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Praeitą sekmadienį Romoje 
įvyko municipaliniai rinkimai, 
iš kuriu vyriausiu laimėtoju 
išėjo komunistų - socialistų 
blokas!

Prieš rinkimus Vatikanas 
prašyte prašė romiečių: ne
balsuokite už “raudonuosius,” 
balsuokite už krikščionių par
tiją — dešiniuosius.

Vatikanas skelbė* tas, kuris 
paduos savo balsą už komu- 
nistų-sociaiistų bloką, po mir
ties eis į pragarą.

Tačiau Romos piliečiai, ai
niai brolių Grach ų, galvojo 
šitaip: kaip ten bus numirus, 
—pažiūrėsime, o šiandien ten
ka likviduoti pragarą mūsų 
sostinėje, kuri sudarė išnaudo
tojų klasė.

Nebepajėgė romiečių suga
dinti nei amerikinis doleris, 
kyšo jas iš Marsh alio plano.

Nenugązdino jų nei 9-riių 
europinių kraštų komunistinių 
partijų atstovų konferencija, 
neperseniai įvykusi Lenkijoje!

★ ★ ★
Spalių mėn. 9 ir 10 dd. 

Washingtone įvyko Am. Liet. 
Tarybos konferencija.

Atvirieji smetonininkai kol 
kas dar vis į Tarybą nepri
imti, — jų priėmimas ar ne
priėmimas paliktas spręsti pp. 
Grigaičiui, šimučiui ir jų 
apendicitui — Vaidylai. ’

Taryba nutarė po Naujų 
Metų prašyti katalikus darbi
ninkus duoti daugiau dolerių, 
nes “kovai dėl Lietuvos išgel
bėjimo reikės labai didelės 
Amerikos lietuvių paramos,” 
rašo Naujienos.

Jei nebūtų pinigų, nebūtų 
bereikšmių suvažiavimų, lė- 
šuojančių tūkstančius dolerių.

Tarybininkai patys gerai ži
no, jog išnaudotojų viešpata
vimo Lietuvon jiems grąžinti 
neteks!

★ ★ ★
Kunigų “Draugas” rašo, jog 

Vokietijos social - demokratų 
suvažiavimas, neseniai Įvykęs 
Ziegenhaime. pareiškė:

“Nuo Karolio Markso dienų 
istorijqs vystymasis parodė so
cializmo vienpusiškumą, gry
nai ekonominę perspektyvą...” 

Ir suvažiavimas, “Draugo” 
lūpomis, nutarė: socialdemo
kratų pąrtija privalo “pripa
žinti žmogui žmogiškąją gar
bę.“

Tatai “Draugas” užgiria, 
nes, anot jo, “soc.-dem. vadai 
ima mokytis iš praeities 'klai
dų ir suranda žmogų tokį, 
koks jis yra, o ne kokį piešė 
Karolis Marksas.”

★ ★ ★
Gaila, kad nei vokiečiai so- 

cial-demokratai nei “Drau
gas” nepaduoda pavyzdžio, 
kokį žmogų piešė Marksas?

Argi jis jį piešė raguotą, 
kaip katalikų bažnyčia vel
nią ?!

Tie, kurie yra turėję rei- 
4 kalo su marksizmu, žino: 

Marksas nustatė gaires, pagal 
kurias eidama darbininkų kla
sė išsilaisvins iš kapitalistinės 
sistemos retežių, iŠ pažemi
nančios ją buities.

O kai darbininkų klasė iš
silaisvins, — išsilaisvins ir visa 
žmonija! Pasinaikins žmogaus 
žmogumi išnaudojimas, pasi
naikins , karai, užviešpataus 
taika ir laimė visai žmonijai.

Marksas mokė darbo žmo
nes išsilaisvinti ne tik iš eko
nominės, bet drauge ir iš dva
sinės vergijos, — išlaisvinti 
savo raumenis ir smegenis!

Marksas didžiai gerbė žmo
gų, kaipo tokį. Atsiminkime, 
kokius jis komplimentus teikė 
savo amžininkui Abraomui 
Lincolnui, didžiajam Jungti
nių Valstijų prezidentui, už 
vergijos panaikinimą!

AMERIKA SIUNČIA 40 
PROC. ŠALPOS GRUDŲ 

BUVUSIEM PRIEŠAM
Francija per 3 Mėnesius Gavo Tik 5 Nuošimčius Grūdų iš 

Amerikos, o Vakarinė Vokietija 28 Nuošimčius
Washington— Amerikos 

valdžia yra paskyrus 40 
nuošimčių visų pašalpinių 
grūdų per 11 mėnesių šie
met tiems buvusiųjų priešų 

, kraštams, kuriuos užima a- 
i merikonai ir anglai. Ame
rikos ir Anglijos globoja- 
i ma vakarinė Vokietija gaus 
; 3,251,000 tonų kviečių, kitų 
grūdų ir miltų. Tai bus 25 
nuošimčiai visos grūdinės 
pašalpos, kuri skiriama už
sieniams.

Per tuos pat 11 mėnesių 
Amerika žada pasiųsti 1,- 

i 511,000 tonų grūdų Japoni- 
i jai ir buvusiai japonų kolo- 
■ nijai Korėjai, o amerikinei 
i Austrijos daliai — 404,000 
tonų. Šičia minimi grūdų 

'siuntiniai sudarys 15 nuo
šimčių visos grūdų pašal
pos.

Taigi buvusiųjų priešų 
i sritim šiemet pasiųsta bei 
(paskirta iki lapkričio pabai- 
i gos 40 nuošimčių viso pa- 
i šnipinio grūdų kiekio. Čia 
dar nepriskaitoma grūdai, 
kuriuos Amerika pasiuntė 
bei paskyrė Italijai, kovoju
siai išvien su naciais veik 
iki karo pabaigos.

Liepos, rugpjūčio ir rugsė
jo mėnesiais Jungtines Val
stijos pristatė Francijai 
tiktai 5 nuošimčius visų 
pašalpinių grūdų. Per tuos 
pačius mėnesius vakarinė 
Vokietija gavo 28 nuošim
čius tų grūdų, o Japonija ir 
Korėja 15 nuošimčių.

Tik paskesnių laiku Tru- 
mano valdžia paskyrė iki 
13 nuošimčių grūdų Franci
jai ir pusdvylikto nuošimčio 
Italijai. Šiuom. pašalpos pa
didinimu Amerika norėjo 
patraukti francūzus ir ita
lus balsuoti rinkimuose už 
dešiniųjų kandidatus prieš 
komunistus ir kairiuosius 
socialistus.

Washingtono v a 1 d ž ia, 
šaukdama amerikiečius ma
žiau valgyti, o taupyti mai
stą alkarfoms tautoms, dar 
nė vienu žodžiu neprisimi
nė, kad jinai gausiausiai 
šelpia buvusius karinius 
priešus.
Fotografuos “Baduolius”
Dabar Trumano valdžia 

ieškos pateisinimo, kodėl 
taip daro. Jinai įsakė ame
rikonų komandieriams va-

karinėje Vokietijoje, Japo
nijoje ir Austrijoje iš oro 
fotografuoti “baduolius” 
tuose kraštuose, ypač “su- 
džiuvusius vaikus, sunyku
sias moteris ir senelius, al
kanųjų eiles” ir t.t.

Tos fotografijos paskui 
bus. spausdinamos ameriki
niuose laikraščiuose, girdi, 
kaip įrodymai, jog būtinai 
reikią gausios maisto para
mos vokiečiams, austrams 
ir japonams.

Bet tūli sugrįžę iš vaka
rinės Vokietijos kongres- 
manai liudija, kad jie ne
matė jokio alkio ar bado 
vakarinėje Vokietijoje.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

_____ /

JAU SUKELTA $37,000;
DAR REIKIA $38,000!

—— !
Antradienį Lietuvių Kultūriniam Centrui įsigyti bu

vo sudėta;
Paskolos:

Lojus ir Eva Mizarai ..........................................  $500.00
Įsigijo Šerų:

BYRNES PERŠA DAUGIAU 
ATOM-BOMBŲ GAMINT 

PRIEŠ SOVIETUS
Buvęs Valstybės Sekretorius Ragina “Išyyt” Sovietus iš 

Vokietijos, Jeigu Jie Atmes Amerikos Planus

LDS 142 kp., McKees Rocks, Pa.................; $100.00
Thomas Repšy s, B’klyn ...........j.......... 100.00
Jonas S. Lazauskas, B’klyn .....................    100.00
William Globich, B’klyn..............................................50.00
Frank Reinhardt, B’klyn ......................... .....•• 25.00
K. Sireikienė, Brockton, Mass..................-I.......... 25.00
ALDLD 6 kp., Brockton, Mass................. į............ 25.00
LDS 67 kp., Brockton, Mass. • •.............. j . 25.00
Linden, N. J................................. ;..............■ •......... 25.00
Linden, N. J. .. Į.............;.........................   i.......... 25.00
David Matis nupirko Juliui Stuporui iš Portland,

Ore........................................... ■ •.......... j.......... 25.00

Vokietijos social-demokratai 
siekiasi ne pataisyti, ne papil
dyti marksizmą, , bet jį dar 
šlykščiau iškraipyti, negu iš
kraipė Kautskiai, šeidemanai, 
Ililfeędingai, Vanderveldės, 
Thomasai ir jiems tolygūs 
“marksizmo lopytojai.”

