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Budenzo Dora.
Klerikalai Ji Šventu Laikė.

Pašalino Raudonbaubi.

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Rugsėjo-Sept. 20, 1947
Louis F. Budenz’as šiuo me

tu patapo beveik šventuoju. Jį 
garbina Chicagos klerikalu 
“Draugas,” jį garbina ir die
vina visi klerikalai del to, kad 
Budenz’as yra FBI tarnyboje.

Budenz’as kadaise buvo ko
munistas ir net ėjo “Daily Wor- 
kerio” redaktoriaus pareigas. 
Dirbdamas “Daily Workeryj,” 
jis, kaip tikras šeškas, pradėjo 
išdavinėti savo draugus 
džiai, ėmė juos skysti ir 
pačiu sykiu slaptai bėgo į 
nyčią priimti “švenuosius 
kramentus.“ , 

val-
tuo

sa

damas iš Konuinistų Partijos

Kitais žodžiais, jis veidmai
niavo, kaip gali veidmainiauti 
nedoriausias žmogus.

Pastaruoju laiku Budenz’as 
išstojo liudyti prieš New Yorko 
miesto važiuotės darbininkų 
unijos veikėją John Santos, ku
rį valdžia nori išdeportuoti dėl 
to, kad jis pasiryžusiai gina 
darbininkų klasės interesus.

Na, ir kas gi buvo toje bylo
je patirta? Patirta tai, kad 
Budenz’as kadaise gyveno su 
kaž kokia Louise Gahen’iūte.

Kai Santos advokatas pra
dėjo Budenz’ą klausinėti, kaip 
ir kada- jis gyveno su paminė
tąja moterimi, tai Budenz’as at
sisakė atsakinėti į advokato 
klausimus, pareikšdamas, jog 
visa tai jį gali įkriminuoti . . .

Dabar bus aišku padoriems 
katalikams, kas yra tasai 
munistų ėdikas ir kokia jo do
ra.

ko-

Beje; teikia nepamiršti ir to, 
t^z’as neapleido Komu

nistų Partijos ir “Daily Worke- 
rio” redakcijos darbo, kol jam 
buvo užtikrinta vieta tūlame 
universitete!

Kai jis gavo algą iš katalikų, 
Budenz’as patapo kataliku ir 
pradėjo atvirai pulti komunis
tus.

Kitais žodžiais, , šis vyras, 
kaip tikras Judošius, parsida
vė už centą.

Ar jį logika prives prie to, 
prie ko privedė biblijišką Ju
desių, tenka palaukti ir pama-

Gerai pasielgė Farm erių Uni
jos prezidentas James Patt.on, 
pavarydamas iš vietos “Natio
nal Union Farmer” redaktorių 
James S. Elmore.

UŽ ką Patton Elmorę pava
rė ?

Už tai, kad pastarasis įdėjo 
savo redaguojamajame laikraš
tyj raudonbaubizmu permirku
sį editorialą.

Elmore pasirinko raudonbau- 
bizmo kelią, 
farmeriai — 
darbo žmpnės—nenori eiti.

kuriuo Ajnerikos 
padorūs ir geri

Amerikoje įvyksta tokių tra
gedijų, apie kurias skaitant 
dažnai žmogui gali plaukai ant 
galvos pasišiaušti.

štai lenkų kilmės berniukas 
■— 14-kos metų amžiaus, Pra
nas Smigelskiukas — užmušė 
vienuolikos metų amžiaus savo 
draugą Jackį Preston tam, kad 
pasirodyti, jog jis, Smigelskiu
kas, nesąs koks nors “sisė,” at
sieit, nesubrendėlis.

Ką tai rodo? ,
Tai rodo, jog su 

draugijiniu gyvenimu 
kas gerai.

Jeigu pas mus gema 
daperos, toki neužaugliai, tai 
jau turime labai ir labai susi
rūpinti.

Tūli laikraščiai, tiesa, reika
lauja 'kuo veikiausiai Smigels- 
kiuką ifžmušti.

Gerai, jį teismas gali nu- 
smerkti mirčiai, bet ar tuo bus 
galima mūsų visuomenė 
syti? Ar tai sumažins 
nalystes?

Abejojame!

mūsų 
ne vis-

toki ne-

patai- 
krimi-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c.

TRUMANO VALDŽIA KURSTO KARĄ, -SAKO VIŠINSKIS
Patvirtinta Mirties 
Bausmė Petkovui

Sofija, Bulgarija. —Auk
ščiausias Bulgarijos teis
mas atmetė apeliaciją Ni- 
kolo Petkovo, tariamo 
“valstiečių” vado, kuris bu
vo pasmerktas pakarti už 
sukilimo sąmokslą prieš 
Tėvynės Fronto valdžią. 
Teisme buvo parodyta, kaip 
Petkovas su tūlais fašisti
niais karininkais planavo 
nuversti šią valdžią.

Republikonai Nenori 
Kongreso Sesi jos 
Kainom Pažabot

Washington. — Joseph 
W. Martin, republikonas 
kongreso atstovų rūmo pir
mininkas, pareiškė, kad ne
są reikalo šaukti specialę 
kongreso sesiją brangeny
bei suvaldyti. “Be to, aš ne
žinau, ką galėtų kongresas 
padaryti”, pridūrė kongres- 
manas Martin, atsakyda
mas į reporterių klausimą.

Republikonas senatorius 
Ralph Flanders, vienas iš 
vadinamų “brangenybės ty
rinėtojų,” priešinosi siūly
mams vėl įvesti kainų kon
trolę. Pasak Flanderso, “tai 
'būtų nusikaltimas prieš 
verslo laisvę, jeigu mes pa
siduotume valdžios kontro
liuojamai ekonomijai.”

Camdeno Laivastačiai 
Laimėjo 12 c. Priedą

Camden, N. J. — 'CIO 
laivastačiai laimėjo pustre
čio mėnesio streiką prieš 

N. Y. Shipbuilding kompa
niją. Jie išgavo po 12 cen
tų priedo valandai, o dir
bantiems nuo kavalkų pa
kėlimą algos pusdevinto 
nuošimčio.

VIESULAS KLIUDO 
LOUISIANA

Miami, Fla. — Siautęs 
pietinėje Floridoje viesulas 
persimetė į Louisianos val
stiją ir padarė didelių nuo
stolių pajūriniuose jos mie
stuose.

Philadelphia, Pa
Mirė Andrius Kupčiūnas

Ketvirtadienį, rugs. 18, 
mirė senas* Laisvės skaity
tojas Andrius Kupčiūnas, 
gyvenęs po num. 4702 Mel
rose St. Kūnas pašarvotas 
Liet. Draugijų name, 4647 
Melrose St. Laidotuvės į- 
vyks pirmadienį, rugs. 22 
d., 10 vai.

Velionis paliko liūdesyje 
sūnų Vaclovą. Laidotuvių 
pareigomis rūpinasi grabo- 
rius Charles J. Roman.

Šią žinią telefonu prane
šė Reikauskas.

Kas nors kur nors su mūsų 
draugijiniu gyvenimu nėra ge
rai.

Sovietų Delegatas Višinskis Reikalauja Baustinai 
Uždraust Karinę Propagandą; Smerkia Trumaną ir 
Marshallą už

Flushing Meadows, N. Y. 
—Andrius Višinskis, Sovie
tų užsienio reikalų minist
ro pavaduotojas, rugs. 18 
d. smerkė prez. Trumano 
valdžią kaip karo kurstyto
ją prieš Sovietus ir drau
giškus jiem kraštus.

Kalbėdamas Jungtinių 
Tautų seime, Višinskis kar
tu pasiūlė rezoliuciją, rei-

ANDRIUS VIŠINSKIS 
Sovietų Užsieninio Ministro 

Pavaduotojas 

kalaujančia “baustinai už
drausti kriminalę naujo ka
ro propaganda, kurią reak
cininkai skleidžia tūlose ša
lyse, ypač Jungtinėse Vals
tijose, Turkijoj ir Graiki
joj per visokią snaudą, ju
damuosius paveikslus ir 
viešus pareiškimus.”

Tarp amerikonų, kurs
tančiu į atominį kara prieš 
Sovietu Sąjunga. Višinskis 
suminėjo republikoną Joh- 
ną F. Dullesa, užsieninės 
Trumano politikos patarė
ją: Charlesą Eatoną, re
publikoną pirmininką kon
greso komiteto dėl užsieni
nių reikalų: demokratą se
natorių Brieną McMahoną 
ir visą eilę kitų karinių pro
pagandistų.
'Korporacijos Veikia Kari

niame Sąmoksle
Višinskis pusantros va

landos kalboje sakė, jog 
kariniame sąmoksle veikia 
Morganas, * R o c kefelleris, 
Fordas ir, tokie fašistuo- 
iančiu, geltonųjų laikraš
čių leidėjai, kaip Hearstas, 
McCormick’as ir kiti. Ka
rinėje propagandoje prieš 
Sovietus taipgi dalyvauja 
monopolinės a m. e r i konų

įvedama Verstinas Darbas 
Anglijos Darbininkams

London. — Anglijos val
džia pradeda vykdyti savo 
patvarkymą, kuris versti
nai įsako darbininkams 
dirbti būtinai reikalingose 
pramonėse. Kas neklausys 
valdžios įsakvmo. bus bau
džiamas piniginiai bei kalė
jimu, kaip įspėjo darbo mi
nistras George Isaacs. Ta-
čiaus būsiąs duodamas dar- matydami pavojų, 
bininkams platokas pasirin
kimas, kuriose iš svarbiųjų 
pramonių jie norėtų dirbti.

Jungtinių Tautų Įstatymų Laužymą
la

Marshall Sumanymas Veto Teisei Aprėžti Priešingas 
Jungi. Tautų Konstitucijai, Kaip Nurodė Višinskis

taikomas 
— pareiš- 
0 Truma- 
Marshallo

korporacijos, tame skaičiu
je Westinghouse, du Pont, 
General Electric, Standard 
Oįl, kurios daro ir atomi
nius tyrinėjimus, pagal Wa- 
shingtono' valdovų užsaky
mus. — Trumano valdžia 
neslepia atominių sekretų 
nuo jų.

Trumano Mokymas ir 
Marshallo Planas

Marshallo planas vakari
nės Europos kraštams yra 
tiktai kitas “Trumano mo
kymo vertimas, 
vakarų Europai, 
kė Višinskis. — 
no mokymas ir 
planas ypač ryškiai laužo 
Jungtinių Tautų organiza
cijos principus.”

Amerikos valdžia, kari
niai remdama Graikijos ir 
Turkijos valdovus “prieš 
komunizmą”, apeina Jungt. 
Tautas.

“Marshallo planas siekia 
su, Anglijos ir Franci jos 
pagalba visiškai perskelt 
Europą į dvi priešingas sto
vyklas — nustatyt eilę va
karinės Europos kraštu 

■ prieš ^rytinę Europą, o ypač 
prieš Sov. Sąjungą.— kaip 
nurodė Višinskis.—Tuo pa
čiu laiku planuojama pa
vartot vakarine Vokietiją 
ir sunkiąja vokiečių pra
mone (Ruhr), kaip vieną 
svarbių ekonominių papė
džių amerikonams įsigalėti 
Europoj, visai nekreipiant 
dėmesio į‘< tautinius reikalus 
kitų kraštų, skaudžiai nu
kentėjusių nuo nacių.”
Jungt. Tautų Seimo Nuta

rimo Laužymas
“Jungtinių Tautų seimas 

1946 m. gruodžio 11 d. nu
tarė, jog parama kitoms 
šalims niekuomet neturėtų 
būti vartojama, kaip politi
nis įraifkis”, — priminė 
Višinskis. O Marshallo pla
ne žadama vakarinei Euro
pai parama yra aiškiausias 
politinis įrankis, nekalbant 
apie “pagalbą” Graikijai ir

Chinų Komunistai Gręsia 
Apsupt Chiango Sostinę

Nanking. — Chinų ko
munistų armija* per kelias 
dienas numaršavo 400, my
lių pirmyn iš Šantungo pus
salio į vidurinę Chihiją, 
p r a s i v e ržė per didžią 
Yangtze upę, puola kiuki- 
ang miestą ir grūmoja ap
supti Chiang ' Kai-sheko 
tautininkų valdžios sostinę 
Nankingą. Tautininkai, 

uždarė 
naktį visus įvažiavimo-įėji- 
mo kelius į Nankingą, a- 
part trijų, kuriuos Chiango’

Marshallo planas siekia 
padaryti “visus tuos kraš
tus tiesiogiai priklausomus 
nuo Amerikos monopolinių 
biznių, kurie stengiasi iš
vengti ateinančio krizio per 
pasmarkintus išgabenimus 
susikaupusių dirbinių ir ka
pitalo į Europą,” pridūrė 
Višinskis.

Karo Pelnai
Karas labai pelningas 

biznis amerikinėm korpo
racijom. Per 5 Antrojo pa
saulinio karo metus tos 
korporacijos gavo $42,300,- 
000,000 gryno pelno po tak
sų išmokėjimo;’o per 5 me
tus pirmiau (1935-1939 m.) 
jų pelnai buvo tik $15,300,- 
000,000, kaip parodė Višim 
skis, vartodamas Amerikos 
valdžios apskaičiavimus.

Atominė Monopolija
Amerika vis gaminasi 

atomines bombas, nepaisant 
Jungtinių Tautų seimo nu
tarimo nei “pasaulinės sąži
nės”, sakė Višinskis. Ame
rikinis planas atomų jėgai 
kontroliuoti pasaulyje siūlo 
kituose kraštuose pažaboti 
atominę gamybą, net civi
liams reikalams, skverbtis į 
ekonominius tų kraštų rei
kalus ir faktinai šnipinėti 
prieš juos. Bet Amerika pa
silaiko sau atominių ginklų 
monopoliją, dirba vis dau
giau atominių bombų.

Amerikonai su savo šali
ninkais atmetė Sovietų siū
lymus uždrausti atominių 
ginklų vartojimą ir panai
kinti jau gatavas atomines 
bombas. Tokiu būdu Ameri
ka paralyžiuoja visą nusi
ginklavimo reikalą, 
sydama Jungtinių 
seimo nutarimų.
Marshallas Bando

Saugumo Tarybą
Marshallas siūlė sudaryti 

nuolatinį Jungt. Tautų Įei- 
mo komitetą, kuris turėtų 
varžyti penkių didžiųjų tal
kininkų veto (atmetimo) 
teisę Jungtinių Tautų Sau
gumo Taryboje. “Tai yra 

nepai- 
Tautų

kariuomenė ypač budriai 
saugo.

Komunistai apėjo Nan
kingą su plačia apygarda iš 
šiaurės, iš vakarų ir iš 
pietvakarių ir gręsia už- 
daryt tautininkams pietinį 
šoną Nankingo keturkam
pio. Tuomet Chiang Kai- 
sheko sostinė būtų apsupta 
visomis pusėmis, apart jū
ros.

Tuose ofensyvo žygiuose 
dalyvauja 80,000 chinų ko
munistų, kuriems vadovau
ja generolas Liu Po-Cheng.

ra------------------------------------------
aiškiausias, nelemtas ma
nevras apeiti Saugumo Ta
rybą”, užreiškė Višinskis.

Kas liečia Sovietus, tai 
jie pasižada stiprinti ir pla
tinti tarptautinį bendradar
biavimą pagal Jungt. Tautų 
konstituciją, užtikrino jis.

Višinskis smerkė Holan- 
diją už karą prieš Indonezi
ją, o Angliją ir Ameriką

I

GEN. GEO. MARSHALL 
Amerikos Valst. Sekretorius 

už jų kariuomenės laikymą 
Egipte, Transjordane, Grai
kijoj ir Chinijoj.
Išmislai prieš Jugoslaviją, 

Bulgariją ir Albaniją
Marshallo įtarimai, būk 

Jugoslavija, Bulgarija ir 
Albanija remia graikų 
partizanų karą prieš mo- 
narchistų valdžią, yra pa
remti išmislais ir melais, 
kaip tvirtino Višinskis. A- 
pie 50 nuošimčių pačios 
Jungtinių Tautų komisijos, 
tyrinėjusios Graikijos skun
dus, nerado jokių faktų 
tiem įtarimam paremti.

