jenny), ta bosų panele taip Įsipainiojo Į savo me
lus, jog arbitratorius išmetė lauk jos melus prieš 24 
CIO United Packinghouse Workers narius^ Jis Įsake 

Armour firmai sugrąžinti darban jos apmeluotus 
darbininkus.

dant tą, ko jie nori. De Gaulle yra labai ambicingas, už
sispyręs žmogus. Bevinas tikrai negalėtų sugyventi su 
juo. Vakarų vienybės nebūtų. 1 ,

“ Kitas dalykas, kuris taip pat kai kuriuos baugina. 
Jeigu dėgalistai įsigalėtų, prieš jų režimą susivienytų 
visos darbininku jėgos. Dabar kai kurie svyruoja tarp 
kairiųjų ir vidurinių.”

Laisvės įstaigoje lankėsi jaunuolis Robertas Žukaus
kas, iš Union, N. J. Jis ir jo motina gražiai darbuojasi 
Laisvės vajuje; šį sykį pridavė naują prenumeratą ir 
atnaujinimų.

Brooklyniečiams į pagalbą atėjo su atnaujinimais seka
mi draugai: J. Kairys, A. Balčiūnas ir P. Babarskis.

Bet žiūrėkite, ką daro L. Prūseika iš Chicagds! Jis 
prisiuntė 4 naujus skaitytojus — ir atnaūjinimų. Gavome 
daugiau laiškų nuo jo, ir prie progos paskelbsime rėzul- 
tatus. Jis tvirtai laikosi savo pozicijoj!

Senas veikėjas vajuje Geo. Shimaitis, iš Brockton, 
Mass. įstojo vajun prisiųsdamas atnaujinimų. Taipgi į- 
stojo ir J. Blažonis, iš Lowell, Mass., kuris irgi uoliai vei
kia vąjuje.

Phiįadelphiečiai taipgi gražiai darbuojasi. Jų vajinin- 
kų kapitonas Wm. Patten prisiuntė atnaujinimų, taipgi 
R. Merkis ir A. Smitas.

_____ L__________________

Kontestantų surašąs šiandien stovi sekamai: 4. .
Punktai

L. Priiseika, Chicago, Ill............................................... 1893
Wm, Patten, Philadelphia, Pa.............................. 1628
Brooklyno Vajininkai ....... ••.•••?........................... 143§
R. & K. Žukauskai, Newark,* N. J.......... ................ 1048
D. G. Jušiuš, Worcester, Mass................................... 999
LDP Klubas, Elizabeth, N. J.............. . ........................912
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. ... v...... ?..........570
P. Beeis - F. Klaston, Great Neck, N. Y......................492
Hartfordo Vajininkai ...............    416
S. Pehkauskas, Lawrence, Mass............................... 308
P. J. Anderson—

L. Bekis, Rochester ........... 306
P. Šlekaitis, Scranton ................ 306
Geo. Shimaitis, Brockton .......... 280
J. Blažonis, Lowell ....................  260
A. ValinČius, Pittston ................. 244
C. K. Urban, Hudson .............. 224
V. Ramanauskas, Minersville, 222
S. Kuzmiękas, Shenandoah .... 216
LLD Moterį Sk., Binghamton 208
S. Puidokas, Rumford ............... 186
J. Didjun, New Haven ............... 168
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 168
LLD 75 kp., Miami .................... 168
J. Balsys, Baltimore .................... 140
J. Grybas, Norwood ..................... 112

G. Bražinskas, So. Boston ........ 108
V, Padgalskas, Mexico ................ 104
Bridgeporto Vajininkai .............. 104
S. Sharkey, • Eąston ................. 100
P. Pagerskis, Baltimore .............. 99
V. J. Valley, New Britain .......... 84
S. Tvarijonas, Detroit -.................. 84
J. Simutis, Nashua ,....................... 80
H. Žukienė. Binghamton ............ 72
Anna Bernat, Los Angeles ........... 56
A. P. Dambrauskas, Haverhill .... 54
V. Wall, Wilkes-Barre ................. 34
J. Shukys, So. Boston ............... 28
A. Gudzin, Scotia ........................ 28
I. Klevinskas, Scranton .............. 27
S. Sharkey, Easton ........................ 25

LAUKĘ VIŠINSKIO
Kunigų Draugo bendra

darbis, A r ū n a s ra
šo, k a i p Taryb'ų Sąjungos 
delegacijos Jungtinėse Tau
tose galva Višinskis išgąs
dinęs visus diplomatus. 
Arūnas sako:

Po “trijų” kalbos, Višins
kis pakėlė pirštą ir paprašė 
žodžio. Visi laukė, ką sovietų 
atstovas pasakys. Bet jis, pa
sipurtęs, pakėlęs galvą, trenk
damas kumščiu ir spjaudyda
masis pradėjo pulti vakarų 
sąjungininkus, kad jie laužo 
visus susitarimus, kad pasiū
lymas esąs vienpusiškas ir 
priešingas rugpiūčio 30 die
nos susitarimui. Pagaliau jis 

' “išspjovė” jau penkiolika die
nų lauktus žodžius:

— Sovietų delegacija bal
suos prieš “šešių” rezoliuciją!

ŽMONĖMS NUSIDĖJO IR 
NUO ŽMONIŲ PABĖGO

Atnetikon pribuvo iš Vo
kietijos “Jo Ekscelencija” 
vyskūpąs Vincentas Briz- 
gyš. Jis čionai važinės su 
prakalbomis, trinks aukas 
(nes dvasia šventa hė vys
kupas, matyt, gyventi ne
gali) ir niekins Sovietus.

Kodėl vyskupas Brizgys 
bėgo iš Lietuvos paš Hitle
rį? Nebūtų bėgęs, aišku, 
jeigu būtų nenusidėjęs Lie
tuvos žmonėms.. Jo griekai 
buvo tokie dideli, jog jis 
pabijojo Lietuvoje pasilikti. 
Tas jau faktas, kad Brizgys 
pabėgo Vokietijon pas Hit
lerį, parodo, kam jis tar
navo būdamas Lietuvoje.

Wilkes Barre, Pa.
VIEŠNIA IŠ CHICAGO'S

O. Zdanienė-Martin iš Chi
canos parvažiavo 'pasisvečiuo
ti pas savo gimines ų pažįs
tamus, apsistojo phs savo se
sutę M. Navitskienę, 76 Fourth 
St., Plymouth, Pa. Manų pa
būti apie porą savaičių, tikisi 
matyti daug savo pažįstamų ir 
draugu. Kep.

Šie vajininkai. pakilo 
punktais, prisiųsdami at
naujinimų: J. Balsys, Balti
more, Md.; S. Puidokas, 
Rumford, Me.; P. Šlekaitis, 
Scranton, Pa.; D. G, Jusius, 
Worcester, Mass.; M. Svin
kūnienė, Waterbury, Conn.; 
S; Perikauskas, Lawrence, 
Mass!; J. Didjun, New Ha? 
ven; Conn. ;----------- f

Aukų-gavome sekamai: • 
, LLD 198 kp., ' Oakland, 

Calif., (per K. B. Karosie- 
nę), $25.

P. . Šlekaitis, . Scranton, 
Pa., prisiuntė $14, z

LLD 68 kp., Hartford, 
Conn. (B. Mule^ąnka), $5.

LLD 32 kp.,. New Haven, 
Conn. (J. Didjun), *$5.

Po $3: P. Fuodierie,San
ta Monica, Calif.; Helen 
Cwdn, Baltiriiore, Md.; M. 
Gumbelevičius, Southbury, 
Conn.; M. G., Waterbury, 
Conn.; Stephariy Kleizo, 
Bųntington, N. Y.; Anton 
Čekanauskas, Springfield, 
Ill.; iš Worcester, Mass., N. 
Balchunas, F. Mazurka, A. 
Vilčiauskas.

Po $2: Alex Biick, Nellie 
Venta ir A. Kalakauskienė. 
Visi iš Brooklyn, N. Y.

. V. Vaškienė, Quincy, 
Mass., $1.50.

Po $1: A. Pupelis, Wor
cester, Mass, ir A. Kuzmic
kas, Worcester, Mass.; Ada- 
mas Pauplys, Buenos Aires, 
Argentina; Ona Mickus, 
B’klyn, N. Y.; Ona Kučiau- 
skaitė, Baltimore;/ Md.; S. 
Baranauskas ir P. Deveikis, 
Chicago, Ill.;, A. Kavaliaus
kas, Lawrence, Mass.; iš 
Scfanton, Pa. — D. Pocius, 
F. M. Iridriuliš, J. Levąria- 
vičius; A. Galdikas ir Frank 
Chešš.

A. Alenskiėnė, Rumiord, 
Me., 50c.

Aukomis biudžeto užtik
rinimui sukelta sekamai: 
Detroit; Mich. ..;. $118.50 
Brooklyn, N. Y. 
Chicago, Ill. ..,.. 
Worcester, Mass 
Rochester, N. Y.

Binghamton, N. Y. .. 18.00 
Stamford^ Corin. ... 
Elizabeth, N. J. ... 
Seattle, Wash .... 
Jersey City, N. J. . 
Los Angeles, Cal. 
Great Neck, N. Y. 
Miami, Fla............
Sagihaw, Mich. .... 
Waterbury, Conn. . 
Bayonne, N. J. .... 
MexicbT Me.............
New Britain, Conn 
Newark, N. J.........
New Haven, Co^in. 
Coal Center, Pa. .. 
Washington, Pa. ..
Bridgewater, Mass. ... 3.00 
Pittsburgh, Pa.........
Haverhill, Mass........
New Kensington, Pa 
Hudson, Mass. ..... 
Easton, Pa. ....... 
Bridgeport, Conn. .. 
Williamsport, Pa. .. 
Brockton, Mass. ... 
Lawrbnce, Mass. ... 
Rurriford, Me. ......

