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publikoje pasireiškė vienoje 
armijos dalyje sukilimas. Ki
lo taip vadinamieji “liberali
niai” elementai, bet ją suki
limas nepavyko. Jis buvo nu
slopintas ir sukilimo vadai, 

/ arapistai, tapo Įkalinti.
ffei Prieš tūlą laiką Peru ar

mijoje Įvyko kitas “sukili
mas.” šiuo metu fašistiniai 
elementai pasimojo valdžią 
pasigrobti. Na, ir jiem tai 
pavyko.

Prezidentą Jose Luis Bus- 
tamente jie atstatė ir išdepor- 
tavo i Buenos Aires (Argenti
non).

Fašistiniai gaivalai pradėjo 
siautėti negirdėtu Įdūkimu. 
Arapistai tapo paskelbti ne
legali partija. Peru Komu
nistu Partija, nedidukė, bet 
gaji, taipgi paskelbta nelega
li.

Peru padangę siaubia negir
dėtas reakcininkų siautėji
mas.

★ ★ ★
\\ Nelaimė Lotynų Amerikos 

respublikų žmonių glūdi ta
me, kad ten Įsigalėjęs impe
rialistinis kapitalizmas, sveti
mas kapitalizmas, ir jis, sto
vėdamas už kulisų, diriguoja 
savo pasamdytus agentus.

Darbininkų judėjimas Pe
ru respublikoje nėra tvirtas ir 
menkai teorganizuotas. Dėl 
to šalis kenčia nuolatinius 
“nerimus,” sudarytus gaivalų, 
tarnaujančių amerikiečių bei 
britų imperialistams.

Įdomu tai, kad išdeportuo- 
tasis Argentinon prezidentas 
Bustamente paskelbė, kad 'jis 
neatsisakė nuo prezidento vie

ptos, kad jis ;buvo prievarta iš 
/•’jos išvestas ir prievarta lėk- 

* tuvu pro viršų Andes’ų kal
nynų išgabentas pas Peroną.

TRUMANAS GAVO 2,000,000 BALSŲ
DAUGIAU KAIP DEWEY; DEMOKRATAI
LAIMĖJO DAUGUMA KONGRESE
Demokratai Kongrcsmanai ir Senatoriai Galės Vadovauti 
Kongresui ir Būti Atsakingi už Jo Nutarimus

Londono “Times” skelbia, 
jog, einant gautaisiais iš Athe- 
nų daviniais, atrodo, kad da
bartinė Graikijos vyriausybė, 
vadovaujama Sophouilis’o, ne
pajėgia ir nebepajėgs nugalė
ti graikų partizanų, kovojan
čių dėl Graikijos išlaisvinimo.

Partizanų armija, Įsitvirti- 
. nusi šiaurės Graikijoje, pasi

rodo, yra nenugalima. O ji 
nenugalima dėl to, kad ją pa
laiko, ją remia Graikijos liau- 

'dis.
/Jei Sophoulis’o valdžia, už

uot plepėjusi apie demokrati
ją ir “komunistų sumušimą,” 

' pravestų reformas, dėl kurių 
partizanai kovoja, tuomet ji 

i būtų tvirtesnė. Bet tuomet, 
■beje, nereikėtų partizanams 
nei kariauti.

Deja, Sophoulis’o valdžia, 
visiškai panaši čiang Kai-šeko 
valdžiai Kinijoje, partizanų 
siūlomų reformų pravesti bi
josi, kaip velnias kryžiaus.

V. Andrulis Vilnyje • rašo : 
“Francūzijos kardinolų irar- 

chivyskupų buletinas dauge
liui kunigų nepatiks, ypač A- 
merikoj. Francūzijos katali
kų bažnyčios vyriausybė sa
ko; kad kurie gyvena ‘taip 
prabangiai, kaip gyveno prieš 
karą ar dar geriau, turi at- 
yninti, kad jie yra privilegp- 
jiiota klesa, nuo kurios Šalis 
turi teisę paimti kas reikalin
ga maitinimui, aprengimui ir 
pastogei minių beturčių.’

“Tai yra pripažinimas tur
tų nacionalizavimo.”

★ ★ ★
Francūzijoje ir Italijoje, 

kaip jau ne vienas akylus 
stebėtojas yra sakęs, didžiau
sia nelaimė glūdi tame, kad 
ten turtingoji klasė labai tur- 

, tinga, gyvena prabangoje, 
kuomet darbo žmonių vargas 
yra didesnis, negu mes gali

fė Įsivaizduoti.
| J/ Natūralu, dėl to ten komu

nistai gauna daug įtakos vi-

Prez. Trumanas antra
dienio rinkimuose gavo po
ra milionų daugiau balsų, 
negu republikonų preziden
tinis kandidatas Thomas 
Dewey, kaip rodė skaitme
nys suvesti iki ketvirtadie
nio priešpiečio.

Pagal ankstyvesnes ket
virtadienio žinias, Truma
nas gavo 22,229,400 balsų, o 
už Dewey buvo paduota 
20,371,674 balsai. Trumanas 
laimėjo 304 prezidentinius 
rinkikus nuo 28 valstijų, 
Dewey gi 189 rinkikuos nuo 
16 valstijų. Galutinam pre
zidento išrinkimui reikia 
266 rinkikų - elektorių.

Tuo tarpu Progresyvės 
Partijos kandidatui Hen
riui Wallace’ui buvo pri- 
skaityta 1,028,390 balsų, su
prantama, dar ne visi, kurie 
buvo už jį paduoti.

Kukluksinių “demokra
tų” kandidatas į preziden
tus pietinėse • valstijose, 
Strom Thurmondas gavo 
864,429 balsus ir 38 prezi
dentinius rinkikus nuo ke
turių pietinių valstijų.

Šiais rinkimais demokra
tai laimėjo 9 vietas daugiau 
Jungtinių Valstijų Senate 
ir 67 daugiau Kongreso at

Darbų Ėjimas Padėjo 
Trumanui, Sako Taftas

Washington. — Republi
konų vadas senatorius Ro
bertas A. Taftas pareiškė: 
— Trumanui rinkimus lai
mėti padėjo darbų ėjimas ir 
bendroji gerovė. Tatai paro
do, jog beveik negalima pa
keisti valdžią gerovės metu. 
Kaip dauguma farmerių, 
taip ir darbininkų todėl bal
savo už Trumaną.

ITALIJOS VALDŽIA IR 
POPIEŽIUS PASITEN- ,

KINŲ TRUMANU
Roma. — Italijos valdo

vai džiaugiasi, kad Truma- 
no išrinkimas ir demokratų 
senatorių ir kongresmanų 
laimėjimai užtikrina tolesnę 
Italijai paramą pagal Mar- 
shallo planą. Popiežius taip
gi pasitenkinęs Trumano 
išrinkimu, nobs “šventasis 
tėvas” nematė rimto skirtu
mo tarp Trumano ir De- 
wey’o.

IZRAELIS NELEIDO
egipteNAm ištrukti

Tel Aviv, Izraelis. — Izra
eliečių apsupti, arabai-egip- 
tėnai mėgino ištrūkti iš 
Iraq Suweidan tvirtovės. ' 
Bet Izraelio kovūnai užkū
rė tokią ugnį, kad egiptėnai 
niro atgal į tvirtovę.

suomenėje. ' Katalikų dvasiš
kąja, vaidinanti nemažą rolę 
tam tikroje visuomenės daly
je, tik taip galėtų pasekmin
gai kovoti komunizmą, jei ji 
stotų už nacionalizavimą tur
tų.

Bet ji to nedarys!

stovų rūme, negu pastara
jame 80-me Kongrese. Tai
gi naujame Kongrese, kuris 
susirinks 1949 m. sausyje, 
demokratai turės bent 258 
savo kongresmanus prieš 
republikonų 167 ir 54 sena
torius prieš republikonų 42.

Kelios kongresmanų vie
tos dar ginčijamos.

Vokiečių Socialistai 
Džiaugiasi Trumanu

Berlin. — Vokiečių So
cialdemokratų Partijos cen
tras pareiškė džiaugsmą, 
kad Trumanas laimėjo pre
zidentinius rinkimus; sako: 
— Tatai užtikrina, kad A- 
merika ir toliau varys stip
rią užsieninę politiką, o y- 
pač padės Vokietijai atsis
toti ant kojų.

Chinijos Premjeras Prašosi 
Paleisti iš Valdžios

Nanking, Chinija.— Chi
nijos premjeras Wong Wen- 
hao jau tris kartus prašė 
diktatorių - prezidentą Či
ang Kai-šeką paliuosuotj jį 
iš valdžios. Čiangas vis per- 
kalbinėja' Wongą, kad dar 
patarnautų valdžiai dabar
tiniame krizyje.

Komunistai - liaudiečiai 
triuškina Čiango armijas; 
sukliuręs šalies ūkis vis ar
šiau žlunga ir išsivysto juo 
platesnis minių bruzdėjimas 
prieš fašistuojančią valdžią.

Bombanešio Nelaimėje Žuvo 
10 Amerikonų Anglijoje

London. — Sudužo į kal
ną didis Amerikos bomba- 
nešis, “lekiančioj! tvirtovė” 
B-29; žuvo 7 eiliniai lakūnai 
ir oficieriai. Nelaimingasis 
bombanešis buvo vienas tų 
karinių Amerikos lėktuvų, 
kurie daro pratimus Angli
joj, esą,4 “atsargai” prieš 
Sovietų Sąjungą.

CIO ir Federacija Laukia 
Tafto Įstato Panaikinimo 

r*

Washington. — CIO ir 
Darbo Federacijos unijų va
dai tikisi, kad naujasis, de
mokratų vadovauja m a s 
Kongresas panaikins prieš- 
unijinį Tafto-Hartley’o į- 
statymą, kaip žadėjo demo
kratų prezidentinių rinki
mų platformą. Tačiaus yra 
abejonių. Juk pastarajame 
80-me Kongrese daugelis ir 
demokratų kongresmanū ir 
senatorių balsavo už Tafto- 
Hartley’o bilių.

. U - - ■ .............. .... -----

* Istanbul, Turkija.— Tur
kų valdžia sulaikė bet ko
kius prekių-produktų įgabe- 
nimus iš Anglijos.

Tel Aviv. — Izraelio val
džia sveikino Trumano iš
rinkimą.

Wallace Ragina Trumaną 
Vykdyti Pasižadėjimus, 
Duotus Rinkimų Vajuje
Wallace’o Telegrama Sako: Turi Būti Panaikintas Tafto- 
Hartley Įstatas,; Atmesta Karo Politika, Numuštos Kainos

New York.—: Henry Wal
lace, Progresyvių Partijos 
kandidatas prezidento vie
tai, pasiuntė sekamą teleg
ramą Trumanui, laimėju
siam prezidentinius rinki
mus:

— Žmonių pasitikėjimas 
pagerbė tamstą; žmonės pa
rėmė tamstos pareiškimus, 
kad reikalausi kainų kont
rolės ir jų nuniušimo, kad 
stosi už Tafto-Hartley’o į- 
statymo panaikinimą, kad 
apsaugosi farmerių produk
tų kainas, kad užtikrinsi 
pilnas pilietines laisves ne
grams ir pilnai pripažinsi 
ir remsi naująją, Izraelio 
valstybę, pagal Jungtinių 
tautų nutarimą 1947 m. lap
krityje.

Amerikos žmonės, ypač 
farmeriai, darbininkai ir 
negrai laukia, kad tamsta ir 
naujasis demokratinis Kon
gresas •* įvykdytų tuos pa
reiškimus, išleisdamas rei
kalingus tam įstatymus.

Tų tikslų .negalima pa
siekti i? Amerikos ūkio ban- 
kruto išvengti, kol tęsiama 
šaltojo karo politika ir kol 
ši šalis eikvoja bilionus a- 
merikinių dolerių) remdama 
reakines valdžias užsienyje, 
ginkluodama vakarų Euro

Jungi. Tautų Seimas Ragina
5 Didžiuosius Susitarti

Paryžius. — Jungtinių 
Tautų seimas vienbalsiai 
užgyrė Meksikos įneštą re
zoliuciją, kad penkios di
džiosios valstybės vėl pra
dėtų derybomis spręsti 
tarpsavinius ginčus ir dary
tų taikos sutartis. Tos vals
tybės yra Amerika, Sovietų 
Sąjunga, Francija, Anglija 
ir Chinija. Už rezoliuciją 
balsavo ir Sovietų atstovas 
Andrius Višinskis ir Jung. 
Valstijų delegatas Marshal- 
las.

Višinskis Atmetė Atominį Amerikos Planą
Paryžius, lapkr. 4.— So

vietų delegatas Andrius Vi
šinskis, kalbėdamas Jungti
nių Tautų seime, griežtai 
atmetė Amerikos planą dėl 
atomų jėgos kontroliavimo 
pasaulyje. Višinskis sakė:

— Tas planas rodo, jog 
Amerika iš tikrųjų nenori 
jokios atominės kontrolės; 
ji mojasi palaikyti atominių 
ginklų monopolį savo ran

Ku Klux Klanas Vijo Negrus nuo Balsavimų
/ * ___
Berlin. — Socialistinės

• t

Vienybės (socialistų-komu- 
nistų) laikraštis Neues 
Deutschland rašo: — Orga
nizuotos Ku Klux Klano de
monstracijos p i e t į n ėse 
Jungtinėsę Valstijose gru
nto j imais. nuvijo negrus nuo 

pą ir kareivindama Ameri
ka, v

Plati programa farme- 
riams paremti, vartotojams 
kainas numušti, gyvena
miems namams statyti val
džios lėšomis, socialei ap- 
draųdai pagerinti, gamtos 
turtam taupyti, laukų drė
kinimo sistemai ir, valdinei 
elektros jėgai išvystyti gali
ma tiktai tuomet, jeigu bus 
vedama užsieninė politika 
dėl vieningo ir taikaus pa
saulio, o ne dėl dviejų prie
šingų besiginkluojančių ka
rui pasaulių.

Progresyvių Partija todėl 
šaukia tamstą: Kai tamsta 
pradėsi pirmąjį išrinkto 
prezidento terminą, tai pri
valai atmesti užsieninę abi- 
partinę politiką, pašalinti 
karininkus iš civilinio val
džios skyriaus, o bankinin
kus iš valstybės departmen- 
to ir sugrąžinti Roosevelto 
politiką draugiškumui ir 
bendradarbiavimui tarp vi
sų tautų per Jungtines Tau
tas dėl vieningo ir taikoje 
gyvenančio pasaulio. Tiktai 
šitokiu būdu tegali būti į- 
vykdytas įpareigojimas-įga- 
linimas, kurį tamstai sutei
kė Amerikos žmoiiės.

Po re'zoliucijos užgyrimo 
prasidėjo ginčai dėl atomi
nės jėgos kontrolės pasau
lyje. Anglų-amerikonų blo
kas remia amerikinį planą. 
Sovietų ir jų draugų atsto
vai sako, tas planas bando 
palaikyti atominių ginklų 
monopolį Amerikos ranko
se. Jie stoja už Sovietų pa
siūlymą — uždrausti atomi
nių ginklų vartojimą įr sy
kiu įsteigti tarptautinę ato
minės jėgos kontrolę.

kose. Tatai buvd matyt ir 
iš prez. Trumano kalbos, 
kur jis sakė, jog Amerika ir 
toliau privalo pirmauti ato
minės jėgos gamyboje.

Višinskis pakartojo sovie
tinį siūlymą: —< Užginti,at
ominių ginklų vartojimą ir 
sykiu padaryti tarptautinę 
sutartį atominei gamybai 
kontroliuoti. z 

balsavimo vietų prezidenti
niuose rinkimuose.

— 1................. . "■

London. — kitą savaitę 
Čia susirinks Amerikos, 
Franci jos, Anglijos ir trijų 
kitų vakarinių šalių atsto
vai Vokietijos klausimams 
spręsti.