Kurstydama karinį ūpą 
prieš Sovietus, Trumano 
valdžia vis smarkiau gink
luojasi ir savo šalininkus 
ginkluoja Pietinėje Ameri
koje ir kitur. Tuo pačiu lai
ku, Amerikos valdininkai 
šaukia, būk jiem gręsiąs 
“užpuolimo pavojus” iš So
vietų pusės. Anot tos patar
lės, “jie patys muša ir pa
tys rėkia”, pridūrė Višins
kis. ■

J i š kartotinai smerkė 
“beprotiškus” amerikonų 
planus užviešpatauti pa
saulį. .

Suimta Tūkstančiai Chinų 
Studentu ir Darbininkų

Nanking. — Chiang Kai* 
sheko Chinijos policija' ir 
kariuomenė padarė urmi
nes ablavas prieš studentus, 
profesorius ir darbininkus 
ir z areštavo tūkstančius 
žmonių, kuriuos apšaukė 
“komunistais.”

Vidurinėje Chinijoje, per 
kurią dabar žygiuoja chinų 
komunistų armija, išsivystė 
platus žmonių bruzdėjimas 
prieš Chiang Kai-sheko val
džia, v

1

Jugoslavai Pasipiktinę 
Anglais-Amerikonais

Triest. — Jugoslavijos 
valdininkai sakė, jog Ame
rikos kariai, traukdamiesi 
iš priskirto Jugoslavijai Is- 
trijos pussalio ruožto, plė
šė, mušė jugoslavus, degino 
jų namus ir sunaikino ligo
ninę. Jugoslavų mažuma, 
atitekusi Italijai, skundžia
si, kad fašistai daro prieš 
juos pogromus anglų-ame- 
rikonų akyse.

Anot Sovietų, Amerika 
Trukdo Vienos Valdžios 
Sudarymą Korėjai

Seoul, Korėja. — Sovie
tiniai atstovai bendrojoj a- 
merįįconų - Sovietų komisi
joj įtarė, jog Amerikos de
legatai daro / visokias kliū
tis, kad tik negalėtų būti 
įsteigta viena tautinė val
džia visai Korėjai. Gal a- 
merikoriai, girdi, planuoja 
visuomet patys viešpatauti 
savo užimtoje pietinėje to 
krašto' pusėje. Amerikonų 
generolas Al. Brown atsa
kė, kad Amerika nori suda
ryti valdžią iš visų korėjie
čių partijų (taigi ir iš tų, 
kurias Sovietai laiko fašis
tinėmis). Sovietų atstovai 
siūlo tiktai demokratinių 
partijų valdžią. Tame ir y- 
ra pamatinis ginčas tarp 
amerikonų ir Sovietų.

Sovietai įspėjo Iraną 
Vykdyt Sutartį

Teheran, Iran. — Sovietų 
vyriausybė atsiuntė Tranui 
antrą notą, reikalaujančią 
vykdyt 1946 metų sutartį, 
kuri leidžia Sovietam išvys- 
tyt ir naudot žibalo pramo
nę šiaurinėje to krašto da
lyje už tinkamą atlyginimą 
Tranui.

REPUBLIKONAI PAVA
RYSIĄ MILIONĄ VAL
DŽIOS DARBININKŲ

Washington? — Republi- 
konų vaidai planuoja paleist 
dar milioną valdinių darbi
ninkų ir tarnautojų, kaip 
pranešė republikonas sena
torius George Aiken, senato 
komiteto narys išlaidoms 
mažinti. Jis kritikavo Tru- 
mano valdžią, kad jinai šie; 
met paleido tiktai 186,318 
savo darbininkų - tarnau
tojų.

DEPORTAVIMUI SUIM
TAS FEDERACIJOS 

NARYS

Minneapolis. — Ateivy- 
bės valdininkai areštavo 
Peterį J. Warhol’ą, Darbo 
Federacijos unijos narį, ir 
ketina deportuot jį iš Ame
rikos, kaip įtariamą komu
nistą. .

4'
r -'L; ■■ ■ •

ORAS.—Būsią šilta.
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Amerika ir Nepriklausomos Šalys
Visiems dabar aišku, kad po taip vadinamu “Grai

kijos klausimu” slypi planas paveikti visas Balkanų ša
lis. Bulgarijos, Rumunijos, Vengrijos ir Albanijos liau
diškos demokratijos neduoda ramybės tiems, kurie tiki, 
kad visur be jokios išimties turi viešpatauti kapitalisti
nė santvarka. Ir jeigu kokiu nors būdu būtų galima tose 
šalyse kapitalo jėgas atsteigti ir sustiprinti, niekas ne
kalbėtų apie Graikijos kaimynų griekus. Tegul, pavyz
džiui, Vengrijoje, vietoje Rakosi valdžios vadelės paten
ka į naujo fašisto Horty rankas, viskas bus puiku!

Kita “bėda”, tai kad seniai išbandyta priemonė, po 
šio karo visur sustiprinti kapitalizmų, nepavyko. Tai 
huverinė priemonė. Po pirmojo karo ji buvo labai pasek
minga Vengrijoje ir kitur. Pagalba pašalpos Amerika 
galėjo ištaškyti demokratinės liaudies pastangas žygiuoti 
į socializmą. Dabar tas pats buvo bandyta, bet jau nebe
pasisekė.

Ir dabar tebegalvojama apie įvairiausius būdus dėl 
atsteigimo ir sustiprinimo pilnos kapitalizmo galios viso
je Europoje. The New York Herald Tribune kolumnis- 
tas Walter Lippman turi savotišką planą. Jis kritikuoja 
m)ūsų vyriausybę, kad jinai neapgalvotai pradėjus *Bal
kanų ir kitų šalių “laisvinimą”. Tuoj po karo, sako šis 
didelis galvočius, reikėjo sukoncentruoti visas jėgas ant 
“iškrapštymo” Sovietų Armijos iš tų šalių. Kol ten ran
dasi tos armijos įgulos, kvaila, grrdi, norėti arba tikėtis, 
kad Sovietai nedarys tų šalių gyvenime jokios įtakos. 
Dar ir dabar, jo supratimu, nė per vėlu šį būdą išbandy
ti. Kaip greitai iš terw pasitrauks Sovietų Armija, taip 
greitai, jo supratimu, tos šalys sugrįš prie kapitalistinės 
dvasios šventos.

Bet kad “iškrapštyti” Sovietų Armiją iš tų visų ša
lių tai, aišku, reikia ir Amerikos, ir Anglijos armijai iš
sikraustyti iš okupuotų šalių. Lippman teigia, kad taip 
reikėtų padaryti. Pavojaus esą, bet ne per daugiausia. 
Ištraukdamos savo ginkluotas jėgas, Amerika ir Angli
ja turi strategiškose vietose įsisteigti tvirtus ginkluotus 
punktus. Jei Sovietai vistiek dar “nepaliktų tų šalių ra
mybėje”, iš tų punktų mes ir anglai galėtumėme juos 
pulti ir pamokyti, kaip ant svieto gyventi!

žodžiu, viskas turi būti daroma, kali visas šalis, ku
rios šiandien broliaujasi su Tarybų Sąjunga, paversti 
Graikijomis ir Turkijomis. Jos visos' turi mūsų klausyti 
ir tiktai kapitalistiškai tvarkytis. Kad tai yra atviras 
kišimasis į svetimųjų šalių vidinius reikalus, tai mūsų 

. Lippmanams nesvarbu.
i ------------------------

Nubausta Florida
Baisus viesulas iš jūrų užsisuko ant Floridos ir pa

liko dviejų šimtų mylių ruožtu sugriautus namus, išvar
tytus medžius, tūkstančius žmonių be pastogės.

Šis baisus sugriovimas pavaizduoja. tiktai mažytę 
dalelę to, ką paliko Europoje didžiojo karo viesulas. 
Floridos audroje žuvo tik keletas žmonių, Europoje gi 
krito milijonai!

Tie, kurie taip ištroškę naujo karo, turėtų važiuoti 
Floridon pamatyti nors menkutę sugriovimo vaizdo da
lelę. ______________

Jungtinių Tautų Reformavimas
Mūsų valstybės sekretorius Marshall pereitą trečia

dienį pasakė Jungtinių Tautų Asamblėjoje (seime) ilgą 
prakalbą ir patiekė visą eilę pasiūlymų dėl Jungtinių 
Tautų reformavimo. Visi jo pasiūlymai turi vieną tik
slą: Susiaurinti Saugumo Tarybos galią ir teises. Pa
laipsniui bandoma visą galią perkelti į Asamblėją.

Kodėl mūsų šalies vadovybė taip įsimylėjus į Asam
blėją, o taip nepatenkinta Saugumo Tarybos veikla?

Dalykas tame, kad Jungtinės Tautos buvo sumany
tos ir sukurtos kaipo nauja tarptautinė organizacija, 
skirtinga nuo buvusios Tautų Lygos. Į naujosios organi
zacijos pamatus padėtas supratimas, kad visais pagrindi
niais taikos išlaikymo klausimais penkiosios didžiosios 
valstybės turi'susitarti ir veikti išvien. Tam suorgani
zuota Saugumo Taryba. Jon automatiškai įeina penkios 
didžiosios valstybės (Anglija, Jungtinės Valstijos, Fran- 
cūzija, Chinija ir Tarybų Sąjunga), o šešis narius išren
ka Asamblėja. Šioje Taryboje kiekvienas svarbesnis ta
rimas turi turėti visus penkis didžiųjų valstybių balsus. 
Vienos kurios valstybės balsavimas prieš reiškia klausi
mo atmetimą. Taip sakant, didžiosios valstybės turi vė
lavimo teisę. Ta teise gali Raudotis tiek Tarybų Sąjun
ga, tiek Amerika. Joks nutarjjnas negali prąeiti prieš 
kurios nors didžiosios valstybės valią.

Asamblėjoje gi tarimai daromi balsų dauguma. 
Amerika, turėdama su savim abiejų Amerikų bloką ir, 
dar kokį tuziną kitų šalių, jai prasiskolinusių, aišku, turi 
Asamblėjoje tokią jėgą, prieš kurią negali jokia šalis 
pasipriešinti. Kitais žodžiais, galią perkėlus į Asamblė
ją, Amerika pasidaro Jungtinių Tautų bosu. Tai aišku, 
kaip diena. Jokios gražiai nušlifuotos kalbos tos tiesos 
pegali paslėpti. Tai puikiai žino mūsų valstybės sekreto
rius ir jo patarėjai, tai gerai supranta Tarybų Sąjunga 
ir visos šalys.

Sekr. Marshall storai pabrėžė, kad jis savo padarytų 
pasiūlymų laikysis ir šioje Asamblėjos sesijoje bandys

Mes lietuviai, gyvenan
tieji išeivijoj, dauguma ap
sigyvenom J .V. Amerikoje. 
Turėjome apleisti savo gim
tąją šalį - tėvynę - močiutę 
Lietuvą. Ar daug iš mūsų 
žinome, kodėl reikia bėgti 
iš savo šalies ir ieškoti gy
venimo?

Dabartiniu laiku laikraš
čiai užpildyti visokiomis ži
niomis apie pabėgusius iš 
Lietuvos. Mes, kurie senai 
apleidome Lietuvą, skaito
me žinias, ir kai kurie aša
ras braukiame skaitant a- 
pie “graudžius įvykius.” Iš
rodo: Oi kaip skauda šir
dį tiems, kurie buvo pri
versti bėgti palikus savo tė
vynę! Na, o kaip su tais, 
tai yra su mumis, kurie se
niau'iškeliavome svetur gy
venimo ieškoti? Ar neskau
du buvo palikti tėvynę?

Teko klausti daugelio ir 
teigiamo atsakymo negavau 
iš tų, kurie atžagareiviškus 
išsireiškimus darė. Su pir
meiviškais protais žmonė
mis besikalbant išsireiški
mai yra tenkinanti.

Didelis skirtumas. Tokiai 
situacijai glūdint, mes, lie
tuviai, kurie šiek tiek su
prantam, perdaug aplei
džiame šį klausimą ir nenu- 
rodome savo klasėj esan
tiems lietuviams, kokia gy
venimo eiga buvo pirmiau 
ir kokia dabar yra. Faktas 
yra, kad daug sunkaus dar
bo žmonių remia ne savo 
draugus, bet tikrus išnau
dotojus, imant domėn tą, 
kad yra daug tikinčių į tai, 
kad ponai Rūpinasi išvaduo
ti darbininkus iš bolševi
kiškos Tarybų Lietuvos. 
Labai naujas dalykas... po
nai nori išliuosuoti darbi
ninkus iš priespaudos.

Gyvenam tpkiam laiko
tarpyje. Nauja gadynė pra
švito. Visų klasių žmonės 
tą mato. Visi domėjasi, visi 
susirūpinę^ tuomi.

Didelis skirtumas. Seniau 
žmogus ištaręs pirmeivišką 
žodį buvo nubaustas, dabar 
jau girdime, kad kąi kurio
se šalyse baudžia žmogų už 
atžagareivišką veikimą.

Gyvename tokiame laiko
tarpyje, kad galim matyti 
naują gadynę prašvitus; 
galim matyti, kad ir ta 
nauja gadynė gali būti už
gesinta.

Žiburys pats neprašvinta 
ir pats neužgęsta. Mylintie
ji šviesą deda pastangas, 
kad šviestų. Keista yra, kad 
yra tokių žmonių, kurie no
ri, kad šviesa būtų užge
sinta. O yra dėlto, kad čia 
eina kalba ne apie žvakę 
ar kitą kokią elektrinę švie
są. Čia kalba eina apie są
monės šviesą.

Tikiu, jog yra daug lie- 
vių šioje šalyje, kurie bū
dami Lietuvoj daug prisi
dėjo prie gesinimo sąmoni
nęs šviesos. Aš, šių žodžių 
rašė j as, buvau tuomet to
kiam sųkuryje. Atkeliavęs į 
šią tolimą šalį ilgai’dar ne

Jungtines Tautas reformuoti. Jei taip bus, tai Jungtinės 
Tautos pateks į pirmą rimtą krizę. Beveik netenka abe
joti, jog jei užsispirs, Amerika savo pasiūlymus praves: 
Kaip jau sakyta, jai bus nesunku gauti daugumą balsų.

Bet kas toliau? Kaip į tai atsineš Tarybų Sąjunga 
ir kelios kitos šalys, kurios sutinka su jos nusistatymu?

Komercinėje spaudoje keliamas klausimas, kad rei
kia eiti iki'galo ir priversti iš Jungtinių Tautų Tarybų 
Sąjungą ir jos šalininkes pasitraukti. Ir be jų tarptautinė 
organizacija galėsianti gyvuoti ir pasaulyje taiką išlai
kyti. . .

Jei ši mintis paimtų viršų, tai Jungtinės Tautos, kaip 
dabar yra ir kaip buvo suorganizuotos, liautųsi gyvavu
sios. Pasaulinės Organizacijos nebebūtų. Pasaulis būtų 
perskeltas į du lageriu. Visas taikos reikalas atsidurtų 
didžiausiame pavojuje. Vietoje laukiamo nusiginklavimo, 
ginklavimosi našta dar sunkiau užgultų aht Amerikos
ir viso pasaulio žmonių.

Reikia, tačiau, turėti vilties, kad sveikas protas pa
ims viršų ir Jungtinės Tautos bus išgelbėtos. •

supratau vertę laisvos ša-i’ 
lies.