.. 13.00 
.. 13:00 
.. 12.00 
.. 10.OO 
... 9.00 
... 9.00 
... 8.00 
... 6.00 
... 6.00

5.00
5.00
3.5Q
3.00

3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00

Širdingai dėkojame vaji- 
ninkams už prenumeratas ir 
aukas. Taipgi pavieniams 
aukotojams už gražią para
mą. Jau vajus .įstojo į 2-rą .< 
mėnesį, dar toli gražų, kad ** 
būtų gerai įsisiūbavęs. Yra 
vajininkų, kurie gerai dar
buojasi kasmet vajuje, bet 
šiais metais biskųtį apsnū
dę. Pabuskite! Prisiųskite 
savo .rezultatus. Pavieniai 
skaitytojai irgi gali prisidė
ti prie vajaus, prisiųsdami 
po naują" skaitytoją.

Laisvės Administracija

Philadelphia, Pa 
Hartford, Corin. 
Scraritori, Pa. .

62.00
50.50
38.50

24.50
20.00

21.00

Berlin.—Amerikonai skel
bia, kad fabrikinė pramonė 
jų užimtoj vakarinės Vo
kietijos dalyje pasiekė 70 
nuošimčių pirtnkarinio na
šumo.

Santiago, Čilė. — Sulttita' 
du generolai, kaltinami UŽ 
sąmokslą nuverst Čilės pre
zidento Gonzalez valdžią.

Santiago, Čilė.

Batavia, Java. —• Prane
šama, kad užmuštas Indo
nezijos komunistų vadas 
Muso per susikirtimą stl 
dešihiojo prezidento Sde- * 
karho kariuomene. a

2 nuslX—Laisvė (Liberty, Lith. t)aily)—Ketv., Lap^r. 4, 1948
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PRAŠOME TVOJAU ĮSIGYTI ĮŽANGOS BILIETUS

Įvyks Sekmadienį

LAPKRIČIO 14
NOVEMBER

Pradžia 3:30 v. po pietų DETROITO MERGINŲ GRUPĖ
«

STEFAN KOZAKEVICH, 
Baritonas

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, 
Sopranas
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George Kazakevičiaus 6-šių Kavalkų Orkestrą
GROS AMERIKONIŠKUS IR LIETUVIŠKUS KAVALKUS ŠOKIAMS

I

IŠTISA PROGRAMA':
STEFAN KOZAKEVICH, baritonas

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

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

įsigijusi gražios karjieros tarp lietuvių ir amerikonų.

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

žiu dainavimu ir veiksmu.

ALBERTAS VASILIAUSKAS, tenoras
I

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

f

BROOKLYNO AIDO CHORAS
• ■

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

Kultūriniame Centre 
LIBERTY 

AUDITORIUM 
110*06 Atlantic Avenue 
Richmond Hill, N. Y.

i

Šokiams Įžanga 
75c.

Valdžios Taksai Įskaityti

ALB. VASILIAUSKAS, 
Tenoras

Sėdynės salėje nėra rezervu otos. Kurie anksčiau ateis gaus 
artimesnes prie estrados sėdyn es. Bet kurie iš anksto perka bi
lietą, tai sėdynė yra užtikrinta.

! Liberty Auditorium yra taip pabudavota, kad iš visur gerai
J matosi ir girdisi. Bilietų yra pad arytų tik tiek, kiek yra sėdynių.
• Statiems nebus valia stovėti lai ke koncerto salėje.

: PIETŪS BUS GATAVI 12 VAL. DIENĄ

; kultūrinio Centro restaurac ija pilnai veikia kasdieną. Bet
• < laike Laisvės Koncerto bus daug įvairių valgių. Iš toliau atvykę 
! galėsite pavalgyti gerus pietus.

; Mielai laukiame svečių iš ki tur. Prašome iš anksto pranešti
• kas iš kur atvyksta.
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NUPIGINTAS PARDAVIMASmy.

Philadelphia, Pa

Sveiksta d. M. Bušienč

naktinės

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Telefonas STagg 2-2173

VISI
nes

pro 
pu i 
pia

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

1113 Mt. Vernon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

Ir Auksinių Daiktų Visbkių Rūšių.

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

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktų 
Iki Jums Jo .Reikės

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

„ Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

vimas yra 
yra

Po sunkios operacijos ligoni
nėje d. Marė Bušienė dabar 
randasi savo namuose, 1121 E. 
68 St., Inglewood, Cal. Sykį te
ko aplankyti savo draugę. Ji 
dar serga, bet laipsniškai ei
na geryn. Tikiuosi, kad drau
gė greit susveiks ir vėl darbuo
sis mūsų tarpe. Mano pageida-

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

kad draugės, kada 
laiko, aplankytų ją.

M. Alvinienė.

:------------- ■ --------------------------

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Lapkr. 4,

galėjo daug 
atidžiai 
suteikė 
pridavė 

S. B.

trustams. Tiktai Progresyvių 
Partija rodo žmonėms taikos 
kelią ir užtikrina piliečiams žo
džio, spaudos ir susirinkimų 
laisvę. Tiktai Progresyvių Par
tija, vadovaujama Henry Wal
lace išgelbės šią šalį nuo eko
nominės katastrofos — nuo in
fliacijos.

Baigdama savo kalbą nuo
sekliai išaiškino Massachusetts 
valstijos referendumo prasmę. 
Atkreipė žmonių atydą į ket
virtą klausimą, kuris propo- 
nuoja gimdymo kontrolę, šis 
sumanymas, iš sveikatos atžvil
gio, esąs geras. Kiti klausimai, 
kaip tai: penktas, šeštas ir 
septintas yra nustatyti prieš 
unijas ir prieš draugijinį judė
jimą.

Iš jos kalbos 
pasimokinti tie, kurie 
klausėsi. Jos misija 
žmonėms daug ūpo ir 
vilties.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Progresyvių Prakalbos

Š. m. spalių 23 dt Lietuvių 
Tautiško Namo svetainėje įvy
ko politinio pobūdžio prakalbos. 
Jas suruošė Progresyvių Par
tijos vietinio skyriaus komite
tas. Nors buvo garsinta, kad 
parengimas susidės iš prakalbų 
ir koncerto, vienok taip neįvy
ko. Sulyg rengėjų pasiteisini
mo, laiko nebuvę pakankamai. 
Aišku, kad į penkias dienas ne 
tik, kad nesuruoši gero kon
certo, bet ir prakalbų nėra ga
lima gerai išgarsinti.

Tokiu būdu įvyko tiktai pra
kalbos. Kalbėjo plačiai pagar
sėjusi liaudies veikėja Kristina 
Stanislovaitienė iš Waterbury, 
Conn. Jos nepaprasta kalba už- 
interesavo publiką taip, jog 
žmonės nepajuto kaip praėjo 
valanda ir pusė.

Ji savo kalboje smulkmeniš
kai išdėstė šios šalies politinės 
ekonomijos stovį. Nurodė aukš
tų kainų pakilimo priežastis ir 
kreipė daug dėmesio į valdiš
kus pareigūnus, kurie, panai
kindami naująją dalybą, pa
naikino ir kainų kontrolę.

Kas link griežto užrubežinio 
nusistatymo, mūsų dabartinis 
prezidentas Trumanas esąs už 
tai atsakomingas. Jis prašalino 
iš svarbesnių vietų velionio 
Roosevelto paskirtus geros va
lios žmones ir jųjų vietose pa
skyrė bankininkus ir militaris
tinio tipo žmones, kurie taikos 
problemas siekiasi ginkluotomis 
jėgomis išspręsti ir kurie'veda 
pragaištingą politiką vakarinė
je Vokietijoje, Graikijoje, ir 
Kinijoje.

Pagal jos išvedžiojimų, tai 
nei republikonų, nei demokra
tų partijos vadai neprašalins 
ekonominio krizio ir neužtik
rins piliečaims. demokratinės 
laisvės, kadangi tos partijos 
tikrai tarnauja tarptautiniams

Vėliau tęsėsi muzikalė 
grama. Moterų Sekstetas 
kiai padainavo ir jaunas 
nistas porą melodijų paskam
bino.

Vienas dalykas mane vis 
juokina, tai tas, kada esti lie
tuvių parengimai, o scenos pir
mininkas anglų kalboj veda 
tvarką. Svetainėjz buvo gal po
ra svetimtaučių, o 99 nuošim
čiai lietuvių, tas atrodo, kad 
kada mes sueiname į svetainę, 
užmirštame lietuviškai, kalbėti, 
o kada kalbamės ta’r'p savęs — 
kalbam lietuviškai. Dauguma 
nepritaria tokiam dalykui.

Laike šokių teko susitikti 
keletą lietuvių iš tolimų kolo
nijų ir d. Paulius iš Toronto, 
Kanados. Alvinas.