* * ★ Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

CHINŲ KOMUNISTAI SUIMA DAUGIAU 
ČIANGO TAUTININKŲ GINKLŲ, NEGU 
JANKIAI PASPĖJA PRISTATYTI

-J_ _ _ _ _ _ _ •
Čiango .Armija Mėgins Nankingą Apginti nuo Artėjančių 
Liaudiečių; Komunistai Apsupo 2-jų Provincijų Sostines

Peiping, Chinija. — Chi- 
nų komunistai - liaudiečiai 
pagrobė Mukdene daugiau 
ginklų, negu Amerika pris
tatys už 125 milionus dole
rių, kuriuos pastarasis 
Jungtinių Vąlstijų Kongre
sas paskyrė Čiang Kai-šeko 
valdžiai. Tatai rašo specia- 
lis New Yorko Times ko- 
„ , !■ ... . ........... ....... .. ...

Francuos Klerikalų 
Kvailiausia Nesąmonė

Paryžius. — Klerikalų 
partijos laikraštis “Aubė” 
iškepė tokią kvailybę; jis 
rašo:

“Jeigu Dewey nebūtų bu
vęs Stalino kandidatu į pre
zidentus, tai jis būtų turė
jęs progą rinkimams laimė
ti.”

Rinkimų Pranašai Nusiminę, 
Kad Neišpranašavo Dewey’o

Gallup, Roper ir kitos 
bandomųjų, “šiaudinių” bal
savimų įstaigos nusiminu
sios,. kad rinkimai taip su
mušė jų pranašavimus. Vi
sos jos lėmė, kad būsiąs 
prezidentu išrinktas repub- 
likonas Thomas Dewey 
“stambia balsų dauguma.” 
N. Y. Times, N. Y. Daily 
News ir kiti komerciniai 
laikraščiai taipgi darė ban
domuosius balsavimus ir 
pranašavo Dewey’ui laimė
jimą. Dabar tie laikraščiai 
jaučias, “kaip musę perkan- 
dę.” •

Per Dvejus Metus Nušluota 
122,000 Graikijos Fašistų

Athenai, Graikija.— Lais
vųjų Graikų radijas, minint 
dvimetinę sukaktį nuo de
mokratinės partizanų armi
jos įkūrimo, paskelbė, jog 
tuo laikotarpiu partizanai 
nukovė, suėmė bei iš veiki
mo išmušė 122,000 monar
cho - fašistų kariuomenės.

Čiang Tikėjosi, kad Dewey 
Būtų Dar Geriau Jį Rėmęs

Nanking, Chinija.—Čiang 
Kai-šeko valdžia gailestau
ja, kad prezidento rinkimus 
Jungtinėse Valstijose lai
mėjo Trumanas prieš re
publikonų kandidatą Tho- 
mą Dewey. Čiango tauti
ninkų valdžia tikėjosi gauti 
dar daugiau paramos iš De
wey’o, negu iš Trumano, 
karui prieš Chinijos liaudie- 
čius - komunistus.

ATŠAUKTAS “PROHIBI- 
ŠINAS” KANSASE

. ------------------- 1—

Topeka, Kansas.—Lapkr.
2 d. balsavimuose Kansas' 
piliečiai nutarė atšaukti 
valstijinį “blaivybės” įstaty
mą, kuris buvo bandomas 
vykdyti per 68 metus.
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respondentas.
(Tarp didelio lobio gink

lu, kurie teko komunistams 
Mukdene, Mandzurijoj, yra 
tankai, šarvuoti automobi
liai, motorinės patrankos ir 
kt.)

Ketvirtadienio praneši
mas iš Chinijos teigė, kad 
komunistų mušami Čiang 
Kai-šeko tautininkai trau
kiasi iš šiaurinės ir viduri
nės Chinijos linkui Nankin- 
go, tautininkų sostinės. Jie 
bandys Nankingą apginti 
nuo artėjančios komunistų 
armijos.

Liaudiečiai - komunistai 
apsupo tautininkus Kweisui 
mieste, Suiyuano provinci
jos sostinėje, ir Taiyuan 
mieste, Šansi provincijos so
stinėje.

Lemiama, kad suirs Čiang 
Kai-šeko ministrų kabine
tas.

Amerikos generolo Cl. L. 
Chennaulto d i r iguojama, 
“civile” Chinijos lėktuvų li
nija oru gabena tautinin
kams amunicijų į mušių- 
frontus prieš komunistus.
■ ■■ ,,■■■■ , ,1 I .1 M—mO

Reikmenys Chinijoj 
300% Pabrango

Šanghai, Chinija. — Per 
vieną mėnesį čia maistas ir 
kambariai pabrango 300 
nuošimčių. Kuomet Čiang 
Kai-šeko valdžia išleido ne
va auksu užtikrintus naujus > 
popierinius pinigus, jų ver
tė dar labiau nusmuko.

IŠRINKTA 20 DEMOKRA
TŲ GUBERNATORIŲ

Washington.— Demokra
tų kandidatai į gubernato
rius išrinkti Connecticut, 
Ill., Mass., Michigan, Ohio, 
Indianoj ir keturiolikoje ki
tų valstijų. Republikonai 
gavo tiktai 12 gubernatori- 
nių vietų — New Hamp
shire, Wisconsine, Minneso
ta j ir kt.

Republikonai prakišo de
mokratam gubernatorystes 
8-se valstijose. <

BENDRI RUMUNŲ- 
SOVIETŲ FABRIKAI

London. — Rumunijos at-č 
stovybė Anglijoj pranešė: 
Tapo sudarytos dvi bendros 
Sovietų - rumunų kompani
jos Rumunijoje. Tų kompa
nijų fabrikai gamins trak
torius ir chemikalus; che
mikalai daugiausia bus tai- • 
komi kaip trąšos rumunų 
žemdirbystei.

Graikijos Monarchistai 
Patenkinti Trumanu

Athenai, Graikija.— Pra
nešama, kad monarcho fa
šistiniai Graikijos valdovai 
pasitenkinę, kad Trumanas 
laimėjo prezidento rihki- 
mus.

ORAS.— Niauku, šiltoka. •
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..... PreziiIentas Trumanas Laimėjo! ~
Netenka nei aiškinti, jog antradienio balsavimai su

mušė į dulkęs visas pranašystes, visokius spėliojimus, da
rytus “didžiulių ekspertų” Amerikoje ir užsienyje.

Prezidentas Harry S. Trumanas tapo išrinktas kraš
to prezidentu, taipgi demokratų partija išrinko USA 
Kongręšan — senatan ir žemesniajin butan — daugumą 
savo atstovų.

Dabar, 81-masis Kongresas turės daugumą demokratų 
ir vieną darbietį. Dabar prezidentas Trumanas jau ne- 

, galės sakyti, kad pravedimo tam tikrų žmoniškesnių 
įstatymų jam neleidžia padaryti Kongresas.

Šiuos žodžius rašant, negalima padaryti išsamesnės 
analizės iš rinkimų, nes dar toli gražu ne visos valstijos 
padarė atitinkamą suskaičiavimą. Vieęas dalykas yra ži
nomas — Trumanas laimėjo, demokratų partija laimėjo.

Be abejojimo, daugelis demokratų laimėjo kongresi
nius rinkimus dėl to, kad juos rėmė Progresyvių Parti
ja. Taip buvo New Yorko valstijoje, taip buvo ir kitose 
valstijose.

Bet visgi šiandien kyla klausimas: kodėl rinkimus lai
mėjo Trumanas, o ne Dewey? Kodėl šitie balsavimai už
davė smūgį republikonų partijai — tokį didžiulį smūgį, 
kokio ji tur būt niekad neturėjo?

Mums rodosi, tai yra vyriausiai dėl to, kad republi
konų kandidatai buvo perdaug tikri, būk jie rinkimus 
laimėsią. Būdami “tikrais,” jie savo kandidatu prezi
dento vietai statė Dewey, kurį 1944 metais piliečiai buvo 
atmetę. Dewey yra dešinus, konservatyvus, ir jis tuo di
džiavosi. Dewey gynė 80-tąjį Kongresą, praleidusį tiek 
daug blogų įstatymų. Dewey gynė Tafto-Hartley įstaty
mą. Čia jis padarė didžiausią savo politinėje karjeroje 
klaidą ir dėl to jis visą savo gyvenimą gailėsis.

Kitaip elgėsi Trumanas: jis, ypačiai pastaruoju me
tu, — paskutinėmis rinkiminės kampanijos dienomis, 
buvo susimonopolizavęs beveik visą Progresyvių Parti
jos programą. Jis “nakino” 80-tąjį Kongresą. Jis krei
pėsi į piliečių jausmus ir jiems sakė: “Duokite man ge- 
i-ęsnį Kongresą ir aš būsiu geras prezidentas.” Jis ne- 
sigailėjo pipirų Wall stfytui. Jis žadėjo atmesti Tafto- 
Hartley įstatymą. Jis nesigailėjo gražių žmonėms paža- 
dl2- ...

Amerikos žmonės, dar vis besilaiką dviejų partijų tra
dicijų, dar vis “ieškodami mažesniojo blogumo,” na, ir 
balsavo už Trumaną, suteikdami jam progą “pasirody-

Dabar, kai Trumanas turės su savimi Kongresą, jis 
turėtų pildyti duotuosius pažadus. Bet ar jis tai darys?...

Po to, kai prezidentas yra išrinktas, mes, kaip Ameri
kos piliečiai, aišku, prezidentui Trumanui padėsime vyk
dyti gyveniman tuos liaudžiai naudingus pažadus, ku
riuos jis padarė rinkiminėje kampanijoje, — pažadus, 
dėl kurių jis buvo išrinktas. Mes, žinoma, nesiliausime 
prezidentą raginę, Lad jis savo pažadus vykdytų gyveni
man.

Marcantonio Išrinktas.
Tai kongresmanas Vito Marcantonio ir vėl išrinktas į 

USA Kongresą. Jis išrinktas jau septintu kartu paeiliui.
Šiemet Marcantonio kandidatavo Amerikos Darbo Par- 

- tijos (Progresyvių) sąraše. Prieš jį buvo suorganizuotos 
visos reakcininkų ir konservatyvių pajėgos. Prieš jį iš
stojo ir Amerikos Liberalų Partija. Prieš šį kongresmaną 
kpvojo visa stambioji New Yorko spauda. New York 
Times buvo parašęs prieš Marcantonio apie tris ar ke- 
turis aštrius editorialūs, visaip smerkiančius šį vyrą ir 
raginančius piliečius už jį nebalsuoti.

Nepaisant viso to, Marcantonio laimėjo!
Ir jis laimėjo ne kokią demagogija pasiremdamas, bet 

laimėjo stovėdamas ant savo principų, ant Prpgresyvįų 
Partijos rinkiminės platformos. Jis kovojo prieš Marshal- 
lo planą ir sakė piliečiams, kad jis kovos. Jis kovojo prieš 
Amerikos rėmimą reakcinių - fašistinių valdžių pasau
lyje ir tai sakė savo piliečiams, pabrėždamas, kad jis, 
jei bus išrinktas, tęs kovą ir toliau Kongrese ir už jo 
ribų. .

Na, ir ĄĮarcantonio laimėjo!
Jei tokių kongresmanų būtų USA Kongrese daugiau, 

aišku, visas dalykas kitaip atrodytų.
Deja, Amerikos žmonės, perdaug įsitikėję dviem par

tijom, “mažesniuoju blogumu, ” dar “nepriaugo” ligi to, 
y kad panašius vyrus, kaip Marcantonio, siųstų į Kongre-

O ateis laikąs, kai taip bus!

“Mist er iškas Išlikimas”
Vienas Anglijos dienraštis “The Manchester Guar

dian,” rašydamas apie amerikinius rinkimus, priminė, 
jog Amerikos konstitucija esanti “misteriškas iš 18-tojo 

. amžiaus išlikimas.” Pagal ją, rinkimai prezidento ir 
Kongreso įvyksta lapkričio pradžioje, na, o valdžioje pa
sikeitimas — tegali įvykti tik sausio mėnesį.

Vądinasi, nepaisant, kaip rinkimų d^na piliečių daų- 
• gumas pasisakytų, valdžia liekasi ta pati net per virš

TEISMAS “DVYLIKQS 
ABĄš'pįpŲ” ' "

Žymusis Anglijos drama
turgas George Bernard 
Shaw pasmerkia Amerikos 
vyriausybę už suareštavimą 
ir teisimą dvylikos komu
nistų vadų. Jis visą teismą 
pavadina: “teismu dvylikos 
apaštalų.” Jis sako:

“Amerikoje šiandien nėra 
suskaitytas skaičius pilie
čių, kurie yra skaitę Komu
nistų Manifestą, Markso ir 
Engelso, arba Hammondsų 
ir Upton SĮnclairio knygas, 
ir tapo jomis atversti prie 
komunizmo. Bet vargiai, bus 
mažiau, kajp vienas nuošim
tis, iŠ visų daugiau kaip 
130,000,000 gyventojų.

“Nežiūrint, kaip beraštin- 
gas pasaulis tebėra, mes 
aprobuojame, kad jame 
randasi 1-as ir ketvirtada
lis "milijono marksistų. Kad 
nuslopinti komunizmą, tai 
Ąmerikos valdžia suarešta
vo dvyliką žmonių ir apkal
tino juos skelbimu nuversti 
jėga ir prievarta tą valdžią. 
Bet kaip tik taip pasielgė 
Washingtcnas ir Jefferso- 
nas, ir taip tapo įkurtos 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos.

^Krikščionybės uždėjėjas 
buyo komunistas. Jis turėjo 
vienuolika apaštalų, kurių 
žymiausias užmušė vyrą ir 
jo žiponą už tai, kad jje pa
silaikė pinigus iš bendrojo 
fondo, vietoje juos dalintis 
su kitais. Betgi Amerikos 
jstatymdariai, kurie neva 
yra krikščionys, neskaito 
Biblijos, juo mažiau Mark
są. Jie apkaltintų šventą 
Petrą išdavystėje, taip pat 
iy žmogžudystėje, jeigu jie 
galėtų jį pasiekti.
“Ąš susilaikau nųp komen
tarų. Padėtiš kalba pati už 
są've.”

dabartinio stręiko. Jis yašo:
Leiskime skaičiams kalbėti.
Angliakąsiąį reikalavo pa

čioje pradžioje sayo streiko, 
kad jų minimale, alga būtų 
apie 15,000 frąnlčų į mėnesį. 
Vienas doleris turi apie 300 
frankų (oficialus mainymo 
kursas bankuose Frapcūzijo- 
je yra 312 frankų už dolerį). 
Angliakasiai, taigi prieš strei
ką uždirbo tiktai mažiau ne
gu 50 dolerių į mėnesį, arba 
12 dolerių į savaitę.

Ir su tokiomis algomis an
gliakasiai turi gyventi ir sa
vo šeimas maitinti! Kainos 
tuo pačii? laiku greit kyla. 
Pragyvenimo kaina greitais 
žingsniais pradeda vytis Ame
rikos aukštumą, ir toje bran
gumoje angliakasio žmona 
turi savo šeimą aprūpinti 
maistu ir drabužiais, tuo tar
pu, kai beveik pusė algos 
dažnai apmokama tiktai už 
butą.

Tiesa, kadangi kasyklos 
priklauso valstybei, angliaka
siai šiek tiek žemesnėmis kai
nomis. gali pirkti sau maisto 
specialiuose kooperatyvuose. 
Bet tų kainų žemumas ne daug 
sušvelnina padėtį.

Kasyklų srityse trūksta 
pieno vaikams, trūksta muilo 
švarai palaikyti, trūksta kas
dieninių būtenybių.

Ir apie tai neužsimena so
cialistas vidąus reikalų minis
tras M och ir socialistas pra
monės ministras Lacoste.