Pasitaikė susidraugauti 
su pirmyn ' žengiančiais 
draugais, prasivėrė uždan
ga, pro kurią matosi tas 
skaudus paveikslas, kodėl 
turėjom bėgti iš Lietuvos; 
Užtai skaudus, kad neži
nant priežasties reikėjo ap
leisti savo šalį. Tie, kurie 
dabar pabėgo, graudina sa
vo širdis. Jie mato priežas
tį. (Bet didelis skirtumas 
tame, kad, kaip žinoma, 
daugelis bėgo piktumo ap
imti.)

Priežastį mums aiškina, 
būtent, kad karas daug iš
ardė ir bekariaujant takie 
vadovai užėmė, kurie neži
no geros tvarkos. Žinantie
ji gerą tvarką turėjo bėg
ti.

Juokas įr pikta klausyti. 
Girdėjau kelis iš tų pabė
gusių sakant neva prakal
bas. Gaila, kad daugelis tų 
melų ir makHorysčių nesu
pranta ; melavimas labai 
aiškus.

Iš dviejų girdėtų prakal
bų po vieną melą čia pažy
mėsiu. Vienas sako: “Da
bar Lietuvoj turintieji val
džią naikina tuos, kurie 
priešingi. Atsitiko vienur 
taip, kad tėvui išlupo širdį 
ir grūdo sunui į burną ir 
uždusino iki mirties.” Taip 
kalbėjo kunigas P.

Kiek vėliau kitas bėglys 
kalbėjo apie padėtį dabar 
Lietuvoje. Sako: “Papasa
kosiu, kokie buvo rinkimai 
Lietuvoje į valdvietes. Kan
didatų į urėdus ant popie- 
ros vardai susidėjo vien iš 
komunistų, na, ir kokiems 
galams užrašyta iškaba bal
savimo vietoj, liepianti bal
suoti už ištikimus. Aš at
ėjau balsuoti, ) pažiūrėjau, 
kad liepia balsuoti už ištiki
mus. Parodydamas, kad 
balsuoju už vieną, pabalsa
vau, o kitus balotus nume
čiau ir paspyriau su koja. 
Tuoj užklausė manęs, ką 
aš čia darau. Atsakiau: ‘Jie 
nėrą ištikimi’.” Apie* jokią 
bausmę kalbėtojas nesakė.

Tokios rūšies paaiškini
mas publikoj iššaukė juoką 
ir iš' tų, kurie pritarė. Kal
bėtojas, žinoma, jautėsi di
džiu, būk čia pasakė svar
bų dalyką. Mat, kai kurie 
delnais plojo.

Man klausant išrodė, jei
gu taip buvo, tai Lietuvos 
valdžia ' perdaug švelni. 
Jungtinės Valstijos gana 
nuolanki šalis, tačiau, tokį 
balsuotoją, kuris atėjęs bal
suoti mėtytų balotus, spar
dytų, skaudžiai baustų.

Važinėdami po kolonijas 
tokias nesąmones pasakoja 
ir renka pinigus. Daugelis 
duoda pusėtiną aUką. Jeigu 
duotų-aukautų tokie, kurie 
galėtų užimti vadovystę 
Lietuvoj, nesistebėčiau. Bet 
tokie ne aukauja. Aukauja 
tik vargo žmoneliai, kurie 
suklaidinti.

Nauja gadynė prašvito

dėk darbininkų. Gaila, kad 
dar didelė dalis lietuvių 
datbininkų nemato ir dar 
tiki ponams, būk tik ponai 
gali valdyti. Išvaryti išlie
tų skundžiasi... įvykis ste
bėtinas, ponai vargą ken
čia. O kol darbininkai var
gą kentė, ponų nebuvo pa
bėgusių.

Dar prieš karą vienas 
man pasakojo įspūdžius: ką 
jis matė ir girdėjo Lietuvo
je. Sako: “Ponai Kaune ū- 
žia prabangoj. Ant kaimų 
ūkininkai neteko savo ūkių, 
visi ūkiai užstatyti už pas
kolas Ūkio Bankui. Kalba, 
kad karas tuoj prasidės, 
kad kariauti juž Lietuvą. 
Mes pirmiausia eisim užka
riauti arba išardyti Ūkio 
Banką ir tada tik kariau
sim už Lietuvą.”

“Naujienose” telpa laiškų 
pabėgėlių iš Lietuvos. Nėra 
nei vienam laiške parašyta 
apie artoją bernelį ar rugių 
griebikę mergelę, pabėgu
sią. . Rašo vis apie ponus, 
aukšto rango ypatas.

Dabartiniu laiku šių die
nų eiga labai nepaprasta. 
Darbininkiškoj spaudoj žiū
riu diskusijos, kaip gauti 
spėką gintis, idant nepra
rasti laisvės, kokią .turime, 
arba gerint būvį. Spėka yra 
organizuotam kūne. Tūli 
mano, kad kai kuriuos gali
ma pritraukti su zabovom 
(žaidimu, sportu). '

Reikia žinoti, kada žmo
gus visu kuom apsirūpinęs, 
žaislai'patys savaime atsi
randa.

Mums reikia skleisti dau
giau žinojimo,, daugiau pa
mokinančių susirinkimų, 
daugiau aiškinimo. Situaci
jos aiškinimas gali būti vi
sokiais būdais: scenos vai
dinimais, dainomis, ir t.t. Į 
scenos veikimą jeigu jauni
mas bus įtrauktas, bus nau
dos. Su sporto veikimu, tai 
kai vėjas: gali pūsti čia ir 
ten.

J. V. Raškevičius.

REIKALAUJA KAINŲ 
KONTROLĖS

Boston. — Visa eilė dar
bininkų ir vartotojų orga
nizacijų atstovų, liudydami 
kongresiniam t y r inėtojų 
komitetui, reikalavo vėl į- 
vest valdinę -kainų kontro
lę.

Labai Svarbus Paraginimas 
N. J. Piliečiams

Niū Džiorzės valstijoje 
kaip' ir daugely kitų valsti
jų, vęikia Pažangiųjų Ame
rikos Piliečių organizacija 
(Progressive Citizens of 
America), broliškai susi
jungusi su N. J. Neprigul- 
mingųjų Piliečių Lyga, (N. 
J. Independent Citizens 
League). Tos dvi organiza
cijos rūpinasi išjudinti 
Amerikos mases, kad galė
tų geiTaiv reaguoti į užgu
lantį jas gyvenimo sunkėji- 
mą.

Šiuomi raginame visus N. 
J. piliečius tuojau užsiregis
truoti savo miesto įstaigoje. 
Liko tam tik kelios dienos 
— iki 25 d. rugsėjo. Kurie 
nuolatai balsavo kasmet, 
tiems registruotis nereikia: 
jie gali balsuotų kada tik 
reikia. Už- tat grįžę iš tar
nybos kariai ir visi tie pilie
čiai, kurie dar nėra balsavę, 
privalo, nedelsiant, tuojau 
užsiregistrūot. Niūvarke — 
Hall of Records salėj, High 
& Market Sis., iki 25 d. 
rugsėjo, nuo 9 ryto iki 9 v. 
vak.

Susirinko
gražus vizitininkų būrelis. 
Inteligentiškai sveikinamės 
švenčių, padoriai girkšno- 
jame.

Pačiam įkaitime cvinkt į- 
eina dar vienas yizitinin- 
kas. Ūsai nuo peties iki pe
ties, sprandas — bažnyčios 
piliorius, akys žvairuoja, 
blizga. Įėjo vizitininkas, 
tuoj mane į glėbį, apsuko, 
pabučiavo, palinkėjo viso
kių gerovių.

— Brolyti, koks su sulie
sėjęs, — pagaliau suriko, a- 
tidžiai į mane pažvelgęs. — 
Gal tau žmona valgyt ne
duoda? Nagi atrodai šiek 
tiek ir trumpesnis. Buvai 
man taip iki nosies; o da
bar, žiū,—nė iki pečių ne
besi...

Vizitininkas dar kartą 
mane pasigriebė, pamatavo, 
apsuko ir stumtelėjęs palei
do.

Čia paėmė į nagą mano 
žmoną: pabučiavo i alkūnę, 
paėmęs už šonų papurtė.

— Išpiltai, išpiltai, po
niute. Vyras riečiasi, bet 
jau jūs... ačiū dievui. Greit 
pro duris nebeįeisit. Na, ką 
gi: sveikinu švenčių, linkiu 
plisti... che-che...

Apgrumdė vaikus. Vieną 
pagriebęs, bakstelėjo ūsais 
į žandą, kitą pagriebęs...

— O kur trečias? Juk 
tris turėjai, — klausia.

— Amžindien neturėjau, 
— ginuosi.

— Kaip neturėjai? — iš
vertė akis vizitininkas.

Čia pasišovė vienas sve
čias, išgelbėjo.

— Laukia trečio, — pa
aiškino svečias.

Vizitininkas nusikvatojo, 
pliaukštelėjo pirštais...

— Kaži... — paabejojo.— 
Riečiasi, liesėja... Kaži ar 
besulauks...

Šoko su kitais sveikintis, 
kiekvienam palinkėdamas, 
kitam ūsų krūmais paausį j 
pakutendamas. x

Atsisėdo už stalo. Pokšta- 
darys baisiausias.

Pastatė ant Smakro deg
tinės stiklelį, krestefejo gal
vą— stiklelis pašoko, ore 
apsivertė ir šmukšt supylė 
visą degtinę jam į burną. 
Kad nors lašelis būtų išsi- 
pylęs. . , Į

Mano bičiulis Kuldaša, 
tokį triuką pamatęs, net su
cypė iš džiaugsmo.

— Brolyčiai. Aukščiau-

R e g i s t r uokitės pirmi
niams rinkimams (primary 
election), kad nubalsavus 
už pažangiuosius kandida
tus. Vėliau bus pranešta to
kių kandidatų vardan Ragi
name: tuojau registruoki
tės prfeš pašėlusią reakci
ją! Jonas Kaškaitis.'

žmogžudžio Berniuko Tė
vai Pasiuntė Vainiką Jo 

Pasmaugtam Vaikui
Kearny, N. J. — Jaunu

čio, žmogžudžio Freddie 
Smigelskio tėvhi atsiuntė 
gyvu gėlių vainiką į šerme
nis Jackio Prestono, 11 me
tų vaiko, kurį pasmaugė 
Smigelskių sūnus, 14 metų 
amžiaus.

Apskrities prokuroras sa
kė, bus tiriama Freddio 
protas. .Jeigu pasirodys, 
kad jis nėra pamišėlis, tai 
bus teisiamas kaip žmogžų- 
dis.

Chicago. — Pranešama, 
kad grūdai pradedą^truputį 
atpigt spekuliantų rinkoje.
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per kalėdas sios rūšies ekvilibristika.
Tą veikalą aš suprantu, — 
rėkia Kuldaša.

O kitas bičiulis Padilba, 
skeptiškas iš prigimties, iš
valė nosį ir be jokio entu
ziazmo :

— Jokia čia ekvilibristi
ka. Kiekvienas vikresnis 
vyras tai padarys. Sakysim, 
štai ir aš...

Pasistatė Padilba ant 
smarko degtinės stiklelį, 
krestelėjo galvą. Stiklelis 
apsivertė ore, šmaukšt ant 
kelių poniai Belopienei.

Belopienės b r iii j antinė 
žiedo akutė švystelėjo ore, 
pliaukštelėjo delno smūgis. 
Skeptikas Padilba tyliai, 
kaip likimo auka, susmego 
sofoj.

Geltonasis vizitininkas 
pašoko, suplojo rankomis:

— Broleliai, tai čia dar 
nieko. Šit aš jums libristiką 
parodysiu, jei patinka.

Paspiaudė delnus, atsirė
mė stalo kampų, pasikilnojo 
ant rankų, tik žibt padarė 
saltomortalę ties stalu ir 
kulnimis nubraukė tik dvi 
lėkštes, visą kumpį ir ka- 
rafką slyvinės ir antrame 
stalo gale, kaip spyruoklė, 
atsitrenkė į grindis.

Padorią kompaniją gelto- 
nūsis "Vizitininkas užkrėtė 
akrobątišku svaiguliu. Pa
domė,‘žmogus lėtas, lyriš
kos literatūros didelis mė
gėjas, pavartė akis, pažiū
rėjo. į stalą, pasiraitę viziti
nės rankoves.

Nė .žodžio netardamas, 
Padomė prie stalo pakarto
jo, ką geltonūsis buvo pa
daręs. Beveik viskas tąip 
pat, tik su tuo skirtumu, 
kad lyrikos mėgėjas savo 
sunkumu atsvėrė stalą ir 
viską apvožė.

Kol tvarkėme ^stalą ir 
rankiojom šukes, svečiai 
pasiskirstė į kertes ir kas 
ant rankų pradėjo vaikš
čioti, kas su dantimis kėdes 
kilnoti.

. Pasidarė ne švenčių vai
šės, o cirko arena.

Šukes iššlavė, stalą su
tvarkė. Svečiai vėl susėdo.

Geria, valgo. Padomė su 
geltonūsiu pradėjo bučiuo
tis. Gyvenimas pradėjo eiti 
i normalias vėžes. Padilba 
užtraukė:

“Gėriau dieną, 
geriau naktį 
Pas Rindelį - 
plikakaktį...”

Vadinasi, pas mane.
Geltonūsis vizitininkas j- 

siklausė į dainą, pagalvojo, 
išpūtė akis ir klausia:

— Palauk, tai ar tu ne 
šaltkalvis Brekšnys?

— Ne. Ir niekad nesu juo 
buvęs.

Geltonūsis, plačiom akim 
į manę žiūrėdamas, prari
jo nebaigtą kramtyti kąsnį, 
šakutę su mėsos gabalu pa
dėjo į lėkštę ir su visais sa
vo ūsais pradėjo prie ma
nęs artėti.

— Tai ko tu, rupūže, ma
ne čia gaišini dvi valan
das, jei tu ne Brekšnys? 
Aš pas šaltkalvį Brekšnį j 
svečius ėjau, kur Daukanto 
gatvėj.

— O čia, —-sakau, — Va
sario gatvė ir Rindelis, va
dinasi, aš. Galiu ir pasą 
parodyti.

Geltonūsis vizitininkas 
pasisuko kelis kartus kam
bary. Sužvangėjo, subraš
kėjo visokie daiktai. Pado
mė pasigriebė už žando, 
Belopienė sucypė. Aš, kaip 
tinkamu laiku įšokęs į mie
gamąjį ir žiūrėjęs pi’o rak
to skylutę, fiziškai nenu
kentėjau. ’

Augustinas Gricius.
1928 m. ,%
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HERBERT GEORGE WELLS. (1866-1946)
Herbert George Wells gimė 1866 m. 

nusigyvenusių krautuvininkų šeimoje. 
Wells, jaunas 'būdamas, dėl neturto ir 
silpnos sveikatos negalėjo tvarkingai ei
ti mokslus, tarnavo kurjeriu, dirbo vais
tinės vedėjo padėjėju, tarnavo pardavė
ju. Bet drauge ir mokėsi. Baigęs pedago
ginį institutą, mokytojavo ir studijavo 
universitete, garsaus biologo Hukslėjaus 
vadovaujamame.

Rašyti Wells pradėjo gana anksti, 
spausdindamas savo feljetonus ir apy
braižas “Pall Mall” laikraštyje. Pirmie
ji jo veikalai — “Laiko mašina” (1895), 
“Nematomas žmogus” (1897) ir “Pa
saulių karas” (1898) — atkreipė į save 
skaitančiosios anglų visuomenės dėrfiesį. 
Iš tų pirmųjų veikalų matyti, kad rašy
tojas stengėsi* atspėti žmogaus minties 
pažangą, norėjo užbėgti mokslui už akių. 
Kai Amerikoje aviacijos pionieriai bro
liai Raitai darė pirmuosius bandymus 
su savo išrastais ir sukonstruotais lėktu
vais, Wells 1908 m. parašė “Karas ore,” 
pranašiškai atspėdamas milžinišką avia
cijos reikšmę karui. Kitame veikale, “Iš
laisvintas pasaulis” (1914), jis išprana
šavo atopfinės energijos atpalaidavimą 
ir jos panaudojimą. Fantastinių romanų 
srityje jis davė tokiūs populiarius veika
lus, kaip “Daktaro More sala,” “Dievų 
maistas” ir tarpplanetinio susisiekimo 
siužetų romaną “Pasaulių karas,” “Pir
mieji žmonės mėnulyje” ir kt.