“Draugas” tuo. džiaugiasi. 
Matyt, tuo džiaugsis ir jo re
daktoriaus bičiulis, redaguo
jąs “socialistinį” laikraštį ant 
kampo Halsted ir 18-tosios 
gatvės Čikagoje.

Bet tie marksizmo “lopyto
jai” neturi nieko bendro su 
revoliuciniu, moksliniu social
izmu !

Maskva. — Stalinas ato
stogaudamas Soči, Kauka- 
zijoj, priėmė atsilankiusius 
8 darbiečius Anglijos seimo 
narius. ,

1 ■!! ........— .. .......  ..........— ■■■■■■ . .............. .....

Federacija Nusilenkė 
Taftai; Taipgi Užgyrė 
Marshallo Planą

San Francisco. — Wm. 
Green, David Dubinsky ir 
kiti dešinieji vadai pervarė 
Darbo Federacijos suvažia
vime sumanymą taip patai
syti federacinę konstituci
ją, kad tiktai vietinių unijų 
skyrių viršininkai prisiek
tų, jog jie ne komunistai, o 
nereikėtų Federacijos vyk
domosios tarybos nariams 
daryt tokios priesaikos, pa
gal Tafto - Hartley’o įsta
tymą. Tuo tikslu pataisy
mas panaikiną 13-kos vice
prezidentų vietas vykdomo
joj taryboj.

Vice - prezidentais tary
boje iki šiol buvo pirminin
kai tokių didžiųjų unijų, 
kaip mainierių, dailidžių, 
vežikų ir kt. Pagal šį kon
stitucijos pataisymą, jie ga
lės būti tik šiaip vykdomo
sios tarybos nariais, kuriem 
nereikės prisiekti prieš ko
munistus; o visos Federaci
jos centro atsakingaisiais 
vadais bus jos prezidentas 
Wm. 'Green ir sekretorius- 
iždininkas George Meany, 
kurie taikosi prie , Tafto- 
Hartley’o įstatymo.

Mainierių" Unijos pirmi
ninkas John L. Lewis, lig
šiolinis Federacijos vice
prezidentas, aštriai smerkė 
“asilišką” tokių vadų nusi
leidimą f asistuojančiam
Tafto-Hartley’o įstatymui 
ir atsisakė dalyvauti sudar
kytoje Federacijos tarybo
je. Jis griežtai priešinasi 
bet kokiom taftiškom prie
saikom. Lewis sakė, vice
prezidentai turi būti savo 
vietoj ir atmesti tas prie
saikas.

Federacijos suvažiavimas 
taipgi užgyrė Marshallo 
planą Vokietijai ir kitiem 
vakarų Europos kraštam 
stiprinti prieš Sovietus ir 
komunistus.

Kaip matome, vis daugiau ir daugiau pasirodo su 
serais LDS ir ALDLD kuopų. Būtų gerai, kad kiekviena 
LDS ir ALDLD kuopa įsigytų Namo Bendrovės šefų 

j kuoveikiausiai ir tuo pataptų savininkais Lietuvių Kul
tūrinio Centro.

Mes manortie, jog kiekviena kuopa galėtų tai pada- 
ilyti- I . . I.

Mes manonje, beje, kar ir kiekvienas didesnis mūsų 
I choras galėtų įstoti į Kultūrinio Centro sįvininkų skai- v • jcių.

Na, o kur pažangieji Lietuvių Klubai? Ir jie galėtų 
I stoti į šitą didžiąją talką, papirkdami šėrų ir suteikdami 
i paskolų. Mes žinome, kad yra nemažai pažangiųjų klubų, 
' kurie gali tai padaryti..

Mus Kritikuoja
Vakar dienos Laisvėje buvo pasakyta:
“Ar nėra 5,000 asmenų, galinčių tai padaryti (pasi

pirkti po šėrą)?
“Taip, yra. Tik tegu kiekvienas ir kiekviena pagal

voja, ką jis arba ji su vienu Šeru gali atlikai!”
I ‘ Paskaitęs tai, vienas geras mūsų patrijotas, jau tu

rįs už $100 pirkęs šėrų, atėjęs į redakciją, pako:
— Jūs perdaug pabrėžiate tai, kad kiekvienas pasi

pirktų po vieną Namo Bendrovės šėrą. Ne visai gerai. 
Aš galėjau ir žinau, jog kiti tą patį gali, — pasipirkti 
ne po vieną, bet po 4 Šerus — už $100. Laikas trumpas* 
ir kiekvienas, kuris tik išgali, o aš žinau, kad daugelis 
mūsų draugų išgali, turėtų tuojau pasipirkti po keturis 
šėrus....

Šitaip byloja,tąsai geras draugas. Su juo sutinkame 
ir pilnai jo mintį užginame, ta proga tardami: kurie ga
lite, draugai ir draugės, įsigykit po keturis šėrus ar dau
giau ar mažiau. Bet tie, kurie neišgali pirktis daugiau, 
tegu įsigija po vieną šėrą ir tai bus didelė parama.

Mums dar reikia $38,000, kuriuos privalome sukelti 
iki lapkričio 1 d.

Rytoj paskelbsime naujus vardus, naujas sumas. O 
tuo sykiu kiekvienas ir kiekviena raginami pagalvoti ir 
prisidėti prie šito didžiulio darbo, kurį mes pasiryžome 
atlikti greitu laiku!

Visais kultūrinio Centro reikalais rašykite ir pini
gus už šėrus ir paskolomis siuskite: Home for Lithua
nian Workers, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, |N. Y.

Amerikonų Komanda Įspėja Savo
Armiją apie Rusijos Stiprumą

i i
Washington. — Jungtin. 

Valstijų arnjijos vyriausy
bė išleido lapelį, kuriame i- 
speja, kad Rusija turi di- 
džįų karinių ir medžiaginių 
pajėgų. Komapdieriai pa
skleidė tą lapelį tarp Ame
rikos kareivių namie ir už
jūriuose.

Lapelyje nurodoma, kad 
Sovietai turi didžiausią pa
saulyje strateginį žemės 
plotą, iš kuįrio jie galėtų, 
girdi, parankiai užpult va
karinę Europą ir Chiniją, o 
per tolimąją šiaurę, esą, už- 
klupt ir Atneriką. Bet Rusi
jai, pasak to lapelio, sun
kiau būtų apginti labai il
gus savo rubežius nuo prie
šų įsiveržimo.

Kiek Rusija turi sprogs

tamųjų atominių’ medžiagų 
(uraniumo, thoriumo), to 
negalima buvo patirti,, sako 
aukštieji amerikonų oficie- 
riai. Apie ruąų atomines 
medžiagas, girdi, žino tiktai 
aukštieji Sovietų vadai, ir 
niekas kitas.

Uraganas Padarė Dideliu 
Nuostolių Georgijai

Brunswick, Georgia. — 
Uraganas, verpetu sukda
masis 95 mylias per valan
dą, padarė staiibiu nuosto
lių pajūriniams Georgijus 
valstijos miestams, ypač 

srityje. Dabar 
su 

ūžia

Savannah 
uraganas 
liūtimis 
vakarų.

smarkiomis 
link šiaurės

Washington. — Buvęs A- 
merikos valstybės sekreto
rius James F. Byrnes ragi
na dirbti daugiau ir smar
kesnių atominių bombų, 
jeigu Sovietų Sąjunga ne
priims amerikinio pasiūly
mo atominei jėgai kontro
liuoti Rusijoj ir kitur pa
saulyje (apart Amerikos). 
Kartu Byrnes perša gink
lais “išvyti” sovietus iš ry
tinės Vokietijos, jeigu So
vietų vyriausybė atmes A- 
merikos - Anglijos planus 
dėl greito taikos sutarties 
padarymo su Vokietija. To
kius žygius prieš Sovietų 
Sąjungą Byrnes siūlo savo 
knygoje “Speaking Frank
ly” (Atvirai kalbant), kuri 
išleista spalių 15 d.

Byrneso Siūlymai
Byrnes perša sekamus 

žingsnius, atkreiptus prieš

Amerikonai Nori Apeit 
Saugumo Tarybą, Kaip 
Nurodo Višinskis

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos atstovas • John 
Foster Dulles (Wall Stryto 
advokatas) siūlė, kad Jung
tinių Tautų seimas sudary
tų pastovią savo komisiją, 
kuri nuolat posėdžiautų 
nuo vieno seimo , iki kito. 
Dulles sakė politiniam 
Jūngt. Tautų komitetui, 
kad tokia komisija, girdi, 
paruoštų programą regulia- 
rėms seimo sesijoms, su
taupytų seimui laiko; žiū
rėtu, kad seimo tarimai

C. Z

būtų vykdomi.
Sovietų delegatas Višins

kis užreiškė, jog Amerika 
vaidina “netikusią komedi- 
jėlę”, kuomet jinai perša 
nuolatinę seimo komisiją. 
Jos paąjūlymas yra prie
šingas Jungt. Tautų konsti
tucijai, sakė Višinskis. A- 
merika, turėdama mechani
šką komisijos daugumą, 
girdi, stengtųsi panaikint 
Saugumo Tarybos galią, o 
ypač nušluot (Sovietų) tei- 
tę atmesti anglų-amerikonų 
bloko splendimus toje tary
boje. O kas liečia laiko tau
pymą seimams, tai kodėl 
amerikonai ir anglai bruka 
seimui tokius pašalinius da
lykus, kaip Korėja ir taikos 
sutarties pakeitimas su Ita
lija? — užklausė Višinskis.