Ar stebėtina, kad vienur 
angliakasiai prarado kantry
bę ir apsupo kalėjimą, iš kur 
išlaisvino suimtus savo vadus, 
kad kitur jie sulaiko karių 
sunkvežimius, juos nuginkluo
ja, kad trečioje vietoje ang
liakasių šeimos, moterys ir 
vaikai, su plikomis rankomis 

. kaunasi prieš policininkus, 
padedant savo vyrams užimti 
kasyklą? Tos moterys ir vąi- 

( kai kartu, sų $avo vyrais ko
vojo už duoną ir nieko dau
giau, nebent pieno lašelį ar 
sviesto trupinį, o ne “sveti
mos valstybes sukiršinti.”

Kongresas tai mobilizacija pa
veržimui nuo komunistų re
voliucijos.

Pasjrodč, kad tą mobiliza
ciją Chicago j pravesti šauniai 
pavyko. Buvo mobilizuojapii 
visi be skirtumo lyties ir am
žiaus. Buvo mobilizuojami vy
rai, moterys ir vaikai, Niekas 
nebuvo “brokijamas.” Mobili
zacija taip pavyko, kad treč
dalis sumobilizuotų lietuvių 
netilpo Chicagos arkidiecezi- 
jos katedroje. Todėl po iškil
mių katedroj, arkidiecezijos 
auditorijoj J. P. prelatas J. 
Balkūnas savo griausmingoj, 
ugningoj, krupavičiškoj kal
boj Amerikos lietuvių katali
kų vardu paskelbė karą Mask-

vai ir priminė, kad norėtų, 
kad apie tai paskelbtų Mask
vą garbinantieji lietuvių laik
raščiai. Toliau priminė, kad 
karas su Maskva eis tol, kol 
neliks Lietuvoj nei vieno bur
lioko, mongolo ir kitokio Sta
lino barbaro. Nuo dabar ka
riniai darbais eis visose Ame
rikos lietuvių kolonijose.
Mobilizacija pravesta, 

voliųcija iš komunistų 
veržta, karas Maskvai 
skelbtas ir energingai 
damas, tuo tarpu tie 
munistai juokiasi ir sako: 
“O mums nei šilta, nei šal
ta.” Iš to aišku, kad toji 
klerikalų mobilizacija, toji 
paveržtoji revoliucija ir tas 
baisusis kun. Balkūno ka
ras Maskvai susiveda į vie
ną didelį ir garsų “piš.”

re- 
pa- 
pa- 
ve- 
ko-

Karo Nusikaltėliai Šeimiiiin- 
kauja IšvįetintŲj u Stovyklose

“PRISIKĖLĖ Iš NUMIRU
SIŲ” IR ATMOVĖ 
AMERIKON.

Vilnyje V. Andrulis ra
šo: '

Vyskupas Vincas Brizgys, 
kuris paskelbtas . “bolševikų 
nukankintu” mučelninku, ir 
dėl kurio nevien klerikalai, bet 
ir jų talkininkai socialistai 
puodynes ašarų priverkė, da
bar jau New Yorke. Ir jis čia 
yra su kūnu ir dūšia — gy
vas ir sveikas.

Brizgys vos koją įkėlęs 
Amerikon pravirko, kad apie 
200 Lietuvos kunigų esą su
imti, o gal ir nužudyti.

O klerikalai čia sako, kad 
tūkstančiai kunigų “ištremti ir 
nužudyti.”

Lietuvoje, rodos, buvo ąpie 
12,000 kunigų, įskaitant ir mi- 
nykus. Dalis jų bėgo su na
ciais į Vokietiją, bet daugu
ma pasiliko. Jei ir būtų 200 
jų suimti, kaip nacių talkinin
kai ir Lietuvos priešai, vis- 
tiek tai būtų nedidelis nuo
šimtis. <■ *

Vysk. Brizgys nepatenkins 
klerikalus su savo statistikom. 
Jis sumažino mučelninku skai
čių.

KODĖL PRANCŪZUOS 
MAINiERIAI i
STREIKUOJA?

. X . • \ *

Dienraščio Vilnies kores- 
pųndeptas rašo iš Pąryžiaus 
ir pąteikia svarbių ir įdo
mių davinių apie Prancūzi
jos mainierių padėtį. Jis 
parodo tas .sąlygas, kurios 
privertė mainierius griebtis

“KAS TUtyk TAM IK 
DIEVAS DUODĄ”

Šį posakį bus sugalvojęs 
kunigas. Ką gi kitą Dievas 
taip myli, kaip savo klebo
nus: Jiems šioje ąšarų pa
kalnėje nieko netrūksta. 
Paimkime Kanados kuni
gus. Jie visko turi ir jiems 
dar valdžia gražiai pagelbs
ti. Kanados Liaudies Bal
sas rašo:

Kunigai paliuosuojami nuo 
taksų mokesčių butų pavida
le.

Jeigu kunigas gauna iš pa
rapijos butą veltui, tai suma, 
kuri kitu atžvilgiu turėtų bū
ti priskaityta prie pajamų, 
nebus taksupjama.

Jeigu kunigas gali pasiliuo- 
suoti nuo taksų, tai kodėl ne

turi nuo-
suoti nuo taksų, tai 
paliuosuoti tų, kurie 
muoti butus?

Jiems irgi turėtų

I

Jiems irgi turėtų būti pa
lengvinimas. Kuo jie blogesni 
už kunigus^

Mokant tiktai po $5.0.Q į 
sąyaitę už butą, pavienis su
moka $260 į metus. Rodei ne- 
paliuosuoti jų nuo mokesčių 
ant tokios sumos?

O TIEMS KOMUNISTAMS 
NEI ŠILTA, NĖI ŠALTA

Sp. Bostono špitolninkų 
Dąrbiųinkas aną dięną ra
šė: *

Viename "Drauge” tįlpu- 
siame garsinime, apie Ameri- 

. kos Liętuvių Ratalikų Kongre
są buvo nurodoma, kad šis

Rašo Antanas Petraitis
ei jos laiku Vilkaviškio aps
krityje užsiimdavo Lietuvos 
žmonių išsiuntinėjimu Vo
kietijon, šiuo metu stovyk
los komiteto pirmininkas 
Hanau. Buvęs vokiečių o- 
kupacijos metu teisėjas Dil
ba— stovyklos komiteto 
pirmininkas Kaselyje. Lie
tuvos smetoninės armijos 
pulkininkas Birutis - Biru- 
tavičius šiuo metu Šeinfeldo 
stovyklos k o m e n danfas, 
smetoninės armijos pulki
ninkas Švedas — stovyklos 
komit. pirmininkas Braunš- 
vęige; smetoninės armijos 
majoras — Qesevicius, dir
bęs karo metu vokiečių 
žvalgyboj — Bocholdo sto
vyklos komendantas.

Didelis karo nusikaltėlių 
skaičius užima stovyklos 
komitetuose ir kuklesnes 
vietas (sekretoriai ir pan.). 
Jie tarnauja amerikiečių į- 
steigtose saugumo kuopose 
arba gyvena stovyklose pri
sidengę taikingų, nuo karo 
nukentėjusių gyve n tojų 
'vardais. Kai kurie karo nu
sikaltėliai gyvena 'pas vo
kiečius privačiuose ‘butuo
se. Daugelis'jų pakeitė sa
vo pavardes, tačiau padarė 
tai nenorėdami statyti keb
lioji padėtin anglų ir ameri
kiečių karinę administraci
ją. Tie visi komendantai, 
burmistrai, policijos virši
ninkai ,teisėjai ir budeliai iš 
vokiečių zonder - komandos 
dalyvauja stovyklos posė
džiuose ir yra faktinai ko
mitetų vadovai. Regensbur- 
£o stovykloje iki šiol gyve
no Goštautas, buvęs Lietu
vos okupacijos metu Mari
jampolės apskrities policijos 
viršininku; Goštautas ne tik 
2—Kaip nusikaltėliai 
vadovavo, taikingų gyvento
jų nužudymams, bet ir pats 
sušaucĮydąvo. Marijampolėje 
moteris, vaikus įr senius.

Dąbar Goštautas gyvena 
Ręgęnsburgo apylinkėj pri
vačiame bute, tačiau jį daž
nai galima pamatyti Regen-

Kaip žinoma, išvietintięji 
asųienyš vakarinėse Vokie
tijos ir Austrijos okupaci
jos zpnose gyvena specialiai 
jiems įsteigtose stovyklose.

Kiekvienos lietuvių sto
vyklos pryšaky yra stovyk
los komitetas, kuris pagal 
statutą turi būti renkamas 
visų stovyklos gyventojų. 
Faktinai gi komitetuose tik 
antitarybiniai elementai'. 
Rado sau ten vietą buvusios 
lietuvių politinės policijos 
valdininkai, asmenys, ben
dradarbiavusieji su gesta
po, karo nusikaltėliai, ant 
kurių rankų tarybinių 
žmonių, kraujo dėmės.

Iš Belgijos į Lietuvą su
grįžo Bronius Savičius, bu
vęs anksčiau Vokietijos a- 
merikiečių okupacinėj zo
noj. Jis papasakojo, kad lie
tuviai, gyvenantieji stovyk
loj Erbendorf pernai parei
kalavo, kad iš stovyklos bū
tų pašalintas komiteto pir
mininkas, buvęs lietuviško
sios policijos valdininkas — 
Kilkaitis. Amerikiečių kari
nė administracija neleido 
perrinkti naują komitetą. Ji 
likvidavo stovyklą, o Kil- 
kaitį paskyrė kitos stovyk
los komitetam

Išvietiptieji a s m e n ys 
skirstomi į stovyklas pagąl 
tam tikrą apskaičiavimą, 
kad kiekvienoj stovykloj 
būtų atitinkamas skaičius 
“patikimo elemento”, kuris 
sugebėtų diktuoti savo va
lią visai likusiai masei.

Taip dar iki šiol išvietin- 
tųjų asmenų stovyklų pry- 
šąkyje tebėra sekantieji ka
ro nusikaltėliai.

Pulkipinkas Balys, buvęs 
Kauno, karo komendantas 
vokiečių okupacijos metu. 
Šiuo metu jis gyvena švein- 
furto stovykloje; buvęs ges
tapo bendradarbis— Juozas 
Žemaitis randasi dabar Nei- 
miunsterio stovykloje; bu
vęs smetoninio seimo pir
mininko pavaduotojas Gil- 
vydis, kuris vokiečių okupa-

sburgo * lietuvių komitete, 
kur jis užima nholatinio 
konsultanto vietą.

Buvęs lietuviškos politi
nės policijos valdininkas 
Burba 1941 m. pabėgo Iš 
Lietuvos Vokietijon. Vokie
čių okupacijos metu jisai 
tarnavo Kauno gestapo, 
šiuo metu jis apsigyveno 
Niurnbrege. Karinė ameri- * 
kiečių administracija pave
dė Burbai saugumo darbą. 
Burba pakeitė Savo pavar
dę ir tąpęs Strazdu užsidėjo 
amerikiečių uniformą. Pra
dėjęs dirbti pas amerikie
čius, Burba renka savo se
nus kadrus. Į jo saugumo a * 
kuopą paskirtas Draugelis, K 
buvęs vokiečių laikais Tra- 
kų apskrities policijos vir
šininku ir daugelis kitų.

Lietuvių komiteto posė
džiuose Augsburge daly
vauja Dabulėvičius, buvęs 
smetoninės armijos pulki
ninkas, vokiečių laikais pa
skirtas Vilniaus burmistru. 
Išliko Dabulevičiaus pasira
šyti įsakymai apie žmonių 
išvežimą Vokietijos kator
gom apie Vilniaus geto į- 
steigimą. Ten pat Augsbur
ge galima sutikti buvusį 
Vilniaus . gestapo bendra
darbį — Cibavičių ir dauge
lį kitų lietuvių tautos išda
vikų. ♦ i

Šeinfelde, stovyklos ko
mitete dirba Baltrušaitis, 
buvęs vokiečių okupacijos 
metu Marijampolės apskri
ties prokuroru. Anglų oku
pacinėj zonoj rado sau prie
globstį karo nusikaltėlis 
Paukštys. Lietuvos okupa
cijos metu jis buvo vokiečių 
generalinio komisaro Ren- 
telno patarėju darbo klau
simais ir išveždavo Lietuvos 
gyventojus į katorginius 
darbus Vokietijon.

Tuo metu, kai amerikie
čių ir anglų okuąpcįnęsę zd- 
nosę karo nusikąl teliams 
suteikiama pilna laisvė, ta
rybiniai piliečiai - lietuviai, 
nenormtieji atsisąkyti savo 
Tėvynės ir tautos, nuolat 
persekiojami.

Pranas Kataržis buvo vo
kiečių išvežtas darbui į 
Prancūziją. Po karo jis su 
grupe lietuvių pakliuvo An- 
glijon, kur gyveno Tarptau
tinėj stovykloj Nr. 2 prie 
Mančesterio. Kai Kataržis 
išdrįso pareikšti norįs grįž
ti į tėvynę, į Tarybų Sąjun
gą, jis buvo suimtas ir nu
siųstas į vokiečių belaisvių 
stovykl. Po ilgų vargų Ka-. 
taržiui pavyko susirišti su 
tarybine misija repatriaci
jos klausimams ir grįžti tė
vynėn.

Vakarų Vokietijoj oku- V 
pacinės vyriausybės prieg
lobsty steigiami ištikimi 
landsknechtų kadrai būsi
moms karo avantiūroms.

Ką darote pagalbai savo 
dienraščio koyoje su ipfliaęi- 
ja? Ar gavote naują skaitytp- 
ją? Ar aukojate užtikrinimui 
Ląisyei biudžęto 1949 pietąip?
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Ne taip yra Europos kraštuose. Net ir toje pačioje 

Anglijoje, tuojau po parlamento rinkimų, šaukiama par
lamento sesija ir sudaromai jiauja valdžia, kad ji galėtų 
vykdyti žmonių pareikštą (per rinkimus) valią.

Tas pats yra Frančūžijoje, tas pats, beje, ir naujosio
se demokratijose: Lenkijoje, Čechoslovakijoje, Bulgari
joje, Vengrijoje ir kitur. •

'«&£>jW'ifeiiLV- .‘Ji
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Daugiau pagąnpnąpię, ipąžiąu sųyąrjpjąpie, kaip ro^o šis AFRprgane Month
ly Survey tilpęs braižinys, iiptaą pagąl ofięįąląs vadiniu įstaigų skaitlines, kurioę 

vįsųomet lyjąsiąų perstąto padėtį, nęgp R yra. Dąrbininkų išteklius įtaigą 
pajuko žepiyp 1946 pietais, tuojau po panaikinimo kainu RpntroUs.

2 pusl.-L-Laisve (Liberty, Lith. Dędly)-— Penkt., Lapkr. 5, 1946
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Suskambėjo — Suaidėjo!
Jonas Kas kailis

Suskambėjo — suaidėjo, 
rudens sezono pramogos 
Brukline prasidėjo! Prasi
dėjo skambiai ir sklandžiai! 
Ir eis dabar paeiliui, — 
tik spėk sveikas dalyvaut ir 
džiaugtis mūsų meniniais
pasiekimais.
. Sezonų pradėjo Brukliniš- 

kis Aido Choras, — išpildė 
gyvą, įdomią koncertinę 
programą Kultūros Centre, 
(Liberty Auditoriam, 110- 
St. ir Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.), 1948 m., 
spalių mėn. 10 d.

Įžengei į viršutinę, di
džiąją svetainę — ir tuoj 
matai ką tai tokio nepa
prasto. Viršum estrados di
dingai tyso paskersai plati, 
dailiškai nutapyta juosta: 
sveikina svečius su jubilie
jum — Niujorko miesto 
krūvon susitelkimo 50 me
tų jubiliejum. Beje, ir pats 
šitas Aido choro koncertas 
taikliai sutvarkytas šiai su
kakčiai paminėti. Viršuj il
gas plakatas, o apačioj, po 
dešinei, prie fortepijono — 
didelis apvalainas, auksu 
nutapytas plakatas su 50 
metų pažymėjimu. Ir klaust 
nereikia: taip ir žinai, kad 
čia mūsų tapytojo Roberto 
Feiferio artistiškai pasi
darbuota ! Kaip gražu! Į 
tašką pataikyta!