Wells savo kūriniuose nuolatos svarstė 
socialines problemas. Jis kūrė imperia
lizmo ir socialinių kapitalizmo priešin
gumų gadynėje, įžiūrėdamas neišvengia
mą kapitalizmo išsigimimą darbininkų 
klasės augimo pasekmėje, matė monopo
lių ir konkurencijos chaosą, nuolatos di
dėjančią klasinę neapykantą ir neišven
giamą katastrofą kapitalistinių, kraštų 
gyvenime.

Wells kosminė fantastika dar labiau 
apnuogina visuomeninio gyvenimo prieš- 
ginumus, tik jis nepastebi to, kaip yra 
aprėžti buržuazijos galimumai. Jis neti
ki revoliucija ir savo drąsiausiose utopi
jose neišeina už buržuazijos visuomenės 
ribų. Jo humaniškumas, jo mūsų diedų 
visuomenės kritika yra grynai raciona
listinio pobūdžio. Jis, visų pirma, pasi
sako prieš mūsų laikų visuomenės chao
są bei anarchiją, reformų bei švietimo 
priemonėmis jis nori pasaulį padaryti 
padoresnį ir laimingesnį. Iš idealistinės 
pusės žiūrėdamas į lėtos evoliucijos pro
blemas, jis tiki, kad tas pro- ' 
blemas išspręs vadovaujanti jo kūriniuo
se techninė inteligentija. Jis tą idėją 
ryškiai iškelia savo “Šių dienų utopijo
je” (1905), “Naujame Makavelyje” 
(1911). Pastarame veikale Wells atsisa
ko nuo fabianistų, (social-reformistų) 
draugijos, kuriai vienu laikotarpiu pri
klausė ir>net skelbė fabianistines pažiū
ras savo publicistiniuose raštuose “Nau
ji pasauliai senoje vietoje” (1908) ir 
“Pirmieji ir paskutinieji dalykai” 
,(1908).

Iš esmės Wells nors ir nutraukė ry
šius su fabianistais, vis dėlto nenusi- 
kratė jų teorijomis. Jis išreiškia nuo
taikas buržuazinės inteligentijos, kuri 
graibstosi mistikos bei religijos, gyve
nimo prasmei išaiškinti ir pateisinti.- Jis 
parašė visą eilę romanų, kuriuose buvo 
skelbiamas savotiškas deizmas: “Lauki
mas” (1902), “Dievas — neregimas, ka
ralius” (1917), “Vyskupo siela” (1917), 
“Džoana ir Piteris” (1918), “Negęstan- 
čioji ugnis” (1919) ir kt.

Mūsų skaitančiajai visuomenei Wells 
gerai žinomas, kaip fantastinių romanų 
rašytojas ir mokslo populiarizatorius. * 
Tačiau yra nemaža jo parašytų ir rea
listinių romanų, vaizduojančių anglų 
buržuazijos .ir inteligentijos gyvenimą. 
Savo romanuose “Laimės ratai” (*1896), 
“Meilė ir misteris Ljuišamas” (1900), 
“Kipšas” (1905), “Anna Veronika”

(1909), “Belbis” (1915)-, “Aistringieji 
draugai” (1913), “Sero Aiziko Harma- 
no žmona” (1914) ir kt. Wells bando iš
spręsti tikrosios meilės problemą ir pa
rodo buržuazinės šeimos priešginumus, 
— vienas jo romanų ir pavadintas “San
tuoka” (1912). Liūdnai ir su ironija jis 
piešia mažą žmogiuką, smulkų miesčionį 
(pav., “Misterio Polio istorija,” 1912), 
gyvenantį troškioje miesčioniškoje at
mosferoje, priverstą sukinėtis siaurame 
ratelyje. Ktiame romane “Tono-Banga- 
jus” (1909) jis satyriškais dažais piešia 
buržuaziniai - aristokratiškos Anglijos 
bukumą ir trumparegystę.

Nežiūrint į buržuazinės santvarkos 
chaosą ir nenuoseklumus, Wells romanai 
“Viljamo Klisoldo pasaulis” (1926) ir 
“Belaukiant” (1927) įrodo, kad jis nei
gia revoliucinę kovą, kaip vienintelį iš
ėjimą iš visuomeninių priešginumų pai
niavos.

Tarybų Sąjungoje Wells lankėsi du 
kartu — 1920 ir 1934 metais. Po pirmo 
savo apsilankymo jis parašė knygą “Ru
sija šešėliuose.” Iš tos knygos paaiškėjo, 
kad jis nesuprato socialistinės revoliuci
jos esmės. Antrą kartą apsilankęs Mas
kvoje jis įsitikino, kad Lenino svajonės ■ 
išsipildė — socialistinė valstybė buvo su
kurta ir-klestėjo. Antro apsilankymd*me
tu Wells kalbėjosi su drg. Stalinu, ir tas 
pasikalbėjimas yra aprašytas 1934 m. 
išspausdintoje brošiūroje “Pasikalbėji
mas su anglų rašytoju H. G. Wells.”

Wells yra parašęs per 100 knygų ir 
daugybę straipsnių periodikoje įvairiau
siais klausimais. Iš stambesnių jo dar
bų yra “Istorijos apybraiža” (mano sa-_ 
vo laiku išversta į lietuvių kalbą ir iš
leista trijuose tomuose). Kiti stambūs jo 
mokslo populiarizacijos veikalai buvo iš 
biologijos ir ekonomikos sričių. Prieš 
mirtį jis svajojo suorganizuoti pasauli
nės enciklopedijos redakciją. Karo me
tu Wells nuolatos griežtai pasisakydavo 
prieš vokiškąjį fašizmą ir* tuo prisidėjo 
prie pergalės iškovojimo.

Tokių,gausių ir pažangių rašytojų, 
kaip Wells, nedaug tėra buvę, ir jo mir
tis yra žymus nuostolis kaip anglų, taip 
ir viso pasaulio literatūrai.

Kreiseris “Aurora”
(Sonetas).

Aš vėl matau juos tarp gaisrų ir dūmų, 
Audringus septynioliktus metus.
Dar priešas ginas. Bet iš Smolno rūmų 
Jau skamba žodis Lenino rūstus.

Staiga stiklai pabiro. . . Spalio oras 
Sudrebino nuo griaustinio ir ugnies, — 
Ir siluetas kreiserio “Auroros”

X

Prieš sostinę išnėrė netolies.

Didingas revoliucijos skelbėjau!
Kiek sykių aš tave slapčia girdėjau 
Nelaisvės dienomis tvankiam rūsy!

Nepasiduok!'— dundėjo tavo aidas, 
Ir rodės man' tada, kad miglos sklaidos 
Ir teka vėl rytuos aušra šviesi.

A. Churginas.

Mano Idealui
*n

Tu esi mano Mūza,
Mano įkvėpimas;
Tu,—mano esmės tikslas,
Gyvenimo troškimas:—
Tu mano sieloje
Tamsumą nakties išsklaidei;
Tu, tik mano širdį
Pripildei vilties; * ‘
Tu,—tik dėl tavęs
Aš gyvent privalau atkakliai—
Gyvent ir kovot,
Kovot lig mirties!

R. A. Vaitekaitis
S. Paulo, 943.

Mūsų chorai ir pavieniai muzikos my
lėtojai jaučia stoką lietuviškų muzikos 
rankvedžių — tinkamų savamoksliams. 
Nuo to nukenčia visas muzikalis meno 
augimas, tarnaująs pažangai. Kai į<as 
siūlo naudotis angliškais, kurių irgi sun
ku rasti tinkamų savamoksliams. Gerai, 
kas gali naudotis ir jais. Buvo tokių, ku
rie net ir Laisvėj siūlė ruoštis ateityje 
(neužilgo) tapti angliškai kalbančiais.

Jei įstengiama išleisti kitokių knygų, 
prirašoma aibės visokių pasakų-apysakų 
ir kitokių raštų, tai kodėl gi negalima 
būtų išleisti keletą mokslo vadovėlių, bū
tinai reikalingų sutvirtinimui lietuvių 
tautos kultūros ir pažangaus judėjimo. 
Kad ir išverčiant iš anglų kalbos su ati
tinkamais paaiškinimais geresniam su
pratimui. Šiuo klausimu reikėtų susirū
pinti pirmiausia tiems,' kurie nors kiek 
galėtų prisidėti surinkimui medžiagos, 
sukūrimui lietuvių kalboje įvairių mu
zikos mokslo rankvedžių, pradedant nuo 
pagrindinių dėsnių vadovėlio su plačiais 
ir nuosekliais savamoksliams pavyz
džiais iki aukščiausios kompozicijos. Tuo 
galėtų pasirūpinti Meno Sąjunga, orga
nizavimui ir subūrimui kūrybos jėgų. 
Būtų gerai, jei galima būtų su laiku iš
leisti, apart muzikos, dar kai kurios kny
gos, būtent: Pilna Muzikos Teorija, 
arendžiavimas, kontrapunktas, instru- 
mentacija, harmonizacija, kompozicija, 
muzik. žodynas ir muzikos istorija. Ne
tikėtai teko išgirsti, kad ir Lietuvoje ieš
komą panašių knygų, kurių, užklausus 
prof. V. Girdzijauską ir P. Pakarklį ir 
negavus atsakymo, Vilniaus estrados ar
tistas prašo prisiųsti minėtų knygų jam

Komių Tautos 
Literatūra

Tolimoje šiaurėje gyvenanti komių 
tauta vėlai pradėjo atkusti: iki Spalio 
revoliucijos ji neturėjo savo raštijos.'Tik 
nacionalė Lenino — Stalino politika su
darė palankias kultūrinio ir. ekonominio 
Kotui respublikos augimo sąlygas. Po 
1918 m. pradėjo eiti komių kalba knygos, 
žurnalai, prasideda savos grožinės lite
ratūros kūrimas.

Svarbiausio komių rašytojo M. Lebe- 
devo (gim. 1877) apysaka “Valsčiaus 
kemsynėje” vaizduoja iki revoliucinio, 
laikotarpio kaimą, kur viešpatauja bu
kapročiai, ' žiaurūs buožės ir visagaliai 
policmeistrai. Apie tarybinius laikus M. 
Lebedevas yra sukūręs keletą poemų 
“Kort - Aika,” “Bur - An,” “Jag - Mort” 
ir muzikinių komedija “Miča - Niv,” 
“Nastuk,” “Tun” ir kit., o taip pat iš
vertęs į komių kalbą Krilovo, Majakovs- 
kio, Nekrasovo ir Romen Rolano kūri
nius.

G. Fedorovo apysakos “Kolektyvi niū
kęs” ir “Traktorininke Vasia” iš karto 
įveda į šiolaikinį tarybinį Komi respubli
kos gyvenimą. Pirmoje apysakoje vaiz
duojamas moters vaidmuo tarybinių ūkių 
išsirutuliojime, antroje gi — technikos 
ir darbo organizacijos triumfas miško 
paruošoje. Apskritai ^Federovas yra per
dėm naujo socialistinio komių gyvenimo' 
vaizduotojas.

• B. Juchninas apysakoje “Dmjolo miško 
punktas” atskleidžia komių valstiečių 
kovą su buožija. Puikiai su Komi gamtai 
ir žmonėms būdingu koloritu Juchninas 
piešia komių medžiotojų gyvenimą su vi
sais jų papročiais bei būdo savybėmis sa
vo apysakoje “Raudonoji juosta.” “Pa
sakoje apie didvyrį” vaizduoja tarybinį 

i

Atstatytieji Lietuvos operos ir baleto teatro rūmai Vilniuje.

Lenkas Kaltina Ameriką ir 
Angliją už Suirutę 

Graikijoje
Flushing Meadows, N. Y. 

— Lenkijos užsieninis mini
stras Zygmuntas Modze- 
lewski Jungtinių Tautų sei
me kaltino tiktai Anglijos 
armiją ir Amerikos kišimą
si už civilio karo tęsimą 
Graikijoj tarp partizanų ir 
monarchistų. Jeigu ne ame
rikonai ir anglai, tai Grai- - 
kijos žmones būtų jau se
niai įvykdė taiką: jie būtų 
įsisteigę demokratine val
džią, kurios nori didžioji 
dauguma graikų, sakė Mo- 
dzelewski.
3 puslapis—Laisvė (Liberty, 

Lith. Daily), šeštadienis, 
Rugsėjo 20, 1947

iš Amerikos. Pinigų tam reikalui galėtų 
sukelti organizacijos, chorai ir pavieniai 
meno veikėjai, prisidėdami prie koncer
tų programų išpildymo. Choristai ir pa
vieniai, tuo reikalu, atrodo, prielankiai 
atsiliepia. Jie žino, kad turėdami atsa
kantį savamoksliams muzikos rankvedėlį, 
galės greičiau orientuotis muzikoje ir 
greičiau išmokti savo dainų partijas. 
Tuomi jie daugiau sutaupys sau brangaus 
laiko, atitraukto nuo poilsio ir sykiu cho- 

‘ro ‘iždui pinigų, greičiau išmokstant sa
vo partijas dainų. Solistai-ės dažnai ne
gali sudainuoti dainos, neatitinkančios jo 
balso aukščiui, vien tik nežinodami mu
zikos transpozicijos (perkėlimo tonų 
aukščio), kas sustiprintų menininką ir 
judėjimą, kuriam jis tarnauja.

Apart angliškos medžiagos, galima pa
sinaudoti ir lietuviška T. Brazio “Muzi
kos Teorija” pagrindiniams muzikos 
dėsniams išmokti vadovėliu ii’ “Harmo
nija” — harmonijos dėsnių vadovėlis, 
praplatinant laidą1 su aiškesniais nuro
dymais. Būtinai reikėtų platesnio muzi
kos žodynėlio, kurį buvo išleidęs velio
nis komp. Mikas Petrauskas.

Daug choristų nemoka lietuviškai 
skaityti, o kalba lietuviškai. Matydami,' 
kad kiti turi gerus rankvedžius ir juos 
pralengia dainoj, ir pastarieji griebtųsi 
išmokti lietuviškai skaityti ir taptų gal 
ir geri literatūros mylėtojai lietuvių kul
tūroj. Kiti gal siektų ir kompozitoriais 
patapti ir t. p.

Neabejoju, kad muzikaliai meninių 
kadrų auklėjimas duos puikius rezulta
tus pažangiajam judėjimui ir lietuvių 
tautos bujojimui visur. A. Bal-nas.

kari — komieti.
Geriausias N. Doronino romanas yra 

“Parmos širdyje,” kur autorius iškelia 
ir svarsto šeimos problemą. Tuo tarpu 
tolimiausios šiaurės sūnus J. Ročevas 
ypatingą domesį sutelkia, piešdamas 
žiaurios laukinės šiaurės gamtos vaiz
dus, rodydamas žmones, kurie nugali 
gamtą. Įdomi jo apysaka “Du draugai,” 
tačiau pagarsėjo jis daugiau savo poezi
ja. Talentingas ir labai komių mėgia
mas, Tėvynės kare žuvęs poetas V. El
kinas paliko keletą kūrinių, kurių ypač 
vertingi “Laimingoji žemė,” “Už laimę.”

Drąsios 1920 metų žvalgės, žvėriškai 
baltųjų banditų nužudytos, Domuos Ka- 
likovos paveikslą piešia N. Frolovas sa
vo poemoje.