Nat Kieffer, pirmininkas CIO American Communica
tions Association skyriaus Brentwood, N. J., rodo su 
gedusį laidą, kuris užmušė inžinierių Peter Curran’ą 
Rodyklis pažymi Curran’ui krintant sudaužytą kopė
čių pastolį. Mackay Radio & Telegraph firmai nepa
klausius įvesti saugumo priemones, darbininkai vien 

balsiai nutarė streikuoti iki bus įvestos gyvybę 
apsaugojančios pataisos.

ironiją, pasakė Babčenko. — 
nereikėjo atiduoti. Štai kas.

Saburovas tylėjo, jis laukė, 
toliau.

— Ką gi tu manai daryti?
Saburovas pranešė savo 

kontratakos planą.
— Ką gi, dabar dvi, — pasakė Bab

čenko, pažiūrėjęs į laikrodį. — Vadinas, 
taip jie ir sėdės ten iki tamsos?,Tu skai
tei įsakymą, kad nė žingsnio atgal, a? 
Arba, gal būt, tu su įsakymu nesutinki?

— šeštą valandą aš pradėsiu ataką,— 
stengdamasis susivaldyti, pasakė Sabu
rovas, — o septintą sandėlis bus mano.

— Tu man šito nekalbėk. Tu skaitei 
įsakymą, kad nė žingsnio atgal?

— Taip, — pasakė Saburovas.
— O sandėlį atidavei?
— Taip.
— Tučtuojau atmušti! — pašokęs nuo 

taburetės, nesavu balsu riktelėjo Bab
čenko. — Ne septintą, o tučtuėjau.

Iš jo veido ir judesių Saburovas su
prato, kad Babčenko buvo prie tos pačios 
nuovargio ir nervų įtempimo ribos, prib 
kurios šiandien buvo jis pats. Ginčytis 
su Babčenko šią minutę nebuvo prasmės, 
ir jei tebūtų kalbama apie tai, kad štai 
tuojau jam, Šaburovui, dįenos metu rei
kia pačiam vienam eiti prie šio sandėlio, 
tai jis atsikeltų ir eitų su karčiu jaus
mu, kad jei pulko vadui jo neteisumą 
galima įrodyti tik savo mirtimi, tai jis, 
Saburovas, ir įrodys jam tai savo mirti
mi. Bet į kontrataką dabar reikėjo vesti 

-žmones, tai yra reikėjo įrodyti Babčen
ko jo neteisumą ne tik savo, bet ir kitų 
gyvybėmis.

— Drauge papulkininke, leiskite pra
lošti ...

— Na?
Saburovas dar kartą pakartojo visus 

motyvus, dėl kurių jis nutarė atidėti

Juozas Tininis, gyvenąs 
2219 South St., Laisvės skai
tytojas ir rėmėjas, susirgo ir 
randasi Naval Hospital, 8th 
floor, 8th Ward, ant 17th St. 
ir Pattison Ave.

Jam padaryta sunki opera
cija. Jis yra nariu LLD 141 
kuopos ir LDS 5 kp. Drau
gai) ir draugės, kuriems laikas 
leidžia, raginami jį aplankyti. 
Nuo savęs linkiu jam ' greitai 
pasveikti. A. Galkus.

Gal jau girdėjote, kad Lie
tuvių Moterų Apšvietos Kliu- 
bas energingai rengiasi pami
nėti septynių metų sukakties 
jubiliejų lapkričio (Nov.) 14 
d., International Instituto. Ka
dangi moterys turi daug pa
tyrimo prie maisto ir patar- 
navihio, todėl minėtam paren
gime bus duoti rinktinai ska
nūs pietai. Po pietų bus da
lis muzikalės programos ir ki
tokių įvairumų. Vėliau 
galės linksmai pasišokti, 
bus ir muzikantas.

> 1
Programą pildys mūsų 

limas jaunų moterų SEKSTE
TAS. Jaunas pianistas Bob 
Uston paskambins ant piano. 
Uršulė Bagdonienė duos ką 
nors įvairaus programe ir dar 
daugiau tikimės turėti apart 
minėtų, dalykų.

Todėl, Moterų Klubo rengė
jos kviečia visus! dalyvauti ir 
pasinaudoti skaniu maistu. Ti- 
kieto kaina $1.25. Nesivėluoki- 
te, nes pietūs bus duodami nuo 
1 vai. dieną.

(Tąsa)

Keturiems ar penkiems priešo tan
kams pavyko prieiti prie pat sandėlio, 
ir jie, nuo artilerijos ugnies pasislėpę 
už jo sienų, ėmė šaudyti iš patrankų tie
siog į vidų. Po to vokiečių automatinin
kai prasiveržė pro spragas į sandėlį, o 
po keletos minučių ten nuaidėjo pasku
tinis šūvis. Pirmas S a b u - 
rovo noras buvo pabandy
ti tuojau pat, dienos metu, atsi
imti- sandėlį. Bet Saburovas susilaikė. 
Jis blaiviai nusprendė: sutelkti visą ug
nį už sandėlio, neleidžiant vokiečiams 
tenaii iki tamsos sutraukti stambių jėgų, 
o kontrataką vykdyti sutemus, kada 
ryžtumas ir prie naktinio šturmavimo 
pripratimas galės atsverti* aiškią žmonių 
stoką.

Babčenko, kuriam jis telefonu prane
šė apie sandėlio netekimą, nieko esmin
go neatsakė, bet ilgai ir piktai keikėsi, o 
baigdamas pasakė, kad tuoj pats atvyks. 
Negalima pasakyti, kad Saburovas dėl 
to būtų nudžiugęs. Jis nujautė susidū
rimą su Babčenko, ir jo baimė pasitvir
tino. Babčenko pasilenkęs įlindo į blin
dažą, piktas, suprakaitavęs, nuo galvos 
iki kojų aptaškytas purvu.

—Mat, įsilindo, — .pasakė Babčenko. 
— Kiek metrų viršum galvos?

— Trys, — pasakė Saburovas.
—Dar giliau reikėjo lįsti.

— O man giliau nereikia, — pasakė 
Saburovas. — Ir taip nepramuš.

— Įlindo į žemę, kaip kurmis, — pa
sakė Babčenko tuo pačiu piktu balsu.

Iš esmės jam nebuvo ko kibti. Saburo
vas šio blindažo specialiai nekasė, o tik 
praplėtė kanalizacijos vamzdžius, ir 
taiA kad jo gilusis blindažas buvo apsau
gotas net nuo tiesioginių pataikymų, bu
vo tik gerai. Bet dėl to, kad vokiečiai at
mušė sandėlį, Babčenko norėjo Saburo- 
vui pasakyti ką nors įgeliančio.

pakartojo jis.

Spalių 24 d. Lietuvių 
ves Neprigulmingas Klubas tu
rėjo savo metinį balių. Prieš 
pradedant balių buvo suruošta 
trumpa programa ir trumpa 
prakalba.

Kalbėtojas buvo kviestas sve
timtautis progai, kad paragin
tų lietuvius dėl balsavimų, už 
kurią partiją privalėtume bal
suoti. Bet gaila, kad tvarkos 
vedėjas arba kuris kvietė kal
bėtoją, jam nepasakė, kokis 
mūsų rengėjų pageidavimas,, 
Todėl, kalbėtojas pasibrėžė kal
bėti plačia tema ir mažai pa
lietė prezidentinių rinkimų 
svarbą.

Nors prakalba buvo įdomi, 
bet nepilnai į tašką ir per il
gai užtruko. Kadangi klube 
randasi žmonių, kurie su poli
tika mažai susidomėję, todėl 
pradėjo nekantrauti ir vienas 
pribėgęs prie šono scenos gar
siai suriko, kad gana kalbėti. 
Kalbėtojas pasitraukė nebaigęs 
prakalbos.

žinoma, toks pasielgimas 
svetimtaučių žmonių akysČ da
ro gėdą lietuviams abelnai. Klu
bas turėtų tinkamai subarti to
kius narius, kurie daro kaip 
kuriam patinka, be pirmininko 
žinios.

ataką iki nakties, ir pridūrė, kad -jis at
sako už tai, kad dienos metu laikys visą 
aikštę anapus sandėlio tokioj ugnyje, jog 
iki nakties tenai nepraeis nė vienas vo
kietis.

— Tu įsakymą, jog nė žingsnio neat
sitraukti, skaitei? — dar kartą paklau
sė Babčenko.

— Skaičiau, — pasakė Saburovas, iš
sitempdamas ir sutikdamas Babčenko 
žvilgsnį tokiu pat piktu žvilgsniu.—Skai
čiau. Bet aš nenoriu žmonių aukoti ten, 
kur jų nereikia aukoti, kur galima be
veik be nuostolių viską atsiimti.