Svetainė pilna žmonių: 
vos gali kur prisiglausti, 
pribuišiškai, jei nepaskubė
jai anksčiau pribūti...

Štai ir pradžia. Koncer
tas kaip ir istorinis, daino
mis iliustravo 50 metų eigą 
ir mūsų lietuviškos koloni
jos meninę nuotaiką ir pa
žangą. Energinga Ievutė 
Mizarienė prie garsiakal
bio, ryškiai ir sklandžiai 
darė įvadus į kiekvieną 
programos dalį. Kokios ir 
kada buvo dainos dainuoja
mos, ką jos reiškė mūsų 
pribuvėliams į tolimą, sve
timą šalį, už marių-jūrų, už 
vandenyno. Kaip kūrėsi čio
nai mūsų naujokynas, kiek 
vargų turėjo perkęsti pir
moji karta. Kaip ji stengė
si dorai išauklėt antrąją

VIOLET ČYPAS
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L. M. S. Presents—

SPOTLIGHT REVUE and DANCE
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\
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Sekmadienį,
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Lapkr. 7 Nov.- 4:30 p. m.
%

LIBERTY AUDITORIUM
I

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

PROGRAMA: \
1st Act • ' ' '

LYROS CHORAS — Novel Musical Revue | VITO DVARECKAS — Smuikos solo
Z.VPAC a r.- I FRANK BALWOOD — Piano

VIOLET ČYPAS— Soprano soliste |
VIOLET ČYPAS & FRANCES MAŽILIS | SIETYNO YOUTH ENSEMBLE — vad.

— Duetas g W.. Žukas

Tai pirmas naujos mados parengimas, kurį Meno Sąjunga duos publikai per didesnius miestus ry
tinėse valstijose. Programą išpildys mūsų jaunos jėgos. Prašom paremt ir pasidžiaugt mūsų meno spė
kom. šokiam smagiai gros George Kazakevich Orchestra. Įžanga $1.50. Vien šokiam 60c.

Draugiškai kviečia Lietuvių Meno Sąjungos 3 Aps.

kartą, o antroji — trečią
jį- • • ’

Šitą istorinę peržvalgą, 
kas kelios minutės pavaiz
duotą dainomis, Mizarienė 
atliko, kaip negalima ge
riau: prasmingai, per jaus
tai, spalvingai, su gera in
tonacija ir gražia lietuviš
ka kalba ir tarme.

Sėdžiu ir mąstau. Gabi ir 
gerutė ta mūsų Ievutė. 
“Amerikonkutė,” neturėju
si kažkokių patogybių iš pat 
mažens, o išaugo ir subren
do, kaipo sąmoninga visuo
menininke, choristė, meni
ninkė. Ir plunksną gražiai 
suvaldo ir prakalbą pasako 
taiklią. Per šį koncertą Ie
vutės visur pilna: ji vi
sas “pramatorius” prie gar
siakalbio, ji skelbimus pra
neša ir — tuoj šmukšt į 
aidiečių gretas ir dainuoja 
su visais kartu ...

Pati koncertinė programa 
buvo įvairiai ir įmantriai 
sutvarkyta. Bent trimi iš
stojimais dainavo pilnas Ai
do choras — ir vis bent po 
trejetą1 dainų. Dainavo bent 
kelios choro grupės: mergi
nų grupė, moterų grupė, 
vyrų grupė, taipgi aidiečiai 
duetistai ir duetistės. Gra
žiai programą paįvairino 
svečiai solistai: Robertas 
(Bob) Žukauskas iš Niu- 
varkiškio Sietyno, pianu ly
dimas žvitriosios Mildutės 
Jonušonytės (Mildred Sten- 
sler) iš to pačio Sietyno; 
švelniabalsė solistė Doloro- 
za (Dolores) Petronytė, sa
vo gabiosios mokytojos L. B. 
Šalinytės-Sukackienės pia
nu lydima, ir mūsų suga- 
bioji visur esanti Lelija Ka
valiauskaitė. Lelija ir cho
rui padėjo dainuoti su sa
vo brandžiu, išlavintu kon
tralto balsu ir, dar įstabiau, 
padarė tokį malonų siurpri
zą: ryškiai, sklandžiai pa
deklamavo bent tris mūsų 
didžiosios poetės Salomėjos 
Nėries eilėraščius. Dekla
macijos pas mus buvo išėję 
iš mados. Labai gaila! Būti
nai ir būtinai reikia grąžint 
deklamavimą! Tai taip 
jaukiai paįvairina bet ko
kią programą. Net ir sau

soms politinėms prakal
boms deklamacijos suteikia 
pilnumo ir savingo apvalu
mo. Jei kuris eilėraštis ne
siduoda mintinai išmokti, 
tai galima perskaityti — 
su pojūčiu, su prasme, su 
balso lankstumu.

Bendras įspūdis susida
rė ramus, patenkintas, 
draugiškai šiltas.

Po trumpo, taiklaus Mi- 
zarienės įvado, Brukliniškis 
Aido choras, mitriai veda
mas energingojo Jurgio 
Kazakevičiaus, pradėjo 
programą. Išpildė J. V. ir 
Lietuvos himnus. Ir tuoj 
įkandin atskleidė pirmąjį 
mūsų muzikinės praeities 
lapą. Perjaustai, ilgesingai 
užtraukė seną Lietuvos dai
ną: “Sudiev, Lietuva, — 
man linksma buvo gyvent 
tavo šalelėj” (Miko Pet
rausko). Jos melodija, tę
siamai graudi ir liūdna, 
jos nuoširdūs žodžiai ir są
vokos nuaidėjo klausovų 
širdyse ir daug kam suvir- 
bino sąjūdžių , stygas. Ne 
vieno apsiblausę akys 
smarkiau sumirksėjo, besi
stengdamos užuslėpti ir nu
stelbti užplūdusią ašarą. 
Ne vienas giliai atsidūksė- 
jo, -mintimis nuskridęs į 
Anykščius, į Utėnus (Ute
ną), į gimtąjį kaimelį... 
Skardūs katučių plojimai...

To paties Mikq Petrausko 
antra ir trečia daina: “Ant 
kalno karklai siūbavo” ir 
“Iš tolimos šalies.” Daug 
kieno dažnai girdėtos, daž
nai dainuotos dar anoj “ša
lelėj,” kurią tik prisiminus, 
tuoj tau knikteli pašir
džiais ...

Šitos trys dainos savai
mingai pavaizdavo pirmųjų 
kelių mūsų apsistojimo me
tų nuotaiką lietuvių naujo
kynuose. Kitokia tada buvo 
aplinka, kitokios gyvenimo 
sąlygos, kitokis buvo ir 
Niujorkas ir jo garsioji 
Baurė — “Niujorko praga
ras” ...

Anų metų šio miesto mo
tyvus žydriai pavaizdavo 
mūsų skardžiabalsiai aidie
čiai jaunuoliai: Antanas 
Navikas ir Vytautas Žilins
kas. Smarkiai sudrožė ang
liškai “Sidewalks of New 
York” ir “The Bowery” — 
gyvais, komiškais mostais ir 

veido žaisena akcentuoda
mi ir paryškindami dainų 
prašmatnesnes vietas. Pui
kūs vaikinukai! Didžiuotis 
ir gėrėtis jais galima. Dė
kui ir jiems ir jų tėveliams, 
kad taip gražidi juos išauk
lėjo !

Nuo. pat pradžios pianu 
visiems ištikimai akompa
navo virkrioji Silvija Pu- 
žauskaitė.

Ant pastolio pasirodo 
mūsų mėgiamosios harmo
ningos duetistės — abi žvi- 
trutės, statulingos meninin
kės — Anelytė Juškaitė - 
Ventienė ir Elenutė Feife- 
rienė. Fortepijoną valdin
gai užėmė gražiai išsišako
jęs dinamiškas artistas Ro
bertas Feiferis. Buvo ko 
pasižiūrėti ir buvo ko pasi
klausyt ! Švelniai, jautriai 
ir maloniai padainavo dvi 
Stasio Šimkaus sutartines: 
“Kur tas šaltinėlis” ir “Ka
da noriu, verkiu.” Irgi anų 
vargingų laikų motyvai — 
svajingai nuteikė klauso- 
vus. Ne vienas prisiminė 
savo jaunas dieneles gim
tajam kaimely. Ne vienas 
atsiduso, prisiminęs. Tai 
jau tokia magnetiška dai
nos jėga. Ji tave sužavi ir 
nusineša vaizduotės spar
nais į tolimus užu jaunius...

Šešetas rinktinių jaunuo
lėlių sudarė Aido choro 
merginų grupę. Su armoni
ka taikliai joms pritarė 
mieloji Florųtė Kazakevi
čiūtė, — tai chorvedžio se
sutė. Grakštusis sekstetas 
gyvai angliškai išvadžiojo 
“In my merry oldsmobile” 
ir “Streets of New York.” 
Lengvutės,' nerūpestingos 
nuotaikos dainelės.

Svečias dainininkas iš 
nuivarkiškio Sietyno — 
Robertas Žukauskas, bran
džiu boso balsu rimtai iš
pildė dvi rimtas dainas: “I 
want what I want” ir gar
siąją “Old man river.” 
Nors ii’ turėdamas slogą, 
dainininkas sugebėjo pasi
rodyt vertingai. Su pianu 
jam padėjo < daugiariopai 
gabi ir veikli Mildutė Jonu- 
šonytė — Niu Džiorzės pa
sididžiavimas ir pažiba.

Vėl Aido grupė, kita — 
moterų grupė. Prie fortepi
jono Pranutė Mažilytė, ve
da Kazakevičius. Grupė ne

maža ir daili pasižiūrėt. Ir 
pasirodė dailiai bent su tri
mis dainomis: “Geismai ir 
svajonės” ir “Vakaras” — 
abi Miko Petrausko, ir 
“Naktis svajonėms papuoš
ta” A. Vanagaičio.

Po trumputės pertraukos 
vėl išsirikiuoja visas Aido 
choras, veda Kazakevičius, 
akompanuoja Pužauskaitė. 
Šiuo atveju Aidas sudrožė 
vėl bent tris dainas: “Jau
nimo giesmę” J. Naujalio, 
“Sveiki, broliai daininin
kai” ir “Broliai, į eiles su
stokim”. Sudrožė vertingai, 
paguodžiamai, kaip ir iš
puola Aidui.

Vėl duetas. Šiuokart vy
rų — mūsų tvirtabalsių, 
įgudusių trubadurų, ką 
mėgsta dainas už viską la
biau — ir dainuoja, kada 
tik suranda sau progą, pil
nai ir apvaliai. Tenoras 
Alekas Velička ir baritonas 
Petras Grabauskas — abu 
riesti vyrai ir riesti daini
ninkai. Juos palydi su pia
nu Pužauskaitė. Skardžiai 
ir sklandžiai išpildė dvi Mi
ko Petrausko sutartines: 
“Ilgu, ilgu man ant svieto” 
ir “Jau atėjo rudenėlis.”. Ši
tas duetas visuomet gražiai 
atsirekomenduoja. Bravo, 
kavalieriai!

Mūsų mėgiamoji jaunutė 
solistė, Doloroza Petronytė, 
tyru, maloniu, švelniai išla
vintu soprano balsu, pui
kiai patiekė dvi jautrias, il
gesingas dainas: “Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka” — 
Miko Petrausko ir “Kur ba
kūžė samanota” — Stasio 
Šimkaus. Pianu ją lydėjo 
jos talentingoji mokytoja 
Šalinytė - Sukackienė.

Dvi senos, senos, daug 
dainuotos ir dažnai girdė
tos dainos! Ir visuomet jos 
tvirtai, valdingai užvaldo 
klausovus ir giliai svajin
gai juos nuteikia, ypač kai 
jas dainuoja artistė, dai
nuoja ir balsu, ir protu, ir 
siela. Saldžiai, pagaunamai 
dainavo Petronytė!

Dar viena Aido grupė — 
vyrų grupė. Šaunūs bernu
žėliai, balti dobilėliai. Juos 
veda Kazakevičius, pianu 
pritaria Pranutė Mažilytė. 
Driokstelėjo, siūbtelėjo, šal- 
bieriškai drąsiai ir henu- 
ramdomai sudrožė garsiąją 
kareivių dainą “Kareivė
liai,” Pijaus Bukšnaičio su
lietuvintą. Ir tuoj pridur
mu! užtraukė ir kitą niršu
lingą dainą, Miko .Petraus
ko “Razbaininkų dainą” iš 
Žemkalnio dramos “Blinda, 
pasaulio lygintojas arba že
maičių razbaininkas.” At
kakliai ir iššaukiamai aidė
jo aidai.

O dabar — kokia jauki, 
maloni staigmena! Dekla
macijos! Deklamacijos, ku
rių reikia daugiau ir daž
niau, bet kur ir bet kada! 
Mintinai išvadžiot arba 
skaityte skaityt, prasmin
gai, perjaustai. Taip ir pa
darė lanksčioj! • Lelija Ka
valiauskaitė, pati anų me
tų “Ateities žiedo” auginti
nė, mano mielojo (Lietuvo
je) kaimyno Vincuko Pauk
ščio gražiai lietuviškai iš
mokslinta. Baltoji Lelija 
skaitytinai padeklamavo 
bent tris nemirštamosios 
Salomėjos Nėries eilėraš
čius: “Gyvenimo giesmė,” 
“Grįšiu” ir-“Kur Baltijos 
banguoja jūros.” Deklama
vo išmoningai^ prasmingai. 
Dėkui jai už' tai! Tegul ta
tai padrąsina Leliją ir ki
tus dažniau pasirodyti su 
deklamacijomis.

Na, ir apatinį koncertui 
dugną padėjo visas pilnas 
Aido choras. Mosikuoja, 
komanduoja Kazakevičius, 
skambina Pužauskaitė.

Dėl sužeidimų kare apakintas veteranas Simon Gir- * 
bush atėjo i teis'mabutj su savo vadu šunimi Rusty, 
dėl kurio veteranas negalėjo Įeiti i restorantą New 
Yorkę. Užpakalyje jo sėdįs veteranas turėjęs panašų 
prietikį. Jie ėjo teisman reikalauti patikrinti įstatymą, 
kuris įsako leisti neregius su jų šunimis. Byla pasibai
gė restoranto vedėjų atsiprašymu veteranų ir pažadė

jimu ateityje netrukdyti einančių valgyklom

Kaip pat pradžioj, taip ir 
pabaigoj. “Alfa ir Omega.” 
Tris sutartines publikai at
siminti padovanojo Aidas: 
Prano Balevičiaus “Dainelę 
pinsiu,” dar Leono Eremi- 
no laikų “Sugrįžk” ir A. 
Archangelskio “Vakarinė 
daina.”

Įtikinamai, nuotaikingai 
nuaidėjo paskutiniai pra
tęsiami Aido aidai. .. Pas
kutiniai šiam kartui. Bet 
paguoda: Aidas dar nekar
tą mums skambiai aidės! 
Tik būkime jo koncertuose 
— ir padėkime puoselėti 
lietuvių meną!

Tai šitoks buvo pirmuti
nis rudeninis Bruklino 
koncertas — Aido koncer
tas. Na, o tuoj sekamą sek
madienį, toj "pėčioj lietuvių 
auditorijoj, viešai pasirodė 
Brukliniškė Lietuvių Kal
bos Mokyklėlė. Įgudusių ir 
nuoširdžių mokytojų Juozo 
Byrono ir Elenutės Bručas 
vadovybėje, jaunučiukai 
bent kelintos kartos lietu
viukai, mūsų atžalos ir pa
guoda — ateities žiedai — 
šauniai pademonstravo, ką 
jie sugebėjo pasiekti per ke
liolikos šeštadienių valan
dų.

