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Kada persi vertelis Louis 
Budenz’as paskelbė Detroite, 
būk jis iškelsiąs aikštėn tą ne
matomąjį baisųjį asmenį, ku
ris “vadovauja Amerikos ko
munistams,” tai tūli nekant
riai laukė, tikėdamiesi dide
lės sensacijos. “Atidengs kokį 
nors rusa ar žydą, Stalino iš 
Maskvos prisiųstą,” kai kurie • 
sakė.

Ką gi Budenz’as “atiden
gė ?”

Vokietį anti-fašistą, Ger- 
hard’ą Eislerj, atvykusį čion 
karo metu, kaip tūkstančiai I 
kitų vokiečių anti-fašistų, tu-I 
lam laikui pagyventi.

Tai tau, jei nori!
Eislerio brolis, kompozito

rius, gyvena Holly wood e ir 
dirba filmų pramonėje.

Eislerio sesuo, Ruth Fisch- 
er’iutė, trockistė, gyvena New 
Yorke, bjauriodama komunis
tus, — bjaurybių ir geriau
siuose namuose atsiranda!

Gerhard Eisleris jau se
niai norėjo grįžti Vokietijon 
(kai tik ji buvo išlaisvinta), 
bet Amerikos valdžia jam ne-1 
leido išvažiuoti.

Dabar, štai, ant syk Bu
denz’as paskelbia kvailą “sen
saciją,” kuria pats netiki.

Viskas rodo, jog Ameriko
je siekiamas! reichstago pade
gimo provokacija sukurti.

★ ★ ★
Man teko kadaise spaudo

je skaityti Gerhard’o Eisle
rio straipsnius, dėstančius Vo
kietijos padėtį karo metu ii’ 
pranašaujančius ateitį po ka
ro.

Tai buvo įdomūs rašiniai, 
rodą jų autoriaus gilų rašo
mojo reikalo pažinimą.

Galimas daiktas, jog Bu- 
denz’ui, kai jis kadaise dirbo 
Daily Workerio redakcijoje, 
buvo patarta skaityti Eislerio 
straipsnius, kad susipažinti su 
Vokietijos padėtimi.

Na, ir iš to šis kūliais besi- 
varteliojąs žmogelis susidarė 
išvadą, kad Eisleris esąs “ne
matomas Amerikos komunistų 
bosas!”

Dabar, kai Budenz’as yra 
“karštu kataliku,” jis meluo
ti nesibijo: išsispaviedos ii’ vėl 
viskas bus gerai!. . .

★ ★ ★
Jungtinių Tautų seimas pra

sidės šią savaitę ir jo sesijos 
vyks New Yorke.

Kad šis seimas bus svarbus, 
rodo visa eilė ženklų : Moloto
vas būtinai pasiryžo dalyvau
ti jo atidaryme; atidarymo 
proga prez. Trumanas pasa
kys kalbą.

Mes dėsime pastangų sei
mo sesijų eigą visapusiai ap
rašyti, kad skaitytojai būtų 
pilnai informuoti. .

★ ★ ★
Šią savaitę Chicagoje vyks

ta Lietuvių Meno Festivalis. 
Tai naujenybė mūsų gyveni
me.

Be to, ten vyks ir Lietuvių 
Meno Sąjungos suvažiavimas, 
šitų žodžių rašytojui taipgi 
teks ten būti.

Beje, esant Chicagoje, no
rėsiu pasimatyti su visais lais- 
viečiais. Prašau juos nesidro
vėti pasakyti man “helio,” jei 
aš kuriems jų pirmiau nepasa
kysiu.

Iki kongresinių rinkimų te- 
pasiliko tik gera pora savai
čių.

Dabar laikas darbuotis, be
sirūpinant, kad j būsimąjį mū
sų krašto kongresą nepralystų 
hOoveriniai demokratai, ku
riems rūpi sugrąžinti Ameri
kos žmonėms hoovervilles — 
skurdą ir badą.

Tūli lietuviški politikieriai 
taipgi pasimojo savo pasekė
jus įtraukti į republikonų pa
stogę.

Didelėje savo daugumoje 
Amerikos lietuviai yra demo
kratinio nusiteikimo žmonės

No. 237

Platėja Vartotoją Į 
Streikai prieš 
Mėsos Kainas

Mėsos Krautuvninkai Daugelyj 
Vietų Išvien su Šeimininkėmis 
Streikuoja prieš Brangininkus
Associated Press, stam

bioji Amerikos žinių agen
tūra pranešė iš įvairių mies
tų ir valstijų, kad išsivysto 
pirkikų streikai prieš mė
sos brangenybę.

Mėsos krautuvės dauge
lyje vietų taipgi atsisako 
pirkt mėsą iš sandėlių, iki 
ji bus nupiginta.

New Jersey valstijos bu- 
čerių sąjunga atsišaukė į 
šeimininkes, kad nepirktų 
mėsos tokiomis aukštomis 
kainomis, kaip dabar. Ore
gono valstijoj mėsos krau
tuvininkai ragina šeiminin
kes boikotuot mėsą, kol 
skerdyklos ir sandėliai ne- 
numuš jos kainų. Montanos 
valstijos miestuose plačiai 
išsivystė kampaniją per te
lefonus prieš mėsos pirki
mą dabartinėmis kainomis.V į

I 1
New Yorke vis daugiau 

ir daugiau šeimininkių at
sisako mokėt dolerį už 
prastos mėsos svarą. Už 
pirmos rūšies mėsą reika
laujama po $1.25 ir dau
giau. Vadinamo “T-kaulo 
s t e i k o” k a i na Niagara 
Falls, N. Y., pakelta iki 
$1.25. O Kainų Adminis
tracijos buvo nustatyta tik 
45 centai svarui kaulinės 
T-mėsos. Tik vištiena ke-

HITLERIS GALĮS BŪTI 
GYVAS, SAKO AMERIKONAS

Berlin. — Pulkininkas 
Wm. F. Heimlich, buvęs ka
riniu Amerikos sekliu va
das Berlyne, tvirtina, kad 
Hitleris dar galįs būti gy
vas. Nei amerikonai nei 
rusai nerado jokios Hitle
rio kūno dalies.

Jei Hitleris būtu nusižu- *
dęs bei gaisre sudegęs, kuo
met rusai šturmavo Berly
ną, vis tiek negalėję jo kau
lai taip sudegti, kad negali
ma būtų jų pažinti, sako 
pulk. Heimlich. Jis dabar 
tarnauja karinėje ameriko
nų valdyboje, kaip vienas iš 
politinių reikalų direktorių.

Kaip Korespondentams Atrodė 
Įvairių Valstybių Atstovai 

Taikos Konferencijoje
Paryžius. — Amerikinės 

CBS radijo kompanijos re
porteris apklausinėje įvai
rių kraštų korespondentus, 
tėmijusius taikos konferen
ciją: Kokie konferencijos 
delegatai padarė geriausią 
įspūdį?

Dauguma korespondentų 
atsakė, kad Francijos dele
gatas George Bidault pada
rė geriausią įspūdį. Po Bi- 

ir jie nesileis anų politikierių 
už nosies vadžiojami. 

liaįs centais atpigus. Phi- 
ladelphijoj pusiau skeliama 
“frankfurtai” ir už pusę 
imama po 10 centų.

Gyvų galvijų kaina Kan
sas City pakilo iki $38.50 
šimtui svarų. Panašiai ir 
Chicagoje.

Graikų Monarchistai 
Be Paliovos Žudo 
Respublikiečius

Athenai. — Pilietinis ka
ras temdo visą Graikijos 
padangę, rašo New Yorko 
Posto korespondentas Ge
orge Weller iš Graikijos 
sostinės Athenu. Kariniai 
(monarchistų-fašistų) teis
mai mirtin smerkia žmo
nes vieną po kito, begaline 
eile. Monarchistai išžudė 
visus vyrus, moteris ir vai
kus Bombukas kaime.

Thyssenas Nebūsiąs 
Teisman Traukiamas

Nurnberg, Vokietija. —Iš 
patikimų šaltinių praneša
ma, kad anglai-amerikonai 
netrauks teisman Fritzą 
Thysseną, didį Vokietijos 
fabrikantą, nors Thyssenas 
savo turtais labai daug pa
dėjo Hitleriui užgrobt vo
kiečiu valdžia, c- v

SOVIETAI APSIDIRBA 
SU SUKČIAIS.

Maskva. — Teismas nu
smelkė sušaudyt O. O. Pan- 
gą ir I. M. Matvejevą už 
suktybes siuvyklų koopera
tyve, kurio viršininkai jie 
buvo. Du kiti kooperatyvo 
pareigūnai nuteisti po 10 
metų kalėti, o vienas įkalin
tas trims metams.

New York. — Milionie- 
riai tūkstančiais dolerių de
da pinigus išrinkimui re
pu blikono gubernatoriaus 
Dewey naujam terminui.

i daulto labiausiai korespon
dentams patiko Sovietų de
legatas Andrius Višinskis. 
Blogiausią įspūdį padarė 
Jugoslavijos delegatas Ed. 
Kardelį, Australijos atsto
vas Herbert 'Eivatt, Jung
tinių Valstijų delegatas 
James Byrnes ir Graikijos 
premjeras Tsaldaris.

Korespondentų balsavime 
nedalyvavo Sovietų, Jugos
lavijos ir Čechoslovakijos 
reporteriai.

----—- --------------------------------- p----------------
Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Spalių (October) 21, 1946

Veteranai, Hearsto “lockoutu” išmesti iš darbo iš Los 
Angeles Herald Express© leidyklos, maršuoja miesto 
centro gatvėmis su iškabomis. Veteranai, CIO Newspa
per Guild Lokalo 525 nariai, kovoja už daugiau mo- 
kesties.

Jugoslavai Užginčija, kad 
Amerikos Piliečiai Esą 
Pavergti Jugoslavijoj

Washington.— Amerikos 
valstybės departmentas aš
triai užprotestavo, kad Ju
goslavija laikanti versti
nuose darbuose kaip ver
gus tam tikrą skaičių žmo
nių, kurie sakosi esą Jung
ti n i ų Vai stijų piliečiai. 
Skelbiama, kad “du iki 10” 
tų žmonių jau žuvę prie
vartos darbuose.

Jugoslavijos valdžia už
ginčijo tokią vergiją. O kas 
liečia pilietybę, tai minimi 
asmenys, daugiausia vokie
čiai, nuo seniau buvo Ju
goslavijos piliečiai. Kai ku
rie paskui išvyko į Jungti
nes Valstijas ir įsipilietino 
Amerikoje. Bet jiems ne
buvo atimta Jugoslavijos 
pilietybė. Pagaliaus, jie su
grįžo į Jugoslaviją.

Pagal tarptautines teises, 
tokiuose atsitikimuose žmo 
gus laikomas piliečiu ša- Hitleriui.

MIRĖ JUOZAPINA SALAVEIČIKIENĖ
siems velionės giminėms ir 
draugams jų gilaus liūdesio 
valandoje nuoširdžią užuo
jautą.

Spal. 16 d. Chicagoje mi
rė Juozapina Salaveičikienė 
(po tėvais Martišiūtė). Ve
lionė sunkiai sirgo per virš 
porą mėnesių. Velionė pri
klausė darbininkiškoms or
ganizacijoms, buvo pažangi 
ir darbšti veikėja.

Paliko giliame nuliudime 
savo vyrą B. Salaveičiką, 
taipgi dvi dukteris: Anelę 
ir Biruta. c.

Palaidota spalių 19 d. 
Lietuvių Tautinėse Kapinė
se Chicagoje.

Salaveičikai kadaise gy
veno New Britain, Conn., ir 
čia buvo stambūs veikėjai. 
Vėliau išvyko į Chicagą ir 
ten per past arųjų ke- 
lioliką metų gyveno. B. 
Salaveičikas nuo pat jau
nų savo dienų dalyvauja vi
suomeniniame lietuvių ju
dėjime.

Laisvės redakcija reiškia 
draugui B. Salaveičikui, 
Anelei ir B imta i, taipgi vi-

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

Byrnes Pakartojo 
I Kietumo Politiką 

Linkui Sovietų
' Valstybes Sekretorius Sakėsi 
i Norįs Sutartinės su Rusija, bet 
i Vėl Nukalbėjo prieš Sovietus
; . Washington. — Amerikos 
: valstybės sekretorius Jamej 
Byrnes per radiją gynė sa-

I vo ir prezidento Trumanc 
i politiką link Sovietų. Tai 
■ prieššovietinė kietumo po- 
.• litika, kurią Byrnes parodė 
taikos konferencijoj Bary-

Lietuva Priklauso 
Sovietų Sąjungai, 
Pripažįsta Byrnes

W a s h i n gton. — James 
Byrnes, Amerikos valstybės 
sekretorius, savo kalboj per 
radiją spalių 18 d., tarp kit
ko, sakė:

“Karo metu Tarybų Są
junga perėmė Pabaltijos 
valstybes (Lietuvą, Latviją 
ir Estiją)... Karaliaučius, 
Bessarabija, Bukovina ir 
Ruthenija (Rusinija) ati
duota Rusijai”...

Šaudo Maištininkus 
Kareivius Graikijoj

Athenai. — Graikijos 
(monarchistų) karo teismas 
Larissoj dabar teisia 98 ka
reivius ūž maišto kėlimą 
prieš valdžią. Visiems jiems 
g r ę s i a m i r ties bausmė. 
Daug kitų Graikijos karei
vių jau sušaudyta už maiš
tus.

lies, kurioj jis tuo tarpu 
gyvena. Tik jeigu būtų su 
tartis tarp Amerikos ir Ju
goslavijos, kad jodvi amži
nai pripažįsta pakeistas pi
lietybes, tiktai tuomet tie 
žmonės galėtų būt laikomi 
Amerikos piliečiais.