— Tu nenori? Aš tau įsakau.
Šaburovui staiga dingtelėjo mintis, 

kad reikia tučtuojau ką nors padaryti 
daugelio žmonių gyvybei išgelbėti, pa
skambinti Procenko ir pranešti jam, kad 
taip daryti, kaip nori Babčenko, negali
ma. Bet, užuot taip pasielgęs, jis vis tuo 
pačiu rūsčiu žvilgsniu tebežiūrėjo į Bab
čenko. Po to pasakė:

— Leisite vykdyti?
— Vykdyk. ,
Visa, kas įvyko po to, pasiliko,- lyg 

blogas sapnas, ilgam Saburovo atmin
ty. Jie išlindo iš blindažo. Saburovas per 
pusvalandį surinko visus, kuriuos turė
jo po ranka. Babčenko telefonu įsakė pa
remti kontrataką penkiomis pulke išli
kusiomis patrankomis, kurios, tarp kit
ko, vargiai čia galėjo būti naudingos. Ir 
kontrataka prasidėjo. ,

Vos prieš dvylika dienų batalijonas 
pradėjo kautynes beveik pilnu sąstatu, 
bet dabar,* kai teko dieną, kautynių me
tu, organizuoti kontrataką, Saburovas 
besurinko trisdešimt žmonių. Tai buvo 
visas rezervas, kuriuo jis galėjo pasi
kliauti.^

Babčenko jį skubino, žodžius “nė žing
snio atgal” jis suprato paraidžiui, neno
rėdamas skaitytis nei su tuo, kas buvo, 
nei su tuo, kiek kainuos šitie nereikalin
gi šiandieniniai nuostoliai rytoj, kai vo
kiečiai vėl ims atakuoti. Atakai nebuvo 
pasiruošta, iki jos pradžios net nespėjo 
iš kairiojo sparno atitempti minosvai
džių, kurie bent kiek galėjo pagelbėti, o 
Saburovas su savo trisdešimt kovotojų, 
perbėgdamas nuo sienos prie sienos, nuo 
griuvėsių prie griuvėsių, jau pradėjo 
atakuoti namą.

Viskas baigėsi taip, kaip jis ir tikėjo
si. Ataka nepavyko ir, matyt, tokiomis 
sąlygomis negalėjo būti .sėkmingi.

Kai žmonės sugulė, vokiečiai ėmė į 
juos pilti minomis. Liktis čia gulėti reiš
kė tikrą mirtį. Ugnis vis stiprėjo. Šalia 
sprogusi mina lengvai kontūzijo Sabu- 
rovą, visa kairioji veido pusė staiga pa
sidarė lyg svetima, tarsi vatos prikimš
ta. Plytgaliai jį apibraižė, per veidą te
kėjo kraujas, bet jis to nepastebėjo. Kai 
ugnis pasidarė visai nepakenčiama, Sa
burovas, davęs ženklą likusiems, nušliau
žė atgal.

Po valandos nuo šito užsimojimo pra
džios Saburovas stovėjo priešais Babčen
ko už žemesniojo apgriuvusio namo išky
šulio, kur šis, beveik nesislėpdamas, 
trumpiausioj distancijoj,' visą laiką po 
ugnimi stebėjo ataką.

Saburovas atidavė pagarbą ir triukš
mingai nuleido ant žemės automatą. Tur 
būt, jo krauju ir purvu išteptas veidas 
buvo tiek baisus, jog Babčenko iš pra
džios nieko nepasakė, o paskui ištarė:

— Pasilsėkite.
— Ką? — paklausė Saburovas.
— Pasilsėkite, — pakartojo Babčenko.
Saburovas vėl nenugirdo, tada Bab

čenko riktelėjo jam į ausį.
— Mane kontūzijo, — pasakė Sabu

rovas. ■ .
— Pasilsėkite, — pasakė Babčenko 

ketvirtu kartą ir nuėjo blindažo linkui.
Saburovas nuėjo paskui jį. Jie nenusi

leido į blindažą, bet atsitūpė šalimais, 
prie sienos iškyšulio, kur buvo budmasis. 
Abu tylėjo, abu nenorėjo žiūrėti vienas 
kitam į akis.

— Kraujas ... 
ko. — Sužeistas?

Saburovas ištraukė iš kišenės purvi
ną, žemės spalvos nosinę, spiovė į ją 
keletą kartų ir nusišluostė veidą. Pas
kui apčiupinėjo galvą.

— Ne, apibraižytas, — pasakė jis.
(Bus daugiau)

—-uu Įsirausei
Saburovas šiandien pavargo, buvo pik

tas ir nemažiau už Babčenko sūdirgęs 
dėl sandėlio pararadimo'. Jis jautė, kad 
iki pat vakaro, iki tol, kol pavyks atsir 
imti sandėlį, mintis apie jo praradimą, 
kaip rakštis, tūnos jame, ir todėl, atsa
kydamas į žodį “įsirausei,” tarė iškau
kiamai :

— Ką gi, drauge papulkininke, įsaky
site vadovietę pakelti į viršų?

— Ne, — pajutęs Saburovo žodžiuose
Sandėlio

Lietuvių Choro Reikalai

Jau sykį buvo minėta sau- 
doj, kad Los Angeles Lietuvių 
Choras pradėjo dainų pamo
kas rugsėjo 17 d., bet dar 
noriu pažymėti, kad choras 
pradėjo pamokas ( ne tik pa
prastų dainų, bet rengiasi su
lošti gražią operetę “Pepitą.”

Nors dar nėra laikas skirtas, 
kada bus minėtas veikalas su
loštas, bet jau porą dainų pa
sekmingai choras dainuoja. 
Tik kyla abejonė, kaip toliau 
bus, nes musų senesni daini
ninkai atrodo labai aptingę, 
nelanko pamokų, o operetę 
sulošti, tai turi būti skaitlin
gas choras. Todėl, mano no
rai ir paraginimas dėl mūsų 
senesnių w dainininkų, kad 
skaitlingai lankytumėm visi 
choro pamokas, tai galėsim 
lengvai sulošti puikią opere
tę; Chorą mokina V. Bobi- 
Čius.

Dabartiniu laiku choro 
mokos įvyksta antradienio 
karais nuo 8 vai., 435 
Boyle Ave., international 
stitute svetainėj. Choro val
dyba kviečia visus senesnius 
dainininkus ir taipgi naujus 
ateiti. Bus su malonumu pri
imti į chorą. Dalyvauti chore 
niekas nekainuoja, tik pora 
valandų jūsų triūso į savaitę ir 
šiek tiek pastangų.

Parašė K. Simonovas Vertė J. Tornau

DIENOS ir NAKTYS

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

■■■MH Laidotuvių
Direktorius

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
•Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Lina 

Tel. GLenmore 5-6191
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Chfcagns Žinios
Iš LLD 79-tos Kp. Veikimo

Mūsų kuopos susirinkimas 
įvyko spalių 20 d., Roselando 
Lietuvių Kultūros Kliubo sve
tainėje. Nutarta užsisakyti 
25 egz. “Vilnies” kalendorių 
1949 metų.

“Vilnies” vajininkais išrink
ti : J. Podžiūnas, A. Maziliaus
kas, A. Kavaliauskas, Ig. La
pinskas, A. Stalnionis, K. Da- 
nyla, Ig. Urmon ir A. E]a- 
nienė.

Nutarta surengti parengimą

susidėjus su kitohi Rdselando 
draugijom dienraščio “Vil
nies” naudai. Tam darbui ap
siėmė : A. Maziliauskas ir A. 
Stalnionis. Paaukota iš iždo 
12-kos darbininkų vadų gyni
mui, kurie laukia teismo, o ki
ti randasi kalėjime. Iš iždo 
paskirta $4.00 ir nariai suau- 
kavo $15. Viso susidarė ko
votojais paramos $19.00.

Kadangi buvo jau vėlus lai
kas, tai 
atidėta 
mui.

Buvo
mirusi mūsų 
draugė Kavaliauskienė.

Dagių Dagis.

P. Petronio prelekcija 
sekančiam susirinki-

pagerbta atsistojimu 
kuopos narė

25 Metų Jubilėjines-Sidąbrinės Sukaktuvės!
SUKANKA 25 M. KAIP MES ESAME BIZNYJE
Per tą laikotarpį mes išauginome, ištobulinome per sa

vo triū’są ir sugabumą vieną iš moderniškiausių šių laikų 
valgio ir gėrimo krautuvę.

Šia proga, mes nupiginame visas mūsų krautuvėje pre
kes. Tokių progų labai mažai yra. Pas mumis gausite to 
ko kitur negalite gauti; pas mumis rasite visko, kas tik 
reikalinga jums pristato. Šiuose brangenybes laikuose, 
čia viskas parsiduos kuo pigiausiai. Čia rasite mėsos— 
geriausios rūšies, kuo pigiausia kaina. Mėsos departmen- 
te jums patarnaus draugai Patten ir Ragažinskas. Čia 
galėsite gauti puikiausios rūšies lietuviškų dešrų, kurias 
ant vietos pagamina drg. Ragažinskas. čia rasite taip 
pat visokios rūšies geriausio alaus, degtinės, vyno ir 
šampano.

Išpardavimas prekių tęsis iki 31 d. spalių. Krautuvės 
valandos: Pirmadieniais iki 6:30 vakaro. Trečiadieniais 
iki pietų. Ketvirtadienį iki 9 vai. vakaro. Penktadieniais 
ir šeštadieniais iki 10 vai. vakaro.

Visi frentai ir draugai užkviečiami užeiti, jeigu 
pirkti, tai nors sykiu su mumis pasidžiaugti mūsų 
veiktu darbu.

Užkviečia savininkai.

Quaker Self-Service Food Market
> • J. A. Bekampis ir Elz. Bekampienė

502 CHAPEL AVE. MERCHANTVILLE, N. J.
Telefonas: Merchantville 8-1082

ne- 
nu-

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Saliko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

232 ŪNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

AiigUst Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

(kamp. 68th Št.) 
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, Šermenų 

ir tt., telefonuokite , ,.,z
SHorerbad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gSlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikąląusite.

( Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima pridtioti per PAUL GŪSTAŠ 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Matčy Avė., Brdolctfh, N. Y.

Paul Gustas Funeral Hurney
INC. ' .