Šįkart lietuvių auditorija 
irgi atitinkamai papuošta: 
viršum estrados vaizdingai 
tyso artistiškai išpildytas 
plakatas: “Išlaikykime mū
sų protėvių kalbą!” Tai 
mūsų dailininko Roberto 
Feiferio prisidėjimas prie 
mokyklėlės gyvavimo.

Pramogai įvadą padarė 
LKM vedėjas ir mokytojas 
Juozas Byronas.- Mokyklė
lės vardu sveikino publiką, 
dėkojo už atsilankymą ir 
gražiai kvietė siųsti savo 
vaikus Lietuvių Kalbos Mo
kyklėlėm

Programai vesti išeina 
visur taip labai patogi Le
lija Kavaliauskaitė. Ji' pa
kviečia svečius artistus pa
giedot J. V. himną. Doloro
za Petronytė, Suzana Kazo- 

xkytė ir Albertas Vasiliaus
kas, pianu lydimi mūsų 
šauniosios muzikės Bronės 
Šalinytės - Sukackienės pa
darė tą meninę įžangą. Ir 
tuoj paskui sėdo prie forte
pijono įgudęs jo valdovas 
Pranas Balevičius. Paskam
bino Lietuvos himną ir po
rą savo sukompanuotų 
kompozicijų.

pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penkt.,

Balevičius mikliai suval
do pianą ir rodo gražaus 
originalumo. Jis velija sau 
pasirinkti medžiagos iš 
liaudies dainų lobyno. Jis 
jas supina, sulygina į są
skambių harmoniją, artimą 
ir mielą lietuvio širdžiai. 
Tatai yra tikras ir tiesus 
kiekvienam kompozitoriui 
kelias.

Visi gyvai sužiuro, kai 
ant pastolio pasirodė jau
nučiai šokėjai, bent ketu
rios jų poros. Jų šokiams 
taktą su armonika išvadžio
jo Florųtė ,Kazakevičiūtė. 
Komiška ir kutnu buvo ste
bėti, kaip vikriai sukinėjo
si jaunučiukai kavalieriai 
su paaugesnėmis mergytė
mis. Trepsėjo, ratu suko suk
tinį, tai visi kartu, tai. po
romis. Jau gerokai pralam- 
dyti liaudiškų šokių. Tai 
nuopelnas mokytojos Elenh- 
tės Bručas.' Labai gražiai 
dėkui!

Už kulisų tuo tarpu pa
sirengę stūksojo, daininin
kai. Pagal dienotvarkį se
kama ant programos — 
Doloroza Petronytė. Patva
ri, energinga jaunuolėlė 
lakštutė!. Vakar vakarą, su 
keliais niuvarkiškiais Sie- 
tyniečiais, dainavo net Fi
ladelfijoj, namo grįžo šįryt: 
gal tik valandą kitą gavo 
numigti, o štai’ ir ji čia. 
Maniau, kad nuovargis ir 
poilsio stoka gal neigiamai 
paveiktų jos gražų, skambų 
balsą. Bet ne. Balsas jai 
skambėjo, kaip ir visuomet, 
maloniai ir grynai, kaip si
dabrinis varpelis. Tai reta 
gamtos dovana.

Fortepijonu jai pritarė 
jos talentingoji mokytoja 
B. šalinytė - Sukackienė. 
Petronytė ' davė paeiliui 
bent tris rinktines dainas. 
“Lopšinę,” “Kilk, saulute,” 
ir vieną įmantrią anglišką.

Dr. J. J. Kaškiaučius pa
brėžė lietuvių' kalbos mo
kyklėlių didžiulę svarbą. 
Ragino didinti. mokyklėlę, 
siųsti savo vaikus, skiepyti 
jiems kalbos, dainų ir meno 
pradus. Reikia lietuviškų 
mokyklėlių netik Čikagai, 
Bruklinui, * Detroitui, bet 
'reikia jų ir visoms lietuvių 
kolonijoms. Kitaip nebus 
kam skaityt lietuviškų laik
raščių, nebus kam palaikyt 
lietuvišką dainą ir kultūrą.

(Daugiau bus)

Lapkr. 5, 1948
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SKELBK1TĖS LAISVĖJE

fotografasbent keliose vietose.

NUPIGINTAS PARDAVIMAS

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Telefonas STagg 2-2173

Jo 
lių 
ko 
tai

i

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

buvo pašarvotas pas 
Sagar i no šermenų

Šių metų lapkričio 1 dieną 
suėjo treji metai, kai neteko
me Antano Senkaus. Mirė 
dar nesenas būdamas, apie 

Gimė Lietu-

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

Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.

mas parapijonkų nutarė su
šelpti parapijos kunigą ir pi
nigai buvo padalinti per pusę 
kunigui ir pabėglių fondui.

Stasys yra gražiai pasidar
bavęs ir prie Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Draugystės. Daug dir
bo ir Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo vietinėj kuopoj. 
Buvo kuopos protokolo' rašti
ninkas. Jafn mirus jaučiamas 
trūkumas

‘ —1 “**■ **“ į— f J* T -f J-J-+ a- — -- j- <*- JT* I*-

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

Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių. .

ANTANAS SENKUS
voje, Suvalkų rėdyboje, Vil
kaviškio apskrityj, Paežerių 
valsčiuj, Užubalių kaime. A- 
merikoje išgyveno 36 metus.

Paliko brolį Juozą Grand 
Rapids, Mich., pusbrolį ir

Traukiu paveikslus familljų, ves-' / 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway lr Stone Ave., prie 
Chauncey St.. Broadway Line. *- 

Tel. GLenmore 5-6191

Parašė K. Simonovas

DIENOS ir NAKTYS
APYSAKA x —30—

K

(Tąsa)

Pašaukite iš kuopų visus, ką tik 
galima pašaukti, — įsakė Babčenko, — 
aš pats juos vesiu į ataką.

— Kiek žmonių? — paklausė Saburo
vas.

— Kiek tik yra. '
— Daugiau kaip keturiasdešimt ne

bus, — pasakė Saburovas.
— Kiek tik yra, aš jau pasakiau, — 

pakartojo Babčenko.
Saburovas paliepė pašaukti žmones ir 

atitempti arčiau minosvaidžius, — vis 
dėl to jie galėjo bent kiek padėti. Kaip 
bebuvo Babčenko atkaklus, jis suprato, 
kad toji ataka buvo nesėkminga dėl jo 
kaltės ir kad sekanti ataka taip pat var- * 
gu bus sėkminga. Bet jis laikė būtinu 
pats bandyti padaryti tai, ko nesugebėjo 
padaryti jo pavaldiniai,,— įrodyti, kad 
jis siekė įmanomo.

Kol tempė minosvaidžius ir rinkosi 
žmonės, kol davė paskutinius įsakymus 
prieš ataką, Babčenko grįžo prie sienos 
nuolaužos, iš kur jis sekė pirmąją ataką, 
ir ėmė atidžiai apžiūrinėti prieš akis 
esančią kiemo dalį. Saburovas tylėdamas 
stovėjo greta jo. Už kokių keturiasde
šimt žingsnių^ sprogo sunkioji vokiečių 
mina.

— Pastebėjo, — pasakė Saburovas. — 
Ękim iš čia, drauge papulkininke.

Babčenko nejudėjo. Antroji mina 
sprogo kitame šone, taip pat netoliau 
kaip keturiasdešimt žingsnių.

— Eikim iš čia, drauge papulkininke/ 
Pastebėjo, — pakartojo Saburovas.

Babčenko tebestovėjo. Tai buvo iššau
kimas. Jis norėjo parodyti, kad jis iš sa
vęs reikalauja tokio pat pasirengimo 
mirti, kokio reikalavo iš kitų, siųsdamas 
juos į ataką.

— Eime, — beveik riktelėjo Saburo
vas trečią kartą, kai dar viena mina 
sprogo visai arti.

Bąįčęnko tylomis atsigrįžo į jį, pažiū
rėjo jam j akis ii' tvirtais, nedrebančiais 
pirštais paėmęs iš tabokinės žiupsnelį ta
bokos, susisuko suktinę.

Dabar kita mina sprogo tiesiog prie
šais sieną. Ties jų galvomis prašvilpė 
keletas skeveldrų, pasipylė dulkės. Sa
burovas pastebėjo, kaip Babčenko krūp
telėjo, ir šitas įgimtas žmogui judesys 
privertė Saburovą savo rėžtu pasakyti 
paprastus žmoniškus žodžius:

— Filipai Filipovičiau, — pasakė jis 
Babčenko, — eime iš čia, a?

Babčenko tylėjo. Paskui, atsiminęs, 
kad suktinė jau susukta, išsitraukė iš 
kišenės žiebtuvėlį, keletą kartų brūkš
telėjo, įžiebė jį, atsisuko priešais vėją ir 
žemai pasilenkė, kad pridegtų.

Gal būt, jei jis nebūtų pasisukęs, jo 
nebūtų užmušę, bet jis pasisuko, ir už 
penkių žingsnių sprogusios, minos ske
veldra pataikė jam į galvą. Jis tylėda
mas krito T)rie Saburovo kojų, jo kūnas 
krūptelėjo ir tuoj pat nustojo judėjęs. 
Saburovas pritūpė šalia jo, pasuko jo su
žalotą kruviną galvą ir pagalvojo, kad 
tas ir turėjo taip įvykti. Jis pridėjo au
sį prie Babčenko krūtiįiės: širdis nebe- 
plakė. ? ’

— Užmuštas.
Saburovas atsigręžė į Petią, gulėjusį 

per penkis žingsnius už sienelės:
— Petia, pagelbėk.
Petia atšliaužė. Jie paėmė Babčenko 

už pečių ir už kojų ir susilenkę greit nu
nešė jį prie blindažo.

—■ Minosvaidžius atitempėm, — pasa
kė Saburovui atbėgęs leitenantas. —• 
Įsakysite pradėti ugnį?

— Nę, — pasakė Sąbųroyas. — Tuč
tuojau tempkite juos atgal.

Jis pasišaukė Maslenikoyą ir įsakė 
jam atšaukti visus pasiruošimus atakai 
ir grąžinti žmones į savo vietas. Paskui, 
nusileidęs į blindažą, paskambino į pul
ką. Prie telefono priėjo komisaras. Sa
burovas pranešė, kad Babčenko užmuš
tas, pranešė, kokiomis aplinkybėmis, < ir 
pasakė, kad jo kūną į pulką pristatys vė
liau, kai sutems.

Jis paliepė suteikti pagalbą sužeistie
siems ir pasirengti naktinei sandplįp ata
kai.

Vokiečiai kol kas nieko nedarė. Savo 
įprastu nujautimu Saburovas spėjo, kad 
šiandien iš jų pusės viskas baigta ir iki

kito ryto nėra ko laukti pakartotinų 
atakų. Jis telefonu pakalbėjo su kuopo
mis ir atsigulė, įsakęs pažadinti jį penk
tą, prieš'temstant.

XIII
Jį prižadino ne triukšmas, bet į jį 

įsmigęs žvilgsnis. Priešais jį stovėjo 
Ania. Ji žiūrėjo į jį savo didelėmis, ra
miomis, vaikiškomis akimis. Jis pasikė
lė ir tylėdamas atsisėdo, taip pat atidžiai 
žiūrėdamas į ją.

— Aš jūsų pasiuntinį prašiau jus pa
žadinti, — pasakė Ania, — o jis nenorė
jo. O aš čia jau seniai. Aš jau turėjau 
išeiti. O labai norėjau jus pamatytį. — 
Ji ištiesė Saburovui ranką. — Sveiki.

— Sėskitės, — pasakė Saburovas, pa- 
sislinkdamas ant lovos.

Ania atsisėdo.
— Kaip matau, jūs visiškai pasitaisė

te?
— Taip, visiškai, — pasakė Ania. — 

Aš juk buvau lengvai sužeista. Tik daug 
kraujo netekau. Jūs žinote, — skubiai, 
neleidusi jam nieko pasakyti, pridūrė ji, 
— aš sutikau mamą. Mudvi dabar kar
tu.

— Kartu?
— Na, ne visai kartu. Ji ten pat kai

me, gyvena ten pat, kur mūsų medsan- 
batas, aš pas ją nakvoju. Tai yra ne 
nakvoju, o rytais miegu, kai grįžtu nuo 
kelto.

— Ar seniai ėmėte vėl čia važinėti?
— Pas jus pirmą kartą, p bendrai 

ketvirta diena. Aš mamai apie jus pasa
kojau.

— Ką gi jūs pasakojote? x
— Viską ,ką žinau.
— O ką gi jūs apie mane žinote?
— Labai daug.
— Na, o vis dėlto?
— Daug, daug, beveik viską.
— Viską? '
— Aš net žinau/kiek jums metų. Jūs 

tada sakėte teisybę. Jums dvidešimt de- , 
vyneri metai. Man jūsų pasiuntinys pa
sakė.

— Šit, aš jį patrauksiu atsakomybėn ] 
už karinės paslapties paskelbimą, — pa- 
juokavo Saburovas. — Ką gi jis jums , 
daugiau pasakojo?

•— Pasakojo, ’ kad jūsų šiandien vos i 
neužmušė.

— Ką dar?
— Dar? Daugiau nieko. Neturėjau 

laiko klausinėti. l^es ką tik sunešėme . 
sužeistuosius į vieną vietą. Jūs turite 
daug sužeistų?

— Taip, daug, — apsiniaukdamas 
pasakė Saburovas.

— Daug. Vadinusį, neturėjote laiko, 
a? O jei būtumėte turėjusi laiko, būtu
mėte dar klausinėjusi? ,

— Taip, būtinai.
— Na, tada klausinėkite mane patį. 

Jis pažiūrėjo į laikrodį. — Laiko aš tu- . 
riu.

— Jūs geriau miegokite. Aš jus priža
dinau.

Kodėl prižadinote, aš pats atsibu
dau.

— Ne, tai aš jus prižadinau. Aš į jus 
tiek ilgai žiūrėjau, kad jūs atsibudote. 
Tyčia. Aš norėjau, kad jūs atsibustu- 
mėte.

— Vadinas, jūsų žvilgsnis turi mag
netinės jėgos, — pasakė Saburovas jaus
damas, kad kalba visai ne tai, ką norė
tų, ir kitokiu tonu pridūrė: — Aš labai 
džiaugiuosi jus matydamas.

— Aš irgi, — pasakė Ania ir pažiū
rėjo jam į akis. 1

Jis suprato, kad aną netikėtą pabučia
vimą naktį, kai ji gulėjo neštuvuose, ji 
tebeatsimena ir bendrai viską atsimena, 
ir kad visa tai, kas tarp jų įvyko, nors 
ir nedaug buvo įvykę, iš tikrųjų, labai 
svarbu. Tai jis pajuto dabar, kai pažvel
gė į ją. '

— Aš čia visiškai nusilaksčiau, — pa
sakė jis. — Aš net retai beprismindavau' 
jus, taip čia viskas buvo ...

— Aš žinau ..: — pertraukė Ania. — 
Mūsų medsanbate keletą kartų buvo jū
sų kovotojų. Aš juos klausinėdava'u,, kaip 
čia pas jus.

Ania pirštais pešiojo palaidinės kfąs- 
telį. Saburovas suprato, kad tai ne cįel 
sutrikimo, o del to, kad ji ncjrejo pasa
kyti kažką svarbaus ir ieškojo žodžių. •

(Bus daugiau)

\ ,
Apie Stasį Makavecką

Jau prabėgo netoli du mėne
siai laiko, kai palaidojom mū
sų gerą draugą Stasį Maka
vecką. Aš vis tėmijau šiame 
laikraštyje, ką rašys apie ve
lionio gyvenimą ir jo veikimą 
jo seni pažįstami iš vietinių pa
žangiųjų Jietuviškų draugysčių 
veikėjai. Bet to nesulaukdamas 
pats nutariau parašyti bent ke
lis pripuolamus žodelius.