Jugoslavijos valdžia, ta- 
čiaus, pranešė Jungtinėms 
Valstijoms, kad jos gali at
siimti tokius vokiečių tauty
bės žmones, kuriuos pripa
žins Amerikos piliečiais. Ir 
Jugoslavija atėmė jiems sa
vo pilietybę.

Bet Amerikos valdžia at
sisakė juos priimti.

J u g o s 1 a vų vyriausybė 
taipgi praneša, jog per eilę 
metų pirm karo Vokietija 
tyčia siuntė hitlerinius vo
kiečius Jugoslavijon apsi
gyventi ir įsipilietinti, kad 
jie ten galėtų skleisti naciz
mą ir reikale patarnaut

BULGARAI, GRAIKAI IR 
KT. PLAUKIA į SOVIETŲ 

ARMĖNIJĄ
London. — Neseniai de- 

sėtkai tūkstančių žmonių iš 
Graikijos, Bulgarijos, Ru
munijos ir Irano buvo pri
imti į Sovietų Armėniją ap- 
sigyvent, kaip pranešė Ma
skvos radijas.

TURKIJA ATMETUS SO
VIETŲ PASIŪLYMĄ

Ankara. — Pranešama, 
jog Turkija atmetė Sovie
tų pasiūlymą, kad turkai ir 
Sovietai išvien gintų Dar- 
danellų sąsiaurį.

Lake Success, N. Y. — 
Chinijos atstovas taipgi sa
kė, jog Penki Didieji dar 
turi pasilaikyt sau veto 
(atmetimo) teisę.

- BYRNES GIRIA JUOS, 
O JIE GIRIA BYRNESĄ

Washington. — Valsty
bės sekretorius Byrnes per 
radiją gyrė savo padėjėjus 
taikos konferencijoj — re
akcinius senatorius, repub- 
likoną Vandenbergą ir de
mokratą Tomą Connolly. 
Antra vertus, republikonai 
ir dešinieji demokratai se
natoriai ir kongresmanai 
giria priešsovietinę Byrnes 
politiką.

Washington. — Medvilnė 
atpigo nuo 39 iki 30 centų 
svarui.

Sovietų Artistai Išlėkė Namo;
Atsisakė Registruotis, kaip 
“Svetimo Krašto Agentai"

Washington. — Sovietų P r o testuodama, Sovietų 
ambasada užprotestavo I ambasada pareiškė, jog rei- 
prieš Amerikos valdžios rei- i kalavimas, kad tie žymieji 
kalavimą, kad atsilankiusie- svečiai užsiregistruotų, dar 
ji sovietiniai artistai ir į pasunkina kultūrinius ry- 
mokslininkai užsiregistruo-' šius tarp Amerikos ir So
tų kaip “svetimos šalies | vietų Sąjungos žmonių. Da- 
agentai.” Vienuolika sovie- bar “jie grįžta atgal su 
tinių artistų, mokslininkų ■ karčiais nusivylimo ir jžei- 
ir rašytojų laikė sau paže- dimo jausmais,” sako sovie- 
minimu tokį Amerikos rei- tinė ambasada Washingto- 
kalavimą, ir išskrido namo. ne.
Jie buvo atvykę kaip dele-: -------------------
gatai į Visų Slavų Kongre- Jau 1,000,000 savanorių 
są. įstojo į Amerikos armiją.

ųuje. Iš antros pusės, Byr- 
les apgailestavo, kad susi
darė “įtempti santykiai” 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos. Jisai sa
kė, “svarbiausias dalykas 
tai išvystyti simpatišką vie
ni kitų supratimą” tarp šios 
šalies ir Sovietų. (Byrnes, 
anot amerikonų patarlės, 
“pūtė ir šaltai ir karštai.”)

Baimė neišvengiamo ka
ro tarp Jungtinių Valstijų 
ir Sovietų Sąjungos paraly
žiuoja europinių kraštų no
rus atsteigti savo ūkį ir gy
venimą, pastebėjo Byrnes. 
Jisai ragino amerikonus ne
manyti, jog karas tarp šių 
dviejų kraštų turėsiąs įvyk
ti. Sykiu Byrnes netiesio
giniai smerkė buvusį preky
bos sekretorių Henry Wal
lace už tai, kad Wallace siū
lė draugiškumo politiką 
tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos. Jis sakė, jog ši 
šalis galės net “jėgą pavar
tot, jei reikės apginti Jung
ti n i ų T a u tų principus” 
(kaip kad Byrnes juos su
pranta).

Byrnes, be kitko, kritika
vo Sovietus už naudojimą 
veto teisės (daugumos tari
mam atmesti) ir nepalan
kiai kalbėjo apie draugiš
kus Sovietam kraštus.

11 VYRU IŠŽAGE TRIS 
ĮSIGĖRUSIAS MERGŠES

Bordentown, N. J. — Kai 
trys isigėrusios merginos 
vidunaktyj išėjo iš kabare
to Trentone, laukusieji pik
tadariai tuoj susivarė jas į 
tris čia pat stovėjusius au
tomobilius; išsivežė jas už 
kelių mylių iš Trentono, iš
metė merginas laukan ir iš- 
žagė. 11 vyrų vienas po ki
to žagė visas tris. Merginos 
iš pradžios priešinosi, bet 
buvo sumuštos ir privers
tos.

7 nenaudėliai jau suimti; 
keturiu dar ieškoma, šešių 
areštuotų pavardės itališ
kos, o vieno, turbūt, dzūkiš
ka—John Dziewa.
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Lietuvių Meno Festivalis
Kai skaitytojas šiuos žodžius skaitys, Chicagoje, 

Amerikos lietuvių sostinėje, Amerikos lietuvių Meno Fes
tivalis jau bus prasidėjęs ir jis tęsis ištisą savaitę.

Šis Meno Festivalis — kas nors naujo mūsų gyve
nime. Ligi šiol niekad nieko panašaus nesame turėję. 
Tai savotiškas bandymas ir jis parodys, ar ateityje pa
našūs menininkų sanskridžiai bus verta turėti peri j o- 
diškai, ar ne.

Netenka nei sakyti, kad seniau, sakysime, prieš ke
liolika metų, panašūs festivaliai būtų neįmanomi,—šian
dien jie galimi dėl to, kad, važiuotės priemonėms pato
bulėjus, kur kas lengviau žmonėms su vykti. Bet tiek 

■ dėl to.
Šiame Festivalyje dalyvaus visa eilė liaudiškų cho

rų, suvykusių iš įvairių Amerikos miestų, net ir iš Ka
nados.

Čia dalyvaus smulkesnių dainininkų grupių, taipgi 
teatrinių grupių.

Čia bus ir vaizduojamojo meno, sukurto lietuvių dai
lininkų, paroda.

Ir visa tai bus atlikta daugumoje mūsų jaunimo-čia- 
gimio jaunimo.

Per ištisą savaitę Chicagoje kiekvieną vakarą bus 
kas nors nauja, — kas nors suvaidinta, sudainuota, pa
statyta prieš publikos akis. Ir tai deda ant pažangiosios 
Chicagos lietuvių visuomenės pareigą daboti, kad visos 
pramogos būtų didelės, kad į jas būtų sutraukta daug 
publikos, kad suvažiavusiems dainininkams bei vaidin
tojams netektų savo išmoktus kūrinius dainuoti ar vai
dinti prieš tuščias kėdes.

Be abejo, chicagiečiai tai žino. Jie tam rūpestingai 
ruošiasi. Chicagos lietuvių liaudies dienraštis Vilnis 
turi atidariusi špaltas ir ji uoliai organizuoja Chicagos 
lietuvių visuomenę tam reikalui.

Viskas rodo, kad pramogos bus pasekmingos, nes 
Chicagos lietuvių visuomenė yra tuo gyvai suinteresuota.

# * #

Be to viso, Chicagoje bus ir daugiau kas. Lietuvių 
Meno Sąjunga, kurios iniciatyva šis Festivalis yra šau
kiamas, ten turės savo suvažiavimą, laikys sesijas. Su
važiavusieji mūsų menininkai dalinsis įspūdžiais ir pri
tyrimais, statydami gaires ateities darbams. Kai kurie 
asmenys turi paruošę tam reikalui paskaitas. Bus pla
čių diskusijų lietuvių liaudiško meno puoselėjimo, plė
timo reikalais.

Suvažiavimas, be abejo, turės atlikti daug svarbių 
darbų. Suvažiavimas — patsai svarbiausias dalykas, 
nes tai, ką jis svarstys ir ką jis nutars, turės didžiulės 
reikšmės visam mūsų meno plėtojimuisi—reikšmės atei
tyje.

Ligi šiol, turime pripažinti, visas mūsų meninis dar
bas didžiai šlubavo. Daugelyj didžiulių lietuviškų kolo
nijų, kaip Bostonas, Philadelphija, Pittsburghas, Balti
more ir kt., mes neturime liaudies chorų neigi jokių te
atrinių grupių. Sceniniai-kultūrinis darbas yra skau
džiai apleistas.

Tik keletoj miestų — Chicagoj, Brooklyne, Worces- 
teryj, Montelloj, Detroite, Clevelande, Newarke, Hart
forde, ir dar keliuose—meno reikalai nėra pamiršti. Bet 
kur gi kitos kolonijos? Kur kiti miestai? Ištisoj Penn- 
sylvanijos valstijoje, abejojame, ar gyvuoja bent vienas 
liaudies choras!

Tas pats yra ir su teatrinėmis grupėmis. Daugelyj 
lietuviškų kolonijų—didesnių ir mažesnių kolonijų—ne
buvo jokių vaidinimų per metų eilę. Visur ramiai sau 
miegama.

Gi mes žinome, kad mūsų liaudiški chorai, mūsų 
teatrinės grupės, kad ir nedidelės, kur tik jos veikia, 
suvaidina žymų vaidmenį visame mūsų visuomeniniame 
gyvenime, išjudina visuomenę, pažadina žmones veikti, 
šviestis, dalyvauti politinėse ir ekonominėse kovose už 

x darbo žmonių reikalus.
Turint visa tai galvoje, šiam Lietuvių Meno Sąj. Su

važiavimui teks atlikti didelės pareigos.
Suvažiavimas turės išspręsti kaip pagyvinti mūsų 

meninę veiklą visose lietuvių kolonijose, kaip įtraukti 
daugiau šion veiklon darbuotojų—ypačiai jaunimo, ku
ris galima įtraukti, jei tik rimtai yra kreipiama dėmesio.

Suvažiavimas turės, be abejo, kritiškai peržvelgti 
visą mūsų meninės veiklos praeitį ir iš jos pasisemti 
pamokų.

Teks gyvai susirūpinti scenai veikalų suradimu, 
naujų režisorių lavinimu, chorams mokytojų paruošimu. 
Teks rūpestingai pasvarstyti visa mūsų organizacinė 
veikimo forma, kaip užtverti spragas, kur jos pasireiš- 
•kia, kaip pagerinti tai, kas reikia pagerinti.

Visa veikla, be abejo, labai daug priklauso nuo pa- 
čįos vadovybės ir šiame suvažiavime teks toji vadovybė 
sudaryti, — vadovybė, kurion turėtų įeiti asmenys su

Pirmieji Kovotojai Prieš 
Baudžiavų ir Autokratijų

Prieš 120 metų ties Pet
ropavlovsko tvirtove, Pe
terburge, buvo pakarti Pes
telis, Sergejus Murovjovas 
—Apostolas, Bestuževas — 
Riuminas, Rilejevas ir Ka
chovskis, kuriuos didysis 
darbininkų klasės vadas V. 
I. Leninas pavadino bajo- 
r i š k ai.s revoliucionieriais, 
pirmaisiais kovotojais prieš 
baudžiavą ir autokratiją. 
Rašytojas Gercenas apie 
1826 metų liepos mėn. įvy
kius rašė: “Pestelio ir jo 
draugų nugalabymas paža
dino iš kūdikiško miego ma
no sielą.”

Nepasitenkinimas esamą
ja Rusijos santvarka buvo 
gerai parodytas Radiščevo, 
šio, kaip vykusiai išsireiškė ’ 
Puškinas, “vergijos priešo,” 
jo knygoje “Kelionė iš Pe
terburgo į Maskvą.” Kitoje 
vietoje, pastabose prie Mab- 
li raštų, Radiščevas sako: 
“Autokratija yra žmogaus 
prigimčiai biauriausioji bū
sena.”

Tačiau nepasitenkinimas 
esamąja santvarka ypatin
gai didelį mastą įgijo XIX 
amžiaus pradžioje po Tėvy
nės karo. Didelis skaičius 
bajorų, karininkų laipsnyje, 
dalyvavusių Napoleono ar- 
m i j o s t r iuškinime, daug 
naujo pamatė Vakar. Euro
pos kraštuose. Jie, grįžę na
mo, suprato, kad čia viskas 
eina senoviškai. 1816 me
tais buvo įsteigta pirmoji 
slapta draugija “Gelbėjimo 
sąjunga” (vėliau ji buvo 
pavadinta “Tikrųjų ir išti
kimųjų Tėvynės sūnų drau
gija”). Draugijos nariai už
sibrėžė saū tikslą; išlaisvinti 
valstiečius iš baudžiavos ir 
kovoti su autokratija. 1818 
metais, iširus “Gelbėjimo 
sąjungai,” atsirado antra 
slapta draugija “Gerovės 
sąjunga.” Nors ji turėjo 
tuos pat tikslus, ką ir pir
moji draugija, bet mėgino 
nustatyti kovos priemones, 
klaidingai laikydama pa
grindine jėga viešąją nuo
monę. Pagal įstatus į drau
giją turėjo būti priimami 
ne tiktai bajorai, bet ir 
pirkliai, miesčionys, dvasi
ninkai ir laisvi valstiečiai. 
Revoliucija Ispanijoje ir 
Neapolyje, vadovaujama 
karių, parodė viešosios nuo
monės taktikos silpnumą ir 
netikslingumą ir • atvedė į 
“Gerovės sąjungos” žlugi
mą.