Sovietų Sąjungą:
Amerika turėtų paragint 

didžiuosius talkininkus, tai
gi ir Sovietus, sušaukt vi
suotiną konferenciją taikai 
daryti su Vokietija 1948 m. 
pradžioje. Jeigu Sovietai su 

bi nesutiktų, tai Ameri- 
Anglija, Francija ir 

nija privalo, nepaisant 
Sovietų, sušaukti visų tal
kininkų konferenciją dėl 
taikos sutarties su Vokieti
ja.

Jpigu Sovietų Sąjunga at
sisakytų dalyvauti tokioje 
konferencijoje, vis tiek kiti 
talkininkai turėtų pagamint 
taikos sąlygas, kurias pasi
rašytų ir vietinė valdyba 
arba valdybos vakarinėje 
Vokietijoje, užimtoje ame
rikonų ir anglų.

Tokia taikos sutartis tu
rėtų būti įteikta Sovietam 
pasirašyti. Jeigu jie atsisa
kymų pasirašyti tą be Sovie
tų pagamintą sutartį, tai 
Amerika su kitais “vakari
niais” talkininkais privalo 
reikalauti, kad Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba 
lieptų Sovietams visai pasi
traukt iš Vokietijos.

Jeigu Sovietai atmestų 
(vetuotų) šį Jungtinių Tau- 

Saugumo* Tarybos dau
gumos įsakymą, tada Ame
rika ir kitos su ja einančios 
šalys turi, pasak Byrneso, 
gipklais “išvyt” rusus iš jų 
užimtos rytinės Vokietijos.

Byrnes taipgi perša dary- 
atskiras taikos sutartis 
Austrija ir Japonija, jei- 
Sovietų Sąjunga atmes

tuo 
k a, 
Chi

tų

ti 
su 
gu
Anierikos siūlomas sąlygas 
utartims su tais kraštais.

Byrnes savo knygoje pa- 
akoja, kad Sovietai, girdi, 

dą užvaldyt visą vakari- 
E u r o p a su tenaiti- 

komunistų pagalba.
nes Išėdė Wallace’a iš 

Valdžios
Kuomet Byrnes

Trumano valstybės sekreto
rius, tai Henry Wallace bu
vo 
Wa

o

šie
n ę
niu
Byi

buvo

prekybos sekretorius.
llace, pirmiau buvęs 

Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas, 
sovi 
poli 
ką
biaut su Rusija. Dėl to Byr
nes 
kad

kritikavo prieš- 
etinę Trumano-Byrneso 
tiką. Jis ragino Ameri- 
draugiškai bendradar-

Išgelbėta Visi Nukritę 
Jūron 69 Žmonės

Newfoundland. — Jung
tinių Valstijų krantų sar
gybos laivas Bibb išgelbėjo 
visus 69 žmones, kurie su 
lėktuvu per audrą buvo nu
kritę į Atlanto Vandenyną 
už 760 mylių nuo New- 
foundlando salos. Dauguma 
jų yra Anglijos piliečiai. 
Visi jie dabar nugabenti į 
Newfoundland^

griežtai pareikalavo, 
Trumanas pašalintų 

Wa lace’ą iš valdžios. Byr
nes grūmojo pats apleisti 

žią, jeigu Trumanas ne- 
pav^rys Wallace’o. Truma- 

patenkino Byrnes’o už- 
ą ir pašalino Wallace’ą, 

velionio prezidento Roose- 
t politikos sekėją. To- 

1947 m. pradžioje ir 
■nes pasitraukė iš vai- 
s, girdi, dėl nesveikatos, 
tremti savo kursty- 
is prieš Sovietus, Byr- 
pasakoja, kad ir Roo- 

Jtas prieš pat mirtį, 
i, išsitaręs, .jog “mes

vale

nas

velt 
liau 
Byr 
džio

mar
nes
seve
gird
turime laikytis stiprios po
litikos link Sovietų.”

t



1

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Every day except Sundays and Holidays 
Established April 5, 1911

127 LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. —Tel. STagg 2-3878

President, GEORGE KURAITIS; Secr.-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year 
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months 
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year 
Brooklyn, N. Y., per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

9-nių Europinių Kraštų Komuni 
stinių Partijų Pareiškimas •

Rumunijos, 
S ą j u n -

i • . •

mą Amerikos imperializmo, 
ir demokratinė stovykla, 
siekianti panaikinti impe
rializmą ir stiprinti demo
kratiją.

Prieš tūlą laiką Lenki
joje įvyko devynių kraš
tų — Lenkijos, Čechoslo- 
vakijos, -J u g o s lavijos, 
Bulgarijos, 
Tarybų
gos, Vengrijos, Fran- 
cijos ir Italijos — komu
nistinių partijų atstovų 
konferencija, kurioję bu
vo įkurta Informacinis 
Biuras, per kurį jos apsi- 
keis žiniomis ir kuris pa
dės kovoti europiniams 
kraštams už nepriklauso
mybių išlaikymą. Dėl tos 
konferencijos Amerikos 
komercinė spauda daug 
skandalino. Skaitytojo in
formacijai mes čia iš
spausdiname paminėtos 
konferencijos išleistąjį 
pareiškimą. — “L.” Red.

Amerikos Darbininkų Politinės Progos
Dar kartą CIO prezidentas Philip Murray patiekė 

praktišką Amerikos organizuotiems darbininkams poli
tinės veiklos programą. Vardu CIO Pildomosios Tary
bos savo raporte konvencijai jis pasiūlė, kad CIO, Darbo 
Federacija ir Geležinkeliečių Brolijos sudarytų bendrą i 
frontą 1948 metų prezidentiniuose rinkimuose.

Bet tuojau 'Federacijos prezidentas William Green 
tą pasiūlymą atmetė. Jis tuojau pareiškė, kad negali būti 
bendrosios politinės veiklos, kol tarpe tų dviejų judėji
mų nėra organinės vienybės. Jei tai yra visos Federa
cijos nusistatymas, tai reiškia, kad organizuoti darbi-1 
ninkai negalės sudaryti bendro politinio fronto. Niekas ■ 
negali Darbo Federaciją priversti. Čia yra reikalas sa-'
vanoriško susitarimo. ' ' Pagrindinės pakaitos įvy-

Džiugu, tačiau, kad Geležinkeliečių Brolijos prie- ko pasaulyje antrojo pasau- 
lankiai atsineša linkui Murray propozicijos. A. R. Whit- linio karo ir pokarinio pe- 
ney, Brotherhood of Railway Trainmen prezidentas, pa-! riodo rezultate. Tos pakai- i • • . • t v • , » 1 • 1 _ V «

šingų stovyklų, imperialis
tinės ir demokratinės, vyk
sta tolimesnio kapitalizmo 
krizio ^štrėjimo sąlygose, 
sąlygose kapitalizmo silp
nėjimo ir demokratijos ir 
socializmo jėgų stiprėjimo. 
Tokiu būdu imperialistinė 
stovyklą ir jos vadovaujan
ti jėga, Amerika, parodo y- 
patingai agresyvų aktyvu
mą.

“Trumano - Marshallo 
Planai”

Tifumano - Marshallo pla- 
ra nedaloma dalis, Eu

ropos sekcija, Amerikos 
bendro plano pasaulinio iš
siplėtimo. Planas ekonomi
niai ir politiniai pavergti 
Europą, prie savęs dar turi 
planus pavergti Kiniją, In
doneziją ir Pietų Amerik 

Vąkardienos agresoriai, 
talistiniai Vokietijos ir

Su išimtimi' naujų demo
kratinių šalių, 
nistų, socialistų 
mokratinių partįjų blokai 
sudaro pamatą 
mo pasipriešininjo stovyk
lai, daugumoje kitų kraštų 
socialistai, pirmoje eilėje 
Francūzijos socialistai, An
glijos laboristai,

kur komu- 
ir kitų de-

imperializ-

LAISVESJVAJUS
štai ką turime atlikti iki Naujų Metų: <
$20,000 sukelti prenumeratomis; 
$10,000 parengimais ir aukomis; 
$1,500 Laisvės Bendrovės Šerais.
Stokime į darbą visi sukėlimui savo dienraščiui 1948 

metams biudžeto! Stokime į darbą gavimui Laisvei nau
jų skaitytojų! Stokime į tą didžiąją talką apšvietos pla
tinimui !

naš

tos yra išreikštos naujame 
pasiskirstyme svarbiausių
jų politinių jėgų, kurios vei
kia pasaulinėje arenoje, pa
sikeitusiuose santykiuose 
tarp laimėjusių antrą pa
saulinį karą valstybių ir jų 
įersigrupavime.

arui einant sąjunginin- 
Įkės. valstybės, kare prieš 

o-[ Vokietiją ir Japoniją susi
jungė ir sudarė vieną sto
vyklą. Vienok, dar karui 
einant, Aliantų1 stovykloje 
egzistavo skirtingi karo sie
kiai kaslink pokarinio pa- 

kiais reikalais, kurie yra abiem bendri. O 1948 meti/ rin-! šaulio suorganizavimo, 
kimai bus vienas tokių bendrųjų reikalų.

reiškė, kad jis sutinka šimtu procentų.
Darbo Federacijos vadovybės nusistatymas tiek ne

suprantamus, kiek nepateisinamas. Faktas juk yra, kad 
Federacija ir CIO negali kol kas susivienyti. Faktas yra, 
kad CIO turi septynis milijonus narių — tiek pat, kiek 
ir Federacija. Pagaliau faktas yra, kad Taft-Hartley į- 
statymas lygiai paliečia abiejų judėjimų unijas ir kad jo 
atšaukimas yra vyriausias organizuotų darbininkų rei- 

tikalas. Tai kur yra Federacijos vadų protas nesiskait 
su tais aiškiausiais faktais? .