Vėlai vakare, rugsėjo 11 d. 
draugai F. Repšys, N. Evans 
ir S. Barzdelis, sugrįžę iš li
goninės, pranešė tą liūdną nau
jieną, kad Stasys Makaveckas 
jau išsiskyrė iš gyvųjų tarpo 
ant visados.

Nckurie draugai lankytojai 
anksčiau žinojo, kad Stasys ne
galės išgyti iš tosios ligos. Bet 
to fakto jam niekas nepasakė. 
Stasys mirė nuo tos biaurios 
vėžio ligos, nuo kurios tūkstan
čiai nelaiką turi žūti.

Kas galima parašyti apie 
Stasį Makavecką ir jo veikimą 
lietuviškose draugijose. Visų 
pirma, velionis Stasys buvo di-. 
delis dainos ir viso lietuviško 
meno mėgėjas ir toje šakoje yra 
daug veikęs per su virš 20 me
tų. Jis buvo vienas iš tų pir
mųjų pionierių, kurie sutvėrė 
laisvės Chorą Hartforde, kuris 
dar ir šiandieną gerai gyvuoja 
ir drąsiai neša iškėlęs aukštai 
lietuvių, meno ir kultūros vėlia
vą. Kiekviename vaidinime, ku
riuos Laisvės Choras yra pa
statęs scenoje, velionis Stasys 
Makaveckas aktyviai dalyvavo.

Pilnai suprasdamas, kaip yra 
svarbu palaikyti lietuvių tarpe 
tokią meno draugystę, kaip 
kad Laisvės Choras, velionis iš
buvo choro organizatorium virš 
15 metų. Ir tuomi užsitarnavo 
sau titulą kaipo didelis choro 
patrijotas ir budavotojas. Jo 
didžiausias rūpestis būdavo, tai 
gauti ir palaikyti jaunimą prie 
choro ir prižiūrėti, kad choras 
nenukryptų iš progresyviškos 
darbininkiškos vagos.

Buvo tokių laikų, kuomet bu
vo daroma dideli pasimojimai 
iš tautininkų pusės, kad su
griauti Laisvės Chorą arba 
nors gerai jį apšlubinti. Tauti
ninkai tvėrė savo chorus ir vi
liojo pas save Laisvės Choro 
narius. Bet tas s k y m a s 
jiems nepavyko. Jų chorai 
trumpai pagyvenę “pakratė ko
jas.” O Stasio Makavecko cho
ras (kaip kad daug žmonių 
mėgdavo išsitarti) išgyveno tas 
visas kovas ir šiandieną tebe
gyvuoja ir Rnksmina lietuviš
ką publiką su lietuviškomis dai
nomis ir vaidinimais.

Už tai dfdelė garbė priklau
so velioniui Stasiui Makavec-

ras. Visuomet skaitė ir rėmė 
darbininkišką spaudą ir kitus 
darbo klesos reikalus, šerme
nys ir laidotuvės buvo laisvos 
nuo religinių ceremonijų.

Velionis Stasys buvo neve
dęs, tai šeimynos neturėjo, pa
liko tik -vieną vyresnį brolį J. 
F. Makavecką iš Thompson
ville. Velionio brolis yra tauti
ninkas ir religinis žmogus, bet 
savo brolio šermenis ir laidotu
ves turėjo laisvas. Tai pagirti
nas pasielgimas iš brolio pusės.

Lai tau, drauge Stasy, būna 
minkšta amžinai gulėti Rožių 
Kalno kapinėse! Mes gyvi likę 
dirbsime žmonijai naudingą 
darbą ir eisime progreso keliu.

Vienas iš choristų W. B.

kui ir dar dėl kai kurių kitų 
esančių gyvų draugų ir drau
gių.

Be to, velionis Stasys yra 
daug dirbęs ir prie kitų drau
gysčių. Yra daug veikęs prie 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo, kuomet buvo perkamas 
namas ' ir vėliau. Velionis Sta
sys yra labai daug dirbęs ant 
lietuvių sąryšio parko East 
Hartforde dėl visų lietuvių la
bo. Per praėjusį karą Stasys 
darbavosi ir prie Raudonojo 
Kryžiaus lietuvių skyriaus liet, 
parapijos name. Per karo lai
ką buvo išsiuntinėta daug do
vanų lietuviams kariams, buvu
siems užsienyje karo lauke.

Karui pasibaigus tas R. K. 
skyrius buvo likviduotas. Sky
riaus iždo dar buvo likę keli 
desetkai dolerių. Velionis Sta
sys ir kiti atstovai reikalavo, 
kad tie pinigai būtų • priduoti 
Raudonam Kryžiui, bet didžiu-1 pusės amžiaus.

Velionis 
Laraia & 
koplyčioj ant Washington St.

grabą puošė daug gyvų gė- 
vainikų. Rugsėjo 14 d. įvy- 
didelės laidotuvės. Netikė- 
gražus būrys žmonių suva

žiavo palydėti velionio į jo pa
skutinę kelionę. Buvo virš 20 
automobilių pilni žmonių. Prieš 
išlydint į kapus trumpai, Ibet 
gražiai pakalbėjo Ona Giraitie- 
nė, o ant kapų kalbėjo šių žo
džių rašytojas.

Palaidotas Rose Hill Memo
rial parke, šalo velionio Kazio 
Vilko, kuris yra miręs jau virš 
dviejų metų. Visi palydovai bu
vo pakviesti vykti į Laisvės 
Choro salę, kur velionio Sta
sio brolis J. F. Makaveckas su
teikė visiems užkąsti ir išsiger
ti. Stasys mirė palyginamai 
dar nesenas, sulaukęs apie 54 
metų amžiaus. Į šią šalį atvyko 
pačioje savo jauunystėje 1906 
metais. Pagyvenęs kelis metūs 
Thompsonville, Conn. Paskiaus 
atvyko ir apsigyveno Hartfor
de, kur ir užbaigė savo gyve
nimo dienas.

Velionis gimė ir augo Lietu
voje Mažumų kaime, Butrimo
nių valse., Alytaus apskr. Per 
daugelį metų velionis Stasys 
buvo susipratęs progresyvis vy-

pusseserę Cleveland, Ohio, ir 
pusbrolį Detroit, Mich. O 
Lietuvoje—brolį ir seserį.

Antanas buvo laisvos min
ties, daug pasidarbavęs Grand 
Rapidse įsteigti laisvas kapi
nes. Priklausė prie Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugijos, 
Liet. Darbin. Susivienijimo ir 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos. Ir daug darbo įdėjo prie 
jų. Jis buvo nuoširdus ir ge
ro velijantis visiems.

Gražiai, laisvai tapo palai
dota 1945 metų lapkričio 4 d., 
Grand Rapids Lietuvių Laisvo
se Kapinėse.

Prisiminę jo darbštumą, 
nuoširdumą—liūdime mes ne
tekę^ ištikimo darbo klasės 
sūnaus. Brolis ir Giminės.

Nanking, Chinija. —Tau
tininkų lakūnai vėl bom
bardavo komunistų užimtą 
Mukdeną, Mandžurijoj; nė
ra žinių, kiek jie žalos pa
darė.

4 pusi.-—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., LapkrI'S,

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.

1113 Ml. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

701 Grand Street

Su parišta ranka,* automobilistu unijos viršininkas 
Walter Reuther\ atėjo Detroito teisman liudyti, kaip 
buvo pasikėsinta ant j6 gyvybės praėjusį pavasarį. Jo 
pašovėju įkaitintas Qari Bolton, buvęs gorėjo lokalo 

Komercinė400-nio vice prezidentas kriminalistas.
spauda, *kuri no to užpuolimo jūras “ašarų” išbliovė 
ant komunistų, būk jie tai padarę, dabar tarsi van
dens prisisėmę bunion, Įyli, jog Cąrl BoRon buvo 
Reutherio uolus rėmėjas, tik pastaruoju laiku jiedu už 

ką nors susipyko, pirmiau jiedu abu lygiai atakavo 
kornunistus-^raudonuosius.”

ROBERT LIPTON
Brooklyn, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius
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KAUNAS. — Su dideliu 
džiaugsmu sutiko Kauno 
apskrities Lapių valsčiaus 
klubų - skaityklų ir biblio
tekų darbuotojai žinią, kad 
pagal LTSR Ministrų Tary
bos nutarimą respublikoje 
prasidėjo švietimo - kultū
ros įstaigų saviveiklos ap
žiūra. Tarp valsčiaus klubų 
-skaityklų ir bibliotekų pra
sidėjo socialistinės lenkty
nės už geresnį masinio-kul- 
tūrinio darbo pravedimą 
gyventojų tarpe. Darbo pla
nas numato naujas ir įdo
mias priemones.

Tarybų valdžios metais 
Lapių valsčiuje išaugo dide
lis kultūrinių įstaigų tink
las, o paskutiniuoju metu jų 
darbas žymiai pagerėjo. 
Mūsų valsčiaus biblioteka 
turi dabar 2000 knygų, ją 
lanko daugiau kaip 150 nuo
latinių skaitytojų. Ruožų, 
Radikių, Daraseikių, Di
džiųjų Lapių ir kitose apy
linkėse prie klubų - skaityk
lų organizuotos bibliotekė- 

i lės su 300-400 knygų. Be 
to organizuota keletas kil
nojamų bibliotekėlių, kurios 
2-3 syk į mėnesį aplanko a- 
pylinkes ir keičia knygas. 
Stengdamiesi skaitytojams 
įskiepyti meilę knygai ir

juos sudominti, mes kas va
karą surengiams grožinės 
literatūros (novelių ir apy
sakų) skaitymą balsu. Or
ganizuojame vakarus, per 
kuriuos aptariame perskai
tytus veikalus. Su kiekvienu 
skaitytoju ne mažiau kaip 
2 syk per mėnesį yra pra
vedami individualūs pasi
kalbėjimai. Bibliotekose yra 
vitrinos, kuriose išstatomos 
naujos knygos. Reguliariai 
atnaujinami stendai tokio
mis temomis kaip “Tarybų 
Sąjungoj”, “Tarybų Lietu
va”, “kolektyvinių laukų 
stachanovininkai” ir “gy
venimas už rubežiaus.”

Džiugu, kad paskutiniuo
ju metu bibliotekos skaity
tojų tarpe daug kolektyvi
nių ūkių valstiečių'. Stalino 
vardo žemės ūkio artelės 
narys Rusteika dalyvavo 
kolektyviniame M. šolocho- 
vo knygos “Pakelta velėna” 
skaityme.

— Aš labai norėčiau pa
skaityti šią knygą namie 
laisvu laiku, — pasakė jis 
man po to.>

Rusteika gavo pageidau
jamą knygą ir nuo to laiko 
vienas iš aktyviausių mūsų 
skaitytojų. Per trumpa lai
ką jis perskaitė Fadiejevo

MIRUS

MARCELEI BIRŠTONIENEI

reiškiame širdingą užuojautą liūdintiems drau
gui J Birštonui, dukrelei Frances Barger, žen
tui ,seserei Ą. Anskaitienei ir visiems ąrtimiems.

^Sutriuškinimas” ię “Jauną
ją gvardiją”, M. Šolocįiovo 
“Ramųjį Doną”, visą eilę 
Žemaites kūrinių ir daug 
kitų knygų.

Kolektyvinio ūkio valstie
tis Čapolis neseniai perskai
tė B. Polevojaus “Apysaką 
apie tikrąjį žmogų”, Salo
mėjos Nėries eilėraščius. 
Valstiečiai vis dažniau ir 
dažniau pradėjo kreiptis į 
biblioteką, prašydami pa
rinkti'specialią literatūrą, 
agrotechnikos vadovėlius. ,

Didelį švietimo darbą 
darbo valsteičių tarpe atlie
ka įy valsčiaus klubas-skaL 
tykią. Ypač daug dėmesio 
čia kreipiama į mūsų žemės 
ūkio arteles. I5rie klubo ko
lektyvinių ūkių valstiečiams 
organizuotas specialus po
litinis ratelis. Paskaitose si- 
stematingai dalyvauja ne 
mažiau kaip 4(Fžmonių. Čia 
kolektyvinių ūkių valstie
čiai studijuoja žemės ūkio 
aretelės įstatus, susipažįsta 
su Tarybų Sąjungos žemė
lapiu, klauso bloševikų par
tijos istorijos paskaitų. Klu
bas— skaitykla taipogi pa
deda Stalino vardo kolekty
viniam ūkiui leisti sieninį 
laikraštį, išskyrė kolektyvi
nio ūkio saviveiklos ratelio 
vedėją. Sekmadieniais klu
be organizuojami pranešk 
mai, paskaitos, pasikalbėji
mai, demonstruojami kino- 
filmai. Neseniai čia buvo 
parodyti filmai'“Išvaduota 
žemė”, “Traktorininkai”, 
“Kaimo mokytoja.”

Prieš kiekvieną kaimo 
klubą — skaityklą ir biblio
teką — didelė ir dėkinga 
veiklos dirva. Mes turime 
visas galimybes pagerinti 
savo darbą, paversti kiek
vieną klubą-skaityklą didele 
kultūros jėga kaime.*
• Elena Sgirskaitė,

Kauno apskrities Lapių 
valse, bibliotekos vedėja.

MONTREAL, CANADA
MŪSŲ LIGONIAI

Inkstų liga susirgo Valteris 
Bunis. Ligonis gydosi namie.

Pradžioje šio mėnesio išėjo 
į ligoninę ant operacijos Povi
las škuda. Kokią operaciją 
turės, neteko sužinoti.

Plačiai šios kolonijos lietu
viams žinoma, kaip . meno 
žvaigždė ir radijo dainininkė 
Janina Juraitytė, 13 spalių 
turėjo nosies operaciją. Ope
racija pavyko gerai ir ligonė 
jau sveiksta.

Spalių 14 d. Malvina Ta
mašauskienė išėjo į St. Mary’s 
ligoninę. Kiek teko sužinoti, 
tai šio mėnesio 21 d. turėjo 
turėti operaciją.

Jau ketvirta savaitė, kai ser
ga drg. Sarulienė; jos sveika
ta labai sušlubavus. Gi jos 
motiną Bagdonienę jau daug 
metų kaip nesveikata vargina.

Apsivedė Albertas Kinderis
Spalių 16 d. apsivedė jau

nuolis Albertas Kinderis su 
čekoslovakų tautos mergina. 
Vestuvių pokylis įvyko Vytau
to klubo svetainėje,
jaunavedžiams 'laimingai 
leisti1 “medaus mėnesį.”

Linkiu
pra-

Vekteriai Nusipirko Ūkį
Seni šios kolonijos gyven

tojai ir geri progresyvio ju
dėjimo rėmėjai ir darbuotojai 
dd. J. ir V. Vekteriai įsigijo 
gražų ūkį netoli St. Lin. Va
saros laiku labai graži vieta 
dėl vasarotojų: teka gražus 
upelis, miškas ir abelnai malo
numo teikianti visa aplinku
ma. Vekteriai išvyks į savo 
ūkį gyventi 1 d. lapkričio. 
Tiesa, J. Vekteris žiemos lai
ku važinės dirbti į Montrealą.

Linkiu naujiems ūkininkams 
geriausių pasekmių!

savo prenumeratą, arba naują 
užsirašyti.

Ville LaSalle ir Verduno dis
triktuose, bet žinant, kad tuo
se distriktuose gyvena visa ei
lė buvusių, gerų ir nuoširdžių 
vajininkų-kių praeityje, tai vi
sai netenka abejoti, kad ir šie
met jie labai gražiai pasidar
buos.