1821 metais kovo mėnesį 
Ukrainoje atsirado “Pietų 
draugija.” Jos nariais ta
po daugelis iš dviejų pir
mųjų slaptų grupių dalyvių.

projekte “Rusijos tiesa” 
Pestelis kalbėjo apie neati
dėliotiną baudžiavos panai
kinimą, visų piliečių teisių 
sulyginimą, pripažino pri
vatinę žemės nuosavybę. 
Politiniu atžvilgiu Rusija 
turėjo būti respublika su 
vienerių rūmų parlamento 
sistema.

Kitais metais Peterbur
ge atsirado “Šiaurės drau
gija.” Veikliausi jos daly
viai buvo S. Trubeckoj, Ni
kita Murovjevas, poetas Ri
lejevas ir Kachovskis. Pro
grama (arba konstitucijos 
projektas) buvo parašyta 
Murovjovo. Jis buvo saikin
go pobūdžio. Rusija turėjo 
būti federacija, susidedanti 
ūš 15 valstybių ir sričių. 
Įstatymų leidžiamoji val
džia turėjo priklausyti dvie
jų rūmų parlamentui, vyk
domoji— paveldėtiniam im
peratoriui, kuris buvo lai
komas kaip vyriausias Ru
sijos . valstybės “valdinin
kas.”' Agrarinių santykių 
srityje “Šiaurės draugijos” 
programa laikėsi pažiūros 
panaikinti baudžiavą, ta
čiau palikdama žemę dva
rininkams, paskiriant vals
tiečiams ubagiškus sklypus, 
faktiškai p r i t v i įtindama 
pastaruosius prie žemės ir 
užtikrindama stambiems že
mių savininkams pigią dar
bo jėgą.

Tarp šiauriečių ir pietie
čių nuo pat - pirmųjų šios 
draugijos įsisteigimo dienų 
buvo užmegsti nuolatiniai 
ryšiai. Įdomu, kad šiaurie
tis Nikita Murovjovas bu
vo išrinktas vienu iš trijų 
“Pietų draugijos” direkto
rių. “Šiaurės draugijoje” 
buvo tvirta respublikonų 
Rilejevo grupė, kuri ne su 
visais Nikitos Murovjovo 
konstitucijos projekto dės
niais sutiko.

1825 metais mirė Rusijos 
imperatorius Aleksandras 
I. Kadangi jis neturėjo vai
kų, sosto įpėdiniu tapo jo 
brolis Konstantinas. Bet 
šis seniai prieš tai atsisakė 
nuo sosto. Tokiu būdu, so
stą turėjo užimti jaunesny
sis brolis Nikalojus, žmo
gus stačiokas ir žiaurus, ar
mijos neapkenčiamas. Neži
nodami apie atsisakymą, vi
si prisiekė Konstantinui. 
Kai padėtis paaiškėjo, buvo 
paskirta kita priesaika — 
Nikalojui. Ji turėjo įvykti 
gruodžio 14 dieną. Tą dieną 
šiauriečiai ir nutarė pasi
naudoti savo veiksmams. 
Rilejevo bute buvo paruoš
tas smulkus veikimo pla
nas. Revoliucinė kariuome- 

Talentingiausias iš jų buvo nė, slaptosios draugijos na- 
Pestelis. Jis buvo laikino- rių vadovaujama, turėjo at- 
sios vyriausybės diktatūros vykti į senato aikštę ir gin- 
šalininkas. K o n s t i tucijos klo jėga priversti Senatą

Jungt. Tautu Saug. Tarfybos buveine, Lake Success, N. Y.

prityrimais, su žinojimu, su sugebėjimais meninei veiklai 
vairuoti. t

Mes pasitikime, jog mūsų menininkai visa tai šal
tai ir rimtai apsvarstys ir po šio Festivalio ir Lietuvių 
Meno Sąjungos suvažiavimh garsiau suskambės Ameri
kos padangėje lietuviškoji liaudies daina, ir kur kas 
aukščiau pakils liaudies drama, liaudiškas mūsų teatras!
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bei Valstybės Tarybų nepri
siekti naujam imperatoriui, 
išleisti revoliucinį manifes
tą į tautą. Pastarajame bu
vo skelbiamas buvusiosios 
valdymo tvarkos panaikini
mas, naujos laikinės val
džios įvedimas, buvo kalba
ma apie baudžiavos panai
kinimą ir apie visų piliečių 
lygybę prieš įstatymus. Su
kilimo diktatorium buvo iš
rinktas gvardijos pulkinin
kas kunigaikštis Sergėjus 
Trubeckoj,

Gruodžio 14 dieną sukilu
si kariuomenė pradėjo rink
tis Senato aikštėje. Atėjo 
leibgvardijos Maskvos pul
kas, gvardijos jūrų ekipa
žas, grenadieriai ir kai ku
rie kiti junginiai, iš viso 
daugiau kaip 3000 kareivių. 
Tačiau neatvyko, išdavęs 
sukilimo reikalą, Trubeckoj. 
Be jokios komandos karei
viai atidarė šautuvų ugnį 
prieš caro kariuomenę. Rai
tas atjojęs sukilusiųjų per
kalbėti generolas guberna- 
tor. Miloradovičius dekab
risto Kachovskio buyo mir
tinai sužeistas. Revoliucinė 
kariuomenė buvo prijaučia
mai sutikta Peterburgo 
biednuomenės, darbininku— / c-
Isakijevsko soboro statyto
ju.

Tačiau jėgos buvo nely
gios. Sukilimo išvakarėse 
buvo suimtas Pestelis. Ank
sti rytą Nikalojus privertė 
prisaikdinti Senatą ir Vals
tybės Tarybą. Neryžtingi 
sukilusių veiksmai dėl dik
tatoriaus Trubeckoj nebu
vimo įgalino skaičium pra
našesnę caro kariuomenę 
paimti iniciatyvą. Prieš su
kilusius buvo panaudota 
artilerija. Vakare sukili
mas buvo numąišintas. Į 
Žiemos rūmus buvo gabena
mi suimtieji.

Po dviejų - savaičių įvy
ko Černigovo pulko sukili
mas, vadovaujamas “Pietų 
draugijos” narių. Bet ir jis 
buvo žiauriai numalšintas 
generolo Geismaro kariuo
menės.

Dekabristų byloje buvo 
tardoma apie 600 žmonių. 
Dalis iš jų vėliau buvo pa
leista/120 išsiųsta Sibiran į 
katorgą ir ištrėmimą, penki 
'— Pestelis, Sergėjus Mu
rovjovas — Apostolas, Bes- 
tuževas — Riuminas, Rile- 
jevas ir Kachovskis — nu
galabyti.

Nežiūrint to, kad dekab
ristų sukilimas baigėsi pra
laimėjimu, jų išsivadavimo 
idėjos suvaidino didelį vaid
menį tolesniųjų rusų revo
liucionierių kartų požiūrių 
formavimesi. V. I. Leninas 
straipsnyje “Gerceno atmi
nimui” apie tai rašė: “Mes 
matome aiškiai tris kartas, 
tris klases veikusias rusų 
revoliucijoje. Pradžioje — 
bajorai ir dvarininkai, de
kabristai ir Gercenas. Siau
ras šių revoliucionierių ra
telis. Labai toli jie nuo liau
dies. Bet jų darbai nenuėjo 
veltui. Dekabristai pažadi
no Gerceną. Gercenas iš
plėtė revoliucinę agitaciją. 
Ją pagriebė, išplėtė, sustip
rino, užgrūdino revoliucio
nieriai iš nekilniojo luomo, 
pradedant Černiševskiu h 
baigiant ’’liaudies valios” 
didvyriais. Išsiplėtė kovoto
jų/ratelis, tapo artimesni jų 
ryšiai su liaudimi. “Jauni 
busimosios audros šturma
nai” — vadino juos Gerce
nas. Bet tai nebuvo dar pa
ti audra. Audra — tai pa
čių masių sąjūdis. Proleta
riatas, vienintelė iki galo re
voliucinė klasė, pakilo jų 
priešakyje ir pirmą karą 
sukėlė atvirai ' revoliucinei 
kovai milijonus valstiečių. 
Pirmasis audros spaudimas 
buvo 1905 metais.”

D. Stasionis.

LAISVĖS VAJUS
Gavimui NaujŲ Skaitytoje

Nuo Spalių 1 d. iki Sausio 1 d., 1947
< > t * '

> - Vajaus Laiku Turime Sukelti
Už Prenumeratas $20,000

Parengimais ir Aukomis $10,000 
Laisvės Bendrovės Šerais $2,500

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN:
Punktų 
.. 2604 
.. 1871 
.. 813 
.. 648 
.. 606 
.. 534 
.. 480 
.. 408 
.. 390 
.. 360 
.. 286 
.. 262 
.. 248 
.. 216 
.. 198 
... 188 
... 174 
.. 142 
.. 130 
.. 130 

.... 116 
.. 104 

,.. 104 
... 104 
... 69 

... 66
... .55 
.... 52 
.... 52 
.... 52 
... 52
... 26

K. Žukauskiene, Newark ............................
A. Balčiūnas, Geo. Kuraitis, Brooklyn.......
M. Svinkunienė, Waterbury ........................
L. Bekešiene, Rochester........................;...
A. Dambrauskas, So. Boston ......................
P. Pilėnas, Philadelphia...............................
A. Stripeika, Elizabeth.................................
V. Ramanauskas, Minersville ..................
J. J. Bakšys, Worcester...............................
Geo. Shimaitis, Brockton.............................
F. Klaston, P. Beeis, Great Neck .............
L. L. D. 20 kp. ir Moterų Skyr., Binghamton
P. Baranauskas, J. Mockaitis, Bridgeport .. 
LLD 25 Kp., Baltimore ...............................
LLD 136 kp., Harrison-Kearny ..................
Hartford Vajininkai, Conn...........................
J. Simutis, Nashua ......................................
M. Smitrevičienė, Detroit ...........................
J. Rudman, New Haven .............................
LLD 145 kp., Los Angeles...........................
P. Šlekaitis, Scranton ....... .........................
S. Penkauskas, Lawrence .........................
Adam Kupstas, E. St. Louis ....................
P. Šlajus, Chester ........................................
S. Sharkey,, Easton ....................................
H. žukienė, Binghamton .............................
S. Puidokas, Rumford .................................
V. J. Valaitis, New Britam.........................
M. Slekienė, Gardner ...................................
P. J. Martin, Pittsburgh .............................
M. Paulauskas, Pittsburgh .........................
J. Blažonis, Lowell ........................................

Parengimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrini
mui sukelta sekamai: 

P. Šlekaitis, iš Scranton, Pa., rašo: “Pakėlus klausi- 
apie Laisvės Biudžetą, mūsų kuopos susirinkime,

Waterbury, Conn........
Brooklynas ................
Philadelphia, Pa..........
Scranton, Pa................

..........$79.45

....... 59.50

....... 37.00

....... 22.00
Rochester, N. Y......... ....... 20.00
Binghamton, N. Y. ... ....... .  31.00
Portland, Oregon .... ....... 15.00
Stamford, Conn.......... .1........  13.50
E. St. Louis, Ill............ ....... 12.00
Hartford, Conn........... ......... 6.50
Seattle, Wash.............. ......... 5.50
Brockton, Mass........... .......  5.50
Lawrence, Mass.......... ......... 5.00
Elizabeth, N, J........... ......... 5.00
Saginaw, Mich............. .......  3.50
Minersville, Pa............ .......  3.50
Oakland, Calif............. .......  3.50
Detroit, Mich.............. .......  3.50
New Britain, Conn. .. ......... 2.00
Bridgeport, Conn. .... .......  2.00
Wilkes-Barre, Pa........ ......... 1.50
Washington, Pa.......... .......  1.50
New Haven, Conn. ... ......... 1.00
Pittston, Pa................. ................ 50
Cleveland, Ohio......... ................ 50

ir

mą, apie Laisves biudžetą, musų Kuopos susirinKime, 
spalių 13, kuopa iš iždo paaukavo $2.50. O šiaip draugai 
sudėjo $7. Viso pasidarė $9.50. Aukavo: ALDLD 3i9 
kp., $2.50. Po $1: P. Pestinikas, K. Genis, P. Šlekaitis, 
M. Truikienė, E. Geležauskienė, F. M. Indriulis ir L 
Klevinckas. Sumaniau padaryt didesnę sumą, tai su- 
kolektavau sekamai: Wm. Miknevičius, $5. Po $2: 
Levanavičius, J. Grineveck is. Po $1: K. Jenušaitis 
Wm. Mazukevičius. Viso $20.50.”

Kitos įvairios aukos:
LLD 133 kp., Camden, N. J., $10.
Julius ir Stella Stupurai, Portland, Oreg., $5.
Po $3:50: Petras ir Anra Chestnut (O. Turon), 3 

vedybinių sukaktuvių proga ir Adam Genotis, Saginaw, 
Michl

Po $2: Elsie Zalesky, Brockton, Mass., J. Jasiūnas, 
Stratford, Conn., J. Purvėnus, Brooklyn, N. Y.

Po $1.50: M. Paukštaitn, Minersville, Pa., B. Lukuo- 
sevičius, Washington, Pa.

Po $1: Martin Kvedar, Detroit, Mich., Ona Gustai- 
tienė, Minersville, Pa.

Antanas Žemaitis, Fitchburg, Mass., 54c. Po 50c: 
Justin Cepurn, Cleveland, Ohio, Joseph Planta, Cros
well, Mich., M. Bryus, Hou/hton, Mich.