Patriotinis jausmas, socialistinės Tė
vynės meilė ypač išryškėja kūriniuose iš 
Tėvynės karo laikotarpio. Razmilovo 
“Mano laimė,” “Pirmoji meilė,” Popovo 
“Fronto keliais,” kur vaizduojamas nar
sus, nenugalimas Raudonosios Armijos 
karys ir jo begalinė meilė Tėvynei, par
tijai ir draugui Stalinui. Iš to pat laiko
tarpio minėtinas yra I. Vavilino eilėraš
čių rinkinys “Tarybinis karys;”

Tuo tarpu komiečių dramaturgija dar 
vos težengia pirmuosius žingsnius. Tik 
po 1930 m., respublikoje buvo įsteigtas 
profesinis teatras, ir tik 1937 metais 
pasirodo pirmieji komiečių rašytojų su
kurti dramos kūriniai.

Žymiausi komiečių dramaturgai S. Er- 
molinas ir N. Diakonovas su savo pje
sėm “Juodvarniai,” “Ustkolomsko sukili
mas” ir “Domna Kalikova” sudaro ko
miu teatro repertuaro pagrindą.

Švęsdama savo laisvo socialistinio gy
venimo 25 metų sukaktį, komių tauta ga
li didžiuotis atsiekusi nemaža kultūrinių 
laimėjimų.

Lietuvių-Rusų Piknikas 
Gražiai Pavyko

Rugsėjo 7 dieną Sietyno ir 
rusų chorai turėjo metinį tra
dicini pikniką su koncertu, 
kuris skaitomas geriausia pa
vykusiu.

Pinigiškai bus po $200 ar 
daugiau. Kaip lokaliniame 

Į piknike, dar niekas Tiek nėra 
pelnęs. Tas jau labai mus 
džiugina, kad mūs darbas, 
triūsas, prie kurio veik visi 
choristai gerai darbavosi, bu
vo no veltui. Reikia duoti 
puikų kreditą rengimo komi
sijai, kuri susidėjo iš K.

1 Anushkis, T. Kaškiaučiaus ir 
vėliau prisidėjusio jaunojo 
Eddie Skučo.

Moraliu žvilgsniu irgi turi
me pasidžiaugti, nes turėta 
ypatingai gražios publikos iš 
lietuvių pusės. Gražiai atsto
vauta Brooklynas iš aidiečių 
pusės su d. Grabausku prieš
akyje ir visur esantis rėmėjas 
Petras Kapickas, šleiviai if 
kiti, kurių gal nepastebėjau, 
nes buvau darbu užimtas. 
Taipgi B’ayonnė, Elizabethas 
ir mūsų apylinkės kolonijų 
draugai ir draugės gražiai pa
sirodė.

Programa’ prasidėjo 6:30, 
su Amerikos himnu, kurį su
giedojo Philadelphijos Lyros 
ir Ncwarko Sietyno chorai 
kartu. Gal būt netikėtai ir 
entuziastiškai pasitiko mūsų 
publika Philadelphijos Lyros 
Chorą su jų mokytoja Mer
kyte priešakyj. Lyros Cho
ras dar jaunutis, vos apie 6 
mėnesių, dar kūdikis dainos 
srityje. Tačiau, kai užtraukė 
taip sklandžiai, taip harmo
ningai, tai jau čia pasirodė 
nebe kūdikis, bet puikiai pra- 

j silavinęs jaunimas. Ir žavėjo 
jis savo melodingomis dai
nelėmis publiką, kuri, jam 
nustojus dainuot, plojo ir rei
kalavo: dar vien?., dar vieną. 
Nežiūrint, kad choras neskait
lingas nariais, matomai, he vi
si galėjo dalyvauti dėl tokios 
ilgos kelionės, tačiau jauni
mas turi gerų balsų ir ener
gijos meno srityje. Bravo, 
lyriečiai!

Taipgi pats Sietynas ir jo 
jaunu vyrų oktetas, mokyto
jam Walteriui Žukui ir J. Si- 

,melevičiui vadovaujant, pui
kiai dainavo.

Programą užbaigė rusų šo
kikų grupė, kurie, žinoma, 
kaip visuomet, publiką puikiai 
patenkino.

Reikia didelį ačiū tarti ir 
publikai, kuri pagirtinai ra-# 
miai užsilikę, kas nepaprasta 
piknikuose; tam, aišku, pa
tarnavo ta aplinką, kad čia 
visuomet dauguma svetainėj 
sėdi, tai geriau ir klausytis ir 
programą pildyt. ♦ 9

Mūsų visuomenininkas dak
taras Kaškiaučius irgi gerai 
čia pasidarbavo, surinkdamas 
kelis šimtus parašų po peti
cija nupigint pragyvenįmą.

Varde Sietyno, širdingas 
ačiū Lyros Chorui, Lietuvos 
Draugui už paramą, darbi
ninkams, komisijai ir publikai, 
kuri buvo tokia draugiška, 
maloni, nežiūrint, kad ji bu
vo tarptautinė. Albinas.

t■. : '
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Apie T. Dostojevskį

— ................. — Rašo Ieva
(Tąsa)

Bet paaugusieji nesupranta tokio naš
laitės širdies skausmo. Rasi ir suprastų, 
jeigu pačių vaikai kentėtų. Bet juk šito
ji mergaitė svetima, dargi mergos vai
kas ... tai kas čia jau sielosis jos siel
vartais. v '

Kad Rožė nors sveika būtų ar nors 
daili, tai rasi dar... O dabar pamatęs 
ir bėk!

— Kad tik dievas pagaliau pasigailė
tų! — dūsauja gerieji žmonės.

Bet dievas, nors ir vadinamas* našlai
čių tėvu, neatima jos, nepasigaili. Prie
šingai, dar daug jo numatyta Rožei var
gų- .

Rožė išgirdo kambary kaži ką garsiai 
kalbant ir juokiantis. Tai jau buvo nebe 
erzinantis Marutės balsas. Atsargiai ji 
nuklojo galvą ir apsižvalgė, kas čia kam
baryje dedasi. Kambarys buvo pilnas 
žmonių.

Verkdama ji nebuvo išgirdusi, kaip jie 
įėjo. Dėdė Bintakis šnekėjosi su svetimu 
vyru; Bintakienė su nepažįstama žmo
na.

—Tai bus tikrai KrustaiČiai, — pa
manė sau Rožė. —Ak, o ten toks gražus, 
gražus berniukas šneka šū Jurgučiu ir 
Marute.

Skaudus atdūsis išsiveržė iš Rožės 
krūtinės. Ir vėl jos akys paskendo aša
rose. Jie visi tokie laimingi ir linksmi. 
Bet Roželei nėra jokio džiaugsmo. Nie
kas į ją nežiūri, niekas ja nesidomi, lyg 
jos visai čia nebūtų, lyg ji ne dalelė žmo
gaus.

— Ne, neverksiu! Svetimasis berniu
kas atrodo toks meilus. Rasi jis kalbės 
ir su manimi. Jis, regis, nėra toks nela
bas, kaip Jurgutis ir Marutė, — ramino 
save Rožė.

O štai svetimasis berniukas jau ją ir 
pastebėjo:

—Ar tai jūsų sesutė?
— Ale kurgi, tai tetos Urtės Rožė.
—Ji labai nedora! — kąsnodama sal

dainį skubinosi paaiškinti Marutė.
Ir Roželė tatai išgirdo. O nenorėdama 

parodyti svetimajam savo nebegalinčių 
atlaikyti ašarų, vėl apsidengė patalais

- galvelę.
—Ne, ne, aš jau neberodysiuos jiems 

šiandien, — sugalvojo Rožė. — Nors ji^ 
ir toks gražus, tas vaikiukas, bet man 
rodos, kad ir jis bus toksjau, kaip Jur
gutis ir Marė. — Vis gailiau ir gailiau 
verkė mažutė — iš neapsakomos šird
gėlos.

Juk daugiau nieko ir nepasiliko Rožei, 
kaip tiktai ašaros, kurios yra ir atsigy
nimo priemonė, t /

Kaži kas pradėjo traukti apklodę nuo 
Rožės veido. Rožė sudrebėjo iš baimės: 
dabar ateina dėdienė ją mušti. Abiem 
rangom ji nutvėrė savo sutinusiąją ko
jytę nors kiek apginti ją nuo smūgio. 
Ji užmerkė akis ir sukando dantis, lauk
dama mušimo.

— Ar tu miegi? Ve, o kodėl verki?
Kas tai? Toks meilus balsas, tokio jau 

seniai nebebuvo girdėjusi Rožė. Tiktai 
Urtė kartais panašiai tekalbėdavo. • Pa
mažu ji atvėrė akis ir pamatė ne dėdie
nės rūstų veiką, o meilųjį svetimojo vai
kino veiduką.

—Na, pasakyk, kodėl verki?
—Manęs niekas nemyli... — ir jos 

balselis dreba.
Berniukas suprato tiek, kiek trylikos 

metų vaikas suprasti gali, daugiau ir ne
reikėjo. Jis jaučia, kad tai ne išdykavi
mo ašaros. Jam gaila pasidarė, kad net 
patsai pravirko.

■—O kodėl tavęs niekas nemyli? — 
pustyliai paklausė jis.

— Aš nežinau, tik vis girdžiu, kad 
sako: mergos vaikas!

— 0 ką tai reiškia?
t— Ir nežinau, o rasi ir žinau: Jurgu

tis ir Marutė turi tėvelį, o aš neturiu. 
Tu ir turi tėvelį? 
. — Turiu.
„ — Jis tau labai geras?

— Žinoma. Jis myli mane.
—Aš ir norėčiau turėti tėvelį, kuris 

mane mylėtų, — gailiai atsiduso Roželė.
— Ar dėdė Bintakis atau negeras?
—Jis yra geras, bet jis sunkiai dirba, 

yra visada nuvargęs ir neturi laiko su 
manim kalbėti. Bet Jurgutis ir Marutė 
pavydėtų.

Simonaitytė -.......... —........... -—-d
Čia pasigirdo Bintakienės balsas:
—... kad tu žinotum, svainele, kokia 

ta mergelė! Ak, sakau, ji mano kraują iš 
panagių yra išgėrusi. Nieko jai nepasa
kysi, tuoj zurnija; mano vaikus kankina, 
erzina.

—Ale ką jau čia taip labai erzins, — 
įsikišo į kalbą Bintakis. .— Duokite tik 
jai ramybės! Ji, lovutėj gulėdama, jau 
nė vieno neužkabins. Ką čia tokius nie
ku plepėti!

— Ką tu išmanai! — užriko Bintakie
nė vyrą: — tu viduj nesi, tu nieko ir ne
girdi. Tiesa, prisižadėjau Urtei mirštant 
ją ‘laikyti, bet įkyrėjo jau man. Atiduo
čiau ją savo motinai, juk ji išimtinę 
gauna. Bet marti neleidžia“ nieko sveti
mo prisimti.

— O tėvas tos mergelės ar nieko ne
duoda?

— Jis duos, gali laukti! Kol Urtė gy
va buvo, ji nieko neprašė. O jai numirus, 
buvo jau per vėlu. Juk skundė manasis, 
kadangi jis tos mergelės yra globėjas — 
bet ką: Sobriai užpylė teismo ponams 
akis... vis vežimais vežė kyšius, na, 
aišku, kad panaikino skundą.

—Girdėjau, kad labai puikiai gyveną.
— Ale kaip dvarininkai!
— O jis negali tokios našlaitės nėmaž 

gailėtis!
—Jau čia gailėsis! Ar tokie turtuo

liai žino, kaip neturtingas žmogus varg
sta. Kas kitas nuvarė Urtę į grabą, kad 
ne Sobriai? Ji nepakėlė tos gėdos, — 
žmonės nesiliovė pirštais ’ją badę. Bet 
dievas yra kantrus ir neužmaršus: pri
rietės ir Sobrio Mikui kamuolio galas; 
norės duoti, bet nebegalės!

— Ta mergelė gulės prie dangaus var
tų ir neleis jam peržengti dangaus 
slenksčio, — tarė Krustaitienė.

—Kokio dievui reikia kantrumo? — 
galvoja Rožė. — Juk ne jam skauda, o 
man. Bet prie dangaus vartų aš neatsi- 
sėsiu. Kad jis žinotų, kad aš sergu, tai 
jis tikrai man ką duotų.

Krustaitukąs pasiklausė tai]) pat la
bai atidžiai moterų pasikalbėjimo ir pa
manė sau: kodėl teta taip aiškiai, Rožei 
girdint, sako tokius piktus žodžius? O 
kada jis pažiūrėjo į Rožę, tai pastebėjo, 
kad ji jau vėl taisosi verkti.

— Tu neverk! — ėmė jis raminti ma
žukę: — Jei ir niekas tavęs nemyli, aš 
myliu.

—O kaip tu vardu?—smalsiai ir be
veik jau užmiršusi' savo silevartą, ėmė 
klausinėti Roželė.

— Ansis.
— Ansiukai! — meilingai, vos girdi

mai tarė Rožė.
—Bet aš nedaili, ir tiktai dėl to, ma

nau, manęs niekas nemyli. Ar aš tau pa
tinku, kad ir nedaili?

— Aš tikiu,k kad tu paaugsi, tai būsi 
labai daili. Mama sako, jeigu vaikai, 
maži būdami, gražūs, tai jie paaugę ne
bedailūs, — rahiino Ansis Rožę. — Ar 
tu žinai pasaką apie nedailųjį ančiuką?

—Nežinau. O kas buvo su tuo ančiu
ku? Papasakok!

PAVASARIS
Kaip kasmet, taip ir šįmet, po ilgos 

nemalonios žiemos vėl išaušo pavasaris. 
Ir koks džiaugsmas jam sugrįžus! Kur 
tik žvalgais, visur linksmybė. Ne tik vien 
gamta, bet ir žmonės, nors ir didžių var
gų spaudžiami, išaušus pavasariui, . už
miršta bėdas, nudžiunga, ir jų veidai, 
rūpesčių* raukšlėmis išvagotieji,.nušvin
ta.

Rožei Šimonytei šiandien šventė.
Bintakis padirbo seniai jau -pažadė

tus ramstelius. Ir pirmą kartą, po Ro
žei jau nebepamenamų laikų, išsvyravo 
ji į lauką. Bintakis patsai ją išlydėjo iki 
už daržo tvoros į pietų pusę ir, suradęs 
tinkamą vietą, liepė jai atsisėsti. Maru
tė, kuri Rožę už vis daugiau prikankin
davo, pati išnešė krėslelį ir pastatė čia, 
kur tėvas parodė.

Tame krėslelyje atsisėdo Rožė. Sunki 
ir ilga tai buvo kelionė iš tamsios, nejau
kios ir šaltos trobos iki čia. Net prakai
tas nupylė mergaitę, ir ji sunkiai atsi
pūtė, kai galiausiai pasisėdo.

Kaži, ar pavasario saulės meilumas 
padaro ir žmogų geresnį? Tur būt, nes 
štai Bintakienė jau išneša duonos riekę, 
storai apteptą sviestu, kuris tik išimtas 
iš muštuvo.

u(Bus daugiau)

Teodoras Dostojevskis gi
mė 1821 m. spalio 11 d. 
Maskvoje. Jo tėvas buvo 
gydytojas. 1834-1837 m. mo
kėsi Čermako perisi jone 
Maskvoje. 1837-1843 m. stu
dijavo karo inžinerijos mo
kykloje Petrapilyje. Vėliau 
tarnavo Petrapilio karo in
žinerijos komandoje brai
žytoju, bet dar mokykloje 
ėmęs šį bei tą kurti, iš karo 
mokyklos pasitraukė ir at
sidėjo literatūriniam dar
bui. 1845 m. Dostojevskis 
parašė pirmąjį romaną 
“Vargingieji žmonės”, ku
rio rankraštį paskaitė įžy
musis rusų kritikas Bielin
skis ir autorių išgarsino 
Petrapilio visuomenėje, pa
vadindamas jį antruoju Go
golio.