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatvSs nuo ArnMry

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORĮUS
T * \ i • "* * v* • * * *

Telefonuokite dieną ar naktį
x EVergreen 7-4774

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

f •. ' i. A * .♦ •' i , ♦

Du kambariai Šermenim, didelis puikiai įruoštai 
"kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. 

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- 
faflavitno. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Lietuvos Žinios
MARATONININKAI

Vilnius, rugp. 1 d.—Praėju
sį sekmadienį, pirmą kartą Lie
tuvoje, įvyko 30 kilometrų bė
gimas. Dešimt bėgikų — iš 
Vilniaus, Kauno, Mažeikių ir 
kitų miestų išėjo į varžybas, 
reikalaujančias maksimalaus 
jėgų įtempimo, pavyzdingo mo
kėjimo. Paprastai tokiose var
žybose baigmę pasiekia ne visi: 
vienas kitas, pavargęs, pasi
traukia iš distancijos, šį kartą, 
nors tai pirmas toks bandymas, 
tikslą pasiekė visas dešimtu
kas.

Anksčiau Lietuvoje didžiau
sia distancija bėgikams būdavo 
20 kilometrų. Po karo gi jau 
įvyko 25 ir, štai ’dabar, 30 kilo
metrų bėgimai. Pasiruošti bėg
ti maratoną — reiškia pasiekti 
nepaprastai aukštą kūno kul
tūros lygį.

Tokio pasiruošimo negalėjo 
turėti buržuazinės Lietuvos 
sportininkai. Sportininkai, pa
likti patys sau, negalėjo pa-, 
siekti reikiamo tobulumo. Ir tik 
dabar mes galime kalbėti apie 
maratoną, šį tikrai didvyrišką 
bėgimą.

. .. Devyni stajeriai, savo mo
kytojo TSRS sporto meistro 
Vietrino vedami, išbėgo į 30 ki
lometrų kelią ir sėkmingai jį 
atliko. Rep.

mašina, kuri per pamainą pa
ruošia izoliuotos vįenos trijų 
motorų apvijoms.

Mašiną sukonstruavo cecho 
viršininkas Stulpinas. Daugiau 
kaip 50 pagrindinių jos detalių 
pagamino šaltkalvis komjau
nuolis Dapšyš ir meistras Jure
vičius.

Daugiau Aukų leškdjiiriiii
Teisybes Teisine

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PALEISTA EKSPLOATACI
JON IZOLIAVIMO MAŠINA
Kaimas, rugp.‘1 d. —/Kauno 

įmonėje — “Apvijoje” perduota 
eksploatacijon vielos izoliavimo

Padarykite kas dieną

“SAULĖS

t

jiems

Nors vasara jau praėjo, jūs vis dar 
galite suteikti "saulės” savo vaikam 
kiekvieną dieną!

Kaip? Nagi, sauliniu vitaminu 
Borden’s Homogenized Vitamin D 
Pienu. ‘ Tįk vięna ^vorįa suteikia 
vaikui 400 vienetų saulinio Vitamino 
D—pilną reikalingą kiekį - dienai.

Taigi padarykite kiekvieną dieną 
"Saulės’’ diena jiems. Užsisakykite 
nuo Borden’s pieniaus ... arba gau
kite valgių krautuvėje ... pradedantį 
šiandienį t I

l^ordens
t

HOMOGENIZED 

VITAMIN D

MILK
© t. n. c.

Genias ėėntah, 
geriausias Jums maisto pirkinys 

yra pienas!

A. Vilutis. 
____________ i 

KOLEKTYVINAS ŽEMES 
ŠEIMININKES

Alytus, rugp. 1 d. — Apie 
Alytaus apskrities moterų de
legacijų suvažiavimą.

Per metus kaime įvyko dide
li pasikeitimai. Daug hatijo bu
vo ir molėtų gyvenime. Tą ryš
kiai parodė suvažiavimas, ku
riame stipriai skambėjo kolek
tyvinės žemės šeimininkių bal
sas.

“Pirmūno” kolektyvinio ūkio 
moterų delegatė Banislauskienė 
suvažiavime kalbėjo:

— 1948 metais mes įstojome 
į kolektyvinį ūkį. Mūsų artelė 
sėkmingai įvykdė sėją, užsėjusi 
dargi* papildomus plotus. Dabar 
užaugo puikus derlius, kokio 
nebuvo anksčiau, kai kiekvie
nas mūsų kapstėsi atskirai sa
vo sklypelyje. Mes sukūrėme 
dvi fermas: pienininkystės-gy- 
vulininkystės ir kiaulininkys
tės. Be to, kiekvienas artelės 
na^ys turi savo asmeninio nau
dojimo karves, kiaules ir smul
kius raguočius.

Mūsų kolektyvinio ūkio pa
vyzdžiu pasekė kaimynai ir štai 
dabar Butrimonių valsčiuje su
sikūrė dar trys artelės.

Ryškius gyvenimo pasikeiti
mo vaizdus savo kalbose paro
dė taip pat Jakulienė, Medzin- 
skienė ir kitos. Tai buvo jau ne
be tos moterys, kur anksčiau. 
Tai moterys, paėmusios likimą 
į savo rankas, tai tarybinės pi
lietės, stumiančios drauge su 
vyrais gyvenimą į priekį.

A. Remeiką.

TARYBŲ LIETUVOS JAU
NŲJŲ FUTBOLININKŲ 

PERGALE
Vilnius, rugp. 3d. — Vykdo

mose kiekvienais metais mūsų 
šalyje tradicinėse jaunių futbo
lo pirmenybėse vakar Vilniuje 
susitiko Latvijos ir Lietuvos 
rinktinės.

Ant staliuko prie centrinės 
tribūnos — taure, -kurią mūsų 
respublikos jaunieji futbolinin
kai du kartus —1946 ir 1947 
m.m.,-— iškovojo visasąjungi
nėse pirmenybėse.

Pirmame kėlinyje vyko per
maininga kova, kuri tačiąu pa
sibaigė be įvarčių.

Po pertraukos, Tarybų Lie
tuvos futbolininkai pradeda 
žaisti intensyviau. Jie dažniau 
aplanko svečių vartus, bet ne
sugeba išnaudoti susidariusių 
progų. Tik 22-oje žaidimo mi
nutėje Rajackas po Mošinausko 
įvykdyto kampinio, pelni pir
mąjį ir paskutinį šio susitiki
mo įvartį savo komandos nau
dai.

Po šios pergales Tarybų, Lie
tuvos ekipa rugpiūčid 8 d. Vil
niuje žais prieš Estijos rinkti
nę. šio susitikimo nugalėtojais 
dalyvaus Saratove įvykstančio
se finalinėse jaunųjų, futboli
ninkų pirmenybių rugtynėse.'

NAUJOS MAŠINOS 
“tĖlKOTAŽk”

Kaunas, rugp. 4 oi — Spe
cialieji gaminių apsiuvinčjirnui 
“Trikotažo” fabHkas šiomis 
dienomis gavo ' devynias įvai
rias siuvimo mašinas. Dvi iš jų 
yra specialios trijų adatų ma
šinos trikotažo gaminiams ap
siūkti, viefįa gumos vėrimo ir 
apsi u vimo ir k i tos mašinos, ku
rių iki šiol fabrikas neturėjo.

J. Skirpstas.

ASTATYTA 56 TILTAI
Zarasai, rugp. 4S d. — Aps

krities vietinės reikšmės kelių 
skyrius per sitį meti) pirmąjį 
pūširietį afeiatė. 56 įvairaus dy
džio tiltus. '

Darbe pasižymėjo Dusetų 
valsčiaus kelio meištras I’. Kla- 
sinskaš, šuorganizavęs 29 tiltų 
atstatymą.

Geros valios lietuviai, Lietuvių Kultūrinio Centro prie- 
teliai, pradeda atsiliepti į mūsų prašymą paramos auko
mis ieškojimui teisybės teisme. Prieš keletą dienų pa
skelbėme brooklyniečių šėrininkų susirinkimo aukas. Ta
me sąraše buvo apleista, per klaidą, auka vienos karštos 
mūsų įstaigos šalininkų šeimos, atseit, J. ir J. Levanų. Jie 
aukojo penkis dolerius. Atsiprašome už klaidą.

O štai daugiau aukų:
Lietuvis....... .................................... $300.00
L.L.D. 2-j i Apskritis, Brooklyn, N. Y. . 10.00
A. K. .......................................... <.... 10.00
K. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y..............5.00
Geras Draugas, Newark, N. J..............5.00
S. Damijonaitis, Brooklyn, N. Y.........5.00

Mary Jatul, Stoughton, Mass., paskolino 50.00
Visiems širdingai ačiū. Visais reikalais rašykite ir 

aukas siųskite: '
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

MOTERiS-MERGINA
Guolis ant vietos. 4 suaugusi Šeimoj. 

6 kambarių stubs. $35 j savaitę. Nuo
savas kambarys Rekomendacijos reikalin
gos. E. KLEINMAN. 1554 E. 29th Street, 
Brooklyn, N. Y. ČLoverdajp 2-578®.

Areštuoti trys jauni bronx- 
iečiai vyrai, įtarti apiplėšinė
jime taksikų vairuotojų.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

šiai daug gero, jeigu jį 
aukštai išaukštino !