O kuomi Green pateisina tokį nusistatymą? Tik 
mi, kad pirma reikia CIO ir Federaciją suvienyti, 
vienybė reikalinga, niekas neužginčija. Betgi iki šiol- 
sos pastangos susivienyti nedavė teigiamų rezultatų..Jel; 

 

gu ir negalima organiškai susivienyti, tačiau tas dar ne
reiškia, kad abudu judėjimai negali bendrai veikti

d

o-

Amerikos Negrų Klausimas Jungi. Tautose
Amerikos didžioji gėda pagaliau bus iškelta Jungti

nėse Tautose. Prieš negrų diskriminaciją skundą įteikė 
Association for the Advancement of Colored People. Sa
vo skunde asociacija plačiai išdėsto baisią neteisybę, ku
rią Amerikos keturiolikai milijonų negrų tenka gyventi. 
Ir, kaip atrodo, beveik nieko nedaroma iš vyriausybės 
ir Kongreso pusės, kad tą neteisybę nušluoti.

Jungtinėse Tautose labai dažnai ir labai daug kal
bama apie žmogaus teises. Ten ponia Rooseveltienė yra 
pasakius daug ugningų prakalbų apie tai, ką reiškia de
mokratija ir žmogaus teisėš. Bet, žinoma, nė vienoje 
nebuvo prisiminta apie Jungtinių Valstijų negrus pieti
nėse valstijose. Kalbėti apie žmogaus laisves ir teises-ki
tur, o užtylėti apie užgynimą laisvės ir teisių milijonams 
žmoilių namieje, yra nelogiška ir neteisinga.

Tai visa išdėstoma ir parodoma 4 minėtos organiza
cijos skunde. Ją galima tik karštai pasveikinti už šitą 
drąsų žygį. Jeigu pereitą pavasarį Jungtin. Tautų Asam
blėja išnešė sprendimą, kad Pietų Afrikoje baltieji turi 
atėmę žmogaus teises ir laisves keliems milijonams spal
vuotų žmonių, tai kodėl taip vengiama kelti klausimas 
tokių pat teisių keturiolikai milijonų negrų Amerikoje.? 
Mūsų šalis turėjo tai numatyti ir tikėtis, kad anksčiau ar 
vėliaus kas nors Amerikos negrų padėties klausimą iškels 
pasaulinėje organizacijoje.

Kiekvienam padoriam amerikiečiui seniai žinoma, 
kad čia juodaodžių žmonių padėtis nepakenčiama. Nerei
kia nė abejoti, kad tuojau tose pačiose Jungtinėse Tauto
se kas nors pakels balsą, jog čia yra kišimasis į Ameri
kos vidinius reikalus. Kaip .tik tokį klausimą iškėlė Pie
tinės Afrikos valdžia, kuomet Asamblėjoje kilo klausi
mas apie atėmimą Afrikoje žmogaus teisių indusams ir 
kitiems žmonėms. Tačiau buvo teisingai išaiškinta, kad 
kai šalyje vienos rasės žmonės laikomi vergais kitos ra
sės žmonių, tai jau visos žmonijos reikalas, o ne tik tos 
šalies. Reikia tikėtis, kad panašiai bus išspręstas ir Ame
rikos negrų skundas.

Jeigu mes patys amerikiečiai nemokame arba nepa
jėgiame tą šimtmečių seną gėdą išbraukti iš mūsų gy
venimo, tai tegul ateina ir padaro pasaulinė organizacija.

Arabai ir Palestina
Tai jau visos didžiosios valstybės pasisakė už planą 

Palestiną padalinti į dvi nepriklausomas valstybes — ar
abų ir žydų. Tarybų Sąjunga pridėjo savo balsą. Štai 
vienas didelis klausimas, kuriuo Jungtinės Valstijos ir 
Tarybų Sąjunga surado bendrąją kalbą. Tai reiškia, kad 
planas turės pavykti.

. Arabai tebesilaiko savo užsispyrimo prieš padalini
mą. Jie nepasiduosią ir kovosią! Bet ką tos kelios mažy
tės valstybės padarys prieš visą pasaulį?

Sovietų delegacija, užgirdama didžiurhos komisijos 
pasiūlymą, teisingai nurodė, kad kitos išeities nėra. San
tykiai tarpe žydų ir arabų taip įtempti, jog vienoje vals
tybėje jie tuo tarpu negali sutilpti, l'iesa, vieni ir kiti 
turi gerų istorinių argumentų savo pozicijos parėmimui, 
bet čia eina klausimas ne apie istoriją, kas kur pirmiau 
apsigyveno, bet apie visiškai akįuališką padėtį. Kas da-

Fašizmo Likvidavimas
Tarybų Sąjunga ir demo

kratinės šalys skaitė savo 
pirmu uždaviniu kare susti
printi Europos demokrati
nę struktūrą, likviduoti fa
šizmą, panaikinti naujos 
Vokietijos agresijos gali
mybes ir sudaryti Europos 
tautų tarpe pastovią koope
raciją.

Jungtinės Amerikos Val
stybės, susitarime su Brita
nija, sau statė kitą siekį — 
atsikratyti konkurentų pa
saulinėje rinkoje (Vokieti
jos ir Japonijos) ir įkuirti 
sau dominuojančią pozici
ją. Tas skirtumas karo sie
kiuose ir pokariniuose už
daviniuose dar labiau paaš
trėjo pokariniu periodu.

Dvi Politines Linijos
Dvi skirtingos politinės 

linijos susidarė:
Vienoje pusėje Tarybų 

Socialistinių Respublikų Są
junga ir demokratinės val
stybės iškėlė politiką impe
rializmo palaužimo ir de
mokratijos stiprinimo, o ki
toje pusėje Jungtinių Vals
tijų ir Britanijos politika 
imperializmo stiprinimo ir 
demokratijos smaugimo.

Kadangi TSRS ’įr naujos 
demokratijos pasidarė kliū
timi imperialistiniams sie
kiams dominuoti pasaulį, 
kampanija buvo paskelbta 
prieš TSRS ir naująsias de
mokratijas, paremta ant 
naujo karo grąsinimų,» atei
nančių nuo labiausiai aršių 
imperialistinių p o 1 i t ikų 
Jungtinėse Valstijose ir 
Britanijoje.

Dviejų Stovyklų Kova
Tokiu būdu dvi susidariu

sios stovyklos — antidemo
kratinė, kurios siekis yra 
sudaryt pasaulį, dominuoja-

kap
Japonijos magnatai, yra 
Jungtinių Valstijų priruo
šiami naujai rolei — tapti 
Amerikos imperializmo in
strumentais Europoje ir 
Azijoje.

Taktiniai Manevrai
Imperialistinės stovyklos 

naudojami taktiniai manev
rai pasireiškia daugelyje 
formų. Čia susijungia atvi
ras grąsinimas jėga, šanta
žas,1 spaudimas, visokie po
litinio ir ekonominio spau
dimo būdai, vidujinių nesu
tikimų naudojimas, papir
kinėjimas,, ir viskas tas pri
dengtas liberaliai - pacifis
tines kauke, kuria stengia
masi apgauti tuos, kurie 
neturi patyrimo politikoje.

Specialę vietą imperialis- 
tų* taktikos arsenale užima 
naudojimas dešiniųjų,socia
listų išdavikiškos taktikos, 
socialistų tokio Tipo, kaip 
Francūzijos Blųmo, Brita
nijos Attlee ir įlevino, Vo
kietijos S c h u m a cherio, 
Aus
Saragato ir t.t., įkurie sten
giasi slėpti tikrą imperializ
mo
ir socialistine frazeologija, 
ir kurie tikrumoje yra išti
kimi imperializmo padėjė
jai, sėdami skaldymą dar
bininkų klasėje ič nuodyda
mi jos sąžinę.
Demokratija Turi Vienytis

Tai ne priepūolis, kad 
Britanijos imperialist i n ė 
politika rądo Bevino asme
nyje labiausiai nuoseklų ir 
energingą savo pildyto ją. 
Tok ose sąlygose |antį-impe- 
rialistinė demokrątiriė sto
vykla turi burtis ir apdirbti 
koordinuotą platformą ak- 
cijaį apdirbti savo taktiką 
pries imperialistinės v sto
vyklos svarbiausias jėgas 
— Amerikos impėrializmą 
ir jo angliškus bei francū- 
ziškus sąjungininkus, prieš 
dešipiuosius socialistus, pir
moji eilėje Briitanijos ir 
Frahcūzijos.

Kad paversti imperialis
tinės agresijos planus ne
galimais, visų Europos de
mokratinių anti-imperialis- 
tįnių jėgų pastangos yra 
reikalingos., Dešinieji so
cialistai yra išdavikai šia
me [siekyje.

glijos laboristai, Ramadie- 
ras,' Blumas, Attlee ir Be- 
vinas, savo vergiškumu pa
lengvina Ameriko 
lizmo siekius ir 
vo kraštus link 
merikos vasalais

Tokiu būdu pr 
vados, kad specialus užda
vinys krinta ant 
partijų. Jie turi paimti į sa
vo rankas savo k 
tinęs nepriklausi 
suvereniteto apgynimo 
liavas.