Adomas Kupstas iš E. St. Louis, Ill., prisiuntė $26 
už prenumeratas, nuo savęs pridavė $2 Laisvės biudžetui 
ir įsigijo L. Bendrovės Šerų už $10.

Naujai į vajų įstojo: LLD Į 45 kp., Los Angeles, Ca
lif., J. Blažonis, Lowell, Mass., S. Sharkey, Easton, Pa., 
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa., P. Šlajus, Chester, Pa. 
ir LLD 136 kp., Harrison-Kearny, N. J., oficialė agentė 
yra F. Šimkienė.

Šį sykį naujų skaitytojų pridavė: Pranas Pakalniš
kis, Maspeth, N? Y., Geo. Kuraitis, B’klyn, ,N. Y., A. 
Stripeika, Elizabeth, N. J., Magda Lewis, Los Ąngplęs, 
Calif., L. Bekešienė, Rochester, N. Y. širdingai ačiū. /I ? v ■
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Margumynai Keisti ir Rimti, 
Faktais ir Tikrove Paremti

Kviečiai ir Kukurūzai
Maištingiausi Grūdai

Penicillin Veikia prieš 
Kosulį ir Influenza

D-D Garai Stebėtinai 
Padidina Derliu

Bėgamais Įvykiais Buities 
Krieniški Kirčiai iš Peties

Daugiausiai valdžios urėdų 
turėjęs prezidentas

Thomas Jefferson buvo 
daugiausia federališkų tar
nybų turėjęs J. V. prezi
dentas. Jis buvo delegatu 
Kontinentaliame Kongre
se, ministeriu Francijai, 
taipgi vice-prezidentu ir 
Virginijos gubernatorium 
pirm tapsiant Jungt. Vals
tijų prezidentu.

Vaivorykštės tiltas
Utah valstijoj randasi 

gamtiškai susidaręs Vaivo
rykštės Tiltas, kurį baltvei- 
džiams pirmu kartu parodė 
indėnas Nashjabgay, 1909. 
metais. Prezidentas Taftas 
1910 m. šį architektinį gam
tos pastatą, paskelbė tauti
niu paminklu.

Alaus Daugėjimas
Dabar Jungtinėse Valsti

jose tiek dirbama alaus, 
kad viso per metus išeina 
70 milionų statinių. O pirm 
karo buvo per metus paga
minama apie 55 milionus 
statinių alaus.

Pasaulio universo
Įtaisymas “Con Edison”

apimtis
Apskaičiuojama, kad viso 

pasaulinio universo apimtis 
yra tarp vieno šimto milio
nų iki vieno šimto bilionų 
šviesos metų — arba nuo 
šešių kvintilionų iki šešių 
sekstilionų mylių.

Kiek kartų širdis 
suplaka per metus

Didžiumos suaugusių as
menų širdis per metus iš
muša arti 37 milionu kartu.C v

Druskos kiekis 
jūrų vandenyje

Jeigu žingeidautumėt ži
noti, koks nuošimtis drus
kos yra jūrų vandenyje, tai 
dabar galit įsitėmyt, kad 
vienas galionas jūrų van
dens turi savyje biskelį virš 
ketvirtadalio svaro drus
kos.

Ilgiausiai gyvenęs Nepri
klausomybes akto dalyvis

Charles Carroll iš Car
rollton, pasirašęs ant Jung. 
Valstijos Nepriklausomybės 
Deklaracijos, buvo ilgiau
siai išgyvenęs to istorinio į- 
vykio dalyvis. Jis pragyve
no visus kitus tą dokumen
tą pasirašiusius patrijotus- 
veikėjus ir mirė 1832 me
tais, sulaukęs 95 m. am
žiaus.

Kodėl ežiai griaužia 
kirvakočius

Todėl, kad jie mėgsta sū
rumą, druską, o kirvakočiai 
būna perimti rankų prakai
to sūrumu. Ežiai kartais 
griaužia ir dinamitą, ka
dangi jie mėgsta druską, 
eSftnčią dinamite.

Iš kur paeina siluetas
Trumpai sakant, siluetas 

reiškia šykštumą, bet pra
džia ir tokis pavadinimas 
paeina nuo vieno Francijos 
finansų ministorio, kurio 
vardas buvo Etienne de Sil
houette. Šis ministeris bu
vo tiek ekonomiškas ir šyk
štus, kad jis dažnai atsisa
kydavo paskirti pinigus net 
svarbiausiems ir būtiniau- 
siems reikalams. Todėl jo 
vardas pradėjo įgyti pras
mę bile kokio netobulo, ne
pilno, nedabaigto objekto. 
Kadangi siluetas neturi de
talių, nėra pilnai aiškus, tai 
savo pavadinimą gavo nuo 
Šio šykštaus francūzų mi- 
nisterio vardo.

Ar buvo kada žmonės 
siunčiami per paštą?

Būdingas Atlikto Kriukio 
posakis eilėse, “Mizara per 
oro paštą į Berlyną siunčia 
Pakštą”, pasirodo, turi da
linai tikrovinį pagrindą. 
Anglijoj savo laiku žmonės 
buvo siimčiami paštu, nors 
ir nereguliariai. Sykį ten 
mokestis už paštinius siun
tinius zbuvusi taip aukšta, 
kad paprastiems žmonėms 
šis patarnavimas buvo tie
siog neprieinamas. Bet val
dininkai naudojosi juomi 
nemokamai. Vienas valdi
ninkas 30 medžioklinių šu- 
rrų pasiuntė iš Londono į 
Rymą nemokamai. Kitas 
valdžios narys, sakoma, per 
paštą pasiuntė dvi moteris 
skalbėjas, kaipo “parcel 
post” siuntinį.

Parūpino P. K—nas.

geros darbui vietos

1930 Nuo 1930 m. viduti
nė mūsų darbininkų 
alga savaitėje pakilo 
nuo $ 3 210 iki $ 5 5'76

(Kuomet gyvenimo lėšos pakilo 21.7%* \ 
—savaitinė alga padidėjo 73.7% /

* J. V. Darbo Statistikų Biurus

1946

74% DAUGIAU ALGOS
—o gyvenimas pabrango 22%

-padėjo mums suteikt N. Y. 
geriausią aptarnavimą už 
pigiausias galimas lėšas.

Jungtinių Valstijų žem
dirbystės departmentas iš
bandė įvairių čielų grūdų 
miltų (ne pikliavptų, ne iš
maltų) maistą jauniem 
žiurkučiams ir kitiems gy
vūnėliams. Jie buvo šeriami 
soy pupomis, pynacais, 
medvilnės miltais, kviečiais 
ir kukurūzais (kornais), y- 
pač tų grūdų sėkliniais 
branduoliukais.

Ilgi bandymai ant didelio 
skaičiaus gyvūnėlių parodė, 
kad nuo kviečių ir kukurū
zų gyvūnėliai geriau auga 
ir tarpsta, negu nuo bet ko
kių kitų grūdų ar pupų. 
Čielų kviečių ir kornų ėde- 
sis beveik taip gerai ugdė 
jaunučius gyvūnėlius, kaip 
ir džiovinti kiaušiniai arba 
pieno milteliai. Taigi pata
rimas ir žmonėms — ištisų 
kviečių (arba rugių) miltų 
duona.

Kanadietis gydyt ojas 
Frank W. Morse surado, 
jog penicillino aerosol garų 
įkvėpavimas lengvina kosu
lį ir padeda gydytis nuo in- 
fluenzos ir plaučių uždegi
mo (pneumonijos). Sergan
tiems tokiomis ligomis dr. 
Morse švirkštė į nosį ir ger
klę penicillino garus. Pasi
rodė, jog švirkštimas duoda 
gerų pasekmių. Dr. Morse 
vartojo paprastą, vaistinė
se pardavinėjamą švirkštu- 
vėlį (angliškai atomizer). 
Taip įšvirkštas penicillinas 
padeda žmogui įveikti ligos 
perus nosyje, gerklėje ir 
plaučiuose. Iki šiol penicilli
nas tokiuose atsitikimuose 
buvo leidžiamas į kraują, ir 
žmogus buvo guldomas li
goninėn, kaip kokiai opera
cijai. Bet daktaras Morse 
parodė, kad gerai patar
nauja ir naminis švirkšti
mas.

t

Darbininkai ir savininkai 
išvien dirbdami numušė 
žemyn elektros lėšas 
16 sykių nuo 1930 m.
.. . du sykiu per paskutinius dvyliką mėnesių!

Kai chemikalo D-D (di- 
chloropropane - ' dichlorop- 
ropene) įkasama negiliai į 
dirvą arba į daržo žemę, tai 
chemikalas palaipsniui vir
sta garais, ir tie garai su
naikina mažytes kirmėlai
tes - nematodes, kurios ža
loja javų, bulvių, daržovių 
ir įvairių augalų šaknis. O 
kuomet D-D garai išžudo 
tas kirmėlaites žemėje, tai 
derlius vaisių, javų ir dar
žovių pakyla net iki- kelių 
šimtų procentų aukščiau. 
Tatai liudija dr. Robertas 
M. Salter, žemdirbystės de- 
partmento augalų skyriaus 
viršininkas, Washingtone. 
Dėl šių kirmėlaičių privisi- 
mo, pietinėse valstijose du 
milionai akrų žemės kas 
metai buvo bergždžiai lai
komi. Bet kur tų parazitų 
nėra, tai D-D savaime nedi
dina derliaus.

Kas muša ir sykiu rėkia,, 
pradžioje beveik visada lai
mi, bet galų gale brangiai 
už tai užmoka.

Kalbėjo prez. Trumanas. 
Jis turėjo kalbėti apie mė
są, bet išėjo atbulai — mė
sa kalbėjo per Trumaną. — 
Kalbėjo mėsos trustas!

Jeigu menininkai kam 
nors kur maišosi, tai jie 
maišosi kaip tie retai užtin
kami skanūs spirgučiai pil
ko gyvenimo košėje. Todėl 
Brooklynas mūsiškiam me
no centrui yra tinkama ir 
gera vieta ir lai jis čionai 
pasilieka.

Be kitų gerų dalykų, iš 
dr. J. J. Kaškiaučiaus kelio
nės įspūdžių, mažai arba 
niekur nekeliavęs skaityto
jas pasisems gudrumo, kaip 

išvengt pasitaikančių nema
lonumų, įimant net dėmėtą
jį drugį. Tai vertingi ir įdo
mūs aprašymai. Esu prie
šingas tiem, kurie yra prie
šingi tokių kelionių aprašy
mams.

Palyginant, kiek Laisvė
je telpa politinio turinio 
raštų (1, 2, 3, ir beveik ket
virtas, taipgi ir 6-tas pus
lapiai), tai grožinei litera
tūrai, apysakoms, eilėms ar 
šypsenoms tenka labai ma
ža dienraščio dalelė. Kas ir 
dėl to priekabiauja, tai to
kie be priekabių tur būt ir 
gyvent negali.

Man regis, kad redakto
riai gerai atlieka savo dar
bą, ir mes turėtume duoti V 7
jiems daugiau pritarimų, o 
mažiau patarimų!

Vieno žmogaus nuomonė 
gali ir pasilikti tiktai to 
žmogaus nuomone — nie
kas daugiau.

Tikra gyvenimo ironija 
yra tame, kad mėgstanti 
duoti daug instrukcijų re
daktoriams, patys neįsten
gia taisyklingos rašysenos 
išmokti, patys vietą laikra
štyje eikvoja, liepdami ki
tiems to nedaryti!

Normalus gyvenimas vi
sų pirmiausia priklauso nuo 
normalaus darbo. Norint 
normališkai gyventi, reikia 
normališkai dirbti naudin
game užsiėmime, bereika
lingai neapsunkinant kitų 
nepriklausančiomis jiems 
pareigomis.

Pr. Krienas.

I Kada pradėta naudot 
pomidorai kaipo valgis

Iki 19-to šimtmečio pomi
dorai (tomeitės) nebuvo 
valgomi. Ligi tam laikui po
midorai laikyta nuodingais 
ir tik puošaliniais augalais.

Japonų religija šinto
Japoniška Šinto religija 

turi dvasiškius, kunigus, 
bet neturi dogminio kodek
so ir neturi maldaknygių 
nei šventraščių. Šinto žodis 
reiškia — “Toks Dievų Ke
lias.” ‘

“Gyvas Arklys” 
piešinyje

Japonų dailininko Hidari 
paskilbęs piešinys “Ema’ 
Arklys” atrodė taip gyvas, 
kad rodėsi ims ir iš rėmų 
išbėgs trypti ryžius naktį. 
Todėl Hidari pripiešė jam 
kamanas, pririšant prie rė
mų, kad tas arklys negalėtų 
pabėgti.

Iš kur japonų 
apetitas vėžiui

Japonijoj žmonės su pa
mėgimu vėžius valgo žy
miausia dėl to, kad vėžio iš
vaizdoj jie permato seną 
amžių.

Nepaprastai gausi 
aklo mokslininko kūryba

Mokslinčius japonas Ho- 
kiichi, moksliniuose atsieki- 
muose neturi sau lygaus vi
same pasaulyje. Jis tik savo 
atmintimi pagamino 400,- 
000 rankraščių, iš kurių 
parašė kurinį “Gunsho 
Ruiju”, sudarantį 2,820 to
mų, — didžiausią knygą, 
ligi šiol atspausdintą. Re
gėjimą jis prarado būdamas 
7 metų amžiaus ir išgyveno 

' ligi 101 metų.NEPRALEISKITE “ECHOES OF NEW YORK” ANTRADIENIO VAKARAIS 9— STOTIS WJZ
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AMERIKOJE ris, irgi gyrėsi skaitąs jam j džiaia, uogų

ūšies idilija..

So. Boston, Mass.