Bet man atrodo, kad 
“neapykanta” yra grynas
rikališko redaktoriaus išradi
mas. Aš niekur negirdėjau, 
kad kuris nors komunistas 
reikštų neapykantą Kristui.

taip

toji 
kle-

Naujasis Lietuvių žinių re
daktorius su šiuo savo pamok
slu labai pažemino ir išnieki
no tą patį Kristų, kurį jis ne
va garbina. Viena, Aiekur 
padavimai neparodo, kad 
Kristus būtų save skaitęs ka
raliumi. Antra, niekur nesa
koma, kad Kristus nešėsi 
aukščiau komunistų ar kurių 
kitų žmonių. Jis skaitęs save 
paprastu žmogumi, su papras
tais žmonėmis dirbęs ir drau
gavęs, didžiai neapkentęs pi
niguočių ir dvasininkų. Tik 
už \ tai juk tų laikų valdinin
kai ir dvasininkai jį ir nukry
žiavo j ę.

Kaip tik thm pačiam to pa
ties laikraščio numeryje telpa 
straipsnis apie piktąsias dva-j 
sias. 
ypatingai tada, kada jis 
nors labai bijosi. Sako: 1 
tosios dvasios tuokart 
akyplėšrios, kai žmogus 
jas dreba, kaip kūdikis 
pririštą šunį.” (L. ž., sp. 29 
diena.)

Man atrodo, kad L. ž. re
daktorius buvo tų piktųjų dva
sių apsėstas, kai melavo apie 
komunistus ir Kristų.

Jos apsėdančios žmogų 
i ko 
“Pik- 

tėra 
prieš 
prieš

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmones
Mainantis orui, dauguma žmonių 

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

Kaina $1.
Taipgi kurię turite odos ligas, iš

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

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

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

Siųsdami Užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money-ordęrį ar čekį 
Iš Kanados reikia pridėt 25c ekstra. 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
'30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P...O,,Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti pas 

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

Prez. Trumams telegra
ma nuoširdžiai padėkojo 
Dewey’ui už pasveikinimą 
prezidento rinkimų laimėji
mu.

London. — Konservatyvis 
Londono laikraštis Times 
rašo: Dabartine Graikijos 
monarchistų valdžia paro
de, kad ji negali partizanų 
sumušti.

London. — Anglijos val
džia vis dar kenčia baimę 
del to, kad Stalinas sake, 
galima būtų susitaikyti del 
Berlyno.

Martinez, Cal. — žibalo 
kompanijos telkia mušei
kas - gangsterius prieš žiba
lo darbininkų streiką.

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys Floridoje, 

kur būtų galima ir valgį pasigamin
ti. Kambarys reikalingas nuo lapkr. 
iki balandžio. Šeima susideda iš po
ros ir 5 m. vaikučio. Pageidaujama 
gauti vietą pas lietuvius. Kas turite 
vietos arba žinote, kur galima gauti, 
prašau pranešti, pažymėdami, kiek 
kainuos j mėnesi. — P. M., 39 Mis
sion Street, Gardner, Mass.

(259-260)

Matthew 
BUYAUSKAŠ 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
(( Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

PRANEŠIMAI I
HARTFORD, CONN.

LLD Moterų Klubas rengia šokius, 
pelnas skiriamas dienraščiui Laisvei. 
Laisvės Choro saloje, 155 Hunger
ford St, ši sekmadieni, 2 vai. die
ną. K Moterys pagamins gardžių val
gių. Todėl pietus namie nevalgykite. 
Moterys užkviečia visus dienraščio 
Laisvės patriotus iš toli ir arti.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas {vyks 

lapkr. 8 d., 7:30 v. y. Liet. Salyje, 
29 Endicott »St. Malonėkite visos .na
rės dalyvauti ir naujų atsivesti. Ku
rios neužsimokėjote, tai užsimokėki- ' 
te už šiuos metus. Baigiasi metai, 
yra daug reikalų. — A. W. ' 

(260-261)

PHILADELPHIA, PA. S
Specialis pranešimas. — LDS 5 

kp. susirinkimas neįvyks lapkr. 10 
d., 8 v. v., nes tą patj vakarą, Liet. 
Republikonų šaurinės Dalies Klubas 
ruošia nariams bankietą, tad LDS 
5 kp. valdyba nepribus susirinkimai*/ 
— P. Walantiene, prot. rašt.

(260-261) * '

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto ir LLD 10 

kp. susirinkimas {vyks lapkr. 7 d., 
3 vai. dieną, Liaudies Nante, 735 
Fairmount Ave. Nepamirškite apsi
lankyti į šį svarbų susirinkimą, dČl- 
to, kad turime ką nors tokio nepa
prasto apsvarstyt. — Valdyba.

(260-261)

TeL, EVergreen 8-!

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

, kreipkitės į 4

Lorimer Coffee Shoįi
Frank Domikaitis 

Sayininkas
417 Lorimer Street* 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtoš 
mėsos valgiai; Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

4 . JU-

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y 

Suteikiam garbingas laidotum® 

<50
■ , . . -I

Koplyčias suteikiami nemokaittfii 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

RONKONKOMA
8634

^ELEPlHONE
BTAGO 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIĖLtAUSBLAS) 

Laisniuotas Graborias 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

/ Mylimiems Pašarvoti Jtovanai / .
660 GRAND ST. BROOKLYN, N; Y.

5 pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Lapkr. 4, 1948

n.4 I



skelbi-

Rep.

Opera-Baletas

TONY’S

*•

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-^Ketv., Lapkr. 4, 1948

Atvyko 
Newar- 
miestu, 
Walter

visiems 
klausy-

Detroit. — Chryslerio au
to. korporacija gavo $59,- 
887,601 pelno per pirmus 9 
šių metų menesius.

Telefonas 
EVergreen 4-7729

Liberty Auditorium, 
: Avė. Kviečiame na- 

nes turime labai 
į aptarti. — M. Kli- 

(259-260)

MASPETH, N. Y..
Lapkr. 4, d., jvyks LDS 14 ir 

ALDLD 138 kp. bendras susirinki
mas, pradžia 8 v. v. Rusų Name, 
58-58 61st St. Yra svarbių reikalų 
aptarti, tad visi nariai malonėkite 
dalyvauti, atsiveskite ir naujų na
rių. — V. Karlonas. (259-260)

Miestavame City Center 
tarpu vyksta labai gra- 
meno programos, stato- 
čia pačių miestavojo ba- 
ir operos jėgomis. Gy-

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL 

EAST NEW YORK, N. Y. 
LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 

lapkr. 4 d., J 
110-06 Atlantic 
rius dalyvauti, 
svarbių reikalų 
mas.

vis'o-

$1,-

Valandos:

■mMmN

pasisakęs: 
draftą;
Taft-Hartley aktą,
Marsįiallo planą, 
persekiojimą ' komu-

Gail Russell su Edward G. Ro- 
binson’u vaidina vyriausias ro
les filmoje “Night Has a 
Thousand Eyes,” New Yorko 
Paramount. Teatre., Priedams 
asmenų veiksmai scenoje.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriku
221 South 4th Street 

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

Valandos:

Penktadieniais uždaryta.

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

VAIZDAVIMAS 
Olivia de Havilland

SNAKE PIT
perstato dramatišką istoriją,.
atsakydamas j šauksmą neapykantos, 
baimės, desperacijos... su meilės ir 
pasitikėjimo reiškiniais!! Taip pat* 
žvaigždžiuoja: Mark Stevens ir Leo Genn.

PASAULINE PREMJERA ŠIANDIEN!
Broadway ir 49th Street

Marcantonio Iš Naujo 
Išrinktas į Kongresą

Kovingasis kongresmanas 
.Vito Marcantonio tapo iš nau- 

k jo išrinktas į kongresą iš 18- 
to kongresinio distrikto, New 

' Yorke. Pavargusių jo kampa
nijos darbuotojų džiaugsmui 
nebuvo ribų. Džiaugėsi visi

Kongresmanas 
ito Marcantonio

pažangūs darbo žmonės 
je šalyje ir pasaulyje.

Džiaugsmui buvo priežas
čių.

Marcantonio laimėjimas bu
vo darbo liaudies laimėjimu 
prieš visos šalies reakciją, 
prieš pasaulinę reakciją.

Marcantonio aiškiai ir at- 
' yirai buvo pasisakęs už išlai- 
> kymą taikos per draugingą 
\ sugyvenimą su Tarybų Sąjun- 
Į ga ir kitomis demokratijomis. 
1 Ir buvo 
• Prieš

Prieš
Prieš 
Prieš

Ristų.
Ir prieš kožną kitą darbi

ninkams žalingą Įstatyęida- 
vystės ir valdžios veiksmą. 
Jis reikalavo daugiau namų, 
numažinimo kainų ir kitų dar-

bo žmonėms naudingų suma
nymų. , * T1

Sunku būtų ir išrokuoti vis
ką, kas reakcijos buvo daro
ma prieš Marcantonio. Jį ap
šauk i nėjo raudonuoju ir Mas
kvos agentu už gynimą tai
kos. Jo distrikte kokiu suo
kalbiu ar eilinėje žmogžudys
tėje užmušto asmens mirtį 
per kelis metus rišo su kon- 
gresmano vardu, nors ir da
bar dar užmužėjas neatras
tas ir neišaiškintas. Bile kri- 
minalystei atsitikus susiedijo- 
je, kaip atsitinka bile kurioje 
kitoje, spauda niekad nepra
leido nepaminėjusi, kad tai 
įvyko “Marcantonio” distrik
te.