Komunistų Už
Jeigu komunistų partijos 

tvirtai stovi savo pozicijo*- 
se, jeigu jos nesi 
ti gąsdinamom ar 
jamom, jeigu jos 
šiai demokratijoi sargybo-' 
je, už nacionalį suverenite- 

kraštų ne- i

s imperia- 
stumia sa- 
tapimo A-

einame iš-

komunistų

:raštų tau- 
omybės ir 

vė-

daviniai
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pobūdį po demokratine

stinė demokrątiriė sto-

ryti, jeigu arabai ir žydai negali susitaikyti ir bendroje 
valstybėje draugiškai sugyventi? Dabartinė padėtis ne
toleruojama. Anglai’turi išsikraustyti iš Palestinos, nes 
jie savo viešpatavimu privirė perdaug košės. Palestina 
tapo Jungtinių Tautų reikalu. Jos negali pabėgti. Jos 
turi surasti išeitį. Ir jos surado, mūsų supratimu, esamo
se sąlygose geriausią išeitį.

/ -o • x i

eidžia bū- 
šantažuo- 
stovi dra-

tą, laisvę ir savo 
priklausomybę, jeigu jos y- į 
ra pasekmingos savo kovoje j 
prieš jų kraštų
ir politinį pavertimą, jeigu 
jos pajėgia vadovauti vi
soms jėgoms, kurios stovi 
už garbę ir tautinę nepri
klausomybę, tada visi pla-

ekonominį t

klausomybę, tadt 
nai pavergti Europos ir 
Azijos kraštus bu 
į niekus.

Svarbu atminti 
imperialistų noro 
naują karą, ir fa 
mybių tokį karą 
dar yra didelė pr 

Pasaulio žmones 
karo. Jėgos, kuriąs stovi už 
taiką, yra tokio 
ir didžios, kad jeigu jos bū
tų tvirtos ir nepalaužiamos 
taikos sargyboje, jeigu jos 
parodys tvirtumą ir solida
rumą, agresorių planai vi
sai subraškės.
Liaudies Frontas už Taiką

Negali būti pamiršta, kad 
imperializmo agentų triuk
šmas pasaulyje siękia įbau
ginti silpnuosius iy nepasto
viuosius, ir šantažo keliu iš
gauti nusileidinąui agreso- 

pavojus 
dabartiniu metu darbo kla
sei yra savų jėgų nedakai- 
navimas ir imperialistinės 
stovyklos jėgų perkainavi- 
mas.

Kaip Miuncheno politika 
praeityje atrišo rankas Hit
lerio agresijai, taip nusilei- Į 
dimai naujam 1_______
kursui ir imperialistinei 
stovyklai gali. padaryti tos 
stovyklos inspiruoto jus dar 
labiau akyplėšiškais ir ag- 
resyviškaiš.'

Štai kodėl komun: 
tijos turi stovėti 
pasipriešinimo imp 
nės ekspansijos plar 
gal visas linijas, ” 
nes, politines, Ekonomines 
ir ideologines, jos turi susi
jungti, sujungti siLvo pas
tangas ant bendros anti- 
imperialistinės ir demokra
tinės platformos ir jsurinkti 
aplink save visas patrioti
nes ir demokratines liau-

s paversti

Punktai 
.868 
... 775 
... 732 
... 292 
... 288 
... 238 
... 204 
... 196

• • 140 
... 112
..........  56Balsys, New London 

Valaika, Cleveland, Ohio . .. 56 
Mockaitis-P. Baranauskas 
Bridgeport ..........................
Šukienė, Binghamton ........
Cibulskienč, Nanticoke, Pa.

Parengimais, aukomis ir serais bi 
vome sekamai:* 

Brooklynas .............. • •...............
San Francisco, Cal.....................•
Washingtona, Pa. 
So. Boston, Mass..................... • •.
Stamford, Conn...........................
Seattle, Wash.........................• •..
Philadelphia, Pa.........................
Waterbury, Conn........ ......
Easton, Pa..................... ............
Cleveland, Ohio............ • •...........
Hartford, Conn. • • • •................
Chicago, Ill. ...................... .........
Binghamton, N. Y................. • • •
Scranton, Pa. .. • •.................. • •

52
48
28

lūžėto užtikrinimui ga-

$57.00
37.00
16.50
15.00
13.00
10.00
7.00
5.00

. 4.00
. 3.85

.3.00
3.00
3.00

Elizabethas išleido pareiškimą, kad susimobilizavo 
)eika. Išrodo, kad šie-vajui. Jų kapitonas Antanas Stri 

met Elizabethas laikysis rimtai.
Tačiaus jų artimas kaimynas 

*į darbą. Jų kapitonas šiemet bus 
jaunas, virš šešių pėdų aukščio vy 
kauskienės, kuri pernai laimėjo pi

Brooklynas laikosi gerai, tačiau Svinkūnienė iš Wa
terbury, Conn., sparčiai kuopia aukštyn. Iš brooklyniečių 
daugiausia darbuojasi A. Balčiūnas. Tačiau Petras Vaz- 
nys irgi pridavė keletą atnaujintų prenumeratų. Geo. 
Kuraitis taipgi jau pridavė atsinaujinimų.

Pirmadienį aplankė mus P. Pit
Jis yra philadelphiečių kapitonas, 
numeratų ir pranešė, kad Philadelphia veiks šiame va
juje-

Įš Binghamton, N. Y., varde LDLD 20 kp., moterų 
skyr,r darbuojasi J. K. Navalinskienė, kuri prisiuntė kele
tą atnaujinimų ir pranešė, kad va j 
sekamos draugės: M. Kazlauskien 
Žemaitienė.

Kas darosi su Massachusetts? 
Lawrence ir J. Grybas iš Norwoo 
vajuje. .Kas daroma kituose miestu

S. Kuzmickas, iš Shenandoah, 
prenumeratą ir pranešė, kad šeši draugai apsiėmė dirbti 
vajuje.

I. Klevinskas, Scranton, Pa., prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimą ir liepė punktus priskaityt P. Šle
kaičiui. ' .

P. Šlajus iš Chester, Pa., prisiuntė atnaujinimų.
i K. Žukauskienė, lankėsi Laisvės raštinėj antradienį. 

Amerikos Ji darbuojasi su sūnum Robertu. Pridavė tris naujas pre-

, kad tarp 
suruošti 

<tinų gali- 
suruošti, 

araja.
nenori

s svarbios

riui. Didžiausias

dies jėgas.

stų par- 
priekyjė 
erialisti-

FARMŲ ĮRANKIŲ 
DARBININKŲ 
STREIKAS

Louisville, Ky. — 
kuoja CIO unijistaij 
International' 
lauko ūkio įrankių 
niją; reikalauja pakelti al
gą pusdvylikto cento valan
dai. Kompanija s±.__ 
pusseptinto cento.

Strei- 
prieš 

Harvester, 
kompa-

ūlo tik

Newarkas irgi stoja 
Robertas Žukauskas^ 

ras. Tai sūnus K. Žų- 
irmą dovaną.

enas iš Philadelphijos.
Pilėnas pridavė pre-

uje apsiėmė darbuotis 
ė, M. Kulbienė ir A.

Tik A. Taraška iš 
d tepasisakė veiksią 
ase toje valstijoje?

, Pa., prisiuntė naują

numeratas ir daugelį atnaujinimų.
Pavienis skaitvtojas, Vincas Seilus, Exeterboro, Pa 

pridavė naują prenum.
Aukų gavome sekamai:

M. T. Czeikus, So. Boston, Mass., $15.
Wm. Deksnys, Stamford, Conn. $13.
LLD 161 kp., Seattle, Wash., 

tį), $10.
Po $3: M. Adams, Marissa, Pa

Wyoming, Pa., T. Markei, Niagara Falls, N. Y., N. Gri- 
ciūnienė, Philadelphia, Pa., J. Vaicekauskas, Bingham
ton, N. Y.

Po $2: Jurgis Balčikonis,
Sherry, B’klyn/ N. Y., J. Naujokas,

i Motiejus 'Ulinauskas, Scranton, 
Mary Leita, Pt. Marion, Pa., $1. 
Širdingai dėkuojame už aukas i

t

UŽKERTAMA KELIAS 
BĖGLIAM Į TURKIJĄ

Istanbul, Turkija. —Pra
nešama, kad Bulgarija ir 
Rumunija taip uždarė savo 
sienas, kad bulgarų ir ru
munų valdžių (fašistiniai) 
priešai jau negalės ištrūkt 
į Turkiją. Kariniai Sovie
tų laivukai taipgi užkertą- _________ .... ....... ...

(per M. Baltrušai-

, Suzana Kalvaitis,

Dopora, Pa., Mrs. T.
Monroe, Mich.
Pa., $1.25.

00.
. ,r prenumeratas.

Laisves Adm-cija.

tokiem 
Juodąją

bėgliam kelią per

kos laivas išgelbėjo 
es nuo audros .blaš-

Amer 
69 žmon 
komo lėktuvo virš Atlašate.

Washington. — Kompa
nijos įspėja, kad ’ štokuos 
žibalo kurui žiemą.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Ketv., Spalių 16, 1947
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B'lieve Me
. By FRANK STULGIS

1

after the building ‘is pur
chased, you will be proud 
that you are part owner of it 
by being a shareholder in the 
organization that owns it.