Šiame darbuotojų sąraše 
pastebėsite du naujus vajinin- 
kus, kurie iki šiol L. B. vaji-. 
ninku sąraše niekad nėra bu
vę, tai dd. J. Kaušyla ir B. 
Šalčiūnas. Nors pirmą kartą 
juodviem tenka eiti šias par
eigas, bet sutiko labai entu
ziastiškai ir su dideliu ūpo pa
kilimu leidosi darban, ypatin
gai drg. B. šalčiūnas. Jis pa
reiškė, kad dės visas pastan
gas suorganizuoti dideli ko
lektyvą šiam dideliam darbui 
atlikti*.

Yra jau ir visa eilė “slapu
kų” vajininkų-kių, kurie dirba, 
patylomis, 
lėtą naujų 
naujinimų. 
kjls aikštėn.

Nors visa eilė draugų ir 
draugių pasižadėjo darbuotis, 
bet kadangi šios kolonijos lie
tuviai labai plačiai išsimėtę po 
Įvairius distriktus, tai sudaro 
didelių sunkumų visus juos 
aplankyti, čia vajininkai kaip 
tik laukia iš visų skaitytojų 
nuoširdžios kooperacijos, kad 
kiekvienas pasistengtų prie 
pirmos progos atsinaujinti

Ruoškitės Metiniam Liaudies 
Balso Koncertui

Kaip jau buvo pranešta, 
metinis Liaudies, Balso kon
certas įvyks lapkričio 28 d- 
Šiame koncerte turėsime dvi 
žymias dainininkes dd. K. A- 
bekie^ę ir A. Kenstavičienę; 
taipgi dainuos “Vilijos” cho
ras ir bus atskirų meno ka- 
valkų. Ruoškitės visi iš kal- 

. no jame dalyvauti.

vaidins Brooklyn© Liaudie^ 
Teatro kolektyvas.

Drama vaizduoja Lietuvos 
liaudies išgyvenimus pastaro
jo karo metu. Rengėjos.

■&
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PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LLD Moterų Klubas rengia šokius, 
pelnas skiriamas dienraščiui Laisvei. 
Laisvės Ch. salėje, 155 Hungerford 
St., šį sekm., Lapkr. 7 d., 2 v. die
ną. Moterys pagamins gardžių vai- ' x‘>’ •'£ ųE

i

Jau yra gavę kę
sk ai ty to jų ir at- 
Su laiku ir jie iš-

Pirma Vakarienė
Spalių 16 d. progresyvių 

šios kolonijos, lietuvių pastan
gomis buvo suruošta pirma 
šiame sezone vakarienė. ' Va
karienė visais atžvilgiais buvo 
pasekminga. Svečių atsilankė 
nemažai, kurie buvo labai gra
žiai priimti ir pavaišinti. Vi
krios šeimininkės:—dd. P. Tre
čiokienė ir M. Karalevičienė, 
vyrai — J. Braknys (vakarie
nės vyriausias gaspadorius) 
ir J. Petrauskas labai gražiai 
pasidarbavo šios vakarienės 
suruošime, o buvę montrealie- 
čiai, dabar gyvenanti ant ta
bako ir vaisių ūkio, Ontarijos 
provincijoj, dd. J. ir N. Ki
sieliai šios, vakarienės rengė
jus apdovanojo savo sodo vai
siais—obuoliais.

Korespondentas.

gių. Todėl pietus namie nev 
Moterys užkviečia visus di 
Laisvės patriotus iš toli ir ąrti.

HARRISON-KEARNY, ty |
LLD 136 kp. susirinkimas tyyks 

lapkr. 7 d., 2 vai. dieną, 15-17 Anri 
St., Harrisone. Draugai, malonėkite 
susirinkime būti visi, nes turėsime 
daug svarbių reikalų aptarimui.— 
V. Žilinskas. (261-26Ž)

WORCESTER, VIĄSS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 8 d., 7:30 v. v. Liet. Salėje. 
29 Endicott St. Malonėkite visOš na
rės dalyvauti ir naujų atsivesti. Ku
rios neužsimokėjote, tai užsimokėki
te už šiuos metus. Baigiasi įpėtal, 
yra daug reikalų. — A. W.

(260-261)
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Philadelphia, Pa

PHILADELPHIA, PA.
Specialis pranešimas. — LDS 5 

kp. susirinkimas neįvyks lapkr. 10 
d., 8 v. v., nes t^ patį vakarą, Liet. 
Republikonų Šaurinės Dalies Klubas 
ruošia nariams bankietą, tad LDS 
5 kp. valdyba nepribus susirinkimam 
— P. Walantiene, prot. rašt.

£200-261)

Pr. ir E. Jpčioniai 
J. ir J. Daukai 
J. ir M. Ginaičiai 
J. ir Z. Dantai 
A. Litvinienė 
W. ir L. Gugai 
J. ir K. Terzai 
A. ir O. Žilinskai 
N. ir O. Vaitekūnai 
J. ir O. Tamuliai

N. Astrauskienė
ir jos šeima

G. ir S. Nausėdai
J. ir M. Povilaičiai
K. ir O. Maknavičiai
J. ir T. Gugai
J. Liminsko šeima 
J ir M. Radzevičiai
J. ir P. Stakvilai
J. ir E. Ulinskai
J. ir A. Kliųiavičial

Hartford, Conn

Didžioji Darbymetė
Jau Prasidėjo

Šiuo laiku pas mus eina su
siformavimas didžiajam dar
bui — Liaudies Balso vajui 
už gavimą naujų, atnaujinimą 
senų skaitytojų ir už sukėli
mą finansinės paramos dėl 
laikraščio.

PAJIEŠKOJIMA)
Pajibškaū merginos ar našlės, ku

ri galėtų prižiūrėti stubą, 3-jų me
tų vaikutį ir mane patį. Turėtų bū
ti tarpe 27 ir 35 m. amžiaus, ne se
nesnė. Aš esu viduramžis našlys. 
Turiu savo stubą ir gerą plotą že
mės, taipgi savo automobolių. Mer
gina ar našle turėtų būti laisvų, 
progresyvių pažiūrų. Aš pats dirbu 
dirbtuvėj. Mylinti ramų ir gražų gy
venimą, meldžiu atsišaukti. Pirmai 
pažinčiai rašykite ar atvažiuokite 
pas Mr. F. P., 35 Fairview Rd.,. 
Norwood, Mass., arba telefonuokite 
— Norwood 7-1410 M. I rimtai ka
bančius laiškus duosiu rimtus ir 
teisingus atsakymus. Bet geriausiai 
tai asmeniškai susiėjus pasikalbėti, 
suipažinti, padraugauti. Turto ne
reikalauju. Laukiu atsakymo. — 
F. P.

*. “Nereikia mums fiure
rių pagalbos. Mes tyar- 
komės ir patys susitvar
kysim. Mums reikia tik 
ramaus gyvenimo ir ra
maus darbo!...”

Philadelphieti lietuvi, nega
lėsi sau atleist, jei neįsigysi 
bilieto ir nenueisi pažiūrėt 
penkiaveiksmės B. Dauguvie
čio dramos šio mėnesio 27-tą 
(šeštadienio vakarą), Lietuvių 
Muzikalu j Salėj.

Bilieto kaina tik $1.25. 
tą patį bilietą'po dramos 
lėsite smagiai pasišokti ir 
sivaišinti žemutinėj salėj.

Dramą stato Philadelphijps 
Lietuvių Moterų Kliubas, su-

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto ir LLD 10 

kp. susirinkimas įvyks lapkr. 7 d., 
3 vai. dieną, Liaudies Namę, 735 1 
Fairmount Ave. Nepamirškite atsi
lankyti į šį svarbų susirinkimą, dėl
to, ’kad turime ką nors tokio nepa
prasto apsvarstyt. — Valdyba.

'14

— Detroit, Mich. —

Parengimas Laisvės Naudai
LLD Moterų Kliubas ren

gia šokius, Laisvės Choro 
Svetainėje, 155 Hungerford 
St., sekmadienį, 7 d. lapkri
čio, 2 vai. po pietų. Bus ge
ri muzikantai. Turėsime ska
naus valgi© ir gėrimo. Pelnas 
skiriamas paramai dienraščio 
Laisvės^ Visi ir visos supran
tame, kaip svarbu remti dar
bininkišką spaudą. Prašome 
dalyvauti! Rengėjos.

tai at
dirbą
Point

atsako-

ga- 
pa-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULĘY

Licensed Undertaker 
*■ • * - 1 t ■»

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y. 

Tel. EVergreeir 8-9770
—

ILi 
—

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką> 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL ,GUSTAS 
FUNERAL *H OME, Ine., 354 ^ląrcy Ąvę., Brooklyn, N. Y.

London. — Anglija ketina 
siųsti Sovietam daugiau bė
gių geležinkeliams* mainais 
už Sovietų grūdus. >

Kiek teko sužinoti, 
skirtose distriktuose 
pasiskirstė sekančiai: 
St. Charles distrikte
mybę paėmė F. šuplevičius ir 
J. Rutelionis; Rosemonte—dd. 
E. Morkevičiene, J. Pelakaus- 
kas ir K. Čekaitis; Frontenac 
— J. Juraitienė, J. Kaušyla ir 
B. Šalčiūnas: Viduryje miesto 
—drg. J.^Petrauskas. Jis sakė 
stengsis gauti talkininką drg. 
A. JanušĮ. Djg. A. Janužis, 
kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, nuo šios talkos, ti
kiu, neatsisakys.

Dar neteko girdėti, kurie 
draugai ir draugės darbuosis

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenčiate nuo FfUGAROS SKAUDĖ
JIMO. RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODAG
ROS ir 1.1., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėšų jums. Nč- 
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir kdre-’ 
są,* tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums no- 
lėžuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PiIaRMACAL CO.
‘ 489 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 35.

Matthew 
BUYAUSKĄS 

.Laidotuvių Direktorius

Llūdnoje valandoje simpatiška! 
, ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Paul Gustas Funeral f/pme,
INC. •

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

lietuvis laisniuotas GRĄBOKIŲS
Telęfonuokite dieną ar naktj

EVergreen 7-4774
□Įf <□

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

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruošta* 
kapibarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- 
kąlavipio. Mūsų telefonas nięfcacį nemiegą.
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“Net Jeigu jię vadiną ją ir rąuąvą, ątsiinink mano žo
džius, turėsi daug bėdų’už mosavimą su ta vėliavike!”

BŪKITE ATSARGŪS 
Ypatingai Senesni žmones
Mainantis orui, dauguma žmonių 

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

Kaina $1.
Taipgi kurie turite odos ligas, iš- 

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

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

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

Siųsdami užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money-ordorį 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.
ladv.)

M a

GERI PIETOS!
» t < .•* . A • • •

Kada norite gerų piety, 
kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

' r J

Savininkas
417 Lorimer Street

V A. > *» . * a • • \ v #

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pienini# valgių 
gražus pasirinkimas.
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Moderniška! {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
5, N. J.

TeL MArket 2-5172

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith.Daily)—Penkt., Lapkr. 5, 1948
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RONKONKOMA
8G34

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Lainfiiuoįįas Graborius 
Liūdčsio valandoje tyeipkitčs pas rnuą 

Patarnavimas bus užtikrlntąs ir už prieinamą kainą. 
|*uildal Įrengtos Dvi koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Doyąp*!

MA GRĄND SJ. ■ BjROOKLy^, N. X-

\ Ėgzamiiiūojaįn'Akis^ 
i - Rašome Receptas 
j Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stęnger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Byookįyn, N. Y. 

TęL ST. 2-8342

(SHALINSKAS)

Fwrftl Bome
84-02 Jamąjęą Avenuę

Forest Parkway

Suteikiam garbingas laidotu?**

Kpplyčiąs suteikiam nemokami,!
1 ” ‘"visosę dąlysė miesto. \
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Darbo Partija Gavo 
Rekordinį Skaičių

Simon W. Gerson Gavo 
150,369 Balsus

I Amerikos Darbo Partijos
I> 1 .• A_____ 44I1I „1—W

Gersonas, komunistų ir dar- 
'biečių kandidatas į Miesto 
Tarybą, bendrai gavo 150,369 
balsus, kurie dalinosi seka
mai: ALP tikietu 131,941, ko
munistų 18,428.

“Skaičius už Gersoną paduo
tų balsų,“ sako jo kampani
jos vedėjas kaunsilmanas 
Benjamin J. Davis, “įrodo mū- 

. sų pareiškimą, kad nuo 75,- 
000 Brook lyno balsuotojų ta
po- atimta jiems priklausanti 
atstovybė City Council atsisa
kymu paskirti Gersoną kaun- 
silmano Cacchionės įpėdiniu. 
Jeigu tebebūtų Proporcionalės 
Atstovybės balsavimų sistema, 
Gerson as būtų buvęs išrinktas 
dvigubai.“

Didžiojo New Yorko “de
mokratai“ visai nedemokratiš
kai pasigrobė sau tą vietą.

Cacchione buvo rinktas dar 
tebesant Proporcionalės At
stovybės (proportional repre
sentation, sutrumpintai — PR) 
balsavimų, sistemai, o Miesto 

, Čarteris, vyriausis miesto 
įstatymas, nusakė, jog miru
siojo vietininką paskiria jo 
partija. Cacchione mirė. Jis 
buvo komunistas, tad jo vie
ton jo partija paskyrė Gerso
ną. Bet taryba (City Coun- 

• cil) atsisakė Gersoną įsileisti. 
Girdi: gal piliečiai būtų neno
rėję įsileisti komunistą, už jį 
nebalsavę.

Žmonės balsavo. Balsavo
kita tiek, negu būtų buvę rei
kalinga gauti balsų tuo metu, 
kada Cacchione buvo rinktas. 
Bet ponai PR balsavimų siste
mą visomis reakcijos kanuolė- 
mis užatakavo ir jiems pavy
ko balsavimuose atmesti. Da
bar Gersobas rinktas jau ei- 

tpkia sistema, tad ne-
siskaitys išrinktu, nors jis ir 
gavo kita tiek daugiau balsų, 
negu reikėjo įrodymui įpėdi
nystės Cacchionės vietoje.

Kaunsilmanuf bus Jack Kra
itis, gavęs viso 589,884 balsus. 
O trečiasis oponentas Lefko- 
wiU gavo 280,678 balsus.
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Ignatz Skystimas, 55 
amžiaus, mirė namuose, lapkr. 
2 d., 76 Milford St., Brook
lyn, N. Y’. Kūnas pašarvotas 

. grab. J. Garšvos koplyčioj, 
' 231 Bedford Ave., Brooklyne.

‘Laidotuvės įvyks lapkr. 5 d., 
Šv. Jono kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime dvi brol- 
duktes. ' * ’

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab. J. Garšva.

Balsai Augo, “Liberalų 
Balsai Nupuolė

Pradėjo Ataką ant 
Pažangiąją Lokalą

Darbo Partija 
daviniais) visoje 
valstijoje šiuose 

rinkimuose 
balsus.

Amerikos 
(artipilniais 
New York o 
prezidentiniuose 
gavo 507,449 balsus. Prie
auglis balsų nuo 1944 iki šių 
rinkimų 11,044.

Imant vien tiktai New Yor- 
ko miesto skale prieauglio 
nuošimtis yra kur kas dides
nis. 1944 metais ALP tikie
tu mieste buvo 383,591 bal
sas. O šiemet jau 423,424. 
Prieauglis 39,833.

Tuomi patimi laikotarpiu 
“liberalų partijos,” kuri yra 
Wall Stryto partijų iltimis ir 
uodega (kąsti ir šmeruoti pur
vais darbininkų ir progresy
vių judėjimus), smarkiai nu
puolė žemyn. Pavyzdis:

1944 metais “liberalai“ 
mieste buvo gavę 306,155 bal
sus, o šiemet begavo tik 194,- 
449. Nuostolis 111,706. žino
ma ,darbininkų judėjimo skal
dytojams ir išdavėjams, Wall 
Strytui ir to perdaug. Darbi
ninkų judėjimui augant ir są- 
moningėjant, “liberalų“ par
tija visai nueis į nereikalingų 
ir nemokėjusių gyventi parti
jų muziejų.