Laike paskiausių registraci
jų balsavimams žmonės taip 
buvo trukdomi, registracija taip 
vilkinama, jog vienoje vietoje 
žmonės išsikankino lauke per 
visą šaltą naktį, kad prieiti 
užsiregistruoti. Tačiau su lau
kiančiais registruotis žmonė
mis išstovėjo ir pats Marc- 

I antonio, o jo darbuotojai at
nešinėjo kavos, nueidinėjo na
miškiams pranešti, arba už
vadavo pastovėti eilėje kam 
nors būtinai reikėjus kur nors 
nueiti.

Paskutinėmis savaitėmis' dė- 
sėtkai distrikto darbuotojų 
ėjo po namus skambinti du
rų varpelius tikslu išaiškinti 
žmonėms kožną naują .spau
dos ir radio ar vietinių reak
cininkų paskelbtą prieš jį me
lą. O jų buvo be galo daug.

Buvo trukdymų ir rinkimų 
dieną. Reakcininkai žinojo, 
kad lenktynės bus Artimos. 
Kad balsas čia, balsas kitur 
gali persverti rinkimus. Tą 
žinojo ir progresyviai. Tai 
dėl to jie dirbo ir laimėję.

Marcantonio tapo išrinktas 
su 35,937 balsais. Jo oponen
tai, Ellis gavo 31,482 b., Mor
risey 31,184 b.

( Padėkos Žodis ir Mano 
Įspūdžiai Amerikoje

Menininkai iš Broliškos 
Meilės Miesto Brooklyne

šį sekmadienį, lapkričio 7- 
tą, brooklynieeiai turėsime 
progą pasigėrėt jaunais lietu
viais menininkais iš Broliško
sios Meilės Miesto—Philadel- 
phijos. Kaip ir tinka to mies
to vardui, jie padarys broliš
kosios meilės gestą Brookly- 
nui, atvykdami šį sekmadienį 
į Lietuvių Kultūrinį Centrą 
(Liberįy Auditorium) mus pa
linksmint muzikaliniu vaiz-, 
du—dainomis ir šokiais. Tai 
bus Philadelphijos lietuvių 
jaunimo Lyros Choras, vado
vaujamas Rožytės Merkytės 
(Behmer).

Pranešimai iš Worcesterio 
sako, kad ten šią vasarą vyku
sioj meno mokykloj philadel- 
phietis Al Merkis, kaip liau
dies šokių instruktorius, toj 
mokykloj buvo bene gyviau
sia figūra. Tikimasi, kad jis 
ir jo sesutė Rožytė su savo 
choru brooklyniečiams bus 
reta įdomybė. Laukiame!

šalia philadelphiečių, bus 
eilė ir kitų talentų.

šio sekmadienio muzikaliniu 
įdomybių vakarą rengia Liet. 
Meno S-gos III Apskritis.

Pradžia—4 :30 dieną.
Įžanga, kaip šiais virš debe

sų iškilusių kainų metais ir 
kaip tokiai mišriai meno talen
tų iškilmei, nebrangi—tik pus
antro doleriuko.

Po programos—šokiai. An
tradienio pranešime buvo ra-N 
šyta, kad gros Tamošaičio or
kestras; vėliau sužinota, kad 
gros Jurgio Kazakevičiaus or
kestras. S. V.

1

pavyzdžiu

f-

ir rašytojai
kelti neapy-

ir senų1

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS * 
PIRMIEJI DP’s PASIEKIA AMERIKĄ • ’ 

MORGENTHAU KALBASI SU IZRAELIO VADAIS
RUSIJA VETUOJA J. T. PLANĄ BERLYNUI — KARALIUS 
JURGIS IR KARALIENE ELIZABETHA, ATIDARO SEIMĄ.

NEWSREEL THEATRE 
Broadway ir 46th Street

Rivoli

Po dešimties metų nebuvi
mo Amerikoje buvau labai 
pasiilgusi visos lietuviškos pu
blikos ir mano asmens drau
gų visoje plačioje Amerikoje.

Man sugrįžus, pirmas ma
no susitikimas buvo su d rau

ku ometgaiš brooklyniečiais,
- man buvo surengtas susitikimo 
'• vakarėlis. Ten buvo susirin

kęs labai gražus, būrys drauh 
gų — visi laisviečiai redak- 

v toriai ir eiliniai nariai, meni
ninkai. Savo kalbose jie pui
kiai išsireiškė apie mano daly- 
vumą ir p as i dar b avimus. 
Draugai menininkai jnan pri
minė daug tokių dalykų, ku- 
riuos aš pati jau buvau pa
miršusi.’ Jie man priminė, ko
kius veikalus ir kokias opere- 
tęs mes kartu vaidinome. Aš 
niekad nepamiršiu tuos jų 
gražius išsireiškimus ir tą di
delį įvertinimą mano pasidar
bavimų .praeityje.

Vėliau buvo man surengti 
koncertai Massachusetts, Penn- 
sylvanijos, Connecticut, Michi- 
gan ir Illinois valstijose. Vi
sur buvo labai malonūs susi 
tikimai su mano seniai maty
tais draugais. Jie man aiškiai 
parodė, kad ta meilės kibirkš-

tėlė tarpe manęs ir mano 
draugų yra visoje plačioje A- 
merikoje.

Man būnant Chicagoje, vie
nas iš mūsų draugų parašo 
laikraštyje, klausdamas: ko 
seni dainininkai, turėtų važi
nėti su koncertais, kuomet yra 
jaunų dainininkų?

Mano nuomone, draugas 
taip rašydamas padarė didelę 
klaidą. Jūs turėtumėt labai 
įvertinti senesnius menininkus, 
ypatingai tuos, kurie išsilaikė 
per tokius ilgus laikus savo 
vėžėse. Tokie menininkai tu
rėtų būti statomi 
jaunajai kartai.

Mūsų veikėjai 
spaudai neturėtų
kantos tarpe jaunų 
dainininkų, jie turėtų mėginti 
kiek galint palaikyti tarp jų 
taiką. Senieji* menininkai pra
mynė kelius ir jaunieji jais se
ka' bet nelabai daug jų išsi
laiko. O jeigu dar vienas iš 
senesniųjų gerai laikosi ir di
džiuma publikos dar jį myli 
ir gerbia, tai nėra jokįo rei
kalo jį nustumti į grabą. Ma
no nuomone, jiems reikėtų su
teikti garbę ir gėrėtis, o jau
nuoliams patarti, kad jie išsi-

Menkeliūnaitei Suruošė 
Gražias Išleistuves

Turtingą dainų programą 
buvo sudarę brooklynieeiai ir 
apylinkes menininkai išleistu
vėms Kastancijos . Menkeliū- 
najtės Italijon. Jinai išplauks 
laivu . lapkričio 4-tą.

/
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Man Gaila

Areštavo Draft© Priešą
Robert White, 22 metų, ve

teranas, tapo areštuotas už 
tai, kad jis atvirai, viešai pa
sipriešino draftui. Jis para
šęs prezidentui Trumanui ir 
parenkamosios tarnybos di
rektoriui Lewis B. Hershey, 
kad jis atsisakys registruotis 
draftui.

White, tarnavęs marinuose 
nuo rugpjūčio 1944 iki gruo
džio 1946 metų, seniau buvo 
areštuotas su grupe kitų pi- 
kietuojant draftui registraci
jos centrą New Yorke. Tuo
met už pikietą jį kaltino ne- 
tvarkiame elgesyje, bet palei
do be bausmės. Jis tudmet 
buvo pasakęs, kad jis turi 
“Dievo duotą” teisę vesti gy
venimą be muštynių ir užmu- 
šinėjimų. Jį sulaikė ’po 
000 kaucija.

VIS UŽ TĄ MEILĘ!
Newyorkietis Larry Thomp

son, Tammanės distrikto lyde
rio sūnus, užmiršęs tėvo rū
pesčius rinkimais, susirūpino 
savo romansu. Pasikalbėjime 
per telefoną su mylėtine pasi
rodžius, būk jų romansas nu
truksiąs, jis šoko į šaltą Hud- 
son’o vandenį. Jį iš ten išžve
jojo ir nuvežė ligoninėn, o iš
sigandusiai mylėtinei atbėgus 
jį lankyti viskas išsiaiškino ir 
nustatyta diena vedyboms.

ialkytų taip ilgai, kaip tie se
nieji menininkai išsilaikė.

Šį dalyką rašau ne kad sa
ve apsiginti, bet kad apleis- 
dama Ameriką noriū jums pa
tarti, kad jūs, seni veikėjai, 
gražiai sugyventumėt su jau
nais ir senais menininkais.

Aš esu labai patenkinta, kad 
turėjau tą progą pervažiuoti 
po šias plačias kolonijas Ame
rikoje" ir kad turėjau progą 
dar kartą padainuoti. Po kon
certų su plačiąja publika vi
sur pasikalbėjau, pasidalinau 
mintimis, išgirdau jų visokius 
.puikius išsireiškimus, kas man 
labai sukėlė ūpą, ir esu pasi
ryžusi ir toliau tą darbą tęs
ti, nes man energijos ir spė
kų dar netrūksta.

O dabar tariu daugel kartų 
ačiū visos plačios Amerikos 
draugams už jūsų širdingą 
draugiškumą, kuomet aš lan
kiausi. Aš jums parašysiu dar 
daugiau, kada nors vėliau. 
Dabar tariu visiems—

Iki pasimatymo!
K. Menkeliūnaite.