■

<♦> GREEN STAR BAR & GRILL
<!>

LIETUVIŠKAS KABARETAS
<!>

<♦>

<t>

<♦>

<!>

FIKE HOUSE INN !>

John Baron Savininkas
25 East Marie St. Hicksville, L. I., N. Y.

i

kritikuoti, — rasinį nepakantrumą; pa
tys amerikiečiai žino šią savo ydą ir jie

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

459 GRAND ST. .
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetaine pokilims.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-8770

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Vūršava. — Valdžia suė
mė du priešiškus laikrašti
ninkus iš Mikolaičiko “val
stiečių” partijos,

Spalių J 2 dieną įvyko ska
ni vakarienė, kliube, po num. 
118 Broad way. Kurie buvo 
ištroškę, galėjo ir išsigerti. 
Po vakarienės susirinkome Į 
kliubo salę ir girdėjome kal
bėtoją James J. Green, ku
ris atstovavo Mass, valstijos 
komunistus. Jis ragino mus

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

Newark 4, N. J.
UUmboldt 2-7964

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampa* Broadway lr Stone At*.
pri* Chauncey St., Broadway Lin* 

» Tel. GLenmore 5-6191

Matthew A
BUJAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių
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(Pabaiga)
Pesemore negras važiavo tramvajum 

ir per kelis centimetrus perėjo^ista “ri
ba.” Vairuotojas sužeidė negrą. Kas 
gi įvyko vėliau? Žandarai suėmė ne bal
tąjį vairUotoją, o negrą ir dėl visko bai
gė jį mušti. Kolumbijos mieste buvo 
atiduota teismui 30 negrų. (Jž ką? Bal
tieji, suruošę žudynes, nužudė du neg
rus įr sužeidė dvyliką, žudynės vadina
mos “rasinėmis suirutėmis”, ir atsakys 
ne žudikai, o nužudytųjų tėvai, broliai, 
sūnūs. Aš ilgai kalbėjausi su vienu ad
vokatu Džeksone, kuris mėgino išgelbė
ti nuo mirties nekaltai nuteistą negrą. 
Jis man pasakė, kad niekas iš esmės ne
abejoja dėl negro nekaltumo, bet yra bal-, 
tieji, kurie rodo prieš jį, o teismas negali 
patikėti juodiesiems, niekindamas baltų
jų parodymus, net jeigu jie yra melagin
gi liudininkai.

Pietuose nėra prisiekusiųjų negrų. Ir 
teismas neišteisina negrų. Užtai jei į 
teisiamųjų suolą atsitiktinai patenka 
žmonės, nulingavę negrą, jų išteisinimas 
užtikrintas. j)

Vergų savininkų priešakyje yra sena
torius Bilbo, rudas, raudonanosis dema
gogas, sutraukiąs klausytojus nepado
riais anekdotais ir audringais paragini
mais “pažaboti juoduosius.” Jis namuose 
geria viski, o žmonėse* — pieną. Bilbo 
kartą pasiūlė visus Amerikos negrus iš
kraustyti į Liberiją. Gerai atrodytų ver
gų savininkai be vergų! Beje, visi supran 
ta, kad senatorius tai pasakė gražbilys- 
tės dėliai. Jo kalbos esmė vra įbauginti 
spalvotuosius: jis — Misi sipi valstybės 
senatorius, kur negrų ne mažiau, negu 
baltųjų, ir kur baltieji dažnai bailiai pa
sipurto, galvodami apie mase, nelaimin
gų įpykusių žmonių, kuriems gali nusi
bosti giedoti aleliuja, belaukiant eilinio 
pakorimo.

Nemažai negrų buvo Europoje. Jie 
kovojo už Ameriką prieš rasistinę Vokie
tiją. Jie matė, kad Paryžiuje arba Ro
moje niekas į.juo nežiūrėjo, kaip į maro 
užkrėstus, ir jie grįžo namo dar su di
desniu kartėliu. Pietūs yra lemiamųjų 
įvykių išvakarėse: arba vergų savinin
kai turės trauktis, arba negrai — buvu
sieji frontininkai pradės kovą dėl lygy
bės.

Aš esu įsitikinęs, kad rezultate rasiz
mas ir Amerikoje bus parblokštas: bet 
reikia suprasti, kokia sunki yra ši liga,

erikiečio smegenis. Aš asmeniškai ne
sutikau Pietuose nė vieno baltojo, neuž- 
sikrėtusio rasizmu. Vienas iš tauriau
sių žmonių, aršus vergų savininkų prie
šas, per atvirą ir nuoširdų pasikalbė
jimą prisipažino man: “Aš ginu negrus. 
Bet visgi jie man ne žmonės. Aš vakar 
žaidžiau su mažu mūsų tarnaitės neg
rės kūdikiu ir sugavau save bemąstant], 
kad žaidžiu ne su kūdikiu, o su meiliu 
šuniuku...” Rasizmas užkrėtė net uja-’ 
m uosius: aš sutikau negrus — antisemi
tus ir žydus, įsitikinusius 
pranašumo prieš juoduosius.

B >

Amerikiečiai mėgsta gerti įvairių'al
koholinių gėralų mišinius — kokteilius. 
Tarp daugelio kokteilių yra vienas, iš
vaizda primenantis vaivorykštę — gel
toni, smaragdiniai, raudoni likeriai, ne
susimaišydami taurelėje, sugula įvairia
spalviais klodais. Susimaišo jie mėgėjo 
burnoje. Aš dažnai, galvojau apie šį li
keri, matydamas Amerikoje rasinius klo
dus. Kai]) keista, kad rasinio “grynu
mo” idėja randa įnirtingus gjgynėjus 
krašte, kuris yra galingas del įvairių 
tautų mišinio! Galima mėgti ar nemėgti 
kokteilius, bet sunku sau įsivaizduoti ba- 
rininką, gaminantį mišinį, kuris gintų 
jo gėralo grynumą, organiškumą ir iš
laikymą. Tuo tarpu Amerikoje aš ma
čiau rasistus, ginančius amerikiečių ra
sės pranašumą prieš kitas tautas. Tai 
ko (lėliai mirė Amerikos kareiviai Nor
mandijoje ir prie Reino? .. .

Žinomas žurnalistas Lipmanas, per
skaitęs mano straipsnį apie Ameriką, pa-

smerkti. Lipnumas sako, kad kai mes, 
tarybiniai žmonės, sugebėsime įvertinti 
Amerikos vertingumą ir galėsime .kriti
kuoti savo trūkumus, tuomet jis, Lipma- 
nas, sut-iks pripažinti mus “tikrais žmo
nėmis.” Taip, aš žinau, kad geriausieji 
Amerikos žmonės gėdinasi savo nusista
tymo negrų atžvilgiu .... Bet, mano ma

inymu, gydytojai geri ne dėl to, kad jie

manas rašo straipsnius Niu-Jorke, o Bil
bo ir jam panašūs engia negrus Misisi- 
pi. Kai dėl mūsų, tai mes. niekuomet ne
neigiame Amerikos vertingumo, ir nie
kuomet neslepiame nei nuo savęs, nei 
nuo kitų mūsų trūkumų. Amerikoje, pa-

ko lengviau susikalbėti telefonu su San 
Francisku, negu iš Maskvos su Tula. 
Amerikoje geri keleiviniai lėktuvai, ku
rie skraido kiekvieną valandą iš vieno 
miesto į kitą, dieną ir naktį. Galimas da
lykas, Lipmanas pasakys, kad aš apsiri
boju technikos pagyrimu? Ne, aš jau ra
šiau, kai]) aš mėgstu Amerikos literatū
rą. Aš manau, kad mes galime daug ko 
pasimokyti iš Amerikos rašytojų, iš 
Amerikos architektorių ir net (nežiūrint 
šiurpaus vidutines produkcijos nu valkio
jimo) iš Amerikos kinorežisierių. Mes ži
nome mūsų trūkumus. Mes smerkiame 
biurokratizmą, kartais šiurkštumą, kar
tais technišką atsilikimą, bet mes smer
kiame ne dėl to, kad smerktume, o dėl to, 
kad pagerintume. Bet vergų savininkų 
pas mus nėra. Ir klausimas yra ne tai, 
ar pripažįsta Lipmanas mus žmonėmis, 
o ar pripažįstame mes žmonėmis rasistus 
ir vergų savininkus.

Aš tikiu didele Amerikos ateitimi, ir 
aš esu įsitikinęs, kad netrukus amerikie
čių tauta išsigydys nuo pačios bjauriau
sios ir pačios gėdihgiausios ligos.

■n■a!

Hollywood© žvaigždes AFL konvencijoj dalyvauja bandyti rišti 
problemas. Jie atstovauja Screen Actors Guild. Iš kairės: Edward Arnold, Wal
ter Pidgeon, Jane Wyman, Dick Powell, Robert Montgomery, George Murphy, 
Ronald Reagan, Alexis Smith, Robert Taylor ir Gene Kelly.

Visada unijos ir unijos rei
kalai, bet šj syki — privatiški. 
Harry Bridges, Pacifiko srities 
laivakrovių vadas, sutuoktu
vėse su savo jaunamarte Nan
cy Fenton Berdecio, 33 metų.

kričio 5 dienos rinkimų. Netu
rėdami kandidatu nuo komu
nistų parti,jos, turime balsuoti 
už pažangiuosius demokratus. 
Ragino mus visus piliečius už
siregistruoti ir dalyvauti lap
kričio 5 dienos rinkimuose.

Gaila, kad šiemet So. Bos
tone mes neturime komunistų 
kandidato. Tad žiūrėkime, 
kad ateityje turėtume, tai ga
lėsime balsuoti už tikrą dar
bo žmonių atstovą.

Shapokas.

ft

Jonas Kaškaitis. '

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)
Aš, kai taip daug nenusi

manau apie farmų reikalus, 
tai vis daugiau klausiaus, 
negu kalbėjau. Šeimininkas 
Hermanas, mano svainis 
pasiteiravo apie savo svei
katą. Apžiūrėjau, patikri
nau. Visai neblogai. Jau, 
žinoma, panešiotas pusber
nis, kiek apdilęs, bet dar iš
laikys visą eilę metų. Svar
biausia, širdis, arterijos, vi
daus organai tebėra geroj 
tvarkoj. Kraujospūdis visai 
normalus. Tai pats pama
tas.

Iš eilės perleidžiau visą 
būrelį. Ir visi išlaikė svei
katos egzaminą patenkina
mai. Žinoma, patariau, kas 
rūko, -mest rūkymą. Pata
riau būtinai imt daugme- 
ningų vitaminų preparato. 
Tik viena šeimininko sū
naus žmona Frida su tuo 
gūžiu. Jai jau reikėjo kas 
skyrium patart.

Besikalbėdami ant gon- 
kelių, užkliudėm ir politiką 
kur nekur, šį tą iš farmerių 
ekonomijos. Pasirodė, kad 
senis Hermanas, turįs dau
giau laiko skaityt, šį tą nu
simano apie gyveni m o 
skaudžiuosius klausimus. 
Man tai buvo džiugu, kad 
mano ir maniškės pastan
gos bent kiek daugiau ap- 
šviest ir susąmonint tuos 
vargšus farmerius nepaliko 
visai be pėdsakų. Jau keli 
metai, kaip mudu jiems — 
daugeliui užrašinėj am Son- 
dei Vorkerį (“Sunday Wor
ker”), kai kam dar ir “In 
Fact”, “Hygeia” ir “Natio
nal Geographic Magazine.”

Šiuo atveju pravartu čia 
užsimint, kad kai kurie tie 
maniškės giminės mažai ką 
težiūri tų mūsiškių laikraš
čių. Kiti kiek pavarto, pa
uosto ir deda į šalį. Bet 
bent keli pasigyrė skaitą. 
Skaitąs ir senis Hermanas. 
Nelabai jam patinka, kad 
Sondei Vorkeris radikalus, 
girdi, gal jis komunistiš
kas... Turėjau jam nuolai
džiai ir glūdžiai dalykus 
suvest krūvon.

Pamenu, anas kitas sene
lis Džiletės Fredas Vagne-

siunčiamus laikraščius. Ir 
jie jam patinką. Jei kada 
reikėtų, tai ir jis dar, girdi, 
galėtų suvaldyt šautuvą, 
savo reikalams apginti.

Paviešėję gal šešetą va
landų, atsisveikinę, atsilai- 
minę, išvažiavom pas patį 
vyriausiąjį maniškės brolį 
Henrį Vagnerį, gal pora 
mylių nuo čionai .

Svainis Henris, rodos, 82 
metų, bet dar nesuglebęs 
seniokas. Liesas, aukštas, 
nesusikuprinęs. Akys jam 
dar šviesios ir greitos. Ir 
kalboj turi jumoro ir gyvu
mo. Krapštosi, dirbinėja a- 
pie namus ir daržą.

Jo gyvenimo draugė Ema 
Vagnerienė sako vienintelė 
įsimaišiusi tarp Vagneriu 
ne vokiškos kilmės.. Esanti 
iš airių kelmo. Gal 78 metų 
dar apsukri ir greita sene
lė, dar turinti ambicijos ir 
veidukus ir lūpeles tėptelt 
raudonai ir dar plaukus ne- 
bet kaip susklaistyt. Vadi
nas, dar tebegyva moteris.

Namukas jų senutis: tre
jetas kambarėlių, su išbala- 
dotais, išblukusiais baldais. 
Darželis, sodelis, vaisme-

ūmokšliai. Ir 
vištelės stypinėja čia pat, 

 

ir sena kat^ draugiškai su

 

gyvena su įnebe jaunais šu
nimis. Sav

Pavaišino mus kukliai, ko 
dievulis davė. Pasikalbėjom 
porą valandžiukių gana 
brandžiai ir nuoširdžiai ir 
susipažinom artimiau tarp 
savy. Jų turima keleto vai
kų. Visi esą vedę ir ištekė
ję ir savo gūžteles susisukę. 
Atsilanką ir pas tėvelius į 
tą varganą lūšnelę.