Last week there was an 
editorial in this section urging 
the younger people to buy 
shares in the Home for Lith
uanian Workers, Inc., to help 
finance the purchase of the! 
new Lithuanian Center in 
Richmond Hill, N. Y. There į 
has been some good response, [ 
but it has not been quite ; 
enough. We hope that all • 
those who are interested in! 
oin- movement possessing one j 
of the best buildings for our! 
organizational, sports, social į 
and cultural activities will not' 
hesitate any longer.

As a matter, of fact, this 
center is being purchased 
with the eye on the younger 
generation — on those of us 
who read the English Section 
of our newspaper.. For it is 
we. you and I, who will in
herit this huge center ,and it 
is we who should have the 
greatest interest in seeing that 
it is well taken care of, well 
managed, and a place where
none of us will be ashamed to i remember you and your gift 
bring our friends.

We want to mention that 
the important thing for all us 
younger people to do is to buy 
shares, and to buy them be
fore November 1st — for the 
Home has to raise $75,000 by 
that time to meet its obliga
tions by then.

This year, we have 
your shopping pro- 
Instead of going out

Many of us have aunts, unc
les, and relatives for whom 
we buy Christmas gifts each 
year, 
solved 
blem!
and shopping for gifts, you 
can send them a Laisve Sub
scription as a Christmas Gift. 
There are many Lithuanian 
people in this country who do 
not read any Lithuanian news
paper. They will appreciate a 
gift such as this and they will

The new building will be 
oui' home, next to the place 
we live in. It will be the place 
where we shall spend much 
of our leisure time, bowling, 
dancing, singing, participat
ing in various activities. It is 
a big and an expensive pro
ject. It can only be put over 
with everyone’s cooperation. 
We cannot leave the financ
ing of it only to the older 
folks, 
and 
and 
tor. 
for 
participate at the sharehold
ers meetings, to have a voice 
in the management of the 
whole set-up. There will not 
be any more dues for you to 
nay afterwards, unless, of 
course, you will want to buy 
more shares and 
votes.

of it only to the
— those of us who work 
are able, should dig in 
help to finance the Cen- 
The purchase of ft share 
$25.00 will entitle you to

thru’out the entire year, for 
the Laisve will come to them 
each day.

The Laisve makes an excel
lent gift. It contains news, edi
torials, feature stories, artic
les, fiction stories, humor, 
science, and a women’s page, 
an art page, and an English 
page once a week. It has cor
respondence from various 
Lithuanian communities not 
only in the United States, but 
all over the whole world, in
cluding Canada, Brazil, Uru
guay, Argentina, as well as 
Lithuania itself.

So, save yourself some time 
and get your Lithuanian friends 
a gift they will remember you 
for thru’out the whole year!

have more

a challengeproject IS 
younger people in our

This 
for the 
organizations. It is one time 
when we all must come thru’. 
Are we going to accept it? 
Are we going to help make 
this campaign a success? We 
must!

Just in the event that there 
are some who do not know 
how they c^n buy a share— 
send *a check or money order 
for as many shares as you 
can afford (at $25 each) to 
Home for Lithuanian Workers, 
Inc., 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N<*Y. People liv
ing in New York area can 
come to the Laisve Office at 
any time and buy shares.

those active in orga- 
are busy as bees, 
here and hurrying 

committee meetings,

This is a busy Reason for ac
tivities. No sooner the weather 
began to promise to be cooler, 
already concerts, drama 4and 
other things are being organ
ized, and 
nizations 
scurrying 
there, to
to affairs. These people are en
joying themselves. They make 
their social contacts in all these 
activities, and they learn and 
develop themselves. No one 
should isolate himself—be a 
stay-at-home. There is too 
much to do! And this will really 
be a historical year of activity. 
What 
LMS 
Why 
this?

with the new center, 
Festival coming and 
don’t you get in on

the 
all. 
all

Tiesa Invites Nominations for 
’47 Lithuanian All-America 

uanian “dream team” which 
is expected to be. published in 
the December 15th issue.

BROOKLYN, N. Y.—The 
Tiesa, official LDS publicar 
tion, which in the past years 
has selected the best Lithua
nian All-America Football 
Teams, is again starting 
with selections for this year.

Already revealing many 
names of Lithuanian football 
players on college teams this 
year, the Tiesa appeals to its 
readers and all Lithuanian 
Americans for cooperation in 
finding the Lithuanian Arne- 

the 
the

the

rioan players “hidden” in 
various colleges thru’out 
nation.

In the last two issues,
job was started by the “Ob
server” who listed the follow
ing players thus far:

Ventan Yablonski, Colum
bia; Jack Nork, Columbia; 
George Savitsky, Pennsylva
nia; Bill Wightkin, Notre 
Dame; Al Wistert, Michigan; 
Veto Kissell, Holy Cross; 
John Kissell, Boston College; 
Gaspar Urban, Notre Dame; 
Ed. Kaminsky, San Francisco: 
Al Jancauskas, -Marquette; 
Victor Banonis, Georgetown; 
Ben Reiges, UCLA; Ray Ta- 
malis, Vince and Tony Raga
nas, VMI; Rudy Ragan, San 
Francisco; Abromaitis, Navy; 
Leonard Jusko, Marquette; 
Vincent Stankevich, Colgate, 
and others.

Without a doubt, there are 
many more, mainly with 
names that do not sound Lith
uanian, as Bill Wightkin’s, 
the Kissell brothers, Ragan 
and others. Seeking out these 
Lithuanian Americans is no 
easy job, and only with the 
cooperation of all 
Americans "can 
achieved.

Therefore, if 
of any Lithuanian
college football players, nom
inate them for the 1947 Lith
uanian All-America football 
team, by sending their names 
and colleges to

Toni Yermal Returns to Tiesa |

The LDS headquarters also 
announced late last Week that 
Tom Yermal, the best Lith
uanian American sports writ
er, iš coming back to the Tie
sa pages and his first job will 
be io tackle the Lithuanian 
All-America team.

John Orman, Tiesa English 
Section Editor, stated that 
Tom is the most popular 
writer of all Lithuanians in 
this field, and is a recognized 
authority on sports 
readers.
the Tiesa off and on for about 
ten years, coming into promin
ence) before 
Last |,year he 
post |- war 
AmericaW.

The Tiesa, official public
ation of the LDS, is preparing 
to carry all LDS sports news 
as well as news of other LDS 
activities in the most complete 
sports coverage ‘ever organ
ized by it. , Attempts are be- 
ing made to obtain access to 
sportp news of Lithuanians all 
over the world,’ including Ca
nada, England, South Ame
rica, land Lithuania as well as 

countries 
Li th u an i- 

this 
be

by all
He has worked with

World War 11. 
selected his first 
Lithuanian All-

other! European 
wherjever there are 
an sportsmen. As 
is received, it will 
lishea.

news 
pub-

Lithuanian
this be

you know
American

the Tiesa

Brooklyn 6, N. Y. The Tiesa 
will look up al] other inform
ation and statistics and check 
on his performance thru’out 
the season and determine his 
eligibility for the 1947 Lith-

SHAREHOLDERS TO 
MEET: The Home For Lith
uania]! Workers, Inc., share
holders convention will be held 
in Lžiasve Hall, 
Street, 
urday
ing at 1 p.m. One of the main 
issues to be discussed is various 
matters pertaining to the pur
chase I of the new Lithuanian 
Center in Richmond Hill. Get a 
share and attend. Shares cost 
$25.00 each. *

427 Lorimer 
, Brooklyn, N. Y., on Sat- 
, Oct. 18th, 1947, start-

IWO Proceeds With Its Plan 
for Changing of Name

Youth Asked to Aid in Raising 
Necessary Money to Buy New 
Lithuanian Center in New York

------------- ;---------------------------
The campaign is on |in full 

swing. Nearly a half of the 
$75,000 needed for the new 
Lithuanian Center by thp Home 
for Lithuanian. Workers, Inc., 
has been raised in share sales 
and in loans. But the campaign 
must reach • all the interested 
younger people, too.

While many young people, 
readers of the Laisve English 
Section, have already purchased 
shares in the building,! 
are many who have not 
so as yet. ,

The deadline for the 
payment is November 1st, Al
ready $50,000 has been paid on 
the building. The contract has 
been signed. The organizational 
set-up for the building’s opera
tion is being planned. Another 
'big payment is to be made in 
the first days of November. We 
must meet this obligation. Your

there 
done

next

Violet Cypas to 
Star at Sietynas 
Concert, Nov. 1st

NEWARK, N. J.—The New
ark Sietyno Chorus will 
proudly present Violet Cypas
as their featured star at the 
Musical Revue on November 
1, 1947. One of the upland 
coming young Lithuanian; so
loists of our times, she hails 
from Cleveland, Ohio. Well 
known there, she is now ' stu
dying in New York.

Being the active girl shę is, 
she has found time from 
studies to direct the 
formed Great 
and (take an 
LMS activities, 
singing, well,

Some of our people believe 
that this building is just a 
Brooklyn Lithuanian Project. 
Well, it isn’t. While it will be 
used by Brooklyn chiefly, it 
will be a national Lithuanian 
Center. It will be the head
quarters where all the large 
national Lithuanian organiza
tions will be located. The LDS 
will be there, the Literary So
ciety, the Laisve will be there 
as well as other organizations.