Iš visos valstijos — iš už
miesčio — šios partijos balsai 
dar nebuvo žinomi. Daleisti- 
na, kad mažai • buvo, nes ir 
1944 metais užmiestyje po vi
są valstiją “liberalai“ buvo 
gavę tik 23,080.

Vėliausios, pilnos skaitlinės 
rodo, kad New Yorko valstijo
je už Wallace’a paduota bal
sų 508,542.

Laipsnis Didis
Darbiečių balsų augimo 

nuošimtis daug didesnis, negu 
jį gali parodyti skaitlinės.

Renkant prezidentą Roose- 
veltą 4-tam terminui, 1944 m., 
Amerikos Darbo Partija buvo 
skaitoma valdžios partija, ka
dangi jinai: ant savo baloto 
turėjo jau esantį prezidentu 
kandidatą, vieną iš žymiausių 
šalies vadų ir liaudies priete- 
lių visoje Amerikos istorijoje, 
vyriausį karo vadą.

Darbo Partija tebeturėjo 
oficialiųjų CIO viršininkų pa
ramą. Unijos nebuvo su
skaldytos nei persekiojamos. 
Nebuvo tokio raudonbaubiz- 
mo. ALP savo propagandą 
vedė atvirai šapose ir unijų 
lokalų susirinkimuose.

Šiemet padėtis visiškai ki
ta :

“Liberalų’ partija tapo Wall 
Stryto dar labiau keliama ir 
remiama.

American Labor Party tapo 
persekiojama Taft - H'artley 
aktui nusilenkusių ir Wall 
Strytui parsidavusių viršinin
kų. šapose ir lokaluose už- 
šriubuotos visos juodosios jė
gos prieš ALP. Nariai gra
sinami išmetimu iš darbo, iš 
unijų už darbavimąsi tai 
tijai. Tūlas teisėjas net 
sino atimti nuo motinos 
kus.
. Darbo Partijai teko šį
tą plaukti prieš galingą ir 
žiaurią srovę, bet ji garbingai 
išlaikė kvotimą. L. K. N.

Dešinieji CIO Retail, Whole
sale and Department Store 
Employes viršininkai pradėjo 
pastangas pagrobti iš progre
syvių lokalus, kurie išsitrau
kė iš tos^ unijos. Jiems, ma
tomai, tame padeda firmos. 
Krautuvių darbininkai pasa
koja, kad firmos (be matomo 
reikalo) prisivarė į krautuves 
tūkstančius naujų darbininkų, 
ne unijistų. O po to skelbia 
perbalsavimą pasirinkti uniją.

Lietuvią Jauniausieji ir 
Aš su Jais Turėjome 
įdomų Vakarą

Ingrid Bergman gabenama mirtin scenoje iš filmos 
“Joan of Are,“ lietuviškai žinomoje kaipo Orleano 

Mergelė. Pradės rodyti lapkričio 11-tą, 
Victoria Teatre.
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Rendauninkai Reikalaus Neleisti Rendas Kelti

par- 
grą- 
vai-

kar-

Quill as Pasimojo 
Išmesti Unijos 
Lokalo Viršininką

Girdėsime Naują Jauną 
Lietuvaičią Duetą 
Šį Sekmadienį

Gatavai paruoštas rendoms 
kelti, bet pirm rinkimų bijo
tas vartoti Dewey’o paskirtas 
komitetas susirinko lapkričio 
4-tą svarstyti kompaniškų na
mų savininkų organizacijos— 
Metropolitan Fair Rent Com
mittee—reikalavimą leisti pa
kelti rend as.

Laimingasis Kampelis
»

Posėdis buvęs planuotas tu
rėti tiktai tarp tų dviejų gru
pių, be atstovybės iš nuomi
ninkų organizacijų. Tačiau 
Amerikos Darbo Partijai iškė
lus aikštėn, kad toks posėdis 
bus, tapo pakviestos ir ir nuo
mininkų organizacijos.

Nuomininku tarybos 
nants Council) atstovai 
ko reikalauti neleisti
nuomas, nes tai prisidėtų prie 
didinimo infliacijos — kėlimo 
kainų.

- - - * -■ - — ......................... ■ _ _

(Te- 
nuvy- 
kelti

ko-

ir išrinktas 
dabar pasimojo 
O kad tam ne- 
jis vartoja vi--

m,

Michael J. Quill, visų 
vingų darbininkų ^pastangomis 
įteiktas CIO Transport Work
ers vadovybę 
kaunsilmanu, 
tapti caruku. 
būtų kliūčių,
sokias gudrybes išmėtyti iš va
dovybės visus, kurie bent ku
riuo klausimu nesutinka 
juomi, jam nenusilenkia.

Pirm to, žinoma, juos pava
dina raudonais.

Dabar vyriausia yra pasi- 
mota ant Austin Hogan’o,. lo
kalo 100 prezidento.

Hogan sako, jog pastangos 
jį išmesti vyriausia yra
kad neiškeltų kaltinimo Quil- 
l’o pagelbininkams, norin
tiems užgrobti lokalo iždą, 
$8,732.85. Lokalo advokatas 
Harry Sacher užvedė bylą at
gauti .tą sumą iš Gustave Fa
ber ir Paul Lerman, Qill’o rė
mėjų lokale.

Hogan tikrina, kad lokalo 
nariai yra pasipiktinę Quill’o 

i iššaukimu streikan autobusų 
I vairuotojų ir paskui jų vėl 
suvarymu į darbą be laimėji
mų, priešais narių norą. Dėl 
tos pat priežasties nariai prie
šingi užleisti Quill’ui savo lo
kalo iždą.

John Wayne, žvaigždė fil
mo* “Red River,“ rodomos 
Capitol Teatre, Broadway ir 
51«t St., New .Yorke. Scenoje 
paskilbęs Tony ir Sally De

Marco šokėjų tymas.

Reikalauja Aukštesnią
Gaso Kainą

vien 
mes,

kon-

Dar ne pilnais daviniais nu
matyta, jog Amerikos Darbo 
Partija New Yorke bus gavu
si virš pusės miliono balsų 
už savo vyriausius kandida
tus. ALP yra dalimi Pro
gresyvių Partijos New Yorke.

' Anthony Yankowski, 18 me
tų, bronxietis, tapo pavojin
gai pašautas kito jaunuolio. 
Manoma, jog tai pasėka gin
čo tarp dviejų gaidiškų mu
šeikėlių grupių.

Yonkersietė Mrs. Lucille 
Lico, 33 metų, rasta netoli na
mų patiltėje be sąmonės. 
Dar neišaiškinta, kaip ji nu
krito ar nušoko.

REIKALAVIMAI
Reikalingas džianitorius Liet. Kul

tūriniame Centre. Darbas pastovus. 
Gera alga. Keturi kambariai gyveni
mui. Atsišaukite sekamu adresu: 
Lithuanian Building Corporation, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. (261-263)

TONY’S

Iš tiesų, šį sekmadienį Li
berty ,Auditorijoj bus įspūdin
ga naujų jaunų meno talentų 
iškilmė. Viena tų įdomybių 
bus kadaise iš Clevelando iš
skridusį ir New Yorke nusi
leidusi lietuvaitė dainos lakš
tutė Violeta čypaitė ir dauge
lio sugabumų / pilna jaunutė 
brooklynietė Frances Mazilis 
(Mažilytė). Jos pirmu kartu 
pasirodys duetu.

Kas jau girdėjo Čypaitę, tas 
jau žino, kad yra ko pasiklau
syti. O kad ji sudaro duetą 
su Mažilytė, tai jau vien iš to 
galima spręsti ir pastarosios 
vertę dainoje.

Godžiai laukiame naujo du
eto !

Kaip jau žinoma, meno įdo
mybių vakarą rengia Lietuvių 
Meno S-gos III Apskritis. Po 
meno programos bus smagūs 
šokiai. •

Pradžia—4 :30 popiet. .

.Brooklyn Union Gas Co. 
pareikalavo vaidinęs State 
Public Service Commission 
leisti pakelti gaso kainas po 
5 ir pusę procentų bendram 
namuose vartojimui ir po 6 
ir pusę procentų šildymui na
mų.

Tuo pakėlimu firma 
sianti virš du milionus 
giau metinių pajamų.

■ Naujomis kainomis mažiau
sia bila būtų $1.18 iki 600 

jkubiškų pėdų, ir po 5 centus

gau- 
dau-

Brooklyne Kongresma- 
nais Išrinkti Demokratai

Brooklyne išrinkti 9 kon- 
gresmanai, visi demokratai. 
Tik vienas, Multer, buvo sy
kiu ir republikonų kandida
tas. šiame distrikte visi buvo 
susivieniję prieš darbininkų* 
kandidatą Lee Pressmaną, bu
vusį CIO vyriausį patarėją.

Keli demokratai buvo ir ant 
American Labor Party tikie- 
to, tačiau - šiuose rinkimuose 
jie visi gavo pakankamai ^al
sų savo partijos tikietu.

Išrinkti yra Delaney, Pfei
fer, Keogh', Somers, Heffer
nan, Rooney, O’Toole, Multer, 
Celler. • /

Delaney, Pfeifer, Celler bu
vo ir ant ALP tikieto.

daugiau už kiekvieną tūks
tantį pėdų virš 600.

Jau buvo rašyta apie Lie
tuvių Kalbos Mokyklėlės pa
mokas ir pobūvį, įvykusius 
spalių 30-tos popietį ir vaka
rą. Man taikėsi pakliūti į mo
kinių ir jų tėvų su mokyto
jais susirinkimą tos dienos 
prievakarį.

Įspūdis gaunasi geras. Ma
tosi, jog mokyklėlė yra ga
biai ir rūpestingai vedama. 
Santykiai tarp mokinių ir mo
kytojų, o taip pat ir tėvų ge
ri, nuotaika drauginga. Svars
tyme problemų dalyvauja ir 
mokiniai. Mergaitės biskelį 
nedrąsios, kuklesnės už ber
niukus, reikalingos daugiau 
akstinti (prodding), kad vie
šai reikštų mintį. Vienok tai 
nereiškia, kad jos minties ne
turėtų. Mergaitės patylomis 
tariasi, o drąsus^ Billy Kulik 
garsiai pasisako už visus.

Šiame susirinkime buvo 
mažiausia dar pora priežas
čių, dėl ko buvo sunkiau ras
ti drąsos stovint ant kojų 
reikšti savo mintį — naujai 
buvo nusitarta : kalbėti 
lietuviškai, o ten buvome 
pašaliečiai klausytojai.

Susirinkimas buvo
struktyvus. Be didelio vargo 
išrinktos komisijos ir perrink
ta valdyba. Ir pąsimota dirb
ti daug platesniu baru. Ko 
labiausia čionai trūksta, tai 
vis dar nėra pakankamai mo
kinių. Tūliems' bediskusuo- 
jant, kad sunku mokinių ras
ti, sužinojome, jog tūli jau ir 
gavę, tą dieną prisidėjo 4 
nauji mokiniai. O tai, parodo, 
jog . padaugėjus mokiniams 
bus galima^ sudaryti ir pagei
daujami skyriai meno, spor-/ 
to, ir tt.

Mokytojas Juozas Byronas 
įgalintas parašyti trumpą mo
kyklėlės tikslo pareiškimą. 
Išklausė buvusio teatro rapor
to.

Prezidentu išrinktas uolus 
mokyklėlės patrijotas jaunuo
lis Joe Dagis, o kiti pasiliko 
seni ar darinkti nauji vyres
nieji — vice-prezidentu Carl 
Bender, sekretore Helen Bru- 
čas, , kasininke May Merk, 
fih. sekretore Mary ’Zeakas 
vieton gerai dirbusios sekreto- 
re-kasininkė, bet jau norin
čios pasiliuosiioti Bešsie Sta
siūnienės.

Komisijosna išrinkti: ęrga- 
nizacinėn: Joe Dagis ir Artie 
Baltrušaitis. Dramos: P. Gra
bauskas, J. Juška, J. Budrevi- 
čius. Muzikos: Florence Ka
zakevičiūtė, Alice Stasiūnas. 
Liaudies šokių: Helen Bručas, 
Jonas Juška, Mary Kulik. So- 
cialėn: Kazakevičiūtė, Bal
trušaitis, Dagis. Sporto: Bal
trušaitis.

Gražiai 'paaugėjo kadrai. 
Gavus naujos talkos tivrėtų 
palengvėti mokytojų sų maža 
grupele talkininkų ilgai neš
ta našta, mokyklėlė turėtų 
padidėti ir jos veikimas plis
ti. ' .Tikėsimės, kad sekančia
me susirinkime (jie įvyks 
paskutinį penktadienį kožno 
ųj’ėn’esio) jau kai ką naują iš
girsime.

Pamokos
šeštadienio popietį,

Kadaise velionis LaGuardia 
baigdavo savo rinkimines 
kampanijas ant kampo 116th 
St. ir Lexington Ave.,1 New 
Yorke. Visuomet jis laimėda
vo rinkimus, žmonės kampe
lį praminė “laiminguoju kam
peliu.’’ LaGuardia pritarė. 
Tenai, mat, visuomet susirink
davo minia svieto. Pasikal
bėję,’ su atnaujinta energija 
leisdavosi agituoti žmones bal
suoti ir balsuoti progresyviai.

Gerai dirbdami, visuoimet 
laimėdavo. 

‘ 7Pastaraisiais eile metų 
Marcantonio pradėjo vartoti 
tą kampelį paskutiniam mitin
gui pirm rinkimų.

Praėjusio pirmadienio va
karą ten buvo susirinkę apie 
25 iki 30 tūkstančių publikos. 
Kalbėjo Marcantonio ir Wall
ace, dainavo Paul Robeson. 
Susiedijos gyventojai perpildė 
visą mitingui skirtą vietą, iš
klausė kalbų, entuziastiškai 
pasveikino kalbėtojus.

Sekamą dieną Marcantonio 
laimėjo prieš republikonus, 
demokratus ir “liberalus.’ Ta
po išrinktas 7-tam terminui,

Laimėjo ne vien tiktai dėl 
to kampelio, bet kad kampa
nijos eigoje daugelis kampų 
matė skaitlingus masinius 
mitingus. Kad darbuotojai ėjo 
po namus, skleidė literatūrą. 
O vyriausia laimėjo dėl to, 
kad kandidatas per visus me
tus buvo priešakyje gynimo 
darbininkų ir bendrų liaudies 
reikalų. Kur buvo liaudies 
troškimai ir -kovos, ten buvo 
Marcantonio. L. K. N.

UP-TO-UATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

z Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank §anko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

\ Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y.
. TeL EVergreen 4-9612

F. NORRIS
Brooklyn, N. Y.

Stato Naujus Namus ir
♦ Taiso Senus 

Maliavoja iš vidaus ir 
Lauko

TAISO STOGUS
Taipgi apkala Insulating 
Board iš lauko ir daro 

cemento darbus.
Kaina Prieinama

Skambinkite Vakarais nuo 
6 vai.

Glenmpre 3-0426

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

Brooklyn, N. Y. *

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

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238

įvyksta kožno
2 valan-

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
—2 dienom Valandos: j6_8vakarais

Ir Pagal Pasitarimais. 
I

Telefonas EVergreen 4-0203

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y,

Pel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

''uiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiniiininimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiin

dą, Liberty Auditorijos patal
pose, kampas 110th St. ir At
lantic Ave., Richmond Hill. 
Ten -pat galima įsirašyti ar 
gauti daugiau žinių . - R.

Peter Kapiskas

BAR & GRILL
tines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

2 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Tel. E Vergreen 4-8174

71 TDTFC D 4 D 411 GRAND STREET ALtF D 15Ali BROOKLYN, N. Y.

. . Joseph Zeidat Jr., prop.
’ NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

.' DEGTINĖS - VYNAI - ALUS '

Evergreen 4-7729 TELEVISION
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