(Bus daugiau)

Ar paaukojai Laisvei j biu
džeto užtikrinimo fondą?

426 LAFAYETTE STR. 
Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5048

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661
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CHICAGOS ŽINIOS

veiklą ir

va porta- 
prisiųsti 

dalyvavo

Bendro Chicagos Lietuvių Or
ganizacijų Komiteto Konfe

rencija Puikiai Pavyko
Spalio 6 d., Lietuvių Audi

torijoje jvyko Chicagos pažan
giųjų lietuvių konferencija. 
Konferencijos svarbiausis tiks- 

. las buvo, kaip tinkamiau pasi
ruošti rudeniniams rinkimams; 
aptarti Lietuvai Pagalbos tei
kimo reikalą; apkalbėti meno, 
kultūros ir politinę 
eilę kitų klausimų.

Mandatų komisija 
vo, kad delegatai 
nuo 35 org., kurių
116. Jie atstovavo arti 10,000 
organizuotų narių.

Konferencijos prezidiumas 
išrinktas iš sekamų . narių: 
pirm. T. žebraitis; sekr. A. 
Jonikienė; i rezoliucijų kom.r 
K. Abekienė, J. Sakalas ir J. 
Urbikas.

Bendro Chicagos Lietuvių 
Organizacijų Komiteto sekre
torius V. Andrulis išdavė pla
tų veiklos raportą, nurodyda
mas, kas nuveikta komiteto 
ir kokie darbai turi būti atlik
ta ateityje politikos ir kultū
ros dirvoje.

Dar prieš diskusijas pa
kviestas kalbėti lietuvių karo 
veteranų organizacijos (Ame
rican Veterans Committee) 
pirmininkas Williamas Rasins- 
kas. Iš jo raporto paaiškėjo, 
kad neseniai suorganizuota 
veteranų organizacija yra 
smarkiai pasinėrusi į darbą 
Ji rūpinasi rinkimų reikalu, 
mokyklų veikla ir abelna ša
lies politika.

Diskusijose dalyvavo gana 
daug delegatų.
džiumoje 
pažangių 
mokratų. 
valstijoje
nų kandidatai yra reakcionie
riai, tad ir pasisakyta, kad 
balsuoti už demokratų kandi
datus. Tačiau, diskusijose ne
pagailėta kritikos prieš tūlus 
demokratų kandidatus, kurie 
yra atsukę nugaras darbinin
kams. Be to, pažymėta, kad 
pasisakymas šį kartą balsuoti 
už Demokratų Partijos kandi
datus, nereiškia, kad pripažin
ta demokratų politika, arba ji 
bus remiama ir ateityje, jei 
demokratai neis Roosevelto 
nutiestos politinės linijos ke
liu.

Dabar darbininkams balsuo
ti už republikonus, reikštų

grąžinimą Hooverio laikų. Be 
to, jei jie visai nebalsuotų, tai 
pasitarnautų republikonams, 
sumažinant demokratams bal
sus. Tad minima konferencija 
ir nutarė šiuose rinkimuose 
balsuoti už demokratus ir ra
ginti visus pažangiečius tai 
daryti.

Po diskusijų V. Andrulis 
padarė diskusijų suvadą' ir ra
portavo, kas veikiama dėl tin- 
Itamo paruošimo Amerikos 
Lietuvių Meno ir Kultūros su
važiavimo ir kas jame bus vei
kiama.

M. žaldokas raportavo iš 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto veiklos. Jis savo ra
porte pažymėjo, kad tik vie
noje Chicagoje sukelta virš 
$11,000 Tiriamosios Medici
nos ir Vėžio Ligos Institutui 
Vilniuje. O drabužių ir čeve- 
rykų pasiųsta iš 
$149,000.

A. Jonikienė 
zacinį raportą,
kaip svarbu stoti į didesnį vei
kimą, kad sunaikinus fašistinį 
veikimą mūsų šalyje, kuris vis 
daugiau yra pajaučiamas.

B. Persley kalbėjo nuo 
“The Chicago Star.” Jis svei
kino konferenciją ir 
mėgsti tampresnius 
abelnu tarptautiniu

Priimta sekamos 
jos:

1) Reikalavimas,
rikos vyriausybė stovėtų už iš
laikymą pastovios taikos; 2) 
Rezoliucija, kurioje reikalau
ta, kad mūsų šalis nutrauktų 
ryšius su Franko Ispanija; 
3) Mėsos klausimu; 4) Rei
kalavimas, kad J. V. armija 
būtų ištraukta iš Kinijos ir 
parvežta namo; 5) Rezoliuci
ja, kurioje nurodyta tarybinin- 
kų konferencijos tikslas ir jų 
politika ir kiek jie daro žalos 
kiršinime Amerikos lietuvių.

Visos rezoliucijos priimtos 
vienbalsiai.

Vėliau ėjo 
ferencijos. 
$127. Ir dar
cijos pasižadėjo vėliau prisiųs
ti sveikinimų.

Išrinktas naujas komitetas 
šių delegatų: V. Andrulio, 
Skeberdytės, A. Jonikienės,

T. žebraičio, A. Yūrio, J. Be- 
nikaičio, K. Kairio ir J. Ma
žeikos.

Konferencija baigėsi gero
je nuotaikoje su delegatų pa
žadais, kad stos į spartesnį 
darbą.

Harrison, N. J HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Chicagos už

davė organi- 
paliesdama,

kvietė už- 
ryšius su 
veikimu, 

rezoliuci-

kad Ame-

drabužių pramonę, 
of A Unija 

kriaučių, bet ir dau- 
Be to,

of A yra dalis CIO 
kuri lošia didelę rolę 

ir politikoje

Didelėje di- 
kalbėjo už rėmimą 
kandidatų, ypač de- 

Kadangi Illinois 
veik visi republiko-

sveikinimai kon- 
V i etoj e sudėta 
kelios organiza-

iš

Reumatiški Skausmai

vyriškų drabužių darbininkus. 
Spalių 11 d., 4:30 vai. po pie
tų, Ashland Auditorijoje įvy
ko visuotinas Chicagos ACW 
of A narių susirinkimas.

Susirinkimą, atidarius buvo 
praneštas susirinkimo tikslas 
ir perstatytas kalbėti bendros 
veiklos vedėjas S. Levin. Le
vinas prisiminė 1910 metų 
streiką, kuris prasidėjo Chica
goje. Nurodė, kaip tuo laiku 
kriaučiai, sunkiai kovodami už 
pagerinimą būvio, įsteigė uni
ją, kuri šiuo laiku valdo visą 
vyriškų
Šiandien ACW 
ne vien 
gelio kitų pramonių. 
ACW 
Unijos 
industrijoje ir politikoje ne 
tik Amerikoje, bet ir Europo
je.

Kalbėtojas sakė, kad unijos 
prezidentas Sidney Hillman 
mirė, kuris daug nuveikė gy
vas būdamas dėl darbo žmo- į 
nių labo, kad jo mirtis skau
džiai sukrėtė mus. Vėliau pa
prašė publiką vienai minutei 
sustot ir tuom pagerbti velio
nį. ,

Kada pranešė apie virš mi
nėtą algų pakėlimo planą, tai 
kriaučiai palydėjo garsiu abcl- 
nu plojimu.

Pats S. Levinas perstatė 
kalbėti ACW of A Unijos pre
zidentą J. Potofsky. Jis savo 
kalboje priminė, kad Chica
gos kriaučiai padėjo pagrindą 
įsikūrimui ACW of A Unijos, 
kas reiškia, kad žymiausi jos 
vadai buvo Chicagos kriaučiai. 
Toliau jis sakė, kad buvęs 
prezidentas S. Hillman, kurio 
gimtinė šalis yra Lietuva, 
daūg davė Chicagos kriau
čiams.

Potofsky primine, kad Chi
cagoje pirmiausia įsteigė pa
šalpos ir pomirtinės apdrau
dos fondą, senatvės pensijas, 
o nuo sausio 1 d. kriaučiai su
silaukę 70 metų gaus senat
vės pensiją. Be to, nuo 1948 
metų pradės mokėti pensiją 
sulaukusiems 65 metų.

Apdraudos, pašalpos ir po
mirtinės skyriai bus įsteigti 
po visą plačią Ameriką. Taip
gi priminė, kokią pažangą 
kriaučių unija padarė su S. 
Hillman priešakyje per 14 
metų. Toliau jis ragino visus 
balsuoti laiko rinkimų už tin
kamus kongresmanus ir sena
torius, kurie palaiko Naują 
Dalybą ir stoja už pasaulinę 
taiką ir pagerinimą darbo 
žmonių būvio.

J. V. Bendokaitis.

Spalių 17 d., staiga prie 
darbo mirė Kazimieras Kuz
mickas, apie 54 m. amžiaus. 
Jis gyveno po num. 304 John 
St., kur ir kūnas pašarvotas. 
Velionis paliko nuliūdime 
žmoną^Mary ir kitus artimus 
gimines.

Mrs. Kuzmickienė prašo 
draugų - pažįstamų dalyvauti 
šermenyse ir laidotuvėse. Lai
dotuvės įvyks spalių 21 d., 9 
vai.' ryto, Holly Cross kapinė
se. Velionis buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas ir rėmėjas 
darbininkiško judėjimo.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius Bernard Ašakū- 
nas, 310 John St., Harrisone.

KEPĖJAI
PATYRĘ PRIE STALŲ 

DIENINIS DARBAS 
$1.29 Į VALANDĄ

APMOKAMOS VAKACIJOS 
IR ŠVENTES

MODERNINIS FABRIKAS
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS 

GNOME BAKERS, INC., 
320 E. 65th St, N. Y. C.

(238)

REIKALINGI
Automobiliu Mechanikai

KREIPKITĖS

Worcester, Mass

PATYRĘ OPERATORIAI
3 iki 11 šiftai

RADIAL DRILLS
TURRET LATHES 

RANKINĖS SRIUBŲ MASINOS 
MILLING MASINOS 

HORIZONTAL BORING MILUS 
BULLARD VERTICAL BORING MILLS

Kreipkitės laišku ar asmeniškai 
TAFT-PEIRCE MFG. CO.

32 MECHANIC AVE., 
WOONSOCKET, R. I.

(237)

GENGRAS MOTORS, INC

(238)

132 ALLYN ST., HARTFORD, CONN.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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

DEREN’S OINTMENT CO. 
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

Iš ACW of A Unijos 
Susirinkimo
10 d., 3 vai.

Masinio

po pieSpalių 
tų, kriaučių dirbtuvių darb
daviai pasirašė sutarti su 
ACW of A Unija priešakyje, 
kad bus kriaučiams algos pa
keltos su lapkričio 1 d. po 
121/2 centų į valandą. Geriau 
sakant, po $5 į savaitę. Šis al
gų pakėlimas paliečia visus

Pienas bendrai puikus 
maistas, tačiaus jam trūks
ta geležies. O čielų kviečių, 
rugių ir avižų miltuose, a- 
part kitų mineralų, yra ir

Žmogaus kūne yra 
fosforo, kad galima 
pagaminti 2,200 degtukų.

tiek 
būtų

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

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablete 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini 
mo viso kūno audinių. 100 Tabletčlių 
$2.00, už 1000 $10.00. Pašto išlaidas me 
apmokame.

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

svėikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti 
vietoje kavos. 5 svarų jumbo can, kurio

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

vo sveikatą ir nesijauti 100%
ir po kiekvienu valgiu gerk
užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tąbletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypątingai tiems, kurie tankiai slogas pagauną, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tąbs. $5.00; 1000 Tabs, tik $8.50.

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

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

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

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame pašto 
Ičlci i do

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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Iš Lietuvos Sūnų ir /Dukterų 
Draugystes Susirinkimo

Susirinkimas įvyko spalių 1 
dieną. Ligonių mūsų Draugijoj 
visuomet randasi daugiau tu
zino. Finansų atskaita iš trijų 
mėnesių parodo, kad pašaipi
ais skyrius nepadengia savo 
išlaidų, tiktai socialis skyrius 
padeda tą viską išlyginti. So
cialis skyrius davė pelno per 
tris mėnesius virš trijų tūks
tančių dolerių. Abiejų vietų 
pataisymas, taipgi maliavoj i- 
mas kainavo šiemet daug pi
nigų. Taipgi yra tarimas dėti 
naujus “toiletus” ir pirkti nau
jus rakandus į kliubą. Kai
nuos ir vėl keletas tūkstančių 
dolerių. Tam darbui yra iš
rinkta komisija.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
“Golden Rule.” Tai yra mū
sų miesto tam tikra organiza
cija, kuri rūpinasi labdarybės 
darbu. Kai kurie nariai prie
šinosi, nurodydami, kad toji 
organizacija yra tiktai politi
kierių įrankis. Dėl viso ko ta
čiau1 paaukavome $10.

Vienas, turbūt nesmagiau
sias, dalykas įvyko iš pirmi
ninko pusės. Nutarėme rengti 
uždarymo parko 
spalių 27 dieną, 
tainės dženitorius 
Sukackienei, kad
čios dienos yra rengiama par
tijos vakarienė mūsų svetai
nėje. Sukackienė tą pastebėjo. 
Bakšys duoda įnešimą, kad 
uždarymo parko vakarienė 
būtų perkelta ant kitos die
nos. Bet mūsų pirmininkas, 
padaręs nedraugišką pareiški
mą, uždarė susirinkimą be jo
kio įnešimo, nei -balsavimo. 
Tai turbūt pirmas toks atsi
tikimas mūsų Draugijos isto
rijoje.

Savaitė vėliau įvyko direk
torių susirinkimas ir nutarė 
parko uždarymo vakarienę 
nukelti vėliau. Dabar toji va
karienė įvyks lapkričio 3 die
ną.

Dabar visi yra nuoširdžiau
siai , kviečiami dalyvauti par
ko uždarymo parengime. Bus 
gera vakarienė, bus gerų gėri
mų ir gera muzika šokiams.

Sekantis Draugijos susirin
kimas įvyks lapkričio 5 die
ną. Tai bus nominavimas val
dybos ateinantiems metams. 
Visi nariai ir narės susirinki
me dalyvaukite ir nominuoki
te tokius kandidatus, kurie 
nepadarys draugijai sarmatos.

• Kalvis.

APVALYTOJAI
Gera Alga 

DIENINIS DARBAS 
VALGIS—UNIFORMOS 

NEMOKAMAI 
St. Clairs 

Restaurant 
60 Metropolitan Oval 

Parkchester, 
Bronx, N. Y.

(237)

Turi 7 P.M

TURRET 
LATHE 

OPERATORIAI 
MILLING 
MAŠINOS 

OPERATORIAI
būt patyrę naktiniam šiftam,

iki 7 A.M. 60 valandų savaitė. Viršlaikiai.
Gera Alga. Kreipkitės

Michael J. Hughes & Co. 
407 W. Second Street, 

Plainfield, N. J.
(237)

REIKIA
PATYRUSIŲ VYRŲ
Paruošimui Glazed Cherries 

ir Maraschino. 
Kreipkitės nuo 9 iki 5

VIENNA PRODUCTS 
630 DEAN STREET

BROOKLYN.
(238)

vakarienę 
Ateina sve- 

ir pasako 
ant tos pa-

Washington. — Senato
rius Vandenberg taipgi sa
ko, jog taikos konferenci
joj Paryžiui “padaryta pro
greso.”

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License' No. 
RL 13854 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 481 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY B. ARLAUSKAS
481 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
L 876 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Section 
107 of the 
at 382-4 - 
County of 
premises.

Alcoholic Beverage Control Law 
68th St., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

ALEXANDER PETER COUFES 
(La Touraine Wines & Liquors)

382-4 — 68th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
EB 480 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
511 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CATHERINE ZWIEBACK
511 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11542 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
796 Greene Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

796 Greene

Beverage

Kings, to

MYRTLE 
Ave.,

be consumed off the

CURLEY
Brooklyn, N. Y.

SOVIETŲ SEIMAS KRI
TIKUOJA PRAMONIŲ 
VIRŠININKUS

Maskva. — Aukščiausios 
Tarybos (sovietinio seimo) 
vadai kritikavo viršininkų 
apsileidimus, betvarkę bei 
visuomenės turto eikvojimą 
Įęetųriose pramonėse —mai
sto, kasyklų,) drabužių ir ju
damųjų paveikslų. Finansų 
•ministras Zverevas taip pat 
gavo kritikos, kad negana 
uoliai ėjo savo pareigas.

Pranešamą apie naujus 
chįnų komunistų laimėji
mus prieš Chiąng Į^ąi-she- 
ko tautininkus Mandžuri- 
jūj.

NOTICE is hereby given that License No. 
. GB 1836 |ias beep issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
195 Nassau Avenue. Borough of Brooklyn, 
Cdunty of Kings, to be consumed Off 

, premises.
STANLEY BARANOWSKI

IQ.5 Nassau Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10612 (ias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 

' the Alcoholic Beverage Control Law at 
8704 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ROSE ELIZABETH PUCCIARELL! 
8704 4th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that* License No. 
GB 11519 has l?ęęn issuęd to thę undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alęoholic Beverage Control Law at 
361 Howaf'd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK LAZEAR & JAMES LAZEAR 
361 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1Ę91 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
t(ie Alcoholic Beverage Control Law 
202 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.
i• ANTHONY DUTKOWSKY 

292 Nassau Ave., Brooklyn, N.

the

at

the

MONARCH CLOTHING CO.
NEW LONDON, CONN.

Turi Vietų Savo Moderninėje Dirbtuvėje 
PATYRUSIOM IR BE PATYRIMO 

Siuvamu Mašinų Operatorėms 
Mokama aukščiausios ratos nuo valandų tuojau patyrusioms opera
torėms ir mokinės gauna geras algas kada yra pramokintos operuoti 
mašiną. Kodėl neiti šiandien ir nesimokyti siuvimo Monarch būdu. 
Muzika jums dirbant, poilsio periodai, apmokamos šventės yra tik 
kai kurios pašalpos suteikia.

MONARCH CLOTHING CO.
NEW LONDON, CONN. 

Ideališka vieta dirbti. Neatidėliokite—kreipkitės šiandien!
' (240)

MERGINOS - MOTERYS
Linksmas, lengvas fabriko darbas. Sūrio ir 
saldainių i>akavimas. Patyrimas nereikalingas. 
5 dienų savaitė $28.—10 valandų. Iki Kalėdų.

DUTCHESS FOOD SPECIALTIES CO..
1945 Park Ave. (131st Street, Manhattan).

Važiuokite traukiniu iki 125th St.
(23*)

MERGINOS-MOTERYS 
$31.20 J SAVAITĘ 

SANDĖLIO RAŠTININKĖS 
$32.00 J SAVAITĘ PAKUOTOJOS 

PRISIDEDA BONAI.
40 VALANDŲ SAVAITĖ

F. A. O. SCHWARZ 
610 W. 58TII ST., N. Y. CITY 

(238)

POPIERINĖS DĖŽĖS
STRIPPER & TUHNER-IN

TAIPGI MOKINES

STOEHR & LAUTEN
5104 HUDSON BLVD., 

WEST NEW YORK, N. J.
(243)

VYNIOTOJOS
VIRŠAUS 18 METŲ 

AMŽIAUS
DIENINIAMS AR 

NAKTINIAMS ŠIFTAMS.
Gera Alga, Nuolatinis Darbas. 

Linksmos Darbo Sąlygos.

QUEENS TEXTILE 
MILLS.

10-36 46th Avenue
Long Island City 

STILLWELL 4-0110

MALE and FEMALE

631

(238)

REIKIA MERGINU
Patyrusių operatorių prie apkarpy
mų, prosijimo, maliavojimo ir spaus
dinimo. Ncpatyrusios merginos bus 
mokinamos.

NEW ENGLAND COLLAPSIBLE 
TUBE CO.

170 Broad St., New London, Conn.
(238)

OPERATORES
Gera Alga, nuolatinis darbas. 

Linksma aplinkuma.
Kreipkitės

RAINOSUM CLOTHEp.
327 E. 29th St., N. Y. City.

MURRAY HILL 5-7872.
Į  (238)

BLOMQUIST LAUNDRY
REIKALAUJA 

PATYRUSIŲ PROSYTOJŲ 
PRIE MARŠKINIŲ 

Nuolatinis darbas, 5 dienų savaite.
11 COTTAGE ROW,

GELN COVE, L. I.
TELEFONAS GLEN COVE 1105

(238)

VYRAI ir MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS
PRIE MAŠINOS OPERAVIMO 
PAKAVIMO IR SUSTATYMO 

DARBAS
Švari ir Šviesi Dirbtuvė

Gera Alga — Bonai — Viršlaikiai

Grupinė Apdrauda

Columbia Protektosite Co., Inc.
Central Avenue Carlstadt, N. J.

(249)

Gyvūnas — tik burna 
ir pilvas

Taip, yra toks gyvūnas, 
turintis tik burną ir pilvą— 
tai kisielinė žuvis, arba an
gliškai vadinama “jelly
fish.”

Kiečiausios odos žuvis
Žuvis, kurios oda 

kietesnę ir už bangžuvės- 
velioribos, vadinasi saule- 
žuvim arba molą. Bangžu- 
vių smeigimui naudojami 
durklai šios žuvies odos ne
persmeigia.

Užsirašyk Laisvę dabar, 
nęs po Naujų Metų jos kai
na bus didesnė.

Slapiausia vieta 
ant žemės

Khasi kalnus, Indijoj, ga
lima vadinti slapiausia vie
ta ant žemės, kadangi ten 
per dienų kartais prilyja 
virš 40 colių vandens. Vie
nais metais— 1891 —Khasi 
kalnai buvo patvinę nuo 900 
colių prilyto vandens.

yra
Greitesnis už triušį t

Jeigu kartais kam reikė
tų žinoti, —kuris yra grei
tesnis: kiškis, ar triušis, tai 
atsakymas toks — kiškis 
yra greitesnis už triušį.

Nusipirk Laisvės serą 
— būk nariu didelėj jos lei
dėjų šeimynoje.



fieStas Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian D c.- Pirmadienis, Spalių .1946

Susirgo F. Reinhardt Marin inkų Piki etai Verčia 
Bosus Tartis su Unija

>♦

Truckmanai Atsiekė 
Daugiau Naujų 
Sutarčių

Laisves Koncertas Newyorkieciai Pagerbs 
Gallacher, Anglijos 
Parlamento Narį

Praeitą penktadienį New j bo ir nedamokėto gyvenimo 
sąlygomis.

Pikiete prie samdytojų or
ganizacijos centro, 11 Broad
way, New Yorke, dalyvavo .

Kitoje vie
šu- 

darbininkų,
streikie-

Viduryje praeitos savaitės j 
iš darbo grįžo namo šalčiu ap-i 
sii’gęs Frank Reinhardt’as. Vė-j 
liau jam buvo pašauktas gy-: 
dytojas. Jis vis dar nepasiro-‘ Yorko porto marininkai vienu
do į darbą. Dirba pas Zorlan-kartu išėjo į dvi milžiniškas i

demonstracijas. P a s e k m ės: 
laivų savininkai pranešė CIO 
marininkystės inžinierių uni-; 4,000 marininkų.
jai sutikimą panaujinti dery-; toje, ant Bowling Green, 
bas dėl sutarties. Derybos tu- sirinko
re j o prasidėti spalių 19-tos ry-' reikšdami 
tą. į riams.

Pikietuose, vienu kartu dvie- i 
jose vietose, dalyvavo daug-; 
tūkstantinės minios darbiniu-į 
kų, skendėjančios migloje iš
kabų su marininkų reikalavi
mais ir skundais blogomis dar-

rūbų kontraktorių.Apart chicagiečių, progra
moje dalyvaus Aido Choras, 
diriguojamas Geo. Kazakevi
čiaus, Aido Vyrų Choras, di
riguojamas Prano Pakalniškio, 
Styginis Ensemblis ‘‘Vyturė
lis,” vadovaujamas Rojaus di
džiūno, Sietyno Vyrų Oktetas, 
iš Newark, N. J., diriguoja- 

Kenstavičius, tenoras, ii- mas J. Simelevičiaus, Nicholas 
LKM Dontzoff, žymus akordionistas 

solistas.
Violeta Tamkiūte-Pranckie- 

koncerto akompanistė.
Po koncerto bus šokiai, Pa-/ 

vidis Radio Orkestrą gros šo
kiams.

Tai tokia bus Laisvės kon
certo programa šiemet. Tai 
grynai lietuviškų žymiausių 
talentų programa. Tuojau įsi
gykite bilietus ir nepraleiski
te nepamatę taip nepaprastai 
turiningo koncerto.

Koncertui įžanga $1.00 ir 
j $1.50. Vien tik šokiams 60c.

Dalyvauja Žymiausi Amerikos 
Lietuvių Talentai iš 

Chicagos
Stogis, basas, tai 

lietuvių stiprusis

PO $100 PIETŪS
Praeitą penktadienį pasira- Povilas

International j
Teamsters dar | hūbnas.

kontraktorių,! A- Kenstavičiene, sopranas, 
dvi stambias i *<aipo so,ist6 paskilbusi visoje 

Atlan-|ša,yie-

šė sutartis su 
Brotherhood of 
kelios dešimt 
aptarnaujančių
groserninkų firmas — 
tie N Pacific ir Gristede Bro-' 
thers.

A&P krautuvės atsidary-• 
siančios ateinantį antradienį, j 
Jos neveikė nuo rugsėjo 14--j 
tos. Paliesta buvo 500 krautu- į 
vių didžiajame New Yorke ir į 
artimose apylinkėse, su L 
tūkstančiais darbininkų. San-! . ,
(lėliuose buvo' užrakinta dvy-!^ gastroliavę skersai->silgai 
likos milionų vertės prekių.

Sutartis su A&P firmos kon- 
traktoriais paliečia apie 600 
draiverių ir jų pagelbininkų, 
lokalo 807-to narių.

Gristede sutartyje sugrą
žinama į darbą apie 65 darbi
ninkai, nariai 282-ro lokalo. 
Aptarnauja apie 125 krautu
ves.

šis yra pirmas stambus per
silaužimas po pirmųjų laimė
jimų apie mėnuo atgal. Pasta
rieji gavo maždaug panašias 
sąlygas, kaip ir pirmieji: po 
31 centą daugiau mokesties 
valandai ir penkių dienų sa
vaitę.

Persilaužimas atėjo vyriau
sybei vos tik paskelbus tyrinė
siant streiką. Matomai, išgalės 
išpildyti darbininkų reikalavi
mus buvo visuomet, tiktai už
sispyrimas palaužti darbinin
kus, jų organizaciją, neleido 
samdytojams susitarti.

A&P darbininkai taipgi iš
ėjo laimėtojais. Firma skelbia 
apmokėjusi visiems algas už 
nedirbtą laiką dėl streiko.

Lokalas 807-tas dar tebesi- 
tariąs su Safeway groserių fir
ma, kurios 342 krautuvės taip
gi uždarytos dėl streiko. Me
nama, kad su šia ir su liku
siomis kitomis bus greičiau 
baigta susitarti. Unija rokuo- 
ja, kad su spalių 18-tos laimė
jimais streike likę tiktai apie 
2,400 darbininkų.