Many non-Brooklyners have 
often come in from out-of- 
state to, visit these-centers ei
ther on business or while on 
vacation. The building where 
these centers now are, is seen 
by all to be inadequate for 
what we have. The new build
ing will have everything that 
we need — even a bowling al
ley, cocktail lounge-bar, large 
halls, small halls, and every
thing else that goes 

such as this.
visiting

The 
preis 

(Concert 
October

from the 
the word 
American 
an organ-

with a

York City
was

in

will be held 
committee

building
When our centers

Brooklyn Aidas 
To Give Concert 
This Saturday

BROOKLYN, N. Y. 
Brooklyn Aido Chorus 
senting its October 
this coming Saturday,
18th at the Lithuanian Amer
ican Citizens Club Hall, 280 
Union Avenue, Brooklyn, N. 
Y. The concert program will 
begin at 6:30 p.m.

On the program this year, 
besides the full Chorus’ sing
ing under the baton of George 
Kazokevich, there will be some 
Aidas duets and quartettes as 
well as other groups. The Vy
turėlis String Ensemble will 
play. Albert Vasiliauskas, bari
tone, and Lillian Bastys, sopra
no will be the featured soloists.

Of course, there will be danc
ing after the program and you 
cannot go wrong for the 75 
cents admission if you want to 
erijoy a good concert and 
have a gpod time.

in 
of 
as 
of

The executive committee of 
the International Workers Or
der, a fraternal organization 
composed of various societies 
similar to the LDS, has .initiat
ed action to change the name 
of the organization to one 
which Would more suitably 
express its. character as a fra
ternal federation of national 
group societies. The change 
of name was authorized by 
the Seventh General Conven
tion of the I WO which 
held in New 
June 1947.

Discussions 
the executive
the. General Council as well 
in the national committees 
the Order’s societies for the 
purpose of making recom
mendations for a new name.

The decision to change the 
name was made on the basis 
of recommendations of the 
General Council whose views 
were expressed in the main 
report delivered to the deleg
ates by Sapi Milgrom, Exec
utive Secretary.

Suggesting that the IWO 
change its name to one more 
appropriate, Mr. Milgrom re
ported to the Convention:

“The name, International 
Workers Order, with all due 
respect to our founders, no 
longer corresponds to our or
ganization. We must be frank

and say that the name was 
not the best, right 
beginning. First, 
‘international,’ in 
idiom; presupposes
ization which has subdivisions 
in otl^er countries, or is united 
on a world scale.

“Ai^e we such an organiza
tion? No; we are an organiz
ation in the United States of 
America, and that’s all. Our 
founders wanted to express 
the multi-national group cha
racter' of ouar organization, 
and tljey- chose the. inacurate 
word, I‘international.’

“Oįir founders chose the 
word 1 ‘workers,’ implying by 
this that we are a workers 
organization, similar, let us 
say, [to the United • Auto 
Workers — suggesting our 
similarity to *a workers’ trade 
union. I We are not only a 
workers organization, we are 
a people’s community organ- 

, of course, with a pro- 
atic orientation toward 

Our doors are open

ization,
gramir.
labor.
to everybody—workers, farm
ers, professionals, small busi
nessmen—all who w*ork for a 
Jiving, 
is not

But the organization 
exclusively for workers. 

“Wtj must overcome the ri
gid concept created by the 
name.
as a community organization.

“In

It narrows our appeal

addition to these two,

cooperation is needed to make 
this “dream center” ours.

It is up to the young people 
to purchase shares at least as 
much as it is up to the older 
folks. We are going to make 
at least as much use of it as 
they are, and besides this, we 
are going to inherit the part 
they buy.

In this building, as was pre
viously mentioned, there are 
six regulation bowling alleys! 
These will be used chiefly by 
the young people. There is a 
beautiful cocktail lounge-bar, 
a “cabaret” room for socials 
and parties. There is a gymna
sium which is currently planned 
to make into a print-shop, al- 
thogh this is not necessarily 
so. There is a beautiful audito
rium and there are plenty of 
smailei- rooms for meetings and 
for offices .for our organiza
tions.

It is an imposing structure, 
built and equipped at a cost of 
$300,000 in 1928 by the Knights 
of Columbus. Today, it would 
cost at least a half million to 

I

i replace it. The price we are 
! paying is $135,000.

The building iš not going to 
be only a Brooklyn Lithuanian 
Center — it Will be the nation
al headquarters for the huge

the place everyone 
to when they come 
rk.

who sees it is 
its beauty and by 

t is well worth the

with this surp for 
the Home for Lith-

organizations of Lithuanians. 
It will be 
will come 
to New Yo

Everyone 
thrilled by 
its size! I

’money that is being paid for it..
The point that we cannot 

get away from, however, is 
that we must have the $75,000 
by November 1st! We must all 
“shell out’ 
a share in
uanian Workers, Inc. The pur
chase of a 
you to be a member of the 
corporation and take • part in 
its deliberations.

Younger people are needed 
to participate in the manage
ment, and in running the whole 
thing. Younger people should 
begin to ta^e a more active 
part in the shareholders’ con
ventions anc be on the Board 
of Directors of the corporation.

Therefore,' don’t delay! Pur
chase your shares as soon as 

i possible, and before November 
[First — and help to buy 
i new center. Į

share will entitle

fes is Home

this

for
427

The add re
Lithuanian Workers, Inc., 
Lorimer Street, Brooklyn 6, N.

her 
ndwly

Neck Chorus 
active part in

As for Į her
1 may say she 

has been selected to take one 
of • the leads in a future 
Broadway production. Though 
the production is still in the 
basic stage, all of us are root- i 
ing for .its success. May you, 
Violet, celebrate with cham
pagne on its opening nighi.

Violet, I’m sure,. will [de
light New Jersey audiences 
as she will New Yorkers when 
she sings at the LMS Festival, 
this autumn. I

We, here in Newark, feel 
with . Miss Cypas, and a sup
porting cast like the Volga 
Dance Group, The Sietyno Qc- 
tette, Johnny Simel and his 
beloved piano, Ann Stellmftn- 
Eicke, Lil and Walter Simel, 
and our bigger and better 
chorus, our Musical Revue is 
bound to be a success. Not 
only will we have this array 
of talent, but the main point 
is the way it will b.e presenjt- 
ed. No announcing, no in
terruptions, no curtain pull
ing except when it opens to 
start one hour and a half df 
continuous entertainment.

How will we do it? How
will we have our stage, decor
ated ? How will we use our 
stage effects and lighting? 
That you, the audience, will 
have to find out November 1, 
1947, at St. George’s Hall, 186 
New York Ave., Newark, N. J.

Curtain Call 7:30 P. M.

the third word, ‘Order,” ha^ 
undergone a change. From
the concept of an ‘Order,’ w<j 
havedeveloped the cončepf 
of a Federation of societies. 
We, therefore, consider that, 
despite our feelings of deep' 
attachment to, and the glori
ous traditions of our* name, 
and the 17 years of achieve
ment which it symbolizes, we' 
owe it to our organization to 
express the true breadth of 
our organization, to find a 
suitable name which will not
need supplementary explana
tions which declare weakly
that we are not what 
name says we are.”

our

By MILDRED STENSLER .

November 27 thru’ the 30th, ! 
the LMS (Lietuvių Meno Są
junga) is sponsoring a Music 
Festival in Brooklyn, N. Y. 
Stop a minute and think what 
a tremendous job this is go-; 
ing to be! But, most im- į 
portant of all, why are there [ 
people willing to go to all 
the trouble to bring it about?

I’ll tell you why! Because 
primarily music is the great
est and most emotionally ap
pealing of the arts. The ele
ments of all arts, painting, 
sculpture, drama, oratory, -are 
present in music. Music is 
the only language that is un
derstood ■ by all men. The 
more one is exposed to music,, 
the more one realizes this, 
and the more one wishes to 
acquaint others with its qual
ities.

One’s enthusiasm aroused; 
one stalls delving into the 
literature of music to' try to 
find its beginnings and rea
sons for its international ap
peal. It is entirely possible 
that melody is older than 
language, having probably 
originated when some ancest
or found that a certain suc
cession of grupts gave him 
pleasure, or amused his 
neighboi’s. Infants produce a 
kind of melody. Or have you 
found yourself absent - mind- 
edly humming? It is natural. 
And, they tell us, not so far 
removed from a symphony. A 
composer is only a highly 
trained hummer of tunes.

The technical history of 
music and of its exponents is 
long. Hundreds of books 
have been written, tracing the
ascent of music as we know it 
now, from the ancient Chi
nese, the early Christian 
chants, and the secular 
spontaneous songs of the 
wandering minstrels.

From melody, which is a 
succession of sustained notes, 
it is a short cry to modern 
harmony Harmony is the 
combination of two. or more 
melodies going on at the same 
time. Add a third element,

have the 
music. Thes^ 3 
prise a song.
be classed as 

and Art songs.

rhythm, and you 
heart-beat of 
elements com

Songs can
Folk songs
Oddly enough, the fact that 
determines tljiat a song is a 
folk song i 
knows who kvrote it.

that nobody
Folk

songs spring directly from the 
people, their lives, their work 
and all the things they do in
common.

Almost all 
the world haj’e a 
except the A 
the reason is 
true expressio 
as a whole; vt 
of all races, ' 
mon heritage, 
have their fol] 
of them have never been writ
ten down, and 
only as we he^tr them, passed 
on by word of 
have been gathered and put 
down for us.

people of 
folk music 

mericans. And 
5 that we have no 
iop of our people 

re are made up 
without a com- 

Our parents 
k music. Many

the

we know them

mouth. Others’

Mikas Petraus-
kas probably did the most to 
bring Lithuanian folk music to 
America.