Dostojevskis dalyvavo 
slaptoje politinėje kuopelė
je, kitiems garsiai skaitė 
revoliucinį Bielinskio “Laiš
ką Gogoliui.” Už tai jisai 
drauge su kitais kuopelės 
nariaiš\buvo suimtas ir už- 
darytaą Petro-Povilo tvir
tovėje, o 1850 m. sausio 3 
d. išvedus į aikštę buvo jam 
paskaitytas mifties spren
dimas tuo metu, kada ka
reiviai laikė atkišę į jį šau
tuvus. Bet čia pat Dosto
jevskiui paskaitė ir mirties 
bausmės pakeitimą 4 me
tais katorgos ir priverstinu 
kareiviavimu. Nubaustajam 
buvo uždrausta bet ką 
spausdinti.

Kalėjime būdamas, Dos
tojevskis pakeitė savo įsiti
kinimus — atsisakė nuo 
pirmykštės ideologijos ir 
padavė carui malonės pra
šymą. Kad ir .išleistas į 
laisvę, betgi jisai ilgai bu
vo policijos priežiūroje. 
Sunkiame kalėjime būda
mas, Dostojevskis apsirgo 
epilepsija, kuri atsiliepė ir 
jo kūrybai. Ėmęsis žurnalų 
leidimo, vis paskęsdavo sko
lose, kurių negalėdamas iš
simokėti, turėjo išvykti net 
užsienin. Dostojevskis, kaip 
psichologinių romanų auto
rius, plačiai pagarsėjo visa
me pasaulyje. Jo romanai 
buvo išversti į daugelį kal
bų ir padarė žymios įtakos 
kitų tautų rašytojų kūry
bai. Garsieji Dostojevskio 
romanai: “Nusikaltimas ir 
bausmė”, “Broliai Karama- 
zovai”, “Užrašai iš miru
siųjų namo”, “Nuskriaus
tieji ir pažemintieji.” Mirė 
Dostojevskis 1881 m. vasa
rio 9 d. Petrapilyje.

Dostojevskio gyvenimas 
ir kūryba yra aprašyta ir 
nagrinėta ne tik rusų, bet 
taip pat ir kitų tautų auto
rių. Jisai turėjo neabejoti
nai stiprios įtakos atsirasti 
psichologiniam romą nui 
Vakarų Europoje.

D. Zaslavskij “Literatur- 
naja gazeta” 1946 m. 46 nr. 
nagrinėja D o s t o j evskio

reikšmę, keliant buržuazi
nes santvarkos negeroves ir 
įsigilinant į .nuskriaustųjų 
žmonių vidinį gyvenimą.

Leninas apie Bielinskį ra
šė: “Jo įžymusis “Laiškas 
Gogoliui”, padaręs Bielihs- 
kid literatūrinės veiklos 
balansą, buvo vienas ge
riausiųjų becenzūrinės de
mokratinės spaudos kūri
nių, turįs didžiulės, gyvos 
reikšmės ir šiandien.

Tatai patvirtina dar tas, 
kad renegatai, stoję prieš 
rusų revoliuciją po “Vie- 
cho” vėliava, savo žygį pra
dėjo, puldami įžymųjį “Lai
šką Gogoliui.” Jų žodžiais, 
tai “ugningas ir klasiškas 
inteligentijos nuotaikos iš
reiškimas”, tai yra, “Vie- 
cho” autorių supratimu, de
mokratijos nuotaika” (žiū r. 
Lenin, XIV/ t., 219 psl.).

Už šito laiško skaitymą 
ankstybųjų nišų demokra
tų rateliuose, už “nuotai
ką”, išreikštą šiame laiške, 
caro -teismas 1849 m. ir nu
teisė jauną Dostojevskį 
mirties bausme. Prisimin
damas paskiau baisųjį mo
mentą, kada praėjo ant eša
foto paskutinės jo gyveni
mo minutės, paskui, atrodė, 
paskutinės sekundės, Dos
tojevskis rašė, kad tarp į- 
vairių jausmų ir minčių, 
apėmusių jį tuomet, nebuvo 
atgailos, nusileidimo jaus
mo.

Dostojevskis buvo nepa
prastas skaitytojas. Tatai 
žinoma iš jo pasirodymų 
estradoje antrame rašytojo 
veiklos periode. Jo gulbės 
giesmė, garsioji “Puškino 
kalba” daugelį klausytojų 
privedė prie ekstazės, ap
kvaitino net gi priešingus 
Dostojevskiui r a š y to jus. 
Gal būt, Dostojevskio ligui
stumas didino jo aistringu
mą. Lengva įsivaizduoti, 
kokį įspūdį Dostojevskis, 
skaitydamas Bielinskio laiš
ką, padarė jaunuomenei. 
Tiktai dėl šito ir galėjo ca
ro vyriausybė Dostojevskį 
apkaltinti. Na, ir šito užte
ko! Mirtis už svetimo kūri
nio skaitymą, — tai jau, be 
abejonės, Dostojevskis ne 
paprastai skaitė savo dva
sia artimą revoliucinį laiš
ką, bet propagavo jį su vi
sa aistra ir su šalininko įsi
tikinimu.

Jisai tuomet ir buvo Bie
linskio šalininkas, ir Bie
linskio ratelis jį laikė pra
džioje “savu” žmpgumi. Do
stojevskis į rusų literatūrą 
įėjo “Vargingais žmonė
mis”, o šitame kūrinyje 
karštu, ugningu pulsu mu
šė meilė mažučiams, beda
liams, nuskriaustiesiems ir 
pažemintiesiems žmonėms, 
kuri nuo (Puškino “Stoties 
prievaizdo” laikų iki Gogo
lio “Milinės” pasidarė ryš
kiausiu rusų realizmo bruo

žu. Bielinskis po to kalbė
jo, kad jis dėl Dostojevskio 
apsiriko, “apsidūmė” su 
juo. Bet apsiriko tiktai iš' 
dalies. Vėlesnės jo apysakos 
atvėrė naujus Dostojevskio 
bruožus, pirmiausia jo li
guistą psichologizmą. Ta
čiau iš esmės Bielinskis ne
apsiriko. Dostojevskis pasi
darė vienu iš labiausiai pa
garsėjusių rusų realistinės 
literatūros atstovų. Jo ro
manuose rusų gyvenimas 
atsispindėjo daugeliu jo pu
sių, kai kada pro žymų per
sonažų išsigimimą. Dosto
jevskis, panašiai kaip Tol
stojus, be pasigailėjimo ir 
be baimės nutraukė kaukę 
nuo melagingųjų ir dar su 
melagingomis idėjomis 
žmonių.

Balsingiausiais kalinimo 
metais ir teismu, mirties 
sprendimu ir katorga Dos
tojevskio gyvenimas, tar
tum, persilaužė pusiau. Jis 

vienas žmogus ligi to, 
tartum visai kitas žmogus’ 
— po to. Jisai pradeda sa
vo literatūrinį ir politinį 
gyvenimą kaip Bielinskio 
vienmintis ir ’šalmiukas; 
baigia gyvenimą kaip nusi
leidimo, pravoslavijos šali
ninkas. Tačiau jo kūriniai 
audrina rusų jaunuomenę 
ir gimdo maištininkus. Tuo 
tarpu jo draugai iš biurok-

leidimą ir nepatenkinti, kad 
Ivanas Karamazovas nepa
lyginti ryškesnis, labiau įti
kinamas negu senis Zosima. 
Ivanas aistringai myli gy- 
venimą, vasaros “lipnius la
pelius”, o nuo prisitaikėlio 
Zosimos dar gyvo dvokia 
puvimas, o po mirties jis 
greitai “pašvinksta.”

Tad išeina, kad nors ka
torga ir perlaužė Dostojev
skį pusiau, lyg ir numalši
no buvusį maištininką, bet
gi negalima jo paprastai ir 
tiesiai priskirti nei prie re
voliucijos, nei prie demok
ratijos lagerio. Pagrindinis 
dalykas jame — tai prieš- ’ > 
taravimas. Čia kaip tik ir 
yra jo literatūrinis talen
tingumas. .Maža kas pasau
linėje literatūroje, o teisin
giau, net niekas neišreiškė 
su tokia gyva aistra prieš
taravimų žmoguje kaip Do
stojevskis.

(Bus daugiau)

Dinamitas Mokykloj Suar
dė Mergaitei Ranką

Yakima, Wash. — Spro
go dinamitas ant lentynu- 
kės po mokyklos staleliu ir 
sutriuškino dešinę ranką 
Joanai Brand, 9 metų mer
gaitei. Ligoninėje buvo nu- . 
pjaustyti kabantieji rankos 
palaikai. Policija tyrinėja, 
kas pakišo tą sproginį.

New York. — Skelbiama,ratiniu ir cerkviniu sluoks-C c

nių su nepasitikėjimu žiūri i kad sviestas atpigęs kokiu 
į jo pravoslaviją, į jo nusi-]cen£u svarui.

NAUJI FUR COATS
Nauji visokios rūšies kailiniai (fur 

GERIAUSIOS KOKYBĖS, ŽEMOMIS

Telefonas: Brockton 8-1246

KAINOMIS

Pilnas antarnavimas visokiu darbu

prie kailinių:

Patdisymai, Madų Perdirbimai, Išvalymai

Warris’ Fur Shop
735 North Main St., Brockton 7, Mass.

Sulyg sutarties iš anksto, laikysime krautuvę atdarą 
vakarais ir sekmadieniais.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STACK! 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

įmylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR • 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUSMes perkamo geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kąd—mūsų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, j krautuves 
' ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

)

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt. Vemon St. 
PHILADELPHIA; PA.

Telefonas Poplar 4110

f
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Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 10212 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at 4-etail under 
Section 107 of the Alcoholic Bevogage Control 
law at 130 Ridgewood Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the promises.

J. L. RESTAURANT CORP.

is hereby given that License
I has been issued to the undersigned 

107 of 
Beverage Control Tgiw at

Avenue, Borough (if Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

NOTICE 
GB 1352 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic 
182 Reid 
County of 
premises.

No.

GEORGE SMITU

is hereby Riven that License No. 
has been issued to the undersigned

at retail under Section 107 of
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, | 
be consumed off

Pittsburgho Žinios
VISOKIOS ŽINIOS

NOTICE 
G B 8971 
to sell beer 
the Alcoholic 
1 181 12nd Street............ ....... - - ... -------- .
County of Kings, to be consumed off the Į H1<1. 
premises. 
LEON KAPLAN & ADOLPH SCHECHTER 

NOTICE is hereby given that License ■'J“ ! 
GB 1.337 has lain issu'd to the undersig---- ,
to sell beer al retail under Section 
the Alcoholic Beverage ( ontrol 
« Newkirk Plaza. Borough of 
County <>f Kings, to be consumed

Rugsėjo 7 d. atsibuvo 
nosinis susirinkimas LDS 
kuopos, savajame name, 1320 
Medley St. Nepribuvo turto 
raštininkas ir iždininkas, tai 
duokles išrinko užrašų rašti
ninkas.

Buvo skaityti laiškai iš cen
tro, ir nuo Pilietinių Teisių 
Gynimo Kongreso. Pastara
jam iš kuopos iždo paaukota 
$25 ir ant vietos nariai dar 
suaukojo $6.50. Gera para-

mė-
160

Rugsėjo 14 d. įvyko bendras
7g\ed i posėdis LLD ir LDS apskričių 

107 of 
14tw at ’

Brooklyn, j
off the I

DOLMATCH < R)

Mokslo Draugystės Svetainėje, 
Paskaitą skaitys D-rė J. Bal
trušaitienė. Prašome gerai 
įsitempti.

NOTH E is hereby given that 
GB 2126 has been issued to 
to sell beer at retail under 
t he A Ieoh 
IO2 Ralph 
County of 
premises.

No. jLicense 
the undersigned 
Section 107 of 

>lic Beverage Control Law at 
Avenue. Borough of Brooklyn, 

Kings, to Im- consumed off the ' win 
MATTEO ^f’EZZANO

hereby given that License No. 
as been issued to the undersigned 
• at retail under Section 107 of 

the Alcoholic Beverage Control Law at 
9X Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM CHINCHUCK

valdybų. Plačiai aptarus nu
tarta, kad sausio mėnesį su
šaukti konferenciją, taipgi su
rengti gerą vakarienę. Tikie
tus padaryti iš anksto ir gerai 
išplatinti. Nutarta sukelti or
ganizacinei veiklai 

paramai 
Sekamas 

įvyks 16 d.
Laisvės, 
posėdis

pinigų ir 
dienraščio 

komitetų 
lapkričio.

gb ur.io

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13492 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2.7 Putnam Avenue. Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the

FRANK

Pittsburgho centre, ant Mo
nongahela upės, įvyko didelis 
sprogimas ant ekskursinio lai
vo. Nelaimėje žuvo 3 žmones, 
apie 14 dar yra apdegintų li
goninėje. Sprogimas buvo 
taip didelis, kad aplinkui na
mų langai išbyrėjo. Nelaimė 

| įv^ko tada, kada ant laivo bu-
- vo tik

Truputis apie piknikus. Pa
menu, kad pirma • Pirmojo 
Pasaulinio Karo ir laike jo 
draugystės laikydavo gerus 
piknikus. Tais laikais turėda
vo tiktai minkštų gėrimų ir 
šaltakošės (aiskrymo), bet 
sutraukdavo daug žmonių. 
Ypatingai tas buvo praktikuo
jama Courtney, Pa., lietuvių. 
Būdavo piknikuose jauni ir 
seni smagūs, žaidžia, traukia 
virvę, su užrištomis akimis 
bent 50 žingsnių eidavo “už
mušti kaizerį.”

Dabar mūsų piknikuose yra 
•įvesta mada aptarnauti sti
priais gėrimais, būna šokiai, 
pasilinksminimas ir žaislaŲ iš
nyksta. Vietoje pakvėpavus 
tyru oru, pasilinksminus, pa
sidžiaugus gamtos grožiu, tai 
daugelis grįžta apsvaigusiomis 
galvomis, o kurie prie gėrimo 
ir šokių nelinkę, tai nepaiso ir 
piknikų. Kažin, ar ne laikas 
pagalvoti ir pabandyti sureng
ti senoviškos rūšies piknikų ir 
išvažiavimų ? '

D. P. Lekavičius.

0

GREECE

o

H. O. CANFIELD CO

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

EAAAI 
(GREECE)

MOULDERIŲ-i®

MILLMANAI

• KRAUSTYTOJŲ

Patyrimas Nereikalingas
k

Baltimore, Md. So. Boston, Mass

north, Turkey and the Aegean Sea in the east, the Ionian Sea in the 
west and the Mediterranean Sea in the south. Her population is more 
than 7,000,000, and is largely agricultural. Her capital is ancient 
Athens. The Kingdom of Greece is permanently represented at 
United Nations Headquarters by Alexis Kyrou. Her flag has five blue 
and four white stripes in addition to a cross of white on a blue field.