Konstancija Menkeliūnaite 
(Campa)

Koncerte, įvykusiame spa.- 
lių 31-rną, Liberty Auditori
joje, Richmond Hill, dalyva
vo grupė mums jau dažnai 
girdėtų dainininkų, buvo ir 
naujovių, savųjų ir kitatau
čių.

Dolores Petronytė, saldžia
balsė jaunuolė, dainavo Her
berto “Kiss me again,” Šim
kaus. “Oi greičiau, greičiau,” 
ir kitas solo, taipgi su Suzan
na Kazokyte .duetuose, kuriuo
se jos dainavo Feldman’o' 
“Linksma daina” ii’ Petrausko 
“Skambančios stygos.”

Kazokyte dramatiškai, .jau-; 
triai sudainavo Gruodžio “Vi
sur tyla,” ir Sant-Saens’o ariją 
iš “Samson et Dalila.” O prie
dams davė Šaknaitės parodiją 
apie “ridikėlius.” Kaip ir vi
suomet, dažnuose .išstojimuose 
organizacijoms, taip ir šį kar
tą publika ją šiltai sutiko.

Aibei tas Vasiliauskas dai
navo dviemis išstojimais po 
kelias daipas, tarpe kitų ir tą 
tarsi tiksliai jo sidabriniam 
tenorui kurtą ariją iš operos 
“Martha.” šį kartą dainos 
jam ypatingai gerai klojosi.

Taip pat dviemis atvejais 
dainavo svečias kitatautis Vla
dimiras Dilovas. Dainuoja gra
žiai ir galingai. Tai buvo lyg 
ir staigmena—vieni visai nebu
vome girdėję, o kiti girdėję la
bai seniai.

Gražiai dainavo ir viešnios 
dainininkės Laura Rovere ir 
Maria Dmytryshyna, ukrain- 
kaitė — lengvai dainuojanti, 
gyvai vaidinanti dainos pras
mę, tautiškai pasipuošusi — 
pasigavo mūsų publikos simpa
tijas.

Mūsų pačių spėkose malo
niu surprizu buvo Amelia Jes- 
kevičiūtė-Young. Seniai be
buvome girdėję jos balsą. 
Nuostabios pažangos ji pasie
kusi dainoje nuo pradėjimo 
lavinti balsą. Ji dainavo Tal- 
lat-Kelpšos' “Ne margi sakalė
liai” ir Verdi’o “Pace mio 
Dio.” Ji šiltai įvertinta ir 
pasveikinta gėlėmis.

Menkeliūnaite dainavo tri
mis atvejais: Sarpaliaus “Du
kružėle,”. Šimkaus “Dainužė,” 
ariją iš Puęcini’o ųperos “To$-

ca,” ariją iš Verdi’o operos 
“Aida,” Lehar‘o Frasq uitos 
serenadą, Strauss’o “Mano 
karžygis,” taipgi tūlas kitas. 
Užbaigė su atsisveikinimo kal
ba. Išvykstančią dainininkę 
publika draugiškai pasitiko 
ir palydėjo. Buvo įteiktas bu
kietas gėlių.

Programą užbaigė Aido 
Choras, vadovaujamas Jurgio 
Kazakevičiaus, su Sylvija Pu- 
žauskaite prie piano. Choras 
dainavo energingai ir harmo
ningai, nors ne visi choristai 
dalyvavo — dažnai reikėjus 
pastaruoju laiku išstoti, tūli 
choristai gal .nedaspėjo.

Dainininkų, didžiumai akom
panavo Bronė šalinaitė - Su
kackienė, o kitiems—Viscar- 
do Stefanelli.

Pirmininkavo Jonas Juška. 
Šokiams grojo Jurgio Kazake
vičiaus orkestras.

Publiką šį kartą sudarė se
nimas (didžiumoje), 
po mažą atstovybę iš 
ko ir kitų New Jersey 
tarpe tų chorvedis
Žukas su žmona Mylda ir se
serim Helen Pine. Bene iš to
liausia buvo jauna viešnia 
Bertha Willis iš Peytona, W. 
Virginia, Laisvės skaitytojo 
Joe Willis duktė.” Gaila, ne
teko su malonja viešnia susi
pažinti arčiau.

Atvyks į Laisvės 
KoncertąMan gaila praradusio lais

vę oro. Kas galėjo manyti, 
kad oras, tas skraiduolis virš 
girių žalių, virš kalnų ir klo
nių, virš vandenų, taps sura
kintas !

O visgi milionieriai, tikriau 
tariant, mokslo ir prakaito 
darbininkai pažabojo orą mi- 
lionieriams tarnauti.

Štai miestavoji New Yorko 
stotis WNYC negavo nuo val
dinės įstaigos... leidimo pratęs
ti savo programas rinkimų 
vakarą, nes komercinių pro
gramų savininkai norėjo, kad 
žmonės klausytųsi jų 
mų. y

Tai buvo smūgis 
mums, kurie nenorime
tis įkalbinėjimo ryti visokius 
kleckus, dūmūs, alkoholius, 
paskui vaistus.

Būdavo, pasiklausydavome 
švariausių, bešališkiausių pra
nešimų apie rinkimų išdavas, 
o' protarpiais girdėdavome 
geriausios, muzikos ir* dainų.

Tačiau, anot lietuvių patar
lės, gali arklį įbraidinti į van
denį, bet nepriversi jo gerti. 
Miestavajai stočiai užsidarius, 
prisidengiau ausis užklode, 
kad kaimynuose leidžiama 
komercinė programa neįkal
bėtų sveikam ligos, ir gerai 
išsimiegojau, o sekamą ryt
metį tas pačias žinias, tik 
glaudesnėje sutraukoje, trum
pesniu laiku gavau savo laik
raštyje. G—i.

šiuo 
žios 
mos 
lėto
vuoja jau kelintą sezoną.

Pirmadienio, antradienio va
karais veikia baletas, George 
Balanchine direkcijoje.

ketvirtadienių, penktadie
nių, šeštadienių, sekmadienių 
vakarais ir sekmadienį po pie
tų statomos 1 operos. Vado
vauja Laszlo Halasz. Sezonas 
baigsis lapkričio 28-tą. Savo 
repertuare turi jau keliolika 
paskilbusiųjjų operų ir žymių 
dainos ir vaidybos artistų.

Miestavame teatre kainos 
prieinamos — nuo $1.50 iki 
$3 (taksai įskaityti). Priva- 
tiškai statomų , eilinių muzika- 
liškų veikalų kainos būna nuo 
$1.80 iki $6.

Norėdami gražių programų, 
pirmoje vietoje , • atsiminkime 
savo, miestavąjį teatrą ir pri
sidėkime jo tobulinimui.

Newjersietis Peter J. Vene- 
man, 53 m., telefonų taisyto
jas, mirė nuo susižeidimo nu
kritus nuo kopėčių 8 pėdas 
vėdintuvo olon New Yorke, 
kur jis dirbo.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

C KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
’ Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby 'Avė.
Tel STagg 2-3842

Drauge Bukny!
Prisiųsk man 5 gerus tikie- 

tus Laisvės koncerto, nes aš 
manau, kad šalia manęs ir Be- 
kampienės atvažiuos drg. Ra- 
gažinskas (iš Frackville, Pa.); • 
jis dabar pas mane dirba ir 
gyvena. Vakar drg. Lipčius iš 
Chesterio', Pa., atsivežė drg. 
šlajų, kuris išbuvo Norris
town Hospital’yj nuo 20 birž. 
Jį, išleis iš ligonbučio sekančią 
nedėlią, tai mes esame nu
tarę atsivežti jį sykiu į Lais
vės koncertą. Šalę to, paim
sime Pranaitį, ar ką kitą su 
savim ir atpyškėsime į kon
certą.

Pasilieku su draugiškumu, 
J. A. Bekampis.

šis—tik vienas iš daugelio 
šiomis dienomis gaunamų 
laiškų, rodančių, jog turėsime 
svečių iš daugelio miestų.

Laisvės koncertas, su nepa
prastai turtinga meno progra
ma, įvyks lapkričio 14-tą, Li
berty Auditorijoje, kampas 
llOth St. ir Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Paryžius. — Republikonų 
politikierius John F. Dulles 
sake, kad bus vykdoma ben
dra demokratų - republiko
nų politika ir po Trumano 
laimėjimo rinkimuose.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI ,

Reikalingi operatoriai, kriaučių 
šapoje, vyrai ar moterys, kad ir 
mokiniai^ mes išmokinsime. 35 va
landos į savaitę. Alga savaitinė. Dėl 
daugiau informacijų prašome skam
binti GR. 5-3796, klauskite lietuvio 
formtono, John. Adresas — Manly 
Coats, Inc., 900 Broadway, N. Y. C.

(260-267)

F. NORRIS
Brooklyn, N. Y.

Stato Naujus Namus ir 
Taiso Senus 

. Maliavoją iš vidaus ir 
Lauko

TAISO STOGUS 
Taipgi apkala Insulating 
Board iš lauko ir daro 

cemento darbus.
Kaina Prieinama

Skambinkite Vakarais nuo 
6 vai.

Glenmore 3-0426

Peter Kapiskaa

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LElMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PEIST LANE
DRUGS, Inc

405 SO. 4th ST
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y,

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y..

Tel. EVergreen 4-8174

TTTOD^Q D AP 411 GRAND STREETZL1 1 0 I > A h BROOKLYN, N. Y>

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION




