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Be Proletariato Diktatūros.
A. Griciaus Feljetonai.
Gabus Rašytojas.
“Kalifornijos Žinios.”

Rašo R. MIZARA

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Rugsėjo-Sept. 29, 1947 Metai XXXVII. Dienraščio XXIX
Czechoslovak ijos ministerių 

pirmininkas Klement Gott
wald pareiškė New Yorko 
“Herald Tribune” korespon- 

I dentui Russell Hill, jog 1948 
metais čechoslovakijos Komu
nistų Partija parlamento rin- 

f kimuose tikisi laimėti absoliu- 
tę atstovų daugumą.

Jei taip bus, nurodo komu
nistų vadas ir premjeras Gott
wald, tai Čechoslovakija leng
vai pasieks socializmą be to
limesnių revoliucijų ir be pro
letariato diktatūros.

Ta) reikšmingi žodžiai ir įsi
dėmėtini ypačiai tiems, kurie 
nuolat pliauškia apie tai, būk 
komunistai trokštą žmonių 
kraujo, būk jiems rūpinti tik 
revoliucija.

Praeituose parlamentiniuo
se rinkimuose čechoslovakijos 
kompartija gavo 38 nuoš. vi
sų paduotų balsų.

Beje, Gottwald as numato tą 
dieną, kada čechoslovakijoje 

t tebus tik viena darbininkų 
klasės partija, t. y., kada ko
munistai susivienys 
listais.

socia-

gavdme 
feljetonų 

pavadintą 
ą išleido

Prieš tūlą laiką 
Augustino Griciaus 
rinkinį — knygą, 
“Laiko Dvasia.*** J
Lietuvos Valstybinė Grožinės 
Literatūros Leidykla Kaune 
1946 metais.

Augustinas Gricius, — ge
rai žinomas Lietuvos rašyto
jas. Smetoninio režimo laikais 
jis rašydavo tautininkų spau
dai ir dažniausiai pasirašyda
vo “Pivošos” vardu.

šiuo metu jis darbuojasi 
Tarybų Lietuvoje ir eina atsa
kingas meninėje 
reigaš.

pašiepianti anų 
gyvenimo tam-

jo feljetonas 
intriguojančiai.

kuo

Augustinas Gricius — ne
paprastų gabumų rašytojas, 
feljetonistas! Jis rašo trum- , 
pai ir gyvai. Jo kalba “neper- 
aukšta;*’ jo rašymo technika 
graži, klasikinė. Tai lietuviš
kas O’Henry.

Iš viso knygoje telpa 48 
felietonai arba apvsakaitės.' 
Kiekviena jų savotiškai origi
nali,’ saržiai 
laikų Lietuvos 
sutins.

Kiekvienas 
prasideda
žmogus skaitai ir žiūri, 
čia viskas baigsis. Ir beveik 
niekad uv, Ii atspėti intrigos 
atomazgos.

Tame ir veriasi rašytojo 
gabumai, talentas.

Apie porą A. Griciaus felje
tonų mes jau išspausdinome 
Laisvėje: ateityje karts nuo 
karto paduosime ju daugiau.

Esame tikri, jog skaityto
jams jie patiks, o mūsų fel
jetonu ir trumpu pasakaičių 
rašytojams bus gera pamoka, 
kaip rašyti feljetonus bei no
veles.

pavasari, šių -žodžiu 
besilankant Kali- 

teko kalbėtis su vie-

Praeitą 
rašytojui 
fornijoje, 
tos veikėjais.

Iškilo tuomet ten mintis, jog 
reikia kaliforniečiams turėti 
viename mūsų dienraščių savo 
skyrių, kuriame syki per sa
vaitę patys kaliforniškiai lie
tuviai galėtų parašyti apie tą 
k rasta ir savo veiklą.

Mintis pasirodė visiems pri
imtiną. Po to, tūli’ draugai 
tuojau norėjo tą skyrių turėti 
Laisvėje, bet mes jiems pata
rėme tartis su vilniečiais, ka
dangi Vilnis yra apie vienu 
tūkstančiu mylių nuo Kalifor
nijos arčiau, negu Laisvė.

Jie tai ir padarė ir štai, š. 
m, rugsėjo 23 d. Vilnyj jau 
telpa kaliforniškių įkyrius — 
ištisas puslapis — pavadintas 
“Kalifornijos Žinios.**

Smagu, kad darbas jau pra
dėtas! .i

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metanu 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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ELEKTRININKŲ UNIJA 
RAGINA IŠVYT WALL 
STRYTA IŠ VALDŽIOS
CIO Unijos Rezoliucija Smerkia Reakcinę, Karine Trusty 

Politiką, Kurią Seka Trumano Valdžia Namie ir Užsienyj
Boston. — CIO Elektri- 

ninkų, Radijo Darbininkų 
ir Mašinistų Unijos suva
žiavimas pareikalavo, kad 
Jungtinių Valstijų “santy
kiai su pasauliu būtų iš
traukti iš trustų rankų.” 
Už rezoliuciją, raginančią 
“atimt Amerikos valdžią iš 
Wall Stryto kapitalo,” bal
savo 978 delegatai. Prieš 
ją pakėlė rankas tiktai 40 
ar 50 dešiniųjų James Įk 
Carey’o šalininkų.

Carey’o grupė siūlė už
giri karinį Trumano moky
mą prieš sovietizmą.

Suvažiavimo priimta re
zoliucija sako:

“Mūtų pareiga, kaip ame
rikiečiu, yra veikti, kad šą- 
lies valdžia būtų ištraukta 
iš Wall Stryto nagų. Mes 
turime išvyti Wall Strytą 
iš ’ Washington©. Tai būtų 
pirmas būtinas žingsnis, 
kad ši šalis galėtų darbuo
tis taikos stiprinimui pa
saulyje. ,

“Stambusis biznis veda 
veikloje pa-. tarptautine pjudymų kam-

paniją . prieš raudonuosius 
ir stengiasi mus įbauginti 
kariniais pavojais; tokiu 
būč|u jis bando mus įgąs
dinti, kad kantriai pasi--

Neamerikinis Komitetas
Reikalauja Deportuot
Kompozitorių Eisleri

Washington. — Kongre
so Ne - Amerikinių Veiks
mų Komitetas paragino tei
singumo departmentą už
vesti bylą prieš Hannsą Ei- 
sleri, žvmūjį muzikos kom
pozitorių ir kovotoją prieš 
nacizmą. Tas komitetas 
taipgi siūlo ctenortuot Eis- 
lerį atgal j Vokietiją. Ne- 
amerikinis komitetas kalti
na ‘Eisleri už tai, jog Eisle- 
ris, * norėdamas atvykt į 
Jungtines Valstijas, kreivai 
nrisiekes, kad jis nepri
klausė Komunistų Partijai.

(Eisleris, sakė, jog buvo 
tiktai aplikaciją padavęs į 
Vokietijos Komunistų Par
tija. bet nebuvo formaliai 
priimtas, nemokėjo j a i 
duokliū ir nedalyvavo jos 
veikime.)

Amerikos ambasadorius 
gen. W. Bedell Smith grįž
ta iš Maskvos. •

Skyrius įvairus ir įdomus. 
Jame randame visos eilės lie
tuvių veikėjų rašinių — Iš Los 
Angelesų ir iš Oaklarido. Pasi
rodo, jdg šiame skyriuje ne vi
si prisiųstieji raštai begalėjo 
sutilpti.

Gerai, kad veikėjai rašo.
Beje, kodėl draugai ten ra

šo “Los Angelesėje”? Juk tai 
daugiaskaitinis vardas. Ar ne 
geriau sakyti “Los Angelesuo- 
se,” jeigu norima miesto var
das linksniuoti, panašiai, kaip, 
sakysime, Šiauliuose arba 
Teksuose. i » i, 

duotume plėšikiškam jo go
dumui, kad nesipriešintu
me, kuomet Wall Strytas 
puola unijines mūsų teises 
ir demokratines laisves.”

Rezoliucija primena, kad 
monopolinis Amerikos ka
pitalas siekia ir užsienio 
tautas pavergti ir saūvališ- 
kai išnaudoti. Rezoliucija, 
be kitko, nurodo, jog da
bartinė Wall Stryto val
džia Washingtone stengia
si atbūdavoti reakcine Vo
kietiją, kaip Europos dikta
torių.

i

Indusai Gal Paskelbsią 
Karą Mahometonam, kaip 
Sako Mohandas Gandhi

New Delhi, Indija. —Tai
kusis indusų vadas Mohan
das K. Gandhi sakė, gal 
Indusų Indija turės pa
skelbt karą prieš Pakista
ną, naująją mahometonišką 
valstybę, sudarytą iš šiau
riniai - rytinio ir šiaurvaka
rinio Indijos kampų.

Gandhi, jėgos vartojimo 
priešas, skundėsi, kad ma
hometonai žiauriai išvijo 

, 1.700,000 indusų iš seno
sios jų gimtinės vakarinėje 
Punjabo provincijos dalyje, 
kuri atiteko Pakistanui, 
nes mahometonai ten su
daro daugumą gyventojų.

Pakistano valdžia, iš savo 
pusės, kaltina indusus ir, be 
kitko, nurodo, kad jie 
užpuolė traukinį, kuriuom 
4,500 mahometonu bėgo' iš 
Indusų Indijos į Pakistaną; 
išžudė 3,000 bėglių ir sužei
dė 1,000.

Franc. Komunistas Isneja 
Prieš Amerikinę Vergiją

Belgrad, Jugoslavija. — 
Franci jos Komunistų Par
tijos vice-pirmininkas Flo- 
rimod Bonte tvirtino, kad 
“monopoliniai Amerik. ka
pitalistai siekia pavergt pa
sauli.”

Kalbėdama^ Jugoslavų 
Liaudies Fronto Kongrese, 
Bonte taipgi pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos mėgina 
perdirbt Franci ją j afneri- 
konu koloniją. Pasak jo, tai 
Washington© valdovai sten
giasi “įvykdyti tokius pla
nus, kurių Hitleris negalėjo 
užbaigti.”— Liaudies Fron
to Kongrese dalyvavo 1,500 
delegatų. -

ANGLaHrwLbENAMI
ŽYDĄ IR SUŽEIDĖ 9

Haifa, Palestina. — Kari
niai anglų laivai užklupo 
žydų laivą, kuriuom 450 
benamių europinių žvdų 
slaptai plaukė į Palestiną. 
Haifos uoste anglai varė 
tuos žydus' i Anglijos laiva 
deportuoti Cyprus salon į 
belaisvių žardžius. Žydai 
priešinosi. Per kautynes 
anglai 1 žydą užmušė ir 9 
sužeidė.

& ■

Ir 6 i

WOSI

Ponas “valgyti mažiau” sen. Robert A. Taft, Ohio 
Ohio republikonas, atvykstant jam kalbėti Los Angeles 
republikonų mitinge buvo sutiktas su masiniu pikietu./ 
Pikietą suruošė bendrai AFL, CIO ir gelžkeliečiu uni
jų nariai, kad parodyti savo j ji atsinešimą. Plaka
tuose, be kitko, buvo ir tokių jam sveikinimų: “Smir- 
dalius,” “Taftas pasiskolino lapą iš Hitlerio knygos,” 
ir kitų panašių. Policija areštavo šešis pikietuotojus.
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Italijos Valdžia Vergauja
Jungt Valstijom, Kaip Sako
Socialistai ir Komunistai

Roma. —Italijos sociali
stų vadas Pietro Nenni ir 
komunistų vadas Palmiro 
Togliatti, seimo naciai, kal
tino premjero de Gasperio 
klerikalų valdžią už pasi- 
vergimą Jungtinėms Valsti
joms. Nenni sakė:

“Kuomet valdininkai da
ro reakcinius žingsnius ir 
neturi drąsos prisipažinti, 
kad jie savo valia t)aip da
ro, jie sako: ‘Jungtinės 
Valstijos nori, kad mes taip 
darytume’.”

Užsienio reikalų minist
ras grafas Sforza bandė 
tatai užginčyti.
atsakė:

“Tamsta * esi
Italijoj žmogus, 
girdėjo, kad Italijos val
džia, pagal Jungtinių Vals
tijų patvarkymus, pašalino 
iš italų valdžios tain tikras

Nenni jam

vienintėlis
kuris ne-

ĮKAITINTI 39 BULGARŲ 
OFICIERIAI UŽ SĄMOKSLĄ 
PRIES LIAUDIES VALDŽIĄ

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų vyriausybė patraukė 
teisman generolą Kirilą 
Stančeva ir 38 kitus aukš
tus oficierius už sąmokslą 
ginklais nuversti demokra
tinę Tėvynės Fronto val
džią Bulgarijoj. Tie f asis
tuojantieji karininkai. iš
vien su Nikola Petkovu 
planavo sukilimą.

Petkovas, vadi n amas• 
“valstiečių” vadas, už tai 
jau pakartas, pagal teismo 
sprendimą. Du artimieji 
Petkovo bendradarbiai, pul
kininkai Marko Ivanov ir 
Boris Gergov, nuteisti 15 
metų kalėti: Jiedu teisme 
prisipažino' kalti ir liudijo 
prieš Petkovą.

Dabartinėje byloje pro
kuroras reikalauja mirčia 
bausti du sąmokslo vadus, 

partijas” (socialistus ir ko
munistus).

Komunistų vadas Toglia
tti pareiškė, jog klerikalų 
valdžia, “pagal įsakymus iš 
labai tolųno krašto”, visų 
pirma puola komunistus ir 
ębalsiu kovos prieš komu
nizmą pridengia savo ata
kas prieš demokratines Ita
lijos žmonių laisves.

Amerikonai ir tiesiogiai 
padeda- provokacijoms prieš 
italų komunistus, sakė To
gliatti : Pavyzdžiui, “pus
galviai” amerikonai laik
raštininkai paskelbė savo 
išmislą pasaulinei spaudai, 
būk komunistai ruošęsi už
grobt šiaurinę Italiją.

Nenni kaltino, de Gaspe
rio klerikalų valdžią ne tik 
už reakcija, bet ir už alkį, 
už valios davimą pelnagro- 
biams, už kainų išpūtimą.

generolą Stančeva ir pulki
ninką Dimitrių Stamboldie
vų; kitiems 37-ms jis reika
lauja kalėjimo.

Tie sąmokslininkai, be 
kitko*, siuntė ginkluotus sa
vo šalininkus į Graikiją, 
kad paskui ..su graikų mo- 
narchistų pagalba užpultų 
Bulgarijos valdžios , jėgas. 
Ir rugs. 7 d. buvo padary
tas užpuolimo bandymas iš 
Graikijos žemės per sieną 
ties Plodvivu. Bet Bulgari
jos rubežiaus sargai ištaškė 
užpuolikus: nušovė 11 bul
garų ir 3 kitataučius, o li
kusieji/ įsiveržėliai pabėgo 
atgal Graikijon.

Amerikos ambasada Is
panijoj patyrė, jog >70 nuo 
šimčiu gyventojų priešingi 
Franko valdžiai.

POLITIKAAMERIKOS
DINAMITU ATSIDUODA,
PAREIŠKĖ JUGOSLAVAS
Jugoslavijos Delegatas Sako, jog Amerikos Pasiūlymai 

Tarnautų Tiktai Naujom Karinėm Priekabėm
Lake Success, N. Y. — 

Jugoslavijos delegatas dr. 
Ales Bebler įspėjo, kad 
Jungtinių Valstijų politika 
Balkanuose “atsiduoda nau
jo pasaulinio karo dinami
tu.” Jisai kritikavo Ameri
kos rezoliuciją, siūlančia, 
kad Jungtinių Tautų sei
mas pasmerktu Jugoslavija, 
Bulgarija ir Albaniją. Ta 
rezoliucija kaltina šiuos 
tris kraštus, kad jie, girdi, 
“bendradarbiaują” su grai
kų partizanais, kovojan
čiais prieš Graikijos mo-

Neleist Austrijai Pirkti 
Ginklus iš Svetur, Rei
kalauja Sovietai

Viena, Austrija. — Sovie
tu atstovas N. P. Koktomov 
siūlė uždraust ■- Austrijai 
pirkt ginklus ir amuniciją 
iš užsieniu. Jisai sakė, jog 
austru fabrikai gali paga- 
mint ivalias ginklu savo 
58.000 armijai ir naudot vo
kiečių paliktus ginklus. 
Franci jos ir’ Amerikos at
stovai reikalavo Austrijai 
teisės pirkti ginklus iš sve
tur, girdi, savo nepriklauso- 
Jhvbei užtikrint.

Koktomovas todėl užklau
sė: Kas ai dabar Austrijai 
arėsi a? Svkiu jis siūlė už
draust Austrijai samdvti 
kitataučius kareivius ir ci
vilius lakūnus. Amerikonų 
reporteriai sako, jog Sovie
tai nori užaint Austrijai 
samdvt (karinius) techni
kus iš Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos.

kad ten jau 
prieš tūlus al- 
narius, kurie 
Albanijos res-

Albanai įtaria kad Amerika 
Samdė Albanijos Priešus

BelgradJ — Iš Albanijos 
pranešama, 
baigta bvla 
banu seimo 
veikė kaip 
publikos priešai ir Ameri
kos agentai. Dar nėra žinios 
anie bausme jiems.

Teismo prokuroras įtarė 
Amerikos atstovybe, kad 
jinai papirko tuos seimor na
rius ruošti maišia prieš Al
banijos valdžia. Albanu vv- 
riausvbės laikraštis Baški- 
mi rašo, kad Jungtinių Val
stijų ambasadorius su pa
perkamu .savo ageptų pa
galba stengėsi paverst Al
baniją “dolerio kolonija.”

ANGLAI GAL TIK ŽYDUS 
IŠKR AUSTYSI A...

Lake Success, N. Y. —So
vietų delegatas Višinskis a- 
beiojo apie anglu intenciją 
išsikraustvti iš Palestinos. 
“Aš nužiūriu, — sakė i is,— 
kad jie planuoja gal tik žy
dus galutinai iškraustyt iš 
Palestinos.” (Anglai .neva 
žadėjo apleist Palestina, 
jeigu Jungt. Tautos neišriš 
jos klausimo.)

ORAS. —- Būsią giedra.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dall) 

in the Eastern State* 
427 Lorimer Street 
Brooklyn fl, N. T.

Telephone: Stagg 2-3878

narchistų valdžią.
Dr. Bebler pabrėžė, jog 

už pilietinį karą Graikijoje 
atsako tiktai patys monar- 
chistai ir Amerika, kuri da
bar diktuoja jiem visą po-

Savo įtarimus prieš Ju
goslaviją, Albaniją ir Bul
gariją amerikonai remia 
neva parodymais, Jungtinių 
Tautų komisijos, kuri “ty
rinėjo” santykius tarp 
Graikijos ir tų trijų kraštų. 
Dr. Bebler tvirtino, jog ko
misijos dauguma (anglų- 
amerikonų blokas) priėmė 
už gryną pinigą pasakoji
mus kriminalistų, monar- 
chistų policijos agentų; ka
linių, kurie buvo kankini
mais priversti liudyti prieš 
Bulgariją, Jugoslaviją ir 
Albaniją. .Monarchistų val
džia, beje, ketino gyvybę 
dovanoti nusmerktiem mir
ti kaliniam, jeigu jie liudys 
taip, kaip jiem įsakyta.

Jugoslavijos d e 1 egatas 
Bebler taipgi reikalavo at- 
naują komitetą, gir AR AR 
naują komisiją, girdi, “sie
noms tėmyti” tarp Graiki

jos ir jos kaimynu. Nes ta’ 
komisija galėtu tik naujas 
karines priekabes išrasti.

A. Višinskis Nurodė 
Kofesnondentams 
Karo Kurstytojus

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų delegatas Jungtinių 
Tautu seimui, Andrius Vi
šinskis turėjo pasikalbėji
mą su 500 korespondentu, į 
kurių klausimus jis atsaki
nėjo. Besikalbant, jis įvar
dino prez. Trumano užsie
ninės politikos patarėja, re- 
publikona Johna F. Dulle- 
sa, kaip karo kurstytoją 
prieš Sovietus. O buvęs A- 
merikos ambasadorius Bul
garijai ir Vengrijai G. C. 
Earle šaukė negaišuoiant 
pavartot atomine bombą 
nripš Sovietus, kain primi
nė Višinskis. Jis suminėjo x 
ir eilė kitu karo kurstvto- 
iu. Kartu Višinskis isnėio, 
loo- kas bando panaikint ve
to teise Saugumo Tarvboj 
f«s gresia Jnngt. Tautų ar
dymu ir karu.

AMERIKA KAPITALAS 
EGIPTUI

New York. — Westing
house Electric ir nenkios ki
tos didelės amerikonu kor- 
nnraciios veda dervbas su 
Egipto valdžia ir egiPtėnų 
kompanijomis dėl ameriki
nio kapitalo idėiimo į pra
mones tame krašte, kaip 
nranešė valdinis Egipto in
du striins direktorius Mus
tafa Maher Bev, lankyda
mas!s Jungtinėse Valstijo
se. Egintėnai non su ame
rikonu pagalba išvvstvt el
ektros gamvba, plieno, che
mikalų ir kitas įmones.
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T romano Programa Dėl Maisto T aupymo
t Maiste kainos iškilo iki debesų ir dar pranašaujamas 

didesnis iškilimas ateinančią žiemą* Tuo tarpu Europos 
žmonėms reikia paramos maistu. Daugelyje šalių javai 
užderėjo prastai, jų žmonėms grūmoja alkis.

Maisto problema, tuo būdu, pasidaro svarbiausia 
problema visiems. Amerikoje pradėjo reikštis platus, 
masinis reikalavimas, kad prezidentas Trumanas tuojau 
sušauktų Kongresą į specialę sesiją ir paimtų maisto 
problemą svarstyti. Reikalaujama, kad būtų įstatymais 
kainos sugrąžintos į pereitų metų lygį. CIO prezidentas 
Murray vardu septynių milijonų organizuotų darbininkų 
pradeda dar reikalavimą, kad Kongresas iš naujo įvestų 
svarbiųjų maistų racijonavimą. Organizuotų darbinin
kų šūkis yra: Kainos turi būti numuštos ir kainų kontro
lė sugrąžinta!

Buvo laukta, ką pasakys prezidentas Trumanas, su
grįžęs iš Rio de Janeiro konferencijos. Dar prieš išva
žiuosiant į Braziliją, jis buvo paskyręs kabineto komisi
ją maisto klausimui ištirti. Dabar prezidentas tarė savo 
žodį. Jis paskelbė minėtos komisijos raportą ir pridėjo 
nuo savęs atsišaukimą į Amerikos žmones. Prezidentas 

. nieko nesako apie specialę sesiją. Jis pagaliau nieko 
nesako apie nesvietiškas maisto kainas. Prezidentas turi 
tiktai vieną.patarimą arba prašymą, būtent, kad Ameri
kos žmonės savanoriškai mažiau pirktų ir mažiau val
gytų. Tai tas pats, ką siūlo Taftas ir Hooveris.

Ar šis prezidento atsišaukimas išspręs Amerikos ir 
kitų šalių, laukiančių iš Amerikos paramos, maisto prob
lemą? Nesinori tikėti, kad prezidentas ir jo kabinetas 
tam tikėtų. Jie negali nežinoti tos tiesos, kad prie šian
dieninio maisto brangumo masė žmonių perkasi tik tiek, 
kiek būtinai reikia sveikatos išlaikymui. Toji masė taip 
pat praktikuoja ir taupymą — maisto nemėto, negadina. 
Todėl iš’ milžiniškos žmonių daugumos išprašyti kokio 
dar didesnio maisto taupumo yra bergždžias darbas. 
Naudos bus mažai. ' ' ■

Tiesa, turtingosios klasės maisto daug sunaikina, 
numeta, nepaiso. Bet kiek šis prezidento -atsišaukimas 
paveiks tas klases? Labai mažai. Turtingosios klasės ne- 

’’ paisė ir nepaiso jokio žmoniškumo. Staiga dabar jų šir
dis nesuminkštės. Jos kaip eikvojo daug maisto, taip ir 
eikvos.

Tuo būdu, jau iš anksto galima sakyti, kad šis pre
zidento Trumano planas išspręsti maisto klausimą pasi
baigs be rezultatų, gausimo sprendimas tik atidėlioja
mas. Vyriausybė neturi nei inicijatyvos, nei drąsos mais
to klausimą išspręsti teigiamai.

• Didelės Unijos Gera Konvencija
Bostone laiko konvenciją United Electrical, Radio 

and Machine Workers, CIO, unija. Tai trečia didžiausia 
unija visoje CIO organizacijoje. Ji turi virš 600,000 na.- 
rių. Jos vadovybė yra pažangi. Unija išaugo labai grei
tai, dar tik keleto metų amžiaus, o jau pralenkė' daugybę 
kelis sykius senesnių unijų.

Kaip visose kitose didžiosiose unijose, taip šioje, yra 
reakcinė grupė, kuri veikia organizuotai. Jai vadovauja 
James B. Carey, CIO sekretorius-iždininkas, buvęs uni
jos prezidentas. Ir į šią konvenciją jis atėjo su gerai 
organizuota klika, su. tikslu konvenciją ir uniją paimti 
į savo rankas. Jo nelaimė, kad jis teturi saujelę pasekė
jų ir viskas, ką gali padaryti, tai daug triukšmo sukelti 

,ir konvencijos eigą trukdyti. Visais klausimais Carey 
grupė tegauna vieną balsą prieš aštuonis.

Konvencija priėmė rezoliuciją prieš Carey grupę. 
Joje reikalaujama, kad toji grupė liautųsi organizuotai 
veikus, ir nebūtų unija unijos viduje. Jeigu neklausys ir 
toliau tęs savo destruktyvį darbą po konvencijos1, unijos 
vadovybė įpareigojama triukšmadarius pašalinti iš uni
jos. '

Kitose rezoliucijose United Electrical Workers unijos 
konvencija pasmerkia kongresinį Ne-Amerikinės Veik
los Komitetą, reikalauja kainų kontrolės sugrąžinimo, 
■atmeta ir ^pasmerkia Taft-Hartley įstatymą, pasisako už 
trečiosios partijos steigimą.

Ši unija parodo tikrąjį kelią visoms darbo unijoms 
šioje isterijos ir reakcijos gadynėje.

x - —--------- --- r—
Pranašystė Apie Darbo Federacijos Konvenciją

The New York Times konrespondentas Louis Stark 
rašo apie Amerikos Darbo Federacijos konvenciją, kuri 
įvyks San Francisco mieste spalių 6 dieną. Jis sako paty
ręs iš pasitikimų šaltinių,, jog konvencija užgirs John L. 
Lewis nusistatymą ir atmes pasiūlymą pasirašyti anti
komunistinį afideivitą, ko reikalauja Taft-Hartley įsta
tymas.

Kaip žinoma, Federacijos Pild. Taryboje dauguma 
stojo už afideivito pasirašymą, bet Lewis pasipriešino ir 
tuo būdu visas reikalas atpuolė. Įstatymas, mat, reika
lauja, kad visi viršininkai afideivitą išpildytų ir pasira
šytų, arba jis nieko nereiškia. -

EINA PRIE ŽENYBŲ
Aną\ dieną iClevelando 

Dirva paskelbė, jog rugsėjo 
mėn. 14 d. įvyko bendras 
suvažiavimas, atstovų nuo 
Amerikos Lietuvių Misijos, 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
ir Amerikos Lietuvių Tau
tininkų Centro. Na, ir šis 
suvažiavimas arba konfe
rencija “padarė bendrą 
tautinės srovės nutarimą į- 
stoti į Amerikos Lietuvių 
Tarybą”.

Kaip, kokiomis teisėmis 
įstoti? Dirva atsako: “ket
virtadalio teisėmis.”

Vadinasi, kai ši tautinin
kų (atvirų smetonininkų) 
srovė Tarybon įstos, tai, 
bet kokiam klausimui iški
lus ir jį balsuojant, Grigai
tis su Šimučiu ’turės tris 
balsus, o Karpius ar Olis— 
vieną.

Turime atsiminti, jog pa
minėtosios organizacijos — 
vadai be narių. Olis, Kar
pius, Žiuris išperėjo jas 
tam, kad} būtų galima pa
se kmingiau apsukti galvą 
Amerikos lietuvių visuome
nei. Kiek jie buvo sušaukę 
visokių suvažiavimų, kiek 
visokių rinkliavinių vajų, 
kiek prisibarė - prisikoliojo 
su Grigaičiu!

Bet visa tai nieko nepa
dėjo. Jie mato, kad Ameri
kos Lietuvių Tarybon yra 
įtraukta katalikų masė, ku
ri savo lėšomis (nuolat ku
nigų kaulijamomis) gali iš
laikyti ne tik Grigaičius ir 
Šimučius, bet ir atvifus 
smetonininkus, tik tegu šie 
įeina “ketvirtadalio teisė
mis” į Tarybą.

Dėl to “tautininkų sro
vės” nutarimo Naujienos 
šitaip rašo:

Tautininkų spauda skel
bia, kad .jų visos centrinės 
organizacijos — Misija, Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga ir A. 
L. Tautininkų Centras — su
važiavo Clevelande ir nuta
rė stoti į. Amerikos Lietuvių 
Tarybą “ketvirtadalio teisė
mis.” Apie tai jie parašę 
laišką Dr. P. Padalskiui, 
prašydami j j tarpininkauti 
“pasitarime su Amerikos Lie
tuvių Tarybos direktoriatu.”

Ėmė pusėtinai daug laiko 
tautininkams susiprasti, kad 
separatiniu savo veikimu jie 
nieko pasiekti negali. Ameri
kos Lietuvių Kongresas, ku
ris įvyko Chicagoje beveik 
prieš dvejetą metų, buvo net 
rezoliuciją priėmęs, siūlyda
mas tautininkams dėtis į A. 
L. Tarybą, kaipo ketvirtai 
srovei. Bet įr to jie nepaisė.

Tyrinėjimų direktorių Otis Brubaker, tarnaująs CICh 
Steel Workers Unijai (kairėje), pataria sen. Edward 
Martin, Pennsylvanijos republikoųui, kad J. V. turėtų 
statyti ir išrenduoti šapas tikslu pakelti šalies plieno 
gamybą, kadangi industrijos bosai atsisako pakelti. 
Martin, viršininkas senatinio komiteto tyrinėjimui esa
mos stokos plieno, Įspėjo, kad nepraplėtimas gamybos 
“reikš nedarbą.”

Jie reikalavo sau lygaus bal
so su visa Am. Liet. Taryba!

Dabar jie nuo to aukšto 
arklio nulipo. Tai progresas, 
kurį reikia pasveikinti.

Taryba, žinoma, klausimą 
apsvarstys, jeigu jisai bus jai 
pateiktas. Ji turi savo nusi
statymą ir savo ♦. programą, 
kuriuo pasiremdama, ji sėk
mingai dirbo per keletą me
tų. O koks šiandien yra lie
tuvių tautininkų Amerikoje 
nusistatymas, 'kol kas dar ne- 
aišlfu. Iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos jie anąmet pasitrau
kė, kada ši pasisakė už ne
priklausomos ir demokrati
nes Lietuvos atstatymą. Ar 
dabar jų nuomonė kitokia?

Amerikos Lietuvių -Taryba 
turės savo suvažiavimą Wa
shingtone, ateinančio mėne
sio 9 ir 10 d.d. '*
Atrodo, viskas bus OK. 

Tautininkai - atviri smeto- 
nininkai pasisakys, kad jie 
stoja “už demokratinę Lie
tuvą”, na, ir jie bus Tary
bos nariais? ,

Naujienos, tačiau, pamir
šta tai, kad tautininkų 
spauda skaitė smetoninę 
Lietuvą “demokratiškiausia 
pasaulyj.” Smetonizmas — 
jiems demokratija. Pana
šiai daro ir klerikalai. Kuo 
Šimutis demokratiškesnis 
už Karpių? Ar ne abu ly
giai giria ir gina fašistinę 
Ispaniją ir kolioja, puola 
komunistus, panašiai,-kaip 
p. Grigaitis?

Taigi į Amerikos Lietu,- 
vių Tarybą, atrodo, neužil
go ateis nauji burdingie- 
riai, — nauji demokratai.

Taryba" pinigų dar turi, 
tai ir galės po ta pastoge 
visi “demokratai” bendrai 
veikti “tėvynės “labui.” Bet 
kas bus vėliau, kai visus pi
nigus iššvaistys?
“leiskit j tėvynę, 
LEISKIT PAS SAVUS....”

Tautininkų Dirvai kažin 
kas prisiuntė iš Europos 
neseniai Vilniuje pradėjusį 
išeidinėti laikraštį “Tėvy
nes Balsas.” (Mes kol kas 
nesame gavę.) Tai laikraš
tis, vyriausiai skiriamas pa
bėgėliams, — tai kvieslys, 
šaukiąs juos grįžti namo, 
tėvynėn Lietuvon.

Dirva paduoda vieną iš
trauką iš “Tėvynės Balso/ 
kurią mes čia perspaudina- 
me. Tai lyg ir atsišauki
mas ir jis sekamai skamba: 

“LIETUVIŲ TAUTA JUS 
KVIEČIA — GRĮŽKIT Į 
TĖVYNĘ

“Brangūs Tautiečiai ir 
Tautietės!

“Daugiau ’ kaip dveji me
tai praėjo nuo karo pabaigos 
prieš fašistinę Vokietiją, o 
Vis Jei to ligi šiol dešimtys 
tūkstančių mūsų tautiečių 
Lietuvių nėatrądo kelio na
mo. Jus atplėšė nuo įprastos 
aplinkumos, -nuo darbo savo 
specialybėje, nuo giminių ir 
pažįstamų, nuo gintosios že
mės. Jūs išsiilgote tėvynės. 
Karti duona svetur, sunkus 
tremtinio* likimas.

“Svetima padangė nema
loni, ne,

“Tėviškėlę brangią vis re
giu sapne', —

-sakoma žinomoj dainoj/kuri 
taip dažnai skamba jūsų šir
dyse. Jus bando paversti 
žmonėmis be pilietybės, jum 
prikergė pąvadiniųią ‘DP.’ 
Jūs tikrai pasidarėte ‘išvie- 
tintais’ ir i š v i e t i n a mais. 
Tiems, kas atitraukė jus nuo 
gimtųjų namų, nepakanka 
jūsų ilgų m'etų kančių sveti
mame krašte, jie nori amži
nai jus atplėšti nuo tėvynės.

“Jie visais būdais atkalbi
nėja jus nuo vienintelio tei
singo klausimo išsprendimo 
— nuo grįžinjo Į tėvynę,

“Leiskit i tėvynę, leiskit 
pas savus,

“Ten pradžiugs krūtinė, 
atgaivins jausmus, -— 
dainuojate .jūs, o jums nuro
dinėja kelią bent kur, kad 
tik toliau nuo Lietuvos...

“Ar jūs nesate pagalioję, 
kas tie žmonės, kurie šmei
žia savo tautą, fieapkenčia 
Tarybų Lietuvos ir nori pa
versti jus benamiais klajū
nais be kilmės ir tėvy
nės ...”
Kaip matome, gražus at

sišaukimas, tik tautininkų 
Dirva jo ištiso nepadavė. 
Ne tik nepadavė, bet patį 
atsišaukimą prakeikė ti
krai smetoniškais žodžiais.

Kai mes gausime “Tėvy
nės Balsą*,” šį svarbų doku
mentą paduosime skaityto
jams ištisai; ji turėtų per
skaityti ne tik pabėgėliai, 
bet visi, kuriems rūpi Tary
bų Lietuva ir likimas jos 
sūnų, esančių plačiajame 
pasaulyje.

ARGENTIN IEČIAI 
PASIRYŽĘ TURĖTI 
SAVAITRAŠTĮ
' Argentinečių “Vienybė” 
rašo:

Iškeltoji mintis “Vienybę” 
leisti savaitraščiu visuf ran
da didelio pritarimo. Liepos 
15 dieną įvykusiame “Vieny
bės” bendradarbių susirinki
me ši mintis buvo visapusiš
kai apsvarstyta ir prieita 
nuosprendžio, dirbti iš visų 
jėgų, kad nuo “Vienybes” 
dviejų metų sukakties ji išei
tų kas savaitę. '

Pilnai tikimės, kad ši min
tis ir visuose mūsą skaityto
juose ras tokį pat pritarimą 
ir entuziazmą, kad visi vie
ningai dirbs — ieškos būdų, 
kad sudarius sąlygas ir už
tikrinus “Vienybės” ėjimą 
kas savaitę. Morale parama 
mūsų visuomenėje mes esa
me užtikrinti, belieka, kad 

, tas didis pritarimas sudary
tų reikiamas ekonomines są
lygas, kad laikraštis turėtų 
tvirtą materialį pagrindą sa- 
vo kultūriniame darbe, kad 
niekas netrukdytų jo savaiti
nį normalų išėjimą.

Pilnai suprantamo, kad ne 
nuo vien artimųjų mūsų Ten-* 
dradarbių. priklauso “Vieny
bės” tvirtėjimas ir išėjimas 
kas savaitę. Nuo visos Ar
gentinos lietuvių kolonijos 
pritarimo ir darbo, nuo visų 
bendrų pastangų, sukeliant 
to reikalaujamas lėšas pri
klauso šios minties realizavi
mas. Pritaria visi, belieka, 
kad visi pasišventusiai dirb
tų už savaitraštį. Kaip ? Pa
liekame mūsų draugams pa
sirinkti kaip geriau jie gali 
pasidarbuoti už mūsų — už 
savo — laikraštį.

žens trankė prie 
stogės. Žmogus

Gyvenimo tempas pas 
mūs pašėlęs. Dėk tempo jo
kiu būdu skųstis negalima. 
Būtų gera jį kaip nors su
mažinus, sulėtinus. O tai* jei 
kuris žmogus skystesnės 
galvos, tai ūors .ir nebegy
venk. Nebeįtelpi į tempą, ir 
gana.

Sako, savoj pastogėj ir 
juoda pluta pyragai. Iš ma- 

savos pa
su protu, 

dorai gyvendamas, vis pra
sigyvensi. Visų pirštai į 
save lįnkę^ ir marškiniai sa
vi arčiausiai prie kūno... 
žodžiu,. pasijutau, kad aš 
visiškai galiu pasistatyti 
pastogę. Namą ne namą, o 
taip zsau — gyvenamąją 
vietą. Kaipo švogeris pats 
žemės tvarkytojas, tai ir 
sklypą žmoniškoj vietoj ga
vau.

Tai su tuo namu ir kilo 
šiokių tokių neaiškumų.

Kaip pradėti, nuo ko 
pradėti? Negi kasdieną 
žmogus namus statai.

Vienas bičiulis per savo 
gerą širdį man ir sako;

— Yra čia, — sako, —to
kia bendrovė. Švariausias 
darbas. (Pastato gryną stik
linę, o ne namus. Nė piršto 
nepridėsi: įmokėjai kiek 
pinigų, o netrukus atneša 
tau durų raktus: eik ir gy
venk.

žodžiu, litanija, o ne kal
ba. Pasakė kur, kaip...

Negaišuodkmas nueinu. 
Klausiu. Viskas tvarkoj. 
Besėdįs prie stalo toks be
veik dievobaimingos išvaiz
dos vyras.

— Taip ir taip,—pareiš
kiu. — Čia apie namų sta
tymo sritis, noriu pasitei
rauti. Gūžtą noriu įsitaisy-

Dievobaimingas ponas su
judo. -Tuoj braižinius, at
vaizdus rodo. Kokį nori, 
girdi, tokį pastatysime.

O kad kalba, kad kalba....
— Sulig snapu,— manau^ 

—gražiai giedi.
Jei technika auga ir pro

gresas į priekį eina, tai ko
dėl nesinaudoti?

Sutikau visom keturiom., 
Pasirinkau ne taip, kad di
delį namą, bet su šeimyna 
galima gyventi.

Ponas ir sako:
— Reikia čia, — sako, — 

rankpinigių. Ir pareiškimo 
su žyminiu ženklu.

Rankpinigius įmokėjau ir 
išbėgau ieškoti žyminio 
ženklo.

Nuodėmė buvo: iš džiaug- 
mo neiškenčiau neišlenkęs 
stiklo. Bet tas su statyba 
nieko bendro neturų

Grįžtu atgal. Apie duris 
kažkoks Vyras sukinėjas, 
iškabą su kažkokiais para
šais derina. Užkliuvau dar 
tam vyrui už kojos.

Įeinu į vidų. Ponedie 
šventasis. Nagi paklydau. 
Rodos, stačiai ėjau, blaivia 
galva ėjau — paklydau. Vi-, 
sai kitoks kambarys. Ir sta
lų pristatyta kitokių.

Kažkoks^ Vijūnas sėdi už 
stalo, spokso į mane.

— Ko pilieti trokšti? — 
paklausė.

— Trokšti netrokštu, — 
atsakiau. — Tik nesūpran- 
tu, kaip aš čia užklydau. O 
rodos; ėjau į tą vietą, kur, 
namus stato.

Vijūnas nusijuokė ir gar
siu balsu sako: •

— Amžinatilsį statybai. 
Bankrutavo. Dešimt minu
čių, kaip ji likvidavosi ir 
užleidos butą mūsų firmai.

Dėkime visas pastangas, 
kad nuo “Vienybės” dviejų 
metų sukakties ji eitų savait- 
raščįju!

— Kaip tai, —klausiu,— i 
likvidavosi? Juk aš užstatą 
padėjau, grynais pinigais...

— Ir užstatas likvidavosi. 
Amen, — atsakė.

Ne tai, kad būčiau pas ty
ręs. Tik grindys; rodosi, pa
sidarė šildyto vaško, o aš 
grimztu, grimztu....

— Tai kas dabar daryti?
— klausiu.

Visi atsiduso. Galvoja.
— Viena, — sako, — iš

eitis beliko: dėtis prie mū
sų biznio. Ir* užstatą grą- A 
žinsi ir šiaip visokių malo- ? > 
niu turėsi.

— O koks jūsų biznis?
— Užsienių gamybos kir

vakočių prekyba. Prie mū
sų krašto materiališko pa
jėgumo rądosi reikalo este
tiškais kirvakočiais liaudį 
ir visuomenę aprūpinti. Ne- 
taip sau kirvakotis — su 
varine grandimi iš galo. 
Kiekvienas tokį įsigis.

Apžiūrėjau pavyzdinį kir
vakotį. Teisybė, klarnetas, 
o ne kirvakotis. Ir grandis 
spindi, ir apskritai darbas 
pinigo vertas.

— Grynas, — sako, — f 
pelnas. • |

Kas gali žinoti, manau, 
gal ant kirvakočių mano 
planeta. Gal per kirvako
čius aš galiu į pasaulį iškil
ti ir dangaus linksmybes 
pelnyti. •

— Gerai, —sakau. — Dė
duosi prie?jūsų biznio. Tegu 
mano likimas bus surištas 
su kirvakočiais.

— Mielas prieteliaji, ' — 
sako Vijūnas. — Taip tie
siog ir sako: — Mielas prie- 
teliau, tamsta savo rankose 
laikai visą ateitį. Įmokėk 
pajų, ir mes laikysim tąm- 
stą savo bendradarbiu. /

Įmokėjau pajų. }
— O dabar, — sako, — 

palauk, ateis direktorius,' 
pasirašys raštą, kad esi 
mūsų dalininkas ir turi at
virus vartus į visas gery
bes.

O man taip gerai, kaista 
krūtinė.

Jaučiu, kad nuo kirvako
čių mano gyvenimas pasu
ko į "kitą vagą.

O direktoriaus nesulau
kiu.

— Aš vėliau užeisiu, — 
pareiškiau savo bendradar
biui už stalo. — Po dešimt 
penkiolika minučių.

Nusidėjau, nėra ko gin- # 
tis. Stiklelį išgėriau. Bet ką > 
tatai turi bendro su kirva
kočių prekyba?

Grįžtu. Kažkoks žmogus 
apie duris šlavinėja, ant 
sienos viršum durų kažkoks 
tepliorius kažkokias raides 
rašo, žodžiu, aplink links
ma ir gamtos aromatais 
dvelkia.

Įeinu. Dieve mano —gry
nai paklydau. bfors galvą 
suk — paklydau. Nei stalų, 
nei kirvakočių. O už stalo 
sėdi ilgas ponas su trumpa 
barzdele. Viskas jo tvarkoj.

— Atsiprašau, gerbiama
sis. Aš čia per savo neiš-^ 
auklėjimą ir į klaidą pate
kau. Aš čia kirvakočių rei
kalais susirūpinęs.

Ir jau bandžiau sprukti 
pro duris. ' t

O demokratiškasis pilie
tis su trumpa barzdele ir 
sako:

— Stok, dėde. Peržegnok t 
kirvakočius. Tik daįar iš 
varžytynių visą firmą nu
valė. Bankrot.

— Kaipgi — bankrot? 
Tik dešimt minučių, kaip 
čia,, buvau, įmokėjau pajų. 
Tik dabar...

— Dešimt minučių... — 
šyptelėjo ponas. — Per de
šimt minttčių, jei taip iš ge-

, (Tąsa 5-tam puslp.) . 1
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Uraganų Atsiradimas ir 
Baisioji Jų Galybė

^Dvasine” Hipnotizmo arba 
“Užkalbėjimų” Jėga

Kaip atsiranda pragaiš
tingieji uraganai-viesulai? 
Tas klausimas yra “gyvas”, 
atsimenant uragano šėlimą 
Floridoj ir gretimose vals
tijose pastarosiomis dieno
mis.

Kas atsitiko Floridos lie
tuviams? Kiek juos palietė 
tas gamtos i dū k imas? :— 
klausia brooklvniečiai ir, 
sunrantama, kitų kolonijų 
lietuviai.

Pradžia Vandenyne
Saida įkaitino buvusi ra

mu Atlanto vandenų plotą 
netoli i šiaure nuo ekvato
riaus (pusiaujo), tarp Af
rikos ir Amerikos žemyno. 
Šiltas oras nuo jūros kilo 
aukštvn, o šaltas oras ver
žėsi žemvn ir vidun užimti 
ano vieta.

Netrukus susidarė oro 
traukimas aukštyn, pana
šiai kain kamine arba žiba
linės lempos stikle.

Kadangi tokia daugvbė 
šilto oro nuo vandenyno ki
lo aukštvn, tai šaltesnis o- 
ras iš kitur smarkiai veržė
si vidun pro apačia to gam
tinio “kamino”, kaip siau- 
čias, staugiąs vėjas.

Žemės sukimasis aplink 
savo ašį pasuka vienon pu
sėn tą urmini vietos apsi
keitimą tarp šilto oro, pleš
kančio aukštvn, ir šalto 
oro, puolančio apačion, ano 
vietai užimti. Visas tas mil
žiniškas oro, “stulpas” ima 
suktis aplink, kaip begalinis 
verpetas arba sūkurys. Tai 
jau ir uraganas. .

Galingas Oro Sūkurys
Pats uraganas, kaipų^šil- 

to-šalto oro apsikeitimo vie
ta. kelimiia gana lėtai, tik 
keletą iki’ keliolikos mylių 
per valanda. Kas kita ura
gano sukimasis aplinkui. Jo 
sukimosi anlinkin. vėjai šėl
sta 75 iki 160 mylių per va
landa.

Aukštvn ošiančio šilto o- 
ro drėgmė pradeda atvėsti 
ir kuoniasi i lašelius. O iš 
telkimosi i lašelius atsiran- 
dn dniiginn šilumos (latent 
hpatk Pradeda Ivti, nes 
vAcstnntis oras traukiasi 
krūvon ir išspaudžia vande
ni laukan.

Gavės daugiau šilumos ir 
dav vandens, uraganas juo 
cjYvnrkinn sukasi. Bendrai, 
a^ki nrasidėies uraganas, 
Vn?n knkia gamtinė mašina, 
sukasi vis smarkyn ir 
<?r"nrkvn.

Pačiame uragano vidu
rine. sakv'tume, “stebulėje”, 
vra nalvginfi mažai judėji
mo. Jo vidupys todėl vadi
namas “negyvu centru” 
(dead center, kaip sako 
anglai - amerikonai). Tas 
“npalvas centras”, Ivg koks 
tuščias orinis vamzdis,z gali 
siekti kelias mvlias aukščio, 
kaip ir šėlstąs aplink jį vie
sulas.

Jūrų Vandens Kėlimas
Šiltesnis oras vidurinėje 

uragano dalyje yra lengves
nis; jis mažiau spaudimo 
daro, negu aplinkinis oras. 
Štai kodėl jūros vanduo ky
la į uragano vidurį, ik ura
ganas užtraukia daugybę 
vandens ant krantų, nekal
bant apie kitus vandens kie
kius, kuriuos užbloškia ant 
krantų galingi uragano vė
jai.

Oras uragano viduryje il
gainiui ima palaipsniui at
vėsti, ir jau nesiveržia ten 

šaltas oras. Tuo būdu ura
ganas nyksta.

Buvęs 160 mylių aplinki
nio smarkumo uraganas 
palaipsniui silpnėja 4r sklei
džiasi net iki tūkstančio 
mylių. Tuomet .jau ne ura
ganas tikroje to žodžio pra
smėje, o tik audra, kuri ma
žu - pamažu virsta viduti
niais ir, galų gale, silpnais 
vėjais.

Uraganai (kurie Pacifikb 
Vandenyne vadinami tifo
nais) su tvaniškomis liūti
mis ir jūrų vandens užplū
dimais kartais sunaikina iš
tisus pajūrių miestus ir su
daužo laivus vandenyne. 
Panašus uraganas 1900 
metais beveik nušlavė Gal
veston, Texas, miestą, pra
žudydamas . t ū k s t ančius 
žmonių. O 1889 m. tifūnas- 
uraganas Pacifiko vande
nyne sunaikino eilę mieste
lių Samoa saloj ir sudaužė 
daug laivų, tarp jų ir kelis 
karo ląivus.

J. C. K

KAS BUVO BERNIUKAS 
VYSKUPAS?

Vyskupu— berniuku kar
tais vadinamas Myros ar
kivyskupas \ šv. Mikalojus, 
vaikų patronas, gyvenęs 
IV-tame amžiuje. Nuo pat 
kūdikystės jis buvęs labai 
pamaldus. Tačiau berniu
kas -'vyskupas buvo išsi
reiškimas, vartojamas ry
šium su vienu labai.keistu 
bažnyčios papročiu, kurį 
Anglijoje panaikino kara
lius Henrikas VIII, švento 
Nikalojaus dieną, XII—6 d., 
katedros choras rinkdavo 
berniuką, kurs pamėgdžio
davo vyskupą. Jį aprengda
vo vyskupiškais drabužiais; 
dvasiški jos lydimas jis ėjo 
i katedrą, kur jį visi gerbė 
ir garbino, , kaip ir tikrą 
vyskupą. Jis buvo vyskupo 
range ligi Nekaltųjų Berne
liu Dienos, kartais ir ilgiau. 
Panašus paprotys, buvo ir 
kituose kraštuose, ne tik 
Anglijoje. Kur buvo tikroji 
to papročio pradžia — ne
galima jau besusekti.

Bausmė Nužudė Kūdikį
Meredith, N. H. — Eve- 

lyna Cot’ienė, bausdama 
savo trejų metų sūnų Wil- 
liama, davė jam nuryti 
šaukštą pipirų. Vaikutis pa
springo ir numirė. Motina 
traukiama teisman.

CHOLERA PLINTA 
EGIPTE

Kairo, Egiptas., — Sklei
džiasi cholera provincŲpse 
ir sostinės Kairo apylinkė
se. Cholera per dieną susir
go dar 26 žmonės ir mirė 
10.

KARINIS KIŠENINIS 
RADIJUKAS

San Francisco. — Ameri
kinė karinių tyrinėjimu ta
ryba pranešė, kad išrado 
colio storio ir kelių c^lių il
gio kišeninį radijuką, kuris 
gali duoti ir priimti žinias 
per 50 mylių. >

Kiekvienos kolonijos vei
kėjas yra atsakomingas už 
savo dienraščio vajų. Jei 
jūsų mieste vajus eina ge
rai, garbe jums. O jei va
jus prastas jūsų mieste, su
praskite, kad tai yra jūsų 
apsileidimas.

Kongresmanai klausosi Jr mokosi, kada ši Bostono vartotojų vadove Mrs. Helen 
Sagoff nurodinėja, jog kompaniškos krautuves pernai padvigubino savo pelnus. 
Klausosi (iš kaires): kong. Clarence Kilburn, iš New Yorko, sen. Raymond Bald
win iš Conn., sen. Ralph E. Flanders iš V ermont, sen. Francis J. Myers iš Pennsyl- 
vanijos, kongr. Edward Hart iš New Jersey, pirmieji 3 republikonai, 2 demokratai.

KAI KURIE ĮDOMŪS KLAUSIMAI IR JIEMS ATSAKYMAI
AR SLIEKAI PADEDA 

ŪKININKUI
Sliekai padeda augmeni

jai trejopu būdu. Jie kasasi 
žemėje, rausdami požemio 
tuneliukus, į kuriuos pa
tenka oras; besiraustiami 
po augmenų šaknų, sliekai 
purena žemę ir prileidžia 
prie šaknų orą. Kai jų iš
rausti kanalėliai, sliekams 
iš jų pasišalinus, užgriūva, 
jie tuo pačiu išjudina žemę, 
kurią veikia saulė, oras ir 
lietus. Sliekai' suneša į sa
vo urvelius pūvančius lapus 
ir vtuo būdu įtręšia žemę. 
Nešdami į viršų tas žemės 
daleles, kurias suima į save, 
besirausdami, sliekai- dar 
geriau žemę išjudina ir į- 
tręšia. Visus tuos darbus 
jie dirba, kai augmens dar 
auga ir visai nekenkia \jų 
šaknelėms.

KOKIŲ RŪŠIŲ YRA ) 
ANGLIS?

Visų svarbiausias kuras 
yra anglis, angliškai vadi
nama coal. Anglies kilmė 
yra augmeninė. Anglių su
sidarė iš senovės didžiulių 
miškų, gulėjusių žemėje, 
prie labai didelio spaudi
mo, per ilgus amžius. Yra 
keturios vyriausios anglies 
rūšys: (1) lignitas, rusvos 
spalvos,... nešvarios, užeina
ma daug augmenų liekanų 
— tai yra jauniausia ang
lies rūšis; (2) bituminas, 
kita anglis, turinti savyje 
apie 88 nuoš. anglio-karbo- 
no; ji skyla tiesiakamniais 
šmotais; senesnė už ligni
tą rūšis; d&ug tos anglies 
naudojama dirbtuvėms ir 
šiaip namų kurui; (3) ant
racitas — toje anglvje aug- 
meninių dalių pasikeitimo 
procesas nužengė dar to
liau; ki’eta ir blizganti, ir 
palietus pirštų nedažo; sun
ku ją įdegti; dega beveik be 
liepsnos ir be dūmų ir duo
da labai daug karščio. Tos 
rūšies anglį vartoja lėto 
degimo krosnyse; vadina
ma dar i-r garo anglim— 
naudojama laivuose moto-> 
rams varyti; daugiausia tos - 
anglies kasama Pietų Vali- 
joje, Anglijoje, ir, Jungtinė-' 
se Valstybėse. (4) ketvirta 
rūšis vadinama “žvakių 
anglis”—“candle coal”; de
ga labai skaidria liepsna, be 
dūmų, vartojama anglies 
dujoms gaminti.

KUR YRA BIBLIOTEKOS 
SU PRIRAKINTOMIS 

KNYGOMIS?
Kelios tokios bibliotekos 

yra Anglijoje, ir garsiausia 
jų yra Wimborne Minstere, 

kur yra 240 tomų senoviš
kų knygų, daugiausiai iš 
17-to amžiaus. Prirakintos 
jos ant ilgokų geležinių 
grandinėlių, kad skaityto
jas peh klaidą neišsineštų, 
užsimiršęs... Prie lentynų 
seniau buvo skaitomieji sta
lai, bet jų šiandien jau nė-! 
ra. Įdomiausia biblioteka su 
prirakintomis knygomis y- 
ra Herefordo Katedroje — 
čia yra per 1,500 tomų, Ne
paisant tų pasisaugojimo 
priemonių, sako, daug se
noviškų knygų vis tiktai 
buvo pavogta iš tų prilaki
namųjų bibliotekų. Pana
šioj bibliotekos yra Well 
Katedroje. Grantham Baž
nyčioje, Turton parapijos 
bibliotekoje ir keliote kito
se vietose.

AR CIKORIJA BUVO KA
DA BRANGESNĖ Už 

KAVĄ?
Cikorija — spirginta ci

korijos krūmo šaknis — y- 
ra nebrangus daiktas, mai
šomas su kava. • Daugeliui 
žmonių vieni kavos grūde
liai, be cikorijos, netinka. 
Didžiojo karo metu anglai 
negalėjo gauti cikorijos iš 
Vokietijos ir Belgijos (o 
Anglijoje ligi to laiko jos 
nė neaugino), tad tuo metu 
cikorijos kaina,buvo aukš
tesnė ir už geriausius kavos 
grūdelius. Chemikai sako, 
kad cikorijoje esama- dau
giau maistingumo nekaip 
kavoje. x

KUR BUVO KEISČIAU
SIAS PAVARDŽIŲ 

SUTAPIMAS?
Keisčiausias pavardžių 

sutapimas buvo Hamburgo 
metrikacijos biure. zVienas 
jaunuolis Henrikas Mejeris, 
ne giminė panai, tuokėsi su 
pana Henta Me j er aite; re
gistracijos liudininkais pa
sirašė du vyrai ir abu Hen
rikai Mejeriat— iš skirtin
gų apskričių, vienas ant
ram nepažįstami. Keisčiau
sia dar tas, kad metrikaci7 
jos biuro valdininkas, išda
vęs jaunavedžiams liudiji
mą, buvo taip pat Henri
kas Mejeris.

KAS BUVO PIRMA MO
TERIS. LAKŪNĖ?

Pirma moteris lakūnė 
buvo madame Tibė, francū- 
zė. Vieną vasaros dieną, 
1784 metais, kai dar gyvas 
buvo Fridrichas Didysis 
Vokietijoje, o Anglijoje bu
vo min. pirmininku Vilia
mas Pittas, Paryžiuje susi
rinko karališkos šeimos na
riai pažiūrėti, kaip moteris 

pakils į padebesius balione, 
kurio savininkas, buvo ta
pytojas Fleur antas. Tai bu
vo pirmas bandymas pakil
ti į orą su motere.— Ma
dame Tibė pakilo ir nusilei
do; tą patį vakarą ji pasi
rodė teatre, kur publika 
triukšmingai ją sveikino.

KAS BUVO PANDOROS 
DĖŽUTĖ ?

, Pandora, anot graikų mi
tologijos, buvo pirmutinė 
pasaulyje moteris, ir jos 
vardas reiškia: apdovano
toji. Dievai jai davę įvairių 
gabumų ir dorybių. Ji ište
kėjusi buvo už Epimetė- 
jaus. Vyro namuose Pando
ra radusi slaptą ir uždary
tą indą, kurį atidaryti bu
vo jai uždrausta. Pandoros 
smalsumui nebuvo galo — 
ji atidarė indą, ir iš jo iš
siveržė ir pasklido po visą 
pasaulį visokios bėdos ir ne
laimės. Ji tiktai spėjo už
daryti indą, neišleisdama iš 
jo paskutinę viltį. Vėliau 
pasakojama buvo apie dė
žutę, ne indą. Ir, šiandien, 
kalbant apie ką nors drau
džiama, sakoma “Pandoros 
Dėžutė.” 

KURIAM KUPRIUI BU
VO SIŪLOMA DANGUS
Mahometonai sako, kad 

mylimas jų ;pranašo Maho
meto kuprius buvo Al Ka- [savo įgula.
sava, ir Kobos moska yra 
pastatyta toje vietoje, kur 
kuprius buvo . atsiklaupęs, 
kai Mahometas bėgo iš Me- 
sinos į Mediną... Pranašas, 
pamatęs savo kuprių klau
piantis, suprato, kad tai bu
vo dangaus siunčiamas 
ženklas — pranašas pasili
ko tokioje vietoje per ketu
rias dienas. Neįtikėtinos 
legendos sako, kad kuprius 
visą kelionę iš Jeruzalės į 
Meką padaręs keturiais 
šuoliais ir už tokį žygį nu
sipelnęs danguje vietą kar
tu su ’pranašo Mahometo, 
arkliu Albaraku, su Balaa- 
mo asilu, su Tobito šunim ir 
su Kotmirų septynių mie
galių šunim....

KAS ATSITINKA, KAI 
LAIVAS SUSIDURIA 

SU BANGINIU?
Susidūrimas* laivo su 

banginiu yra retenybė, bet 
vis tik pasitaiko. 1937 m. 
garlaivis susidūrė su 17 
metrų ilgumo banginiu Ra
miajame okeane,t nelabai to
li nuo Fiji salų sostinės Su
va. Pasažieriai pajuto laivą 
smarkiai sudrebėjus ir bė
go, išsigandę, į denį, many
dami, kad laivas užsigavo į

New Yorko Times moks
linio skyriaus vedėjas Wal- 
demar Kaempffert aprašo 
tokį atsitikimą, kaip hipno- 
tizmo-“užkalbėjimo” jėgos 
pavyzdį.

Ii944 m. gruodžio 21 d. 
sprogo fosforinis vokiečių 
sviedinys mūšyje arti vieno 
amerikono kareivio. Karei
vis nustojo regėjimo, nors 
io akvs nebuvo sužeistos. 
Gydytojai ligoninėje atra
do, kad jo apakimas yra tik 
“isteriškas”. Bet kareivis 
vis tiek nieko nematė.*

Galų gale, jis buvo perga
bentas į generalę armijos 
ligoninę Paryžiaus srityje, 
ir ten daktaras Montague 
Ullman hipnotišku “užkal
bėjimu” apmigdė sąmonin
gąjį kareivio protą, 
kad karęivis negalėjo 
liai galvoti ir atsidūrė 
sapne.

Dr. Ullman tada 
klausinėti, kas iš tikrųjų 
tam kareivių atsitiko mū
šio lauke. Ir kareivis, kaip 
per miegus, atsakinėjo. 
Nors užhi’potizuotas jo są
moningas1 protas neveikė, 
bet posąmoniniame (sub
conscious) arba neusižinia- 
me jo prote buvo įstrigę vi
si nuotikiai - įspūdžiai apie žaizda atrodė, kaip “antro- 
mūšį ir apie to sviedinio jo laipsnio” apdegimas. 
sprogimą.

Išklausinėjęs užhipnoti
zuotą kareivį ir gavęs rei- siškai užgijo, nepalikdama 
kalingus atsakymus, dakta-1 jokio ženklo. N. M.

povandeninę uolą. Žiūrėda
mi žefnyn prie laivo šono, 
jie matė didžiulį banginį, į 
kurio kūną , įsirėžė laivo 
priešakis ir stūmė mėsos 
masę pirmyn. Vargšas ban
ginis ilgai dar gynėsi ir taš
kėsi, merdėdamas. Laivas 
dar plaukė apie penkiolika 
kilometrų, stumdamas prieš 
save banginį, ligi šis, matyt 
visai perplautas, nugrimz
do negyvas į dugną. Seno
vėje, kada vandenynais 
plaukiodavo nedideli medi
niai laivai, susidūrimas su 
banginiu būdavo pavojin
gas: galimas daiktas, kad 
ne‘ vienas laivas dėl tos 
priežasties ir žuvo su visa

KAS YRA GELTONOJI 
SPAUDA?

“Geltonosios s n a u dos” 
navadinimaš atsirado Ame
rikoje <— tai yra beveik iš
imtinai sensacijoms pavesta 
spauda New Yorke. Vėliau 
tuo vardu pradėjo vadinti 
ir kai kuriuos laikTaščius 
Angliioie. Taip vadinami 
dienraščiai ir‘ savaitraščiai 
daugiausiai vietos pavedą 
visokioms sensacijoms ap
rašinėti: persiskyrimų pro* 
cesams, kriminalinėms teis
mų byloms, žmogžudystėms 
ir kt. Sako, kad toks pava
dinimas buvęs sugalvotas 
del to, kad tos rūšies laik^ 
raščiai .būdavo spausdinami 
ant gelsvo popįerio. Kiti 
sako, kad vardas paeinąs* iš 
to, kad vienas tu dienraščių 
sekmadienio laidą buvo pa
vadinęs “Geltonu Ožiuku” 
— “Yellow Kid.” Jungtinė
se Valstybėse “geltonas” 
reiškia panieką. Pasaky
mas, kad žmogaus charak
teryje yra “geltonas bruo
žas”, (“yell’ow streak”) a- 
merikiečiuose reiškia, kad 
tas žmogus yra bailys, ne-
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ras Ullman pradėjo kartoti
nai kareiviui kalbėti: “Tu 
esi sveikas, sveikas, svei
kas. Tu gali vėl matyti ir 
tu matysi, matysi, matysi.” 
Pabudinus kareivį iš hipno- 
tiško apmigdymo, jis visai 
nieko neatsiminė, kokius 
klausimus gydytojas jam 
statė ir kaip jis i tuos klau
simus atsakė. Kareivis ne
atsiminė net pagydymo žo
džių: “Tu esi sveikas . . . 
vėl matysi, matysi” . . .

Paskui dr. Ullman pada
rė kitą bandymą tam karei
viui. Jis užks/lbėjimu ap- 
migdė sąmoningąjį karei
vio protą ir ėmė kartoti: 
“Ištirpęs gabalas šovinio 
tau sužeidė ranką’.” čia 
daktaras švelniai pabraukė 
jam vėsia piela per ranką,

taip Į Pabraukimas jokios įžymės 
tiks- nepaliko. Daktaras ir to- 
haip ii^u kartojo: “Karštas, iš- 

; tirpęs šovinio gabalas su
ėmė ’ žeidė tau ranką, sužeidė.”

Ir kareivio ranka toje vie
toje pabalo.
čių pasirodė raudona opa. 
Kareivis ėmė šaukti, kad 
“ranka dega,” ir tuo tarpu 
nabudo iš hipnotiško miego. 
Už valandos iškilo skaudu
lys. Ant rytojaus oda nu- 
sinėrė nuo tos ' vietos, ir

Po 20 minu-

Bet per tris sekamas die
nas ta įkalbėta žaizda vi-

patikimas 
šaš...

ir beveik niek-

PILIETIS DO-
SAVO KRAŠTO

KURIS 
VANOJO

PREMJERIŲ REZI
DENCIJĄ?

Tokį dalyką padarė žino
mas anglų valstybininkas 
Johnas Cecilis Rhodes, 
Šiaurės ir Pietų Rodezijų į- 
steigėjas Pietų Afrikoje. 
Prie Cape Towno jis buvo 
nasistatęs sau kuklią, bet 
labai erdvią rezidenciją di
deliame parke, kurio vieno
je pusėje matomas Atlanto, 
o kitoje, už kalno — Indi
jos okeanas. Namuose yra 
gražių senovės olandų bal
du. Be ko kita — bibliote
koje vra šimtai tomų klasi-* t 
ku: Rhodes buvo pasamdęs 
kelioliką vertėjų, kurie ver
tė jam visus kitų'dar neiš
verstus graikų ir romėnų 
klasikus; tie vertimai, ma
šinėlė perrašyti, yra įrišti 
i gražius raudonos odos 
viršelius. Prieš mirdamas 
Rhodes dovanojo savo rū
mus, vadinamus Groote 
Schuur, Pietų Afrikos Są
jungos ministrui pirminin
kui, su sąlyga, kad visa, kas 
palikta rūmuose, būtų sau
gojama.

KAS YRA ADVOCATUS 
DIABOLI? .

Advocatus Diaboli, arba 
Velnio Advokatas yra as
muo, iškeliąs prieš apkal
bamą žmogų visus kaltini; 
mus, visas jo ydas ir visa, 
ką įik būtų galima pasakyti 
neigiamai apie jo charakte
rį. t Velnio Advokatas, Ad
vocatus Diaboli, yra ir kal
tintojas šventojo kanoniza
vimo procese — jo pareiga 
iškelti visus argumentus 
prieš kanonizavimą.

Surinko K. V-as.
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~~.... Rašo Ieva
(Tąsa)

— Taip, taip, jau ir mano uošvelis tai
sosi į anuos amžius. Praėjusią naktį sap
navau, kad įgriuvo jo stubelės mūras. O 

< taip norėčiau, kad dievas jam dar leistų 
gyventi. Bet jis jau labai silpnas.

— Ai, ai! — Ir šluostėsi su skepetos 
kampu akis. Bet nė viena ašara neiš
tryško.

Rožė būtų-’mielai paklaususi, ar gali
ma verkti ir be ašarų, bet ji bijojo, kad 
vėl neišbartų arba neišjuoktų jos Binta- 
kienė arba kas, kitas, tai ir tylėjo.

Bet širdyje našlaitė aiškiai jautė, kad 
čia vėl eina vienas žmogus, gal pasku
tinis, kuris ją myli.

z — O martelė jau nėra tokia pikta, kaip 
mes pirma pianėme, — girdi Rožė senelį 
kalbant. — Kaip ji mane dabar slaugo, 
nė tikra duktė geriau neslaugytų. — Čia 
reikšmingai pažiūrėjo senis į Bintakie- 
nę.

— Veidmainė! :— prasunkė pro dantis 
Bintakienė. Ji niekada negalėjo savo 
brolienės kęsti. Bet šiandien, supratus, 
kad tėvas savo kalbą kaži kaip į ją tai
ko, tiesiog pasiutiškas pagavo ją kerštas. 
Tačiau mokėjo savo pyktį suvaldyti ir 
daugiau nieko nebesakė.

— Kodėl Bintakienė sako: veidmainė?
— galvojo Rožė: — Argi Bintakienė ir 
pastebėjo, kad Šimonienė šluostėsi akis, 
nors ir nė viena ašara jose nepasirodė? 
Ne, prie Šimonienės Rožė niekada neno
rėtų būti, — atsisvėrė Rožė ir nusipur
tė.

— Jaučiu, kad paskutinį kartą bepa- 
simatome šiame pasauly, — kalbėjo se
nis Šimonis atsisveikinant. — Gyvenki
te taikoje!

Tęvui tai kalbant, verkė Anė užsikris- 
dama. Ir Bintakienė šluostėsi ašaras. 
Nors ir Rožės akys pilnos ašarų, vis dėl
to ji norėjo įsitikinti, ar i)* Bintakienė ne 
veidmainė, ir per priejuostės kampą, ku
ria šluostėsi akis, ji slapčia žiūrėjo į 
Bintakienę. Ne, Bintakipnė tikrai verkė.

Ir savo širdyje Rožė atsiprašė Binta- 
kienės, kad ji ją per blogą moterį laikiu
si. O norėdama parodyti, kad ji Binta
kienę tikrai myli, nuėjo ir prisiglaudė 
prie jos ir lengvai glostė Bintakienę per 
ranką. Bet Bintakienė, tur būt, jau už
miršo, kad ji taįp labai “mylinti” naš-

— Nepulk taip ant manęs! — nekant
riai pastebėjo ir pastūmė Rožę į šalį.

Išėjus lankytojams, martelė įnešė ska
nios vakarienės seniui.

Bet Krizas Šimonis jokio noro valgyt 
neturi:

— Nenoriu, martele, man taip šixdj 
pykina!

— Nedidžiuokis, tėteli,’ valgyk nors 
mažumytį, nors parodyk gerą savo no
rą! — saldžiai maldauja Šimonienė.

— Kad tu žinotum, kaip man bloga 
ant širdies, Etmele! Tikrai negaliu! Ne
pyk, aš rytą valgysiu. Rasi tie obuoliai 
man taip, dabar vidurius graužia, kur 
Anė atnešė; man taip paskanėjo, kad 
suvalgiau kelis.

— Kas, ar tai obuoliai, tai tik šašai 
tebuvo, o tu ir valgai visus niekus! — 
taip meiliai, taip rūpestingai skamba 
pabarimas. — Valgyk nors kelis šaukš
tus!

Ir senis valgė gyvasties atsiklausda- 
mas. . •

Bet naktį užėjo skaudi piūtis.
— Keista liga, — mano Šimonis: — 

kodėl tik tie viduriai taip baisiai skau
da? Nuo tų kelių obuolių, kur vakar val
giau? Bet juk ir pirma man jau skilvis 
negaliavo. Jau dabar bene paskutinė ma
no valanda!.

Bet pasisekė pravemti, pasidarė kiek 
lengviau, ir užmigęs, ’miegojo Krizas Ši
monis iki vėlybo, ryto.

— Kaip sveikatėlė šįryt? — kuo nū* 
'pestingiausiai teiraujasi Etmė Šimonie
nė.

Prasitarė uošvis, kad valgyt jau nė
maž nesinori, tik baisiai troškina. O šir
dis taip silpna, taip silpna.

— Aš gėrimo įnešiu?
— Vis viena ko, by tik troškulį mal

šinti galėčiau. Liežuvis jau limpa sta
čiai prie gomurio.

: — Bėgsiu įnešti, — bet kaži kodėl Ši
monienė negalėjo niekaip lūpų sučiaup
ti. Lyg tai iš kaži kokio juoko, kurio už
kąsti negali, lyg iš kaži kokio džiaugs-

Simonaitytė ..............................—/Į

mo.
Netrukus įnešė kaži ko tokio skanaus.
— Kad širdelė atsigautų!
Išgėręs pusę, pastatė senior puoduką 

šalia lovos ant krėslo. Jau rodos' kad ir 
skausmo senis nejunta, tik:

— Kaži kodėl ta, širdis taip baisiai 
pyksta?

Ir vėl norisi vemti; bet kas tai? Krizas 
Šimonis nebestengia galvos atkelti.

— Šventasis dieve, ar tai jau galas? 
Taip staiga!

Tiesa, visi žino, kad vieną kartą rei
kia mirti. Bet kada ana valanda jau at
eina ir amžinybės vartai pąmažu atsive
ria, vis dėlto baugu pasidaro ir tikin
čiai sielai žengti vienai per aną tamsią 
daubą, kur ' .

Niekam gelbėt nevalia ...
Į kambarį įbėga Jokūbėlis. Pamatęs 

pastatytą šalia lovos puoduką, o senį akis 
užmerkus, pamanė sau vaikelis:

— Rasi senelis dar ką paliko, rasi vi
sa neišgėrė. Mama jam tiek daug sal
dumo įdeda — ir iš vieno ir iš kito stik
lo, o man niekada nė paragauti neduoda. 
Koks tai turi būti saldus gėrimas! Dabar 
mama nematys, kad aš gersiu.

Ir pridėjo vaikelis pipe savo lūpų puo
duką. Tą akies mirksnį atidarė Šimonie
nė duris ir ne savo balsu suriko Jėzaus 
vardą.

Bet jau per vėlu: puodelis išgertas' 
vaikelio iki dugno. Linksmai prasijuokė 
Jokūbėlis ir pasidžiaugė, kad suspėjo iš
gerti pirm kol mama įėjo. Kodėl ji jam 
pavydi? Bet staiga sustyro vaikas iš bai
saus skausmo: akyse pasirodė baugios, 
mirtinos baimės ašaros, skaudžiai pra
dėjo jis vaitoti.

Marčiai suklikus, atidarė senis Šimo
nis akis. Savo klyksmu ji pertraukė se
nio susikaupimą, senio mąstymą apie ne-' 
žinomąją amžinybę.
’ Ir baisų pamato Krizas Šimonis vaiz
dą1: Jokūbėlis jau balsta ir gelsta vis 
daugiau ir daugiau. Abiem rankutėm su
siėmę jis vidurius, susilenkė ir sukniu
bo asloje. O Šimonienės — marčios, tos 
meiliosios marčios, akys... iš jų dingęs 
visas lipšnumas, dingęs visas meilumas, 
jos jau nebe žmogaus akys, bet akys plėš
raus žvėries.

Tokių akių dar senis ,nematęs, o jau 
nebe jaunas jis, jau daug ko pergyve
nęs. Tai velnio akys, ir ką nori dabar 
daryti marti? Ne, ne velnio; tik jose at
sispindi mirtina baime? dėl savo kūdikio 
gyvybės ir baisus nesuvaldomas kerštas 
į senį. • .

Ir dabar supranta senis visa ką! Štai 
kodėl marti tokia meili, štai' kodėl jis 
taip greit apsirgo. v‘

£>et jau mintys pradeda maišytis; jau 
nyksta ūmai, bet. jis dar. nuvokia, koks 
pavojus. Bet taip mirti, dieve, taip mir
ti, ne! Norisi pulti iš lovos, norisi šaukti 
pagalbos, bet ką tu prisišauksi! kojos ir 
rankos — nebe jo valioj. Ir galvos at
kelti nuo priegalvio jau nebegali.

— žmogžudė! — suėmęs visas savo 
jėgas, kurios jau- silpnos, suriko senis.

Bet marti jau nebekreipė į jį domės, 
tik klykdama, Jokūbėliu nešina, išbėgo 
į kiemą ir ten pargriuvo ant pliko, mirš
tančiais rudens lapais nusėto, žolyno.

(Tąsa)
Bet džiaugsmas buvo ne

ilgai. 1941 m. birželio 22 d. 
vokiečių nacifašistinė ka
riuomenė iš pasalų užpul- 
dama Tarybų Sąjungą, įsi
veržė į mūsų žemę degin
dama, naikindama ir žudy
dama viską, ką sutiko pake
ly. Ir vėl Lietuvos liaudį 
taip džiuginusi tarybų san
tvarka liko sunaikint^, už- 
kergiant ant liaudies spran
do žiauriausią nacifasištinę 
vergiją.

Vokiškasis fašįzmas šei
mininkavo Lietuvoje tris 
metus, padarydamas mūsų 
tautai skriaudą^ kurios ji 
niekuomet nepamirš. Lietu
voje tapo išgriauta visa jos 
pramonė, sudeginti miestai, 
išvogti didžiausi jos turtai, 
daugiau 600 tūkstančių 
žmonių buvo išžudyta arba 
išvežta Vokietijon į vergiją.

Bet Lietuva kariavo. Lie
tuvos daliniai narsiai grū
mėsi su priešu šalę visos 
Tarybų Sąjungos narsiųjų 
karių. Jie kirto smūgius 
priešui, kad greičiau išvijus 
jį iš Tarybų žemės, kad 
išlaisvinus savo gimtinę.

Taipgi ir priešo kariuo
menės užnugary, „Lietuvos 
ižemėje, veikė narsūs lietu
vių partizanų būriai, jie ar
dė priešo jėgą, trukdė jų 
susisiekimą, naikino jų 
sandėlius ir kėlė desperaci
ją priešo kariuomenės eilė
se. Ir tas narsusis Lietuvos 
partizanų judėjimas davė 
mūsų tautai daugybę nepa
mirštamų didvyrių: Mariją 
Melnikaitę, Urbonavičius 
(Kurmelį), A py valą, Vladą 
Baroną, Jecenavičių, Motie
ką, Danutę Stanelienę ir, 
kitus, kurie didvyriškais 
savo veiksmais kėlė liaudies 
dvasią jos nelengvoje kovo
je iki fašizmas .tapo su
pliektas ir išvytas iš mūsų 
tėvynės.

Kuomet Raudonosios Ar
mijos Liet, daliniai, kartu 
su herojiškom maršalų Čer
niachovskio ir Bagramią- 
no armijom įžengė į Lie
tuvos žemę, Lietuvos Liau
dis su neišpasakytu džiaug
smu juos sutiko, nes žinojo, 
kad jietatnešė laisvę mūsų 
tautai, 'kad rudieji smogi
kai mūsų liaudies kraujo 
daugiau nebelaks, kad Lie-

statyti savo liaudžiai lai
mingą gyvenimą.

Įėjus Raudonajai Armi
jai į Lietuvą, bėgo iš jos

naciai viską išsiveždami ir 
naikindami ko negalėjo pa
sigrobti; bėgo ir lietuviški 
judošiai/ tie, kurie džiau
gėsi Lietuvą okupavus vo
kiečiams, tie, kurie naciams 
padėjo žudyti ir kankinti 
mūsų brolius. Jie spruko 
Vokįetijon, nes žinojo, kad 
pasiliuosavusi Liet uvos 
liaudis pareikalaus iš jų at
skaitos už pardavikiškus jų 
darbus.

Tarybinė, Lietuvos liau
dies- išrinktoji valdžia ir 
Lietuvos išlaisvintojai į- 
žengę į mūsų tėvynę rado 
ją sunaikintą ir baisiai nu- 
teriotą. Tuojaus, su di
džiausiu pasiryžimu ėmėsi 
darbo ją atstatyti. Justas 
Paleckis, Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos Pirminin
kas, kalbėdamas apie nacių 
padarytus nuostolius,, ko
kiam stovy radosi Lietuva 
ją išlaisvinus, sakė:

“Milijonai žmopių buvo 
netekę savo šeimos narių, 
buvo palikę be pastogės ir 
drabužių, tapo sunaikintos 
didžiulės i medžiaginės ir 
kultūrinės vertybės.
“Bet tai nebuvo blogiau

sia. , Tikrieji demokratai 
greitai pamatė, kad ginklu 
supliekus fašizmą buvo rei
kalas jį pribaigti, reikalin
ga buvo apsidirbti su fa
šistinės propagandos nuo
dais, pasiekusiais milijonų 
žmonių sąmonę, reikalinga 
buvo iškelti ir nuogą pas
tatyti fašizmą ideoįoginia- 
me fronte. Reikia į savo 
vietą padėti visus fašizmo 
savanoriškus ir nesavano
riškus gynėjus, tas “ladys” 
ir tuos “džentelmenus” gai
lestinguosius, kurie nenusi
vokia apie Oswiecino ir 
Tremblinkos krosnis, apie 
Rygos ir Varšuvos dujų 
sunkvežimius ir apie šiur
pias žudynes Paneriuose, 
Salpilsyje ir Bikerko miš
kuose, ir kurie "dabar yra 
nepaprastai s u s i r upinę 
“fiurerio apgautų vargšų 
fašistų” likimu.”

Tai tokios problemos sto
vėjo prieš akis Lietuvai, iš- 
liuosuotai nuo fašizmo, nes 
reikėjo atstatyti netik su
griautas kraštas, bet ir Lie
tuvos gyventojų dalies su
gadinta moralė, išrauti iš 
silpnesnių lietuvių sąmones 
į juos fašizmo įleistas šak
nis ir pribaigti fašizmą vi
suose jo pasireiškimuose.

Apie Lietuvos atstatymą 
Justas Paleckis sakė:

<fLietuvių tauta po išsi
laisvinimo nusprendė pasta
tyti geriausį paminklą žu
vusioms: paversti mūsų 
kraštą į turtingesnę ir dai
lesnę respubliką negu prieš 
karą. Prasidėjo sunkus at
statymo kelias. Frontas bu
vo netoli, girdėjosi sviedi
nių sprogimai, bet valstie
čiai jau arė žemę, gautą iš 
tarybų vyriausybės. Darbi
ninkai pradėjo atstatyti su
verstus fabrikus. Mokyto
jas sušaukė savo mokinius 
pusiau sugriautoje mokyk
loje. Miestuose nebuvo nė 
šviesos nei vandens; neap
šildomi ir su išdaužytais 
stiklais namai buvo žiau
raus šalčio varstomi. Ne
žiūrint to, žmonės pirmoje 
vietoje galvojo apie vieną 
dalyką: kaip užgydyti karo 
žaizdas.” y

Lietuvos liaudžiai į pa
galbą atėjo Tarybų šalies 
broliškos respublikos, ku
rios, mašinomis, maistu ir 
medžiaga, suteikė Lietuvai 
pirmąją pagalbą, duodamos 
užtikrinimą, kad mūsų tė
vynes liaudžiai duonos ne
truks, kad ji bus viskuo ap
rūpinta ir padėta jai atsta
tyti šalies ekonomika.

Taipgi ir užsienio lietu
viai nepamiršo savo gimti
nės. Nors jų prisiunčiama 
parama ir buvo labai ma
ža, palyginus ją su mūsų 
tautos skriaudomis, bet kai
po mbralė parama,‘atjauti-

I
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SVARBIOS PRAKALBOS i

Pareidamas iš laukų, Vilius Šimonis 
visai negali suprasti, kas jo namuose 
darosi. Kiemas atrodo kimštinai pilnas 
žmonių. Dėl ko subėgo tie žmonės? Ir iš 
kur jų tokia daugybė! Ko nori jie?

Vilius nujaučia, kad čia kas atsitiko, 
bet kas? Tur būt, kas negera, be reikalo 
tiek žmonių nesubėgs. * /

— Dieve, o aš nieko nežinau, būtų' 
bent Jokūbėlis atbėgęs pasakyti!

Kiemę, kaimo seniūnas ir vienas kai
mynas stipriomis rankomis laiko Etmę, 
kuri draskosi, plėšosi, lyg piktos dvasios 
apsėsta, ir šaukia — ne, kriokia gyvulio 
balsu. Tik negalima suprasti, ką ji šau
kia, ko ji nori.

Pulkas žmonių sustojęs ratu, ir visi 
žiūri į vieną vietą. Kelios moterys ver
kia, kiti barasi, vėl kiti kumščia grasi
na Šimonienei: •

— Žmogžude, tu!
žmogžudė? Viliui lyg žvynos nukrinta 

nuo akių, ir jis mato virtuvėj ant lenty
nos stiklą su .. .

(Bus daugiau)

■M

Įvyks Antradienį 

Rugsėjo 30 September 
8 VAL. VAKARE

BOSTON ARENOJ
238 St. Batholph St, Boston, Mass.

‘ • Prią Symfonijos subway

HENRY WALLACE
Prezidento Iloosevėlto Administracijos Vice-Prezidentas 

ir buvęs Komercijoj Sekretorius, kalbės
■ sekančiais klausimais:

Del kokių priežasčių maistas pabrango? Del ko Taft- 
Hąrtlcy Aktas yra reikalingas? Ar bus trečias pasaulinis 
karas?, Kodėl stokuoja gyvenamųjų namų? Ar Jung

tinių Valstijų piliečių laisve bus suvaržyta?
Šiose prakalbose bus nurodyta, ką Amerikos piliečiai 

turi daryti, kad grąžinus savo šalį į normalų gyvenimą 
ir prašalinus karo šmėklą. Dabar yra reikalas visiems 
susirūpinti ir išgelbėti šalį iš prapulties.

Pažangiųjų Lietuvių Balsuotojų Klubas prašo visų su
augusių lietuvių ateiti į šias be galo svarbias prakalbas 
ir išgirsti buvusį Amerikos Jungtinių Valstijų Vice-Prezi- 
dentą HENRY A. WALLACE. ,

Pažangiųjų Lietuvių Balsuotojų Klubo Valdyba.
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mas tėvynės jos nelaimėje, 
turi labai didelę vertę.

Dabar, Lietuvoje yra ku
riamas socialistinis gyveni
mas, ten yra užtikrintas 
darbininko žmogaus gyve
nimas, jis žino, kad Tary
binė santvarka jį aprūpins 
darbu ir viskuo. Jau Lietu
vos gyventojui nereikės' 
skirtis su savo ’tėviške ir 
keliauti į tolimus kraštus, 
kaip turėjome daryti mes. 
Lietuvoje dabar netrūksta 
darbo, o trūksta darbo ran
kų krašto atstatymui ir kė
limui jo pramonės, kūri
mui liaudžiai gerbūvio.

Jau šeši metai, kaip Lie
tuva pasiskelbė tarybinė 
respublika; tiek pat metų, 
kaip ji įstojo į tarybinių 
respublikų šeimų, tapdama 
lygiateise šešiolikos Tary
binių Socialistinių Respub
likų Sąjungos nare. Po 
žiauraus karo įvykusiuose 
rinkimuose užtvirtino Lie
tuvos liaudis tokį nuos
prendį ir dabar drąsiai jau 
galima tvirtinti, kad ji ki
tokia daugiau nebus, ji eis 
socializmo keliu vesdama 
mūsų gimtinės liaudį į ge
resnį gyvenimą.

(Bus daugiau)

Padekite savo miesto va- 
j i ninka m s gauti Laisvei 
naujų skaitytojų. Kalbinki
te ir kitus esamus Laisvės 
skaitytojus gauti naujų 
skaitytojų.

Padėkite • Savo Vardą LMS 
Festivalio Programoje

Rytinių Valstijų Festivalis įvyks 
Nov. - Lapkričio 27 - 30, 1947,

Brooklyn; N. Y. 7 .
RytiniŲ Valstijų Meno Festivalis tęąis keturias dienas. 

Tai lietuviu liaudies meno, grožio, dainų, muzikos, šokių, 
vaidinimų paroda, iškilmė. Jame dalyvaus virš dešimteis 
chorų, kelios dešimtys solistų, duetų ir įvairiausių meno 
talentų. Tai bus meno-kultūrošTĮvykis, kokio dar nėra 
buvę tarpe lietuvių. Lietuvių talentai dalyvaus net iš 
Chicagos, Kanados ir visų artimesnių kolonijų. .

Festivaliui ruošiama didelio formato programos kny
ga. Knyga, kuri turės istorinės reikšmės ir grožio, mūsų 
geriausių dailininkų papuošta. Programos knygų bus 
spausdinama tūkstančiai ir išplatinta lietuvių kolonijose.

Festivalio programoje yra proga kiekvienam pavieniui, 
kiekvienai organizacijai, kiekvienai biznio įstaigai pasi
skelbti, ^padėti savo vardą j garbės eilę. Skelbimams kai
nos: Vienas puslapis — $25.00, pusė puslapio — $15.00, 
vienas ketvirtadalis — $8.00, mažiausias skelbimas — 
$5.00. Pavieniai, kurie prisius nemažiau $1,00, jų vardai 
tilps programos knygoje.

Mes prąšome visų lietuvių biznierių, pavienių mūsų 
meno rėmėjų nedelsiant, greitu laiku atsiliepti. Kuopos, 
organizacijas, klubai, pavieniai, grupės gali duoti pa
sveikinimus mūsų meno iškilmei. Kurie tai norėsite pa
daryti vėliau, arba Festivalio laiku, jūsų pavienių, biz
nių ir organizacijų vardai negalės tilpti Festivalio Pro
gramos Knygoje. Padarykite tai dabar.

** v *

FESTIVALIO KOMITETAS:
SEKĖ., V. BOVINAS
46 Ten Eyck Street
Brooklyn 6, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Direktorius

Liūdesio valandoj v Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktj, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražjai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

į būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar *4110
M

4 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Rugs. 29,
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CHICAGOS ŽINIOS taisos namuose.
Beje, išneštaŠalies Kūrybos Keliai

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
ros armotos, visą pasaulį 
galima sugriauti. Per de
šimt mijiučių galima dukart 
gimti ir itiirti, jei prie ge
rų akušerių...

— O mano pajus? — su
rikau.

— Papūsk, — sako — pa
jui. Ir kirvakočiams, — sa
ko, — galima papūsti...

Man taip širdį suspaudė, 
taip sugėlė... Kur dabar, 
manau, dėtis? Ir sklypas, ir 
švogeris tvarkytojas, o čia 
tokia nelaimė.

O ponas sėdi ir, aiškiai 
matau, gailisi manęs. Atsi
duso porą kartų. Aiškiai 
matau — minkšta širdis. 
•Žmogus geras. Taip ir sa- 

•ko:
—Gaila, pilieti, man 

tamstos. Tamsta esi šanta
žistų auka. *

— Auka, — sakau, —ne
su, bet... bet pinigus iš ki
šenės, kaip šluota iššlavė. 
Jei nebūčiau į kelnių juos
tą vieną kitą grašį įsiuvęs,- 
amen. Eik ir karkis.

Ponas čia tuoj su visu 
stalu sujudėjo.

— Jei, — girdi, — juostoj 
dar yra, — esi išgelbėtas. 
Aš čia tokį lyg biurą, lyg 
kontorą turiu. O iš tiesų, 
tai padedu piliečiams į to
kią Braziliją ar į kitokią 
Ameriką išvažiuoti. Galima 
sakyti, išvežu ir stačiai prie 
aukso kalno pristatau.

Žmogus, matyt, geras. 
Kalba, kaip su sviestu te
pa. Tokie nemeluoja.

— Man, — sako, — pini
gai nesvarbu. Man tik rūpi 
žmogui gera padaryti. Tesi
džiaugia iš mano rankos 
žmogus.

Bet pinigus iš rumbo vis 
dėlto abu išardėm. Jis net 
su žirklėm padėjo. Visapu
siškai išlavintas žmogus ir 
apskritai — inteligentas.
' žodžiu, susitarėme, pasi

rašėme viską, kaip rei
kiant... Sudie Lietuva, man 
linksma buvo...

Atsisėdau į kampą ir lau
kiu. Popierius sakė paruo- 
sgąs. Sėdžiu, laukiu. Jau ir

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE i» hereby given that License No. 
GB 13405 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 525 
Kings Highway, ^Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN ROTHMAN

e

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laišiiiuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
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 4

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus’patarnavimas. 't , \

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.

Ateivių Teisių Gynimo Kon
ferencija Clevelande, Daly
vaus Sr Lietuviai iš Chicagos

Spalių 25 ir ^6 dd., Cleve
lande įvyks Ateivių Teisių Gy
nimo Konferencija. Ypatingai 
mums, pažangiems ateiviams, 
kurie jau esame pradedami 
persekioti, Ateivių Teisių Gy
nimo konferencija yra svar
bus įvykis. Joje bus galima iš
dirbti planai, kokiu būdu ap
siginti nuo pradedančios šėlti 
reakcijos. Toje konferencijoje 
dalyvaudami mes pasisakytu
me, kaip esame pasisėmę šio 
krašto kultūros, įpročių; kiek 
sveikatos esame padėję, kur
dami šiam kraštui gerovę; 
kad savo vaikus išauklėjom 
pilnais Amerikos piliečiais, ir 
dėka tam viskam, turime pil
nas teises, kaip ir kiekvienas 
šio krašto pilietis, būti apsau
gotu Amerikos Konstitucijos

Mums, pažangiesiems lietu
viams, reikėtų joje dalyvauti 
kuo skaitlingiausiai, nes tai 
yra mūsų reikalas. Tačiau iki 
šiol negirdėti, kad bent viena 
Chicagoję mūsų organizacija 
ruoštųsi dalyvauti, tai yra, pa
siųsti, jei ne po kelis, tai nors 
po vieną atstovą.

Tiesa, LLD 19 kuopos pra
ėjusiam susirinkime apie tai 
buvo kalbėta plačiai. Bet kon- 
kretės išvados nebuvo prieita. 
Visas dalykas ’išspręsti buvo 
paliktas kuopos valdybai.

Pasiteiravus paskutinė/nis 
dieųpmis pas kuopos valdybą, 
pasirodo, kad valdyba dar tik
rai neišsprendė. Tačiau iš pa
sikalbėjime ūpo galima buvo! 
suprasti, kad yra linkusi atsto
vą pasiųsti*. Kaip dalyką 
spręs, dar nėra žinios.

Iš savo pusės linkiu, kad

iš-

ne

snaudulys pradėjo į akis 
lįsti. Pagaliau, ėmiau ir 
užsnūdau. O paskum pabu
dau.

Pabudimas viską ir suar
dė. Geriau būčiau nepabų-1 
dęs. Žiūriu — nei stalo, nei 
pono. Darbininkai grindis 
lupa ir apskritai ardymo 
darbą varo.

— Kas, kaip? Kur čia ve
žikai Brazilijon?

— Jokių, — sako, — ve
žikų nebėra. Išlicitavo. Po
licija ant rankų nešte į ka
lėjimą nunešė. Pas mus 
greit. Čia pirtis, — sako,— 
su svaigiaisiais gėrimais 
steigiama. Kai bus gatava 
— kviečiame pasilinksmin
ti.

Augustinas Gricius 
11926 m.

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų . 

tik LLD 19 kuopos valdyba iš
spręstų teigiamai šį klausimą, 
bet ir kitos visos Chicagos lie
tuvių. organizacijos rimtai 
apie tai pagalvotų. Laiko liko 
visai mažai, reikia sukrusti. 
Be to, turime suprasti, kad 
niekas mus neapgins, jei pa
tys Besiginsime. Pagalvokime!

Slapukas.

Miesto Darbininkai Reikalauja 
Algų Pakėlimo

Chicagos miesto z darbinin
kai, skaičiuje’25,000, nusitarė 
reikalauti miesto majoro Ken- 
nelly ir Miesto Tarybos, kad 
pakeltų, jiems algas nema
žiau 20 nuoš.

Miesto darbininkų algų pa
kėlimo reikalavimas įteiktas 
Miesto Tarybai prieš rugsėjo 
23 d., nes rugsėjo 23 d. įvyko 
Tarybos posėdis, tad jame tas 
klausimas turėjo būti išspręs
tas.

Prie esamų sąlygų, miesto 
darbininkai negali pragyventi, 
nes viskas ant tiek pabrango, 
kad neužtenka iš uždarbio nu
sipirkti maisto.

Darbininkas.

9227 
pasa-

Apgavystės Didėja, Reikia 
Saugotis

Įėjo vyras į taverną, 
Cottage Grove Ave. . ir 
kė, kad jį kompanija atsiun
tusi išvežti seną muzikos ma
šiną ir liepusi atvežti naują.

Taverno savininkė Miss Bet
ty Seder nieko pikto nemany
dama, atidarė muzikos maši
ną, o du vyrai, įsidėję ją į 
troką, nuvažiavo.

Už kiek laiko Miss Seder 
pamanė, kad ji pirmiau nesan
ti mačiusi tų vyrų, be to, toje 
mašinoje buvo nemažai pini
gų, o ją išvežė. Ji tuojau pa
šaukė kompanijos bosą P. Ke
ros ir pranešė apie įvykį.

Pasirodo, kad kompanija 
nieko nežinanti apie tai.

Nuostolių padaryta už apie 
$1,000.

Iššoko Per Ligoninės Langą
Bridgeportietis Thomas 

Brophy, 28Q1 So. Union Ave., 
išbuvęs St. Joseph ligoninėje 
nuo, liepos 22 d.,,ryte išpuolė 
ar iššoko per ligoninės langą. 
Nors neaukštai šoko, tik nuo 
2 aukštų, bet senelis, 80 metų, 
vietoje užsimušė.

Brophy per’ ilgus metus dir
bo mėsos pardavėju. Bet pa
staruoju laiku jau nedirbo, be 
to, turėjo silpną širdį.

6337 
perskyras Cfilu- 
teisme sakiusi, 
vaikų. Tačiau ji

Už Perskyras Gavo Kalėjimo
Mrs. Mary Hense, 

Stewart gavo 
met City. Ji 
kad neturinti 
turi 5 vaikus.

Tad užvesta nauja » byla 
prieš, ją už melagystę teisme.

Teisėjas H. G. Ward nutei
sė 3 metams kalėti moterų pa-

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINE, VYNAS 
IR ALUS

, Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St., 

. Brooklyn 11, N. Y.
—4-------%.......................... .------------------------------

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

Beje, išnešta aštri kritika 
prieš Calumet City teismą, 
kad taip lengvai duo4.a per
skyras.

284 Evikcijų. Bylos Viena 
Diena

CHICAGO, rugs. 16.—Mies
to teismuose užrekordūota 
284 evikcijų (iš buto metimo) 
bylos, tai rekordirlis skaičius.

Per dvi savaiti buvo 2,552 
bylos. %

Savininkai kelia rendas, ren- 
daunjnkai atsisako mokėti, tai 
kyla daug bylų.

Daugelis karo veteranų me
tami irgi iš butų.

■ * I

Atėmė Brangų Apsiaustą
Mrs. Helen Gersten, 442 Al

dine Ave., grįžo iš svečių nak
tį, palikusi savo automobilių 
garąžiuje, ėjo į stubą. Čia ją 
patiko maskuotas banditas, ji 
sakė, kad neturinti pinigų, tai 
banditas atėmė jos šliūbinį ir 
sužiedotuvių žiedus ir nusiau
to nuo jos pečių brangų, odos 
apsiaustą, kuris jai kainavęs 
$5,000.

Nusižudžiusi Pora Sukėlė
' Abejonių

Vakare rasta Sherman vieš
butyje nusinuodijusi pora. Iš 
rastų dokumentų sužinota, kad 
tai esama Frank Ries, kuris 
pirmiau gyveno Hollywood, 
Calif. Prie jo rasti paveikslai, 
kurie imti su ta pačia moteri
mi, kurią vadino Barbara Ries. 
Tačiau suradus jo motiną,, pa- 
aiški, kad jo žmonos vardas bu
vęs Connie, o ne Barbara.

Policijd mano, kad Frank 
pirmiau paėmus i nuodų, o atė
jus Barbarai ir suradus jo raš
čiuką, kuriame sako,' kad jis 
žudosi, nes neturi finansų jos 
užlaikymui, ir kad jis ją mylįs, 
tai ir ji galėjusi pasiimti 
dų.

Policija mano, kad abu 
nuodiję asmenys galėjo 
mirę prieš 10 ar 12 valandų. 
, Beje, tarpe jų abiejų vos te
rasta 27 c.

Platesnis tyrinėjimas veda
mas ir norima surasti plates
nių žinių apie nusinuodijusią 
porą. '

nuo-

nusi
boti

Pikti Plėšikai
Hermann, Downtown
Co,, 228 N. State St.,

Sam 
Parking 
darbininkas skundėsi policijai, 
kad jį buvo užpuolę pikti plė
šikai. Jis sakė, kad jam beskai
tant laikraščius, privažiavo du 
vyrai prie jo ir paprašė, kad 
duotų oro punipą, nes 
tekiniai minkšti. Sam 
šymą išpildęs, paskiau 
prašė vandens. Tąda 
įsivedė į raštinę, kad

jų auto 
jų l>rą- 
jie pa- 

jis juos 
paduoti 

vandens. Plėšikai atstatė revol
verį ir įvarė Sam į kampą. Vė
liau išplėšė atsargos spintą, pa
siėmė grobį ir paspruko grą
žindami, kad neskubėtų šaukti 
policijos.

Sam sako, jie jam išrodė lą- 
bai pikti.

ir pavienių.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, -kitokių grupių ir pavienių. 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame-j^ 1
rikoniškais.1 Rei-,C, 
kalu! . esant ir '< SjĮj
padidinu 'toki o Y f 
dydžio, kokio 
geidaujamą. Tai- 
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.
' JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

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

Tel. GlvCnrnore 5-6191

Matthew A.
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

s
426 LAFAYETTE STR 

Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

I ■ \

Lowell, Mass
«

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
RĖIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYSRĖIK.ALINGOS MOTERYS

Mieste Didelis Judėjimas 
Dėl Wallace’o Mitingo*

Jau beliko tik kelios dienos 
iki Henry Wallace’o masinių 
prakalbų. Pereitą trečiadie
nį atlaikytas prisirengimo su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 
unijų ii’ kitokių pažangių or
ganizacijų atstovai ir pavie
niai žmonės, demokratijos gy
nėjai. '<

Susirinko skaitlinga^ būrys 
tokių žmonių galutiniam pri
sirengimui. 20 tūkstančių la
pelių paskleista po miestą 
šaukimui žmonių į Wallace’o 
masinį mitingą, kuris įvyks šį 
trečiadienį, spalių (Oct.) 1 d., 
4 vai. po pietų, prie Memorial 
Auditorium laiptų—išlaukyje.

Bet jeigu oras būtų blogas, 
tuomet mitingas eitų viduje 
Auditoriųmo. Atminkite, Oc
tober 1, 4 vai. po pietų.

Visi demokratinio nusista
tymo žmones dideliame sąjū
dyje darbuojasi ir laukia pri- 
būnant Henry A. Wallace’o^ 
kaip didelio istorinio įvykio 
šiame mieste.

Gi reakcinė spauda jau puo
la visaip niekinančiai tą de
mokratijos gynėją ir didį ve
lionio prezidento Roosevc-lto 
.idėjų drangą. Tačiau įmato
ma, kad Wallace’o mitingas 
bus skaitlingas, nors popieti
nis laikas ir nelabai patogus 
darbo dieną. žmonės suras 
būdus, kad vistiek pamatyti 
Wallace’a ir jį išgirsti! Kiti 
net iš darbo išliks ir bus tose 
istorinėse prakalbose. Dide
lis pasiryžimas viską apgali 
ir šitos darbo .žmonių sriovės 
nieks nesutrukdys, kad pa
matyti bei išgirsti demokra
tinio judėjimo vadą!

Pasitikimui Wallace’o yra 
rengiamas Pasitikimo Bankie- 
tas, kaip 12: 30 dieną, 
bus prieš prakalbas.

Bąnkietas rengiamas Liber
ty Hall. Rev. Otto Loverude, 
First United Baptist Church 
kunigas, gerai darbuojasi ir 
sako: “Užtikrinu, kad visi 
tikietai bus išparduoti*

Bankieto tikietas bus $1.50 
y patai.’-Yra kviečiami visi da
lyvauti, kad ir čia išgirsti 
prakalbą vienminčiams sve
čiams. Be’kitko, čia bus gra
žus sveikinimas buvusio vice
prezidento Wallace’o. Jriu 
pasisakė keturios didelės CIO 
unijos už rėmimą ir priėmi
mą Wallace’o.

“L.” Reporteris.

Tai

Laisvės platintojai priva
lo pasakyti žmonėms, kad 
Laisvėje telpa daug žinių 
iš Lietuvos. Laisve turi 
daug bendradarbių Lietu
voje ir jie plačiai rašo apie 
Lietuvos atsibūdavo] imą po 
karo.

i

F. W. Shalins
(Shalinskas) 

%

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

s

Egzaminuojant Akis, 
^Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrist* 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. 8T. 2-8842

REIKALINGOS
*

Siuvamųjų Mašinų Operatorės
Su arba be patyrimo

Nuolatinis -Darbas 
Vakacijos sū Alga 

Lengvus Išdirbiniai 
Linksma Aplinkuma 
Tik Dieninis Darbas

KREIPKITĖS

DU-RAY MILLS, Ine
Michelin Building, Milltown, N. J.

(226)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SUPERINTENDENT
$100.00 į mėnesį, pridedant 4 kambarių 
apartmentų. šešių aukščių apartmentinis na
mas Williamsburg!, sekcijoje. Garu apšildo

mas. Šaukite savininką. SOUTH 8-6243.
(226)

DELIKATESU PARDAVĖJAS
Turi mokėti prirengti mėsą ir salads. 

Su paliudijimu.
BARRACK’S DELICATESSEN

141 GREENE AVE., BROOKLYN.
(228!

Philadelphia, Pa
Serga

Teresė šaulinskienė turėjo 
operaciją. Dabar jau namuo
se, dar ^silpna, bet eina geryn. 
Pageidautina, kad Moterų 
Klubo narės ‘atlankytų sergan- 

antrašas:čią draugę. Jos 
4634 Milnor St.

Linkiu Teresei 
sveikti.

greit pa-

Drauge S. J.

Wilkes-Barre, Pa.
Prasidedant rudenio sezo

nui LDS 7-ta ir LLD 43-ta kp. 
rengia didelį koncertą, spalių 
(Oct.) 19, 1947, Lietuvių Pro
gresyvių Klubo svetainėje, 
325 E. Market St.

Pirmą kartą dalyvaus pas 
mus visus gerai žinomos dai
nininkės C. Abekienė ir A. 
Kenstavičienė iš Chicagos.

Taipgi dalyvaus, S. Kuzmic
kas, V. Valukas, A. Grigaitie
nė ir šokikų grupė.

Yra prisižadėję 
profesionalės šokikės, 
bus pranešama apfe 
liau.

Bus gėrimų, užkandžių-ir I 
muzikos. Draugai, neužmirš-' 
kite !

LLD 43 kp. nariai, nepa- i « M D I
mirškite savo susirinkimo spa- nAoMAUUlUuj 1U. D. I 
liy 5 d., pas Sharke, E. Mar- SSO Summer Avenue,
ket St. Bus labai svarbu. ’J"”“* *

A r HUmboldt 2-7964 g
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lietuvės 
bet dar 
jas ve-,

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BRO O KLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

282 UNION AVĖ. . BRbOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9613

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 GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

t
459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

5 pus!., Laisvjj (Liberty, Lith. Daily), Pirm., Rugs. 29, 1947

OPERATORES
PRIE MOTERIŠKŲ
SIUTŲ IR KOUTŲ

Rankovių {siuvėjos, Finišerkos, 
Teipų Siuvėjos.

Linksmos darbo sąlygos, 
nuolatinis darbas.

Šviesi moderninė dirbtuvė.
English Tailors, Ltd.

31-35 Prospect St.
YONKERS, N. Y.
Yonkers 5-1434.

(226)

MERGINOS
Darbas prie surinkimų, sudėstymų ir 

išsiuntimų liuosų lapų leidinių.
GERA AIŽIA PRADŽIAI 

Linksma Aplinkuma 
TRUMPOS VALANDOS IR VIRŠLAIKIAI 

Kreipkitės j Employmen' Department 
N. Y. EMPLOYING PRINTERS 

ASSOCIATION *
461—8TH AVE. (34th St.), N. V.

ATRINKfiJOS
Nuolatinis darbas. Linksmos darbo sąlygos.

Gera alga.
* Kreipkitės

J. EISENBERG. INC.
173 Hudson St., New York City

(226)

OPERATORĖS-PRESERKOS
Prie Suknelių

Nuolatinis Darbys, gera algA • 

NEW PĄRIS DRESS SHOP 
1514—70th ST., BROOKLYN, N. Y.

BEnsonhurSt 6-6324.
(227)

OPERATORĖS
Paprastos Siuvėjos ir apkarpytojo:,. 

Vien tik patyrusios operatorės tesikreipkite.
Nuolatinis Darbas.

L. NACHMAN & SON, Inc.
1307 MARKET ST., PHILADELPHIA, PA.

(227)*

«

KARIELiy VARSTYTOJOS
—r----  ---- ---- pARBOPATYRUSIOS PRIE TEATRAM 

GERA ALGA
Kreipkitės

KARINSKA
23 EAST 56TH ST.. N. Y. c. -

<228)

PATYRUSIOS OPERATORĖS

Gera Alea. fiuolatinia Darba*

ACME BLOUSES CO.
147 ROEBLING ST..
BROOKLYN, N. Y.

(228)

Telefonas EV. 4-8698

/



1 New Zirik
Veikia Vėžiui Susekti 
Klinikos

Brooklyne šį sezoną veikęs 
keturios vėžiui susekti klini
kos. Naujausioji, ketvirta, tik 
dabar atidaryta prie Long Is
lande College Hospital. Kitos 
trys, buvusios pernai įsteigtos, 
vidurvasariu buvusios per
traukusios veiklą, iš naujo at
sidarys ateinantį šeštadienį.

Kitos trys klinikos randasi: 
viena prie metodistų, kits prie 
St. Mary’s ligoninių, o trečioji 
pačiame Brooklyn Cancer In
stitute. Bet registracijas egza- 
minacijai priima tik specialis 
informacijų centras — Little 
Red Door Information Center, 
135 Montague St. Telefonas 
TRiangle ^5-6803.

I
Informacijų centras negy- j 

do, tik ištiria, ar asmuo, abe- ■ 
jojąs apie savo sveikatą, turi į 
vėžį ar kokias kitas proble- [ 

išsivystyti 
be prie-

mas, iš kurių gali 
vėžys, jeigu palikti 
žiūros.

InstitUtasBrooklyn Cahcer 
egzaminuoja nemokamai na
rius biednuomenės šeimų, ku
rioms iškaštįngas tyrinėjimas 
ir gydymas kitaip būtų nepri
einamas. Išgalintieji pasimo
ką*

Informacijų centras visai 
neužsiima su tais, kurie jau 
žino, kad jie serga vėžiu. Jo 
tikslas yra ištirti ii' surasti dar 
nežinomus ligonius, kad jie 
galėtų pradėti laiku gydytis 
ir pasveikti. Pradinių daugelį 
gali išgelbėti, pavėlavusių ne. 
Taigi, turintieji kokių abejo
nių nueikite pasitarti į infor
macijų centrą, 135 Montague

Gudrus Vagis Priėjo 
Liepto Galą

mažinti 
sveika
tą dalį

Isidore Rapoport, 56 metų 
kuris, sakoma, buvęs 
nimis suplanuoti Mergentha- 
ler firmos iždįnę apkraustyti 
ant $780,000 kitų rankomis, 
Brooklyno teisme prisipažino ■ 
kaltu. Jeigu jam skirtų pilną | 
bausmę už kiekvieną iš 50 
punktų, kuriais jis kaltina* 
mas, tai bausmei atbūti reikė
tų gyventi 500 metų.

J1s prašysiąs jam 
bausmę dėl jo silpnos 
tos, žadąs atsiteisti 
grobio, kuri tiesioginiai jam 
tekusi. Į bėdas jis patekęs, ži
noma, ne per klaidą, jau nuo 
1916 m. turįs policijos rekor
dą visokių šulerysčių, bet tas 
nekenkė jąm būti fabrikantu 
ir gauti karo kontraktų, kurių 
tiesioginiu pelnu jis nepasi
tenkino, dar 
savo dolerinius “brolius.”

uvpcKu-./anauonij. V čtU U VH U.J čtllC 1USC IO-

• noiijo apsukt? lėse Randolph Scott, Lizabeth
I Scott, Burt Lancaster. Ir yra

to

Lauren Bacall su Humphrey Bogart vaidina vyriau
sias roles filmoje “Dark Passage,” Strand Teatre, New 
Yorke.

Ragina Mokytis Farmy | Ligoninių Fondas 
Ekspertais Pradėjo Kampaniją

Mokyklų 
sen išleido

--------- , f
viršininkas Jan- 
kvietimą visiems 

berniukams ir jų
atvykti į pasitarimą 

24-tos ryto 10 vai.,
tėvams 
spalių 
Newton High School auditori
joje, 48-01 90th St., Queens.

Susirinkusiems berniukams 
ir tėvams aiškins apie toje 
mokykloje duodamą agrikul
tūros kursą. Mokykla yra tik 
viena tokia miesto ribose. Ji 
turi Flushinge 50 akrų farmą, 
kurioje mokiniai gauna ir 
praktišką įžvalgą į tai, kas 
pamokose dėstoma. Svečiai 
bus nugabenti ii- farmos 
žiūrėti.

ap-

Veteranai Vėl Turės 
Kovoti už Balsą

ka-Buvę netekę balso laike 
ro dėl netinkamų tuo klausi* 
mu įstatymų, republikonams 
daug patarnavusių, tūkstan
čiai veteranų, dar ir jų žmo
nos, vėl pasijunta likę be bal
so — dėl neturėjimo pastovių 
namų.

Virš tūkstantis veteranų 
studentų, gyvenančių Camp 
Shanks kolonijoje, organizuo
tai kovos už balsą.

FILMOS •
Matykite Ice Time of 1948 
šis spektaklis dabar yra 

i perstatomas Center Teatre, j 
1 New Yorke. Patartina kiek- j 
į vienam, jeigu sąlygos leidžia, j 
1 pamatyti šį puikų dalyką.
1 Pats titulas jau paaiškina apie 1
■ ką kalbama — tai yra apie 
čiužinėsimą ant ledų — ice 
skating. 1

Scenerijos labai gražiai su-
I darytos, kostiumai neapsako- 
I mai gražūs. Figūruoja žymūs 
I talentai. Vienu žodžiu, viskas 
i labai geraismege- . .(nuotą ir yra

Superb!” 
šį veikalą

sudaryta, supla- 
ko pažiūrėti. —

scenęm stato žy
mi aktorė Sonja Henie, kartu 

i su Mr. Wirtz. Bilietai nuo 
$1.20 ir aukščiau.

Roxy Teatre Nauja Filmą
Pradėjo rodyti filmą “The 

Foxes of Harrow.” žvaigždė
se Rex Harrison su Maureen 
O’Hara. Scenoje komikas Mil
ton Berle, radio žvaigždė Phi
lip Morris ir kiti.

New Yorko Paramount
Prie Times Square, irgi pra

dėjo rodyti naują filmą “De
sert Fury,” daugiaspalvę, mu
zikališką. Vadovaujančiose ro-

Didžiojo New Yorko ligoni
nių paramai kampanija—Un
ited Hospital Campaign*— 
prasidėjo praėjusį penktadie
nį. Jos pirmininku paskirtas 
Mr. Andrew S. Roscoe, šioje, 
69-je išfeilės kampanijoje sie
kia sukelti Brooklyne $385,- 
000. Tai yra $115,000 dau
giau, negu buvo pernai..

Viso miesto’skale siekiama 
sukelti $2,383,887. Be to, li
goninėms šiais metais gfęsiąs 
$4,500,000 deficitas. Fondas- 
padalinamas tarp 89 miesto li
goninių ir Lankančiųjų Slau
gių Sąjungos..

Mes Linksmavom Be-. 
veik kaip Karą Laimėję 

šimtais tūkstančių brookly- 
niečių, daugiausia jaunimo ir 
vaikų buvo susirinkę prie 
Brooklyno Borough Hali laip
tų ir aplink visą salę sveikinti 
savo basebolės tymą Dodgers. 
Jie šiemet laimėjo Nacionalės 
Lygos čampionatą virš visų ki
tų 7 didžiųjų tymų.

Mrs. Anne Steinmetz, 45 
m., mirė Nušokusi ar nukritu
si nuo stogo 6 aukštų namo, 
3140 Kingsbridge Ave., Bronx.

TEATRAI
asmenų aktai scenoje.

Brooklyno Paramount
Prie Flatbush Jr DeKalb 

Avės:,, ketvirtą ir paskutinę 
savaitę rodo filmą “The Per
ils of Pauline,” apie anksty
bųjų tyliųjų filmų žvaigždę 
aktorę Pearl White. Taipgi 
teberodo “I Cover Big Town.” 
Ketvirtadienį pradės naują 
programą.

Stanley Teatre
Kelinta savaitė sėkmingai 

rodoma Tarybų Sąjungos gra- 
ži-gražutė scenos šokių filmą 
“Russian Ballerina,” su žyA 
miausia šokėją Galina Ulano
va ir nauja, taip pat lakia 
gražuole Maria Redina. Prie
dams rodo trumpas, bet labai 
įdomias filmas. Teatras — 7th 
Avė., prie 42nd St.

Rivoli Teatre
Trečias mėnuo sėkmingai 

rodoma reikšminga filmą 
“Crossfire.” žvaigždėse trys 
Robertai — Young, Ryan ir 
Mitchum.

Radio City Music Hall
Teberodo daugiaspalvę 

“Down To Earth,” linksmą 
muzikališką filmą. Scenoje 
taipgi linksmas spektaklis 
“Fanfare.”

Embassy Newsreel Teatruose 
žinios iš mūsų šalies įvairių 

sričių ir veiksmų, taipgi žinių 
sutraukos filmose iš užjūrių.

Veikalas “Born, Yesterday,” 
Lyceum Teatrp, New Yorke, 
jau suvaidintas virš 700 kar
tų.

Iš Laužynių į Hollywood^ ir 
Paryžių

Brooklynietė gražuolė ir 
gražiai dainuojanti negraitė 
Lena Home, kurios daina yra 
kalba, kaip Robesono ir kuri 
nesibijo kalbėti už progresą, 
kaip Robesonas, pasirašė kon
traktą aplankyti su daina Pa
ryžiaus'naktinius klubus.

Sugrįžusią iš Hollywood©, 
atsimename, Brooklynas ją 
pasitiko iškilmingai ir motor- 
kadoje parlydėjo prie Bo
rough Hali.

Nabagas Bilbo turėjo apsi
versti grabe iš apmaudo, bet 
liaudžiai visą tai reiškia pro
gresą. Kaip čia seniai neg
rams aktoriams mūsų šalyje 
leisdavo vaidinti tik tarnų, 
dumiukų ar blogdarių roles.

Dar Priima Mokytis 
Daržininkystės

Brooklyno. Botaniškas Dar
žas, 1,000 Washington Ave., 
pradėjo astuonių pamokų kur
są daržininkams - gėlinin
kams. Dėsto teoriją ir veda 
praktikuoti’. Pamokose paso
dintus - išaugintus žolynus 
mokiniai galėsią neštis namo. 
Vieno kurso pamokos yra tre
čiadieniais, kito ketvirtadie
niais, kiekvieno po dvi pamo
kas — viena dieniniams, 10 
vai. ryto, kita vakariniams, 6 
valandą. vakaro.

Penktadienio rytą šiluma 
nupuolė iki 42.1, prilygusi bu
vusiai rekordinei rugsėjo 26- 
tai, 1940 metų. Popiečiu šilu
ma buvo sugrįžusi iki 59.

Mrs, MaPy Burke, 76 metų, 
tapo sunkiai sužeista sunkve
žimio einant skersai gatvę 
prie 14th St. ir 1st Ave., New 
Yorke.

MIRE
Michael Antūllis, 61 m. am

žiaus, gyveno 335 East 10th 
St., New York City, N. Y., mi
rė rugsėjo 26-tą, Bellevue li
goninėj. Kūnas pašarvotas 
grab. Edward F. Donovan ko
plyčioj, 322 West 14th St., 
New Yorke. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, rugsėjo 29-tą, šv. 
Traicės kapinėse, Brooklyne. 
Velionis paliko nuliūdime dvi 
dukteris, Eva Zegadlo ir 
Eleanora Holmes, ir sūnų 
Charles.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius Edward F. Do
novan. Dėl daugiau informaci
jų, liečiant - laidotuves, skam
binkite Waverly ,9-2850,

REIKALAVIMAI
Reikalinga porai savaičių mote

riškė prižiūrėti mergaitę 8 mėnesių. 
Motina serga ir manoma, ,kad už 
poros savaičių pasveiks. Dėl sąlygų 
susitarsime. Prašome tuojau kreip
tis: Jonds Gurklys, 399 So. 4th St., 
Brooklyn, N. Y. ' T (226-228)

ORGANIZACIJŲ KUOPOMS

Artinantis prie dienraščio Laisvės 
vajaus, pasiuntėme ALDLD ir LDS 
kuopoms laiškus, prašydami vajui 
paramos. Kviečiame tų organizacijų 
narius stoti į k on testą, prašome 
kuopos Vardu surengti kokią nors 
pramogą sukėlimui dienraščiui bud- 
žeto 1948 metams. Būkite malonūs 
išklausyti savo dienraščio balso per 
laišką kųopų susirinkimuose ir sto
kite i vajų. (224-226)

Peter Kapiskas

Paul Gustas Funeral Homę, t
INC. . >

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

LIETUVIS.LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

, ' EVergreen 7-4774
□►•◄n

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

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

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

Fiorello Henry La Guardia, 
velionies Roosevelto draugas, 
kovojęs ir laimėjęs daug kovų 
žmonių gerovei, paskiausiąją 
pralaimėjo. O labai, labai rei
kėjo, kad jis dar gyventų ir 
kovotų. Jam mirus, minios 
žmonių, 50 tūkstančių lankė 
jį Šv. Jono katedroje, New 
Yorke, šermenų dieną ir išly- 

1 dėti susirinko gal virš 10 
tųkstančių. Išlydėtojai perpil
dė katedra. Netilpusieji ka
tedroje stovėjo būriais lietuje 
ties katedra. Jr gatvės, kurio
mis lydėjo, buvo apjuostos 
mūru liūdėtojų.

Samuel Greenfield, 43 m., 
sakęsis esąs dirbėju šaltainės 
Miami mieste, New- Yorke su
laikytas teismui kaltinimu, 
kad jis gelžkelių stotyse 
grobstęs keleivių valizas. Anot 
policijos, jis prisipažinęs pa
grobime 15 valizų.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
,T , ( 1—2 dienomvalandos: -> „ _ ,f 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

I

GERT PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

t

Kvepiančiai keptos ir virtos- 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

------ Į,----------------------------------------------------------------------------- ,

Peter I
KAPISKAS I
BAR & GRILL I

I

Degtines, Vynai ir Alus Į
R H E I N G O L D Į

BEER & ALES J
• I

32 Ten Eyck St. į
BROOKLYN, N. Y. i

* B

Tel. EVergreen 4-8174 į
i

Moteriškę Sumušė ir
Apiplėšė

%Mrs. Anne Popps, 49 m., 
gyvenanti 1044 DeKalb Ave., 
pavojingai sumušta plėšikų, 
užpuolusių pagrobti nuo jos 
piniginę. Ji nuvežta j ligoni
nę. Menama, kad jai suduota 
iš užpakalio kokiu buku įran
kiu, ją pasitikus netoli jos na
mų, apie 2:30 vai. ryto.’ Tą 
pat rytą, grįždamas iš darbo 
buvęs apdaužytas ir apiplėš
tas toje pat apylinkėje John 
Kelhar. Iš jo atėmę $55. Mrs. 
Popps praradusi $100, laikro
dėlį ir žiedą.

REIKALAVIMAI
Reikalinga senyva moteris, kuri 

galėtų pagelbėti stubą aptvarkyt ir 
būt sądrauge farmos savininkui. 
Vieta, netoli Lake’George, N. Y. 
Dėl informacijų kreipkitės vakarais 
tarp 6—8. Mrs. Hoffman, 113 Ralph 
Ave., Brooklyn, N. Y-. (224-226)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: j įz’s^kare

Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

* GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Sofa Cushions-Padušk os 
PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS 

Už $3.75 KIEKVIENA

Sedyniij Dugnai
PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE 

Už-$12.00
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

August Gustas
BELTAIRE FLORIST 

4

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

(kamp. 68th St.) ' .
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų t

ir tt., telefonuokite 
SHoreroad 8-93^0

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

Specialistai^ Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Didelis Išpardavimas!
• . i ’

Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 
Parduodami Labai Nužemintom Kalbom.

Nepaprastai Žemom Kainom!
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 

Branzalietai ir Špilkos.
Taipgi Links ir Pendants

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 Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily); Pirm., Rugs. 29, 1947

Pradėjo Registraciją 
Jefferson Mokyklon

Jefferson School of Social 
Science, 575 Avenufe of the 
Americas, pradėjo registraci
ją rudeniniams kursams. Pa
mokos, vakarinės ir dieninės, 
prasidės spalių 6-tos savaitę.

Norintieji lavintis, gali pa
sirinkti vieną ar daugiau iš 
120 kursų. Be kitko, moko is
torijos, ekonomijos, politikos, 
unijizmo, filozofijos, literatū
ros, kalbų, muzikos, dailės.

Mokymas daugiausia pritai
kytas tiems, kurie turi užsi
dirbti sau pragyvenimą, o li
kusiomis nuo darbo valando
mis įsigyti daugiau žinojimo.

Registracija kas dieną nuo 
2 iki 9, šeštadieniais nuo ryto

Biznieriai, Skelbkite Laivoje

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dSl Balių. Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių. Susirinkimų ir t.t. Puiku* 

ateičių* au naujausiai* (taikymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

L
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
TeL STagg 2-3842 s

ADAM V. WALMUS, DM
DAKTARAS—DENTISTAS

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

Išskiriant trečladiehj 
ir sekmadieni.

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

TeL SOuth 8-6569