A cradle of western civilization which 
contributed many of the world’s most im
portant artistic and philosophical ideas, 
Greece includes some 50,000 square miles 
of mountainous country at the southern 
tip of the Balkan peninsula. It borders on 
Albania, Bulgaria and Yugoslavia in the

nATPAI
PATRAS

inAPT
SPARTA

K0PIN90E
COH1NTII

ITAION
nEAAroE

AEGEAN SEA

SALON IK

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

OEECAAONIKH REIKIA DARBININKU

a

B

IAANNINA
JANN1NA
A OPOI OAXMOO 

MOUNT OlAMI'US

AAEEIE Kypoy
ALEXIS KYROU

ION1ON 
nEAATOE

IONIAN SEA 

***4»«r.

KPHTH

VYRŲ
NUOLATINIAMS DARBAMS

MAŠINŲ OPERATORIŲ

191 HOUSATONIC AVENUE 
BRIDGEPORT, CONN. 

Kreipkitės į Personnel Dept.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Peter Kapiskas

prastai, 
! laivas
žmonių.

jo darbininkai.
laike ekskursijų SIS

apie t 2,000

Streikavo gelžkelių darbi
ninkai — inžinieriai ir “train- 
menai.” Streike buvo arti 2,- 
000 darbininkų. Streikas pa
lietė geležies išdirbystes Car
negie-Illinois, kur dirba apie 
3,500 darbininkų. Ten dar
bas turėjo sustoti. Vėliau 
gelžkelių kompanija turėjo 
nusileisti, pakelti darbinin
kams po 15 centų į valandą 
ir streikas baigės.

Moterų Progresyvis Kliubas 
nutarė sui>ngti vakarienę ir 
paskaitą apie moterų politines 
teises ir kitais klausimais. Pa
rengimas įvyks 23 lapkričio,

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS
(REP&YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis Ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman SL, arti Central 8kv.

CAMBRIDGE, MASS.

Peter

Los Angeles, Calif
Darbininkų Demonstracija; 
Dalyvavo 100 Tūkstančių

Dar iki šio laiko neteko ma
tyti spaudoj apie tą darbinin
kų demonstraciją, kuri įvyko 
Darbo Dienoj (Labor Day). 
Kadangi man pačiam teko 
maršuoti gatvėmis, todėl iš ša
lies tėmijant galėjo kas nors 
plačiau dalyką permatyti, ne
gu maršuojant gatve.

Nors komercinė spauda ban
dė slėpti apie didžiulę darbi
ninkų demonstraciją, bet pa
žangesne spauda ir unijų va
dovai pripažįsta, kad CIO ir 
AFL skaičius maršuotojų bu
vo daug didesnis, negu metai 
ar dveji atgal. Unijų demons
tracijos tvarkytojai turėjo ant 
sąrašo virš 100,000 darbinin
kų, pasirengusių maršuoti, o 
daugelis dasidėjo liuosa valia 
ir todėl galima tikėti, kad de
monstracija susidėjo iš dau
giau, negu sąrašas rodė.

Maršavimas prasidėjo apie 
10 vai. ryto ir baigėsi 1:05 
po pietų. Nors buvo padary
tas tarimas, kad AFL visi 
darbininkai maršuos pirma, o 
vėliau bus CIO, bet daugelis 
AFL nesilaikė to patvarkymo 
ir maršavo bendrai su CIO. 
Demonstracijoj grojo 10 benų 
įvairiais instrumentais, taip
gi buvo skautų 
nai. Gatvėse, 
demonstracija, 
ta gatvekarių
ryto iki pasibaigė 
mas. '

Laike demonstracijos unijų 
darbininkai turėjo įvairių 
giestavimų, daugiausiai buvo 
pašiepiamas Taft-Hartley ver
gijos įstatymas. Didelį įspū-' 
dį darė vežimas su garsia
kalbiu, papuoštas F. D. Roo- 
sevelto paveikslais, ir ten bu
vo pataikinta Roosevelto kal
ba ir garsas, kaip Rooseveltas 
kalbėjo. Tikrai buvo nuosta
bių kad apie Trumaną nie
kas nė “bū” neprisiminė. Tas 
rodo, kad dabartinis preziden
tas tarpe darbininkų neturi 
įtakos.

Buvo manyta, kad jeigu ne 
taip šilta diena būtų buvus, tai 
demonstracija būtų buvus 
dvigubai didesnė, negu buvo. 
Maršuotojam nepastojo niekas 
kelio ir nuo pat pradžios iki 
pabaigos viskas ėjosi gražiai.

ir merginų be
it uriomis ėjo 

buvo sustabdy- 
ėjimas nuo 9 

maršavi-

Rugsėjo 8 d. įvyko LLD 25 
kuopos susirinkimas. Iš susi
rinkimo atliktų darbų žymėti
ni šie: Civilių Teisių Kon
gresui paaukota $30. Pasta
ruoju laiku Baltimorėje pra
dėjo organizuotis Slavų Kon
greso skyrius, kuris turi už, 
tikslą suvienyti visas slaviškas 
tautas, gyvenančias J. A. V. 
ribose, be skirtumo politinių 
bei religinių įsitikinimų. Drau
gijos nariais gali būti kuopos 
ir pavieniai asmenys. Metinė 
mokestis — draugijom $5, 
pavieniam $1. '

LLD 25 kuopa įstojo Kon
gresai! pastoviu nariu viršmi- 
nimom sąlygom. Nutarta už
simokėti metinę duoklę $5 į 
LMS.

Kas link rengiamos vaka
rienės, kuri atsibus sekmadie
nį, spalių 26, tai iš pasikalbė
jimo su rengimo komisija su
žinojau, kad rengiama farme-1 
riy vakariene, su visais far- 
meriškais skanėsiais ir pagra
žinimais, apie kuriuos baltima- 
riečiai labai gerai žino iš paty
rimo per daugelį metų. Nėra 
reikalo minėti dešras, kalaku
tus, bei kitokius skanumynus. 
Užtenka pasakyti, kad farme- 
rių vakariene, tai visiem būna 
žinoma, kad 
krauti didele 
skanumynų.

Tiek turiu 
pačią dieną atsibus 6-tos Ap
skrities konferencija Baltimo
rėje. Ta proga vakarienėje 
turėsime svečių iš Philadelphi- 
jos ir kitų miestų, su kuriais 
turėsime malonumo draugiš
kai pasilinksminti. Vakarienės 
pradžia lygiai 6 vai. vakare.

stalai bus ap- 
gausa visokių

pridėti: kad tą

mus

ro
of America

Jo tikslas 
aukštas kai- 
visus smau-

■ Rugsėjo 11 dieną atstovai 
nuo keturių lietuvių organiza
cijų laikė susirinkimą, plačiai 
aptarė nuolatinį kainų kilimą, 
reakcijos siautimą ii’ varžymą 
liaudies demokratinių teisių 

Nutarta suorganizuoti P 
gressive Citizens 
Lithuanian Club, 
bus kovoti prieš 
nas, kurios
gia, ir už liaudies demokra
tines teises.

Prie šio kliubo (centro) ga
li priklausyti organizacijos ir 
pavieniai asmenys, kas tik no
ri šiame darbe mums padėti. 
Mes kviečiame prie šio svar
baus darbo visus i)' visas. 
Platesnių informacijų galite 
gauti pas A. Dambrauską, 184 
I St., So. Boston, Mass, žo
džiu

So. Boston, 
arba laišku.

A. Dambrauskas.

LA GUARDIA SILPNAS
New York. — Buvęs New 

Yorko miesto majoras La 
Guardia taip serga, kad be
veik neatgauna sąmonės. 
Pranešama, kad jis eina 

■silpnyn.

New Delhi, Indija. —Dar 
kartojasi susikirtimai tarp 
indusų ir mahometonų.

Tikietus galima gauti pas ko
misiją ir pas kuopos narius.

PATYRĘ MOLDERIAI
AUKŠTOS ALGOS

NUOLATINIS APSKRITŲ METŲ DARBAS
Kreipkitės Tuojau

SOMERVILLE IRON WORKS
SOMERVILLE, N. J. (223)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

FABRIKO DARBININKAI
Be patyrimo. 40 valandų ..savaitė.

B. H. KRUEGER, Inc.
131 West 19th St., N. Y. C. (6th

$21.00.

floor)
(221)

NAMŲ RAKANDŲ 
STALIORIAI IR POLIŠIUOTOJAI 

Gera Alga 
Nuolatinis Darbas 

JOSEPH WARNER 
FURNITURE CORP., 

26 W. 17th ST., N. Y. C.
• . . > a . -w , .(219)

MOKYKLA PROSTITU- . 
TĖM LAVINT PEIPINGE

Peiping. — Chinijos tau
tininkų valdžia atidarė čia 
pamokas 1,666 registruo
toms prostitutėms lavinti. 
Jos mokomos, kaip “dorai 
ir sveikai” lytiniai paten
kinti vyrus. Vienas valdi
ninkas dėl to sakė: “Tai 
bus geriausiai apšviestos 
prostitutės pasaulyj.”

Siamo Darbininkų Streikas
Bangkok, Siam. — Su

streikavo 600 darbininkų 
prieš anglų-amerikonų ži
balo kompanijas. Streikie- 
riai reikalauja 75 nuošim
čių daugiau algos.

Leo F. Rayfiel paskirtas fe- 
deraliu teisėju Brooklyne vie
toje mirusiojo Moscowitz, su 
$15,000 algos metams.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
Su Fabriko Patyrimu 

NUOLATINIS DARBAS 
80 centų j Valandą Pradžiai 

, Pakėlimai po trijų savaičių, 
Linksmos Darbo Sąlygos 

KREIPKITĖS
i WASHINGTON STREET 

NEW YORK CITY
(Jmkitt* Houston ar Grand St. Bušą West)

(223)

NAMŲ DARBININKft
Patyrusi. Mažai šeimai. Vienas vaikas. 
Turės miegot ant vietos. Atskiras kam
barys. Reikalaujama liudymų—References.

Geri namai tinkamam asmeniui.
MANSFIELD 6-1513

(2214 .

430

ABELNAI NARTŲ DARBININKft
Patyrusi. Guolis ant vietos. Moderniniai 
priemiestyje namai. Automatinė skalbykla. 
Maža šeima. Gera alga. Geri namai 

tinkamam asmeniui.
MRS. JOHN M. LEWIS 

PINE HILL .ROAD
GREAT NECK.. L. L, N. Y.

Arba šaukite Great Neck 4260 Collect.

New York. — Biskį pa
smuko žemyn grūdų speku
liantų Šerai.

KAPISKAS LITUANICA SQUAREiiiiiiiiiiiHiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiN

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

t

WWW

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

iš Detroito, tai yra 
ir patėvis Angelos 
Detroitiečiams buvo 

d-gė Bubeliene, dabar 
Jie

Daugiau Svečių iš Detroito
Atvyko praleisti atostogas 

pas savo žentą ir dukrelę dd. 
Šiliniai 
motina 
Adams, 
žinoma
vedus su Feliksu šiliniu, 
čia svečiuojasi, bet mano, kad 
jeigu pavyks įsigyti gyvenimo 
butas, tad apsigyventi.

Alvinas.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio® 
dydžio, kokio pa-V 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GI>enmore 5-6191

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS' 60c:
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

Tai vieta, kurioje jūs jausitčs kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

i Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- ?
ir:

Be ■ J
, .s... Kfe A-į.. ... 1

PW*

J. J. KAŠKIAUČIUS, M» D. | 
530 Slimmer Avenue,

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

’WiniiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiN

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko *

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTJ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Matthew A. | 
BlJYAUSKAS1

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinins

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alks Brooklyne

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N,

TCI. ST. 2-8S42

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

▲
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> NouYork(k>zWžife?2iiiloi
Reikalauja Trumpinti 
Darbo Valandas

CIO United Railroad Work
ers unija įteikė pervažų per 
Hudson savininkėms gelžkelių 
kompanijoms reikalavimą nu- į 
mažinti darbo i valandas nuo ' Į
48 iki 40, be numažinimo al
gos. Jie taipgi nori gauti lai
ko ir pusės mokestį už šeštą 
dieną ir dvigubą už darbą 
sekmadieniais ir šventėmis.

Brooklyne veiksiančios dvi 
grand (Įžiūrės — viena rytinė
mis valandomis, kita po piet.

Negauti Pinigai
Federally taksų depart- 

mentas sako, kad taksų raš- I 
tinėse Brooklyne ir Manhattan 
guli apie 100,000 čekių, pri
klausančių permokėjusiems 
taksus, dabar turintiems gau
ti tuos permokėjimus. Tai 
daugiausia tų, kurie persi
kraustė, bet pašte nei taksų
įstaigai nepadavė savo naujo 
antrašo.

.Tarpe ten gulinčių čekių 
esžf ir tokių, kurių suma sie
kia iki tūkstančio ir daugiau 
dolerių. O aš vis manyda
vau, kad tie, kurie tūkstan-r 
čiais pinigus varto, yra atsar
gesni su savo doleriais. Di
džiuma čekių esą sumoms apie 
nuo $10 iki $40. Kiti ir ma
žiau $10. Tūli iš jų esą jau 
už ankstybesnius permokėji
mus. Rep.

Atėmė Auklėtinį Kūdikį
Teisėjas Kadien, Jamaica 

teismabutyje, pareiškė, kad 
esamais įstatymais jis negali 
grąžinti 3 metų mergaitės jos 
auklėtojai Mrs. Kaars, nes 
įstatymiškai ta teisė duodama 
tik vaikų globos draugijai. O 
toji draugija, laikiusi pas mo
teriškę kūdikį nuo 18 dienų 
amžiaus iki šio laiko, dabar 
nuo auklėtojos atėmė.

Virš > 700 našlaičių matys
Dodgerių žaismę su Boston 
Braves tymu šį sekmadienį, 
Ebbets Field.
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Pirmutinė tos Rūšies Filmai Su jau *ini)s,: : 
drąsus aikštėn iškėlimas religinės ; 1 : i 
neapykantos Amerikoj šiandien!

DORE SCHARY PERSTATO 

llpbert Young * Robert Ryan Į Į
• Robert Mitchum

“Crossfire” (I
I I

Rodoma Dabar. j ?

RIVOLI
Broadway ir 49th St.

Durys atsidaro 9:30 A.M.
Nuolat Rod.--Moksliniai atvėdinta,— Į Į 

Nebrang. Kainos
į i

“Geriausias Rusijos judis nuo laikų pirm karo.”
—PM.

ANTRA DIDI SAVAITE
IŠ Leningrado — Klasikinio Balleto tradicinių namų — ateina 
ši pirmutinė užsceninė istorija naujų Rusijos žvaigždžių.

Artkino

“Russian Ballerina”
vaidina GALINA ULANOVA, žymiausia Rusijos Prima Balle
rina, ir MARIA REDINA, su Balleto Korpusu iš Leningrado 
Valstybinio Teatro Operos ir Balleto. *

Leninfilm Veikalas

STANLEY 7th Avė., bet. 41st ir 42nd Sts.
THEATRE J^ėsus Tel. \VI 7-9686

to toil t/to toto toto'toto toto’toto toto 'toto toto toto toto toto totototototototototototototoi/v vw iai vw iai

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Būtinai matyk pirmąsias filmas keturių tūkstančių žydų benamių Exodus laivo, 
kuriuos anglai subarė Vokietijon I Indija . . . Matyk klaikių istorijų apie teroro i 

ii ir neapykantos šėlimų! M'lionai benamių bėga išsigelbėti, vis labiau siaučiant 
gaisrams ir žudynėms I Tūkstančiai protestuoja prieš duonos kiekio sumažinimų
Francijoj i Italija*. . . Iš Jungtinių Valstijų atgabenta būtinai reikalingų kviečių

, j Neapolį! Roma . . . 300,000 klausosi Popiežiaus Pijaus XII maldos dėl taikos!
Matyk keistų gaisrų epidemijų Belgijoj I Iš Rusijos grįžta' namo vokiečiai kariniai 

H belaisviai! Valstybės rtkretorius Marshall ragina veikti dėl Graikijos! Matyk N
! This is America filmų. . . . ‘'WHISTLE IN THE NIGHT” ,

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway lr 46 St. |

JEIGU NORITE IŠLAIKYTI TAIKĄ, 
REIKIA JĄ PAREMTI DARBU

—Atominio turto, ne karo 
reikia mūsų šaliai ir pasauly
je,—šaukia kvietimas į masinį 
Wmitinga tuo klausimu.

O kaip atomas galėtų tar
nauti taikai ir gyvenimui, ne 
karui ir mirčiai?