Vyriausybės tyrinėjimo pa
staruoju 
reikalauti 
ninkai ir 
kuojama, 
dien sutrukdęs tarp 10 iki 25 
milionų vertės prekybos.

gus metus vadovavęs
Chorui Chicagoje.

K. Abekienč, altas, jiedvi su 
Kenstavičiene dainuoja due- nė, 

' tus.
šie keturi talentai iš Chica- 

i gos yra nepaprastai svarbus 
! dalykas mūsų koncertui. Jie

- Amerikos ir savo talentais ir 
aukštu išsilavinimu visur nu
stebino publiką, šiemet Lais
vės koncerte ir didžiojo New

; Yorko apylinkės lietuviai tu
ri progą juos išgirsti ir pasi
gėrėti jų talentais.

Sietyno Vyru Oktetas, diriguojamas J. Simelevičiaus, 
dalyvaus programoje.

Mačiau Mūsiškius Plaukiant 
“Prieš Srovę”

tek

laiku buvo pradėję 
net ir tūli prekybi- 
industrialistai. Ro- 

kad streikas kas-

Reikalaujant Daugiau 
Mokesties, Bosai Su
riko: “Komunistai”

Atrodo, kad milionai darbi
ninkų po visą šalį bus pavirtę 
į komunistus: pabrango pra
gyvenimas, reikalauja, daugiau 
mokesties. šventa dvasia šiais 
laikais niekas neišgyvena — 
bus jis komunistas ar didžiau- 
sis komunistų priešas-fašistas.

Bet kada New Yorko Miesto 
busų vairuotojai pareikalavo 
daugiau mokesties per savo 
CIO Transporto Darbininkų 
Uniją, vadovaujamą Michael 
J. Quill’o, tai New Yorko Om
nibus Corp, bosas John A. 
Ritchie papliupo riksmu: “ko
munistai nori apiplėšti miesto 
gyventojus.”

Algoms pakelti, sako jie, 
mieste pinigų nėra. Bet di
džiausius puslapius priešdar- 
bininkiškoj spaudoje gauti ap
šaukimui darbininkų komunis
tais pinigų yra.

Išvyksta Savaitei
Mizarienė šią savaitę 
j Pittsburgh*}, Cleve- 
Detroitą ir Chicagą; ji 
savo profesijos reika-

Eva 
vyksta 
landą, 
vyksta
lais. Chicagoje Mizarienė ma
no turėsianti progos dalyvauti 
kai kuriose Meno Festivalio 
pramogose.

Ji grįš kada nors kitą sa- 
vaitę. 

Willie Gallacher, komunis
tas Britanijos Parlamento na
rys, yra atvykęs į Jungtines 
Valstijas, atlankyti Chicagoje 
gyvenančią 
šeima. Ta 
čias sutiko

savo seseių su jos 
proga žymus sve- 

ats i lankyti New

New Yorko komunistai ren
gia svečiui pagerbti ir jo kal
bai išgirsti mitingą šio pirma
dienio vakarą, spalių 21-mą, 
8 vai., Manhattan Center, 34th 
St. ii- 8th Ave., New Yorke.

Mitingas bus tiktai nariams, 
su specialiais pakvietimais, 
kurie duodami, pirmoje vieto
je,
rie yra gavę naujų narių 
ba Daily Workeriui skaityto
jų, kadangi Manhattan Center 
salė, talpinanti tiktai kelis 
tūkstančius žmonių, negali vi
sų miesto komunistų sutalpinti.

tiktai tiems nariams, ku- 
ar-

Paliejo Pieną
Lietuvoje žmonės sakydavo, 

kad vagies melžiama karvė 
paspirianti pieną. Amerikoje 
—viskas techniškiau. Praeitą 
penktadienį Brooklyne pats 
pienas — daug pieno — nuo 
vagies pabėgo. Vogtu sunkve
žimiu su pienu važiuodamas 
jaunas vyrukas įvažiavo į ki
ta mašiną prie Marcy Ave. ir 
Fulton St. Vežimas apdužo, 
pienelis išsitaškė, o vežikas at
sidūrė už grotų. Aršiau, negu 
Baltruvienei!

New

Ji pavadins 
Smith o me-

Spalių 16-tą įvyko
Yorke ban k i etas Waldorf-As
toria viešbutyje atžymėti pra
džią kampanijos sukelti 3 mi- 
lionus dolerių Šv. Vincento li
goninės priedui, 
velionies Alfred
morialu. Kol Smithas gyveno, 
mūsiškiai socialistai jį vadino 
“žydeliu” už tai, kad jis bu
vo įėjęs į Tarybų Sąjungai 
remti komitetą.

Bankieto dalyviai mokėjo 
po šimtą dolerių už pietus, 
kad tuomi sudaryti fondui 
pradžią.

Dviejų tūkstančių darbinin
kų streikas audinius siuvyk
loms pristatančiose firmose 
gal sulaikysiąs darbą tūlose 
moteriškų drabužių siuvyklo
se.

PARDAVIMAI
Pargenąs — 2 mūriniai namai, 

928-930 Liberty Avė. 5 šeimynų, 
kiekvienas neša randos 5225 j mė
nesi, uždarbis 5100 j mėnesi. Kaina 
55500 kiekvienas. Smith, APplegate 
7-0760 -- 7 iki 10 P. M. (238)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių. Koncertų, Bankietų, 
Vettuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

ateičių* su naujausiais įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Te). STagg 2-3842

6,000 
paramą

Du tūkstančiai Greenwich ' 
Village gyventojų pasirašė pe-! 
ticijas, reikalaujančias polici- j 
jos apsaugos nuo valkiozų už
gauliojimo vietos gyventojų 
negrų.

Peter Kapiskas

A TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION. AVENUE 

Tarpe Ten Eyek ir Maujer Bu. 
BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
R II EI NG OLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174 •

kad
Sro-

dra-

pusantro. šimto 
tam baudžiavos 
o mūsų bočiai, 
turėjo visa tai

Ir džiaugiuos pamatęs. O Į džiauninkų 
man vis labai rūpėjo pamatyt, 
kaipgi j'ie plaukia “Prieš Sro
vę,” kaip jie gali paplaukti 
“Prieš Srovę”... O va dabar 
ir mačiau. Plaukė energingai. 
Smarkūs iš jų plaukikai—tie 
mūsų Liaudies Teatro vaidi
los! Iš tikro smarkūs! Dabar 
ir kitam galiu pasakyti, 
jie tikrai plaukė “Prieš 
vę” ir gerai perplaukė.

Juozo Petrulio istorinė
ma—tai sudėtingas kūrinys. 
Tai tau ne kokia komedijukė 
balabaika. čia dalykas rimtas, 
tirštas, realybe pagrįstas. Ir 
tokiam dalykui atvaidinti rei
kia gerų vaidilų, reikia ir įgu
dusių /vedėjų, per d etinių — 
režisierių, muzikos, kostiumų, 
estrados vedėjų. Ir visa tai su
sirado mūsų uolieji meno mė
gėjai — ir jau kelintą kartą 
pasirodė prieš publiką, ką jie 
gali.

Istorinė drama — ne leng
vas dalykas ir, žinoma, ne 
linksmas dalykas. Nelinksmus
ir nemalonius atvaizduoja ji 1 puikiai 
laikus. Mums ne vienam gal ir 
nejauku buvo žiūrėti, kas ta
da dėjosi mūsų gimtojoj ša
ly, prieš kokį 
metų, pačiam 
siutime. Na, 
mūsų senoliai
pergyventi, perkentėti. . .

Vidutiniam piliečiui, įpratu
siam pramogų ir'įkvėpimų ieš
kot lengvos rankos komedijė- 
lėj, kokiam farse ar fantas
tiškoj melodramoj, šitas rim
tas, tikroviškas istorinis kūri
nys gal atrodė išsiblaškęs ir 
nuobodus. Kitam gal atrodė, 
kad jis tikybai daug vietos 
duoda. Gal. . . Bet čia ne ką 
padarysi, kad tikrovė buvo ta
da tokia. O istorinė drama 
fantazijų varinėt negi gali. Ji 
atvaizduoja dalykus taip, kaip 
jie iš tikrųjų buvo arba galė
jo būti.

Vienam, kitam gal nepati
ko liūdna ir tikybiškai nu
teikta dramos, pabaiga. Čia ir
gi istorijos dalykas. Sunkus, 
liūdnas, tragiškas buvo bau-

gyvenimas, kada 
siautėjo palaidoji ponija, val
džios ir dvasiškijos globoja
ma.

Mus tokia drama priverčia 
apsimąstyti ir kai ko pasimo
kyt. Istorija — gyvenimo mo
kytoja. Net ir anais žiauriais 
laikais liaudis ieškojo kokios 
išeities. Ji kovojo, kiek ir kaip 
kada galėjo ir mokėjo. Tuo
metiniai kovos būdai mums 
atrodytų nesąmoningi, pagal 
šių dienu standartus, tačiau 
jie istoriškai teisingi. Ir auto
rius taikliai sugebėjo sukabi- 
nėt įvykių viršūnes, sukurt iš 
jų fabulą ir parodyt visą da
lyką prieš mūsų akis. ,

Tai tiek apie patį kūrinį, 
apie dramos turinį. Kai dėl 
vaidinimo, tai čia dar daugiau 
pliusų. Visur pliusai ir dideli 
pliusąn. Tik pasakykite, susi
mildami, gerai apsisvarstę, 
argi nepasirodė visi vaidilos 
pagirtinai ir paguodžiamai,— 
visi bendrai ir kiekvienas pa
vieniui? Taip, jie pasirodė 

artistiškai, — kai dėl
mėgėjų, ne profesionalų, tai 
ir gan puikiai!

Gal būt, čia nėra nė reika
lo kedenti kiekvieną vaidilą 
paskirai. Išeitų gana vienoda 
eulogijų litanija. Kai man, tai 
jie visi atrodė puikiai. Turim 
atsimint, kad kai kurie vaidi
los nabagėliai turėjo bent po 
dvi, po tris atvaidinti roles. 
Tai netaip lengva. O jie at
vaidino ir gerai atvaidino. 
Stačiai7 stebėtis reikia! Juk 
kiek čia kruopštaus ir sunkaus 
darbo, persirengt, persigrimi- 
ruot ir patapt visai kitu as
meniu !

Ir visa tai padaryta krau
pioj, mėgėjiškoj atmosferoj, 
be tų visų moderninio teatro 
prašmatnybių ir patogumų. 
Juk čia jums ne Brodvė, ne 
Holivudas. Čia viso labo tik 
mūsų kuklios, nedidelės seno
vinės svetainės. Patiems naba
gėliams aktoriams prisieina ir 
scenęrijas tampyti ir rakan
dus, baldus baladot ir net užo- 
dangą ritinėt, aslą šluot...

Flatbush sekcijos gyvento
jai Brook lyne pradės gauti iš 
Catskill kalnų' vandenį bėgiu 
poros savaičių, bet lėšuosiąs 
apie 50 nuošimčių daugiau už 
dabartinį. Sekcija skųsdavosi, 
kad jų vanduo būdavo neska- 
n us.

O, taip, daug kam nepa
tinka, kad mūsų teatrai per
daug ilgai užsitęsia, kad per
traukos labai jau ilgos. Tie
sa. Taip yra. Bet kieno gi čia 
kaltė? Juk ne vaidilų. Jie dir
ba, pluša, skuba, sukaitę, vien 
tik savo pasišventimo ir gerų 
norų varomi. Jeigu jau kas 
kaltas, tai jau greičiau kalta 
publika, kad ji nepadeda mū
sų teatrui medžiagiškai sustip
rėt, bent tiek, kad jis galėtų 
turėt šiokių tokių technikų, 
padėjėjų. Greičiau tada persi- 
kilnotif scenerijos, trumpesnės 
būtų pertraukos ir sklandesnis 
išeitų visas įspūdis.

Mes turime didžiuotis ir 
džiaugtis, turėdami Valentį, 
Kačergių, Byroną, Ventą, 
Ventienę. Rainį, Rainienę, Ju- 
džentą, Feiferienę, Grabaus
ką, Lazauską, Jušką, Dagį, 
Rušinską, taipgi Žuką, Bag
donienę ir net kitatautį Lis- 
sauer’į. Visiems jiems didžiu
lis, nuoširdus dėkui! Tai čia 
dar ne visi Liaudies Teatro 
vaidilos. Jų yra kelis kartus 
tiek, tik jie nevaidino šioj 
dramoj. Jų tarpe irgi yra pui
kių, gabių ir šauniai pasiro
džiusių su savo istrioniškais 
gabumais.

Jeigu mes, publika, parody
tume daugiau susidomėjimo 
mūsų menu, mūsų teatru; jei
gu mes parodytume daugiau 
įkainavimo ir simpatijos mūsų 
menininkams, vaidiloms, dai
nininkams ir kitų meno šakų 
artistams, mes sustiprintume ir 
patį mūsų meną ir jaustumėms 
gyveną pilnesnį, įdomesnį gy
venimą. Mūsų menininkai yra 
nepavaduojama mūsų darbi
ninkiško judėjimo ir bendrai 
mūsų gyvenimo dalis, labai 
svarbi dalis. Be menininkų 
mes nedaug ką pasiektume. 
Visur jie padeda. Padeda gy
vent, padeda kovot. Remkime 
savo Liaudies Teatrą! Remki
me savo teatrininkus, vaidilas, 
menininkus!

Jonas Kaškaitis,

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

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

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOnth 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

i 9—12 ryte
I 1— 8 vakare 

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbinga* laldotnvM

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gėrimą Įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Te). EVergreen 4-8003

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 |ewelt . . . $24^

CAMBRIDGE
x 13 |<wth . . . $2975

17 |*wd» $2473 I

MATIKI
I7)*w«b . I29H

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2178. (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.

TeL Virginia 7-4499
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