The nearest approach to 
folk music in America is the
music of the Negro. But here 
again the music is sectional, 
belonging to the slaves of the
Southern part df our country. 
The same is true of the cow
boy ballads oj’ the South- 
West. Jazz, too, is a form of 
American folk Įnusic, as it is 
a reflection of American life, 
with all its nervousness, rest
lessness and discordant qual
ities.

Art songs are distinguished 
from folk songs chiefly by the 
degree of sophistication, and 
that it isn’t characteristic of 
a particular plade. It is writ
ten to portray ft mood or to 
accompany a poem. It usually 
requires skill an3 finish to in
terpolate correctly. In this 
category belong the songs of 
Schubert and Brahms, Sibeli
us and Tchaikovsky and our 
modern classic composers.

There is but one require
ment for the enjoyment and 
appreciation of
that is to expose vourself to it 
and RELAX!

music, and

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Ketv., Spalių 16, 1947
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PASKUTINIS CARAS
-10.4-47— * (Istorine Apysaka) ★ —n—

Parašė Justas Paleckis
(Tąsa)■ / »

Mikado aiškino policininko nusikalti
mą fanatizmu arba pamišimu. Tačiau 
kitos versijos aiškina, kad tam fanatiz
mo pasireiškimui pagrindą suteikė pa
ties Mikalojaus ir jo palydovų elgesys 
japonų šventojoj saloj. Ten jie Įėję į už
draustą šventyklos skyrių, bajaderių 
(šokėjų—vaidilučių) būstinę ir, būdami 
neblaivūs, perdaug laisvai elgėsi. Puoli
mą įvykdęs policininkas tą šventyklą 
saugojęs ir tuo buvo pasipiktinęs. Nors 
žaizdos greit sugijo, bet jų pasekmės li
ko. Nikalojus dažnai jausdavo galvos 
skaudėjimą kairiame! špne, o gal
vos kaušo įlenkimas slėgė smegenis ir 
tai atsiliepė jo psichikai. 0 kitą vertus, 
tas “pirmasis japonų smūgis” sukėlė 
tam tikrą pagiežos jausmą prieš japonus 
ir Japoniją ir norą už tą smūgį atkeršy
ti. Nėra abejonės, kad tas jausmas tu
rėjo įtakos į vėliau įvykusį konfliktą 
tarp Rusijos ir Japonijos, kurio metu 
caras stengėsi pažeisti ir pažeminti Ja
poniją, tuo priversdamas ją imtis ginklo.

Tolimųjų Rytų sostinė Vladivostokas 
džiūgavimais sutiko iš Japonijos grįžu
sį ir nuo mirties išsigelbėjusį caro sūnų. 
Entuziazmas buvo toks didelis, kad 
kaikurios moterys ne tik gėles metė, bet 
ir nuo galvos nutraukusios šilkines ska
reles klojo po Mikalojaus kojų, norėda
mos kaipo relikviją turėti jo bato at
spaudą. Bet Nikalojus buvo tiek švel
nus, kad ant skarelių nelipo. Vladivosto
ke Nikalojus, kaipo pradedamojo statyti 
didžiojo Sibiro geležinkelio statybos ko
miteto pirmininkas, padėjo šio geležinke
lio pagrindus. Paskui per Sibirą jis grį
žo namon.

Nikalojui keliaujant po 'tolimuosius 
kraštus, linksminantis ir medžiojant, 
Rusijoj prasidėjo didelis badas. Pavolgio 
gubernijose nederlius būdavo dažnu reiš
kiniu. Bet dabar nederlius buvo katas
trofiškas. Ir šį kartą nederlius palietė 
ne tik Pavolgj, bet ir eilę kitų sričių. 
1891-92 metų badmetį seni žmonės atsi
mena ir Lietuvoj. Staiga užėjęs badas- 
parodė didelę Rusijos vidaus suirutę ir 
administracijos negabumą. “Bado pas 
mus nėra, bet yra baisi betvarkė val
džios įsakymuose” — taip apibūdino pa
dėtį vienas senatorius. Kazanės guber
natorius duonos stokai pašalinti išleido 
įsakymą virti košę iš kukurūzos ir lęšių 
ir valgyti su sviestu, nors nei kukurūzos, 
nei lęšių toj srityj visai nėra.Viatkos gu
bernatorius uždraudė vežti duoną iš vie
no valsčiaus į kitą. Tambove, kur išba
dėję kaimiečiai puolė plėšti, grūdų pil
nus dvarininkų svirnus, gubernatorius 
pasiuntė policiją ir kariuomenę kaimie
čiams šaudyti. Visuomenėj atvirai kal
bėjo, kad vyriausybė puikiai žinojusi 
apie gręsiantį badą, tačiau neskubėjo 
uždrausti grūdų išvežimo į užsienį ir už
draudė tiktai tada, kai įtakingieji di
džiūnai dvarininkai savo rugius ir kvie
čius pardavė užsieny už gerą kainą. 
“Kutaisovas sako, kad iš 65 milijonų 
rublių, skirtų kovai su badu, apie 30 mi
lijonų išvogta, išeikvota arba nuėjo nie
kais dėl kvailių administracijos žygių— 
rašo savo dienyne viena Petrapilio aukš
tosios visuomenės ponia. Didysis rašyto
jas L. Tolstojus skelbia, laikraščiuose 
griežtus straipsnius, kaltindamas dėl ba
do dvarininkus, valdininkus ir pirklius, 
visus tuos, kurių naudai dirba nuolat 
pusbadžių gyvenąs valstietis. Tie raši
niai sukėlė prieš Tolstojų biurokratijos 
viršūnes. Vieni patarė carui išsiųsti Tols
tojų į užsienį, o vidaus reikalų vice mi- 
nisteris Plėvė siūlė didįjį rašytoją paso
dinti į beprotnamį, nes išsiuntimas tik 
triukšmą sukeltų ir dar labiau išgarsin
tų Tolstojų. Tačiau Tolstojų'paliko ra
mybėj, kadangi caras laikė jį savo glo
boj, nes liūdnas genialiojo poeto Puškino 
likimas jau tamsia dėme temdė dviejų 
Carų — Aleksandro P ir Mikalojaus I 
— atmintį. Aleksandras III nenorėjo to 
liūdno pavyzdžio kartoti.

Iš kelionės po Tolimuosius Rytus grį
žęs caraitis Nikalojus buvo paskirtas nu
kentėjusioms nuo bado šelpti komiteto 
pirmininku. Nelinksma šių metų užbai
gos nuotaika pas Mikalojų ir naujų me
tų išvakarėse Jis savo dienyne pažy
mi: “Negaliu sakyti, kad būtų gaila pra
bėgusių 1891 m.: jie buvo nelaimingi 
mūsų šeimai. Tetos Olgos, dėdės Nizi ir

mielosios Aliks mirtis, Jurgio liga ir il
gas su juo persiskyrimas ir, pagaliau, į- 
vykis su manim Otsu — tai visa nelemtų 
įvykių eilė. Ir dar badas prisidėjo prie 
tų šeimos nelaimių. Sunkūs metai!”

SUŽADĖTUVĖS^ ŠERMENYS IR 

VESTUVĖS
“Saulės Spindulys” — taip buvo vadi

nama jaunoji didžiojo Heseno hercogo 
duktė princesė Alisa saviškių tarpe. Tas 
pavadinimas buvo susijęs su pasakoji
mu, kurį ji dažnai prisimindavo ir kurį 
ji laike reikšmingu visą gyvenimą. Alisa 
gimė vakarą, kai saulė buvo nusileidus ir 

• žemę gaubė tamsa. Bet kai naujagimę 
įnešė į gretimą kambarį parodyti tėvui, 
staiga kambarį nušvietęs saulės spindu
lys. Tėvas ir visi ten buvę krūptelėję. 
Tiktai aukle, laikydama kūdikį rankose 
sušukusi: “Melskitės, tai ženklas, kad 
gimė valdovė.” Būdami, protestantai ir 
mistikos nepripažindami, artimieji aiš
kino tą spindulio pasirodymą fizinėmis 
priežastimis, bet ji pati ir jos auklė, ti
kėjo tai buvus rėikšmingą stebuklą.

Gimtajame Dąrmštate, nedidelėj ir 
kuklioj Heseno hercogystės sostinėj, prin- 
cešė Alisa buvo gerai pažįstama ir mė
giama .Nors augusi, daugiausia Londono 
ir Vindsoro karališkose pilyse, kur ją 
globojo jos senelė Anglijos karalienė Vik
torija, Alisa pasiliko eiline vokiečių prin
cese, kurių taip daug buvo iš kelių de
šimtų atskirų karalysčių, hercogysčių ir 
kunigaikštysčių sudarytoj Vokietijoj. 
Kaip ir kiekviena vokietė, ji mėgo rank
darbius ir turėjo kai kurių dailininkės 
gabumų, piešdavo paveikslus, gana vy
kusius šaržus ir karikatūras iš artimų
jų gyvenimo. Tačiau jos elgesyje buvo 
kažkokio nepaprasto kilmingumo, išdi
dumo, o greta to, ji parodė didelį jaut
rumą ir gerą širdį kiekviena proga.

Stebuklingasis spindulys ir auklės 
pranašavimas niekada neišėjo iš jos gal
vos. Būti valdove pasidarė jos nuolatine 
slapta svajone. Ir ne kokios nors vokie
čių kunigaikštystėlės, o tikros Europos 
valstybės valdove! Juk ji garsiosios ka
ralienės Viktorijos anūkė,-ji Rusijos ca
ro ir Vokietijos