Ne kiekvienas tą galime iš
aiškinti. - Tam reikia moksli
ninko. Ne bile kokio, gero 
mokslininko. Toks mokslinin
kas atvyksta į Brooklyną. 
Kur? Kada?

Daktaras Harlow Shapley, 
I Harvard Kolegijos Observato
rijos direktorius, Amerikinės 
Mokslo Sąjungos prezidentas, 
atvyksta į Brooklyną šio mė
nesio (Sept.) 29-tą. Išklausy
ti jo pranešimui yra rengiamas 
nepaprastas masinis mitingas 
tą vakarą, Brooklyn Academy 
of Music, 30 Lafayette ‘Ave. 
Tai žymiausia koncertų salė 
Broolnyne, esanti brooklynie- 
čiams maždaug tuomi, kuomi

Kazokytė Dainuos į 
Radijo Programoje

Rugsėjo 21-mą, šio sekma
dienio ryto 10:30, iš stoties 
WBYN, 1430 ant jūsų ra
dijo, Lietuvių Laisvės Radijo 
Klubo programoje dainuos 
Susanna Kazokytė. Jai akom
panuos Bronė Sukackienė-ša- j 
linaitė. Kazokytė jau seniau i 
yra dainavusi šioje programo- j 
je. Buvo gauta apie ją gra- : 
žiu atsiliepimų ir prašymų, i 
kad jinai ir vėl dainuotų.

Programoje taipgi bus dak
taro J. J. Kask jaučiaus pa
tarimų sveikatos užlaikymui, 
žinių iš Lietuvos ir vietos ir 
apylinkes lietuvių reikalais. 
Žinias praneša Lilija Kava
liauskaitė - Beito, naujasis 
anaunseris. Lilija, beje, šio
mis dienomis gauna daug 

i sveikinimų iš arti ir iš toliau i 
nuo tų žmonių, kurie girdėjo 
pirmąją jos vestą programą 
praėjusį sekmadienį.

NORITE OBUOLIŲ SKINTI?

New Yorko žemdirbystės 
department© specialis f armė
nams sezoninių darbininkų 
parūpinimo skyrius paskelbė 
pageidavimą 500 vyrų obuo
liams skinti. Nori galinčių iš
būti darbe porą .ar daugiau 
savaičių; New Yorke rašti
nė—305 Broadway, kambarys 
612.

New Yorko valstijos iždi
ninkas, republfkonas Frank C. 
Moore, sakydamas kalbą West 
Point, jau siūlė kelti valstijos 
taksus. Valstija tebeturi-te- 
belaiko ižde keliu šimtų mili- 
onų dolerių perviršį.

yra newyorkieeiams Carnegie 
Hall.

Apie tai, kaip mes visi Įriti 
galėtume padėti mokslinin
kams pasukti atomą tarnauti 
taikai ir mūsų gyvenimo pa
gerinimui, kalbės Elinor S. 
Gimbel, tarptautinės komisijos 
vaikų gerovei pirmininkė; 
kandidatė į New Yorko Mies
to Tarybą Ada B. Jackson; 
Tarptautinės Moterų Demo
kratinės Federacijos delegatė 
Jungtinėms Tautoms Susan B. 
Anthony, ainė garsiosios anų 
laikų kovotojos už teises mo-1 
terims.

Mitingui įžanga $1. Mūsiš
kis Moterų Apšvietos Klubas, 
kuris daug dirbo karui laimė
ti, bet nenori kito karo, turi 
to mitingo tikietų ir prašo 
juos įsigyti iš anksto pas klu- 
bietes. Tikietų yra palikta ir 
Laisvės raštinėje.

Klubietė.

Patraukė į Teismą 
Projekto Savininkus

New Yorko teisėjui Benven- 
ga pavesta spręsti bylą, ar 
Metropolitan Life Insurance 
namų projektas Stuyvesant 
Town galės būti paliuosuotas 
nuo taksų. Amerikos žydų 
Kongresas, remiamas daugelio 
kitų organizacijų, reikalauja 
nepaliuosuoti, kadangi projek
to savininkai praktikuoja dis
kriminaciją.

Skundėjų vienas iš vyriausių 
argumentų—ir. atrodančių lo
giškais — yrar- kad paliuosa- 
vimu nuo taksų projekto dau
giau apsunkinami taksais kiti 
mokėtojai, visa visuomenė. 
Tačiau dalis .tos yisuomenes 
atstumiama nuo teisės naudo
tis ta netaksuojama nuosavy
be. Firma iš anksto paskelbė 
neįsileisianti negrų, kuomet 
mieste yra arti pusės miliono 
gyventojų negrų, miesto už
laikymui mokančių tiesioginiai 
ar netiesioginiai taksus, kaip 
ir visi miesto gyventojai.

Susirgę Įsivaizdavimu
Vestuvėse p-lės Barbaros 

Wallace su William Coffee 
buvo daug ir skanių valgių. 
Juos parūpino jaunosios ma
mytė, 161 Monitor St., Brook
lyne. Linksmai pabuvoję, jau
nieji išvažiavo, o likę sveteliai 
sau ragauja šio, ragauja to. 
Vienas sudejuoja, suserga, pil
vas sumaišė savo kelius. Se- 
,ka kitas, trečias, iki 20. Iš 
tų 11 nuvežta į ligonines.

Jeigu kurie ir tylėjo, iš jų 
akių beveik galėjai išskaityti 
išmetinėjimą, kad čia juos 
“apvaisino” kuo blogu. Svei
katos departmentas paėmė iš
tyrinėti valgyto maisto. Ir 
surado . . . maiste nieko nuo
dingo ar užkrėsto nebuvę, tik 
jų pilvai “susimpatizavę” pa
matytiems pirm jų susirgu- 
siems.

Vienas pirmasis gal turėjo 
šiaip nesveikatą, gal pamylėjo 
save perdaug ar jo virškinimo 
sistemai nepriimtinu maistu. 
O pamatę jo ligą kiti susirgo 
įsivaizdavimu.

Mirė____ >
Dominick Klumbus, 68 m. 

amžiaus, įnirę rugsėjo 18 d., 
namuose, 54 Hudson Avenue, 
Brooklyne. Kūnas pašarvotas 
namuose. Laidotuvės įvyks 
rugsėjo 22 d., Kalvarijos ka
pinėse. Velionis paliko liū- 
desyj žmoną, du sūnus, 1 duk
terį ir tris anūkus.

> Laidotuvių pareigomis rū
pinasi grab. J. Garšva, 231 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Užstreikavo Railway 
Express Stotis

Užstreikuota ir pikietuoja
ma Railway Express firma jai 
atsisakius trumpinti darbo va
landas, duoti 40 valandų sa
vaitę. Pikietuoja visas stotis, 
kurias ta firma aptarnauja.

Streikui vadovauja Interna
tional Brotherhood of Teams
ters and Chauffeurs Unijos 
Lokalas 808, AFL, turįs 2,600 
narių. Unija sutikusi priim
ti firmos pasiūlymą pakelei al
gas po 15 c. per valandą, jei
gu firma sutiktų pavesti arbi- 
tracijai išsprendimą valandų.

Pabranginta Statyba
Pradeda paruošiamuosius 

darbus statybai naujos moky
klos 164-tos prie 77th Avė. ir 
137thiSt., Kew Gardens. Lė- 
šuosianti $1,745,376 arba 
103.7% daugiau, negu buvo 
numatyta lėšuosiant 1940 m., 
kada statyba buvo suplanuota, 
bet dėl karo turėjo būti ati
dėta. Talpins 1,100 mokinių.

Taipgi pradės statybą prie
do prie mokyklos 131-mos, 
prie 84th >Ave. ir 172nd St., 
Jamaica Estates srityje. Tal
pins 250 mokinių. Lekuosianti 
$800,744 arba dvigubai, negu 
būtų lėšąvusi 1940 m.

Darbų pradėjimo iškilmės, 
dalyvaujant rrfiesto ir apskri
ties valdininkams, suruoštos 
rugsėjo 19-tą.

TEISME Už VAŽIUOTĖS 
NELAIMĘ ANT JŪROS

Anthony Liotti, 35 metų, 
brooklynietis, dalininkas bliu- 
zių siuvyklos, kaltinamas bu
vus priežastimi mirties dviejų 
veteranų, Donald King ir John 
Maglich. Jis su savo puošnia 
jachta, joje puotaujant su sa
vo svečiais, užplaukė ant tų 
dviejų žuvaujančių ir paskan
dino. Jis gynęsis pasiteisini
mu, kad nelaimė įvykusi dėl 
ūko.

Rugsėjo 17-tą New Yorke 
įvyko keleriopos ceremonijos 
J. V. Konstitucijai paminėti.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
, ( 1—2 dienomValandos: 4 _ o .i 6— 8 vakarais
Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

ADAM V. WA1MUS, 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. SOuth 8-5569
AAA/\AAA/V\AAAAAA?VV\A/*AAAAA/VV\AAAA/VV

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen. 7-4774

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

A Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir . parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai\daiktai, abrozdai ir stovylukės 
\ nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

. 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.

6 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), šeštad., Rugs. 20, 1947

Svečiai
Pas. laisviečius ^uvo užsukęs. 

Stasys Rauduvė . iš Pittston,
Pa., fotografas - dailininkas. 
Įdomiai papasakojo tos kolo
nijos ir apylinkės lietusių rei
kalus. Atvykęš savo profesi
jos reikalais. Mat, Raudu vės 
— jis ir jo žmona Lucija — 
yra dailininkai daugelio foto
grafijos šakų, tad tų visokių 
medžiagų ir keleriopiems apa
ratams dalių ant vietos nega
lima gauti. Jų studija ran
dasi 1 Luzerne Ave.

Rauduvės fotografuoja ne 
tiktai eilinius paveikslus, bet 
taip pat filmas traukia, paro
do, taipgi piešia-tapo paveiks
lus.

Brooklyn© kolegija teiks 
apie šimtų vakarinių kursų 
suaugusiems. Registracija ga
le šio mėnesio. Pamokos pra
sidės spalių 20-tą.

Frank Florio, 40 m., Long 
Island City, sulaikytas teismui 
dėl mirties Rudolf Brunjes, 
gyvenusio 43-29—41st Street, 
Sunnyside. Jis miręs po jų 
dviejų susikumščiavimo prie 
aludės.

World Tourists, Inc.
T 7? (įsteigta nuo 1927 m.)
I SENIAUSIA ir GERIAUSIA 
t U PUNDELIAMS
|Į Sovietų Sąjungą su jau- 
? apmokėtais muitais ir į - 
I visas pasaulio šalis.
T Maisto Pundeliai, Nauji ir
4 Padėvėti Drabužiai: <»
ii. Mes cheminiai išrūkome
t 2. Mes pundelius apdraudžiamo '
4 3. Mes duodame nuolaidų

1 organizacijoms.
UŽSAKYKITE PUNDELIO ” 

į NUMERIU
PAVYZDINIS STANDARDINIS I 

DRABUŽIŲ PUNDELIS į
' PUNDELIS B-25 t

3 jardai Grynų Vilnų Medžiagos i 
, (Tweed) Moteriškam Apsiaustui, mė- • 

" lynos, juodos, žalios; 3 jardai Rayon (, 
'' medžiagos (pamušalui) ; 1 pora čeve- ,, 
,, rykų (L); rankšluostis; 1 pkl. ada- " 
" .tų (įvairių); 3 špūlės siūlų, 1 clan- '' 
" tų šepetukas, 2 šukos, 2 poros raiš- ,, 

čių čeverykam, 2 gabalai muilo.
,, VISO $42.78, įskaitant taksus. "

PAVYZDINIS STANDARDINIS 
MAISTO PUNDELIS 

-----------------» . ——----------------------------  
PUNDELIS WT-6

1 sv. sviesto, 1 dėžė salmonų, 1 Jtv. 
kavos, 1 sv. uogienės. I sv. džiov, 
slyvų, 1 sv. miežienės, 1 sv. košės, 
1 sv. ryžių.

VISO $12.54, įskaitant taksus.

Yra ir Kitų Standardinių Maisto 
ir Drabužių .Pundelių

Mūsų Kitos Agentūros 
BOSTON, MASS.

I
 Tremont Travel Bureau 

1160 Columbus Ave.
MONTREAL, CANADA 

Jewish Immigrant Aid Society 
4221 Esplanade Ave.

Rašykite, telefonuokite arba 
ateikite dėl mūsų katalogų

Į ir kitų smulkmenų.

I WORLD TOURISTS
I incorporated

18 w. 23rd St.
? v&yvvy new york io, n. y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Veatuvių, Susirinkimų ir t.t. Puikai 

•teičiui au naujausiai^ įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave. .
Tel. BTagg 2-3842 A

Sekmadienio ryte, 10:30 A.M., nusistatykite 
savo radio ant stoties WBYN, 1430 klc. ir pa
siklausykite gražios lietuviškos programos.

APSUKO KRAUTUVIŲ v 
SAVININKUS

Philadelphijoj pagautas ir 
parvežtas atgal į Brooklyną 
Irving C. Winbourne, 47 m., 
2939 W. 33rd St. Jį kaltina, 
kad jis iš 6 krautuvių savi
ninkų surinkęs 13 šimtų do
lerių už “toasterius,” kurib jis 
nepristatęs nei nesirengęs pri
statyti.

Brooklyne teisėjas Hooley 
pareikalavo, kad vaikų globos 
draugija atsivestų liudytojais1 
socialius darbuotojus, ne pun
dą popierių argumentacijai už 
pasilaikymą teisės atimti nuo 
Mrs. Koch jos auklėtinę Bar
bara Ann Smith, 11 metų.

New Yorke viena grupė 
mergšių susikibusi už plaukų 
su kita už vaikinus. Net ak
menys lakstė. Gaujose buvę 
po apie šimtas mergšių. Ot, 
ką reiškia stoka!

Daugmenimis išparduodami 
n-uo armijos atlikusieji visokie 
daiktai, sukrauti Fort Toten, 
Queens.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: į

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LĘIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kafnom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai ir Špilkos.

Taipgi Links ir Pendants

I
 “Mačiusio Raportas: 

Jugoslavia”
Jį duos Kun. Wm. Howard Melish 

Bendras Klebonas Šventosios 
Trejybės Bažnyčios, tik kų 

sugrįžęs po Jugoslavijos 
apkeliavimo.

Ketvirtadienį, 
Rugsėjo 25 d., 8 P. M.

GRAND BALLROOM, 
MANHATTAN CENTER 

311 West 84th Street.

įžanga: $1.00 (iškaitant taksus)

Rengia Bendrai:

Nacionalė Amerikos-Sovletų 
Draugiškumo Taryba, 

Jungtinis Komitetas

Pietinių Slavų Amerikiečių.
Tickets at: National Council, 

114 East 32nd Street

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

Brooklyn© Lietuvių Kalbos Mo
kyklėlės susirinkimas jvyks pirma
dieni, rugsėjo (September) 22 die
ną, Laisvės salėje, 8 vai. vakare. J 
šį susirinkimą kviečiami ir prašomi 
atsilankyti ne vien tik mokyklėlės 
štabas ir mokiniai, bei norintieji 
tapti mokiniais, bet ir pašaliečiai, 
! kuriems rūpi šis darbas. Bus apta
riama, kaip mokyklėle palaikyti ir 
ją gerinti. — Mokyklėlės Valdyba.

PARDAVIMAI
Parsiduoda namas ir Bar & Grill 

biznis su pilnais laisniais. Labai ge
ra biznio vieta. Po pardavimo, savi
ninkas išeis už 30 dienų. Namas ir 
biznis kartu $25,000. Kreipkitės pas 
John Ragalis, 57-26 64th St., Mas- 
peth, L. I. N. Y. Nepraleiskite šios 
progos. Prašome kreiptis po 5-tos 
vai. po pietų. (215-20)

» 

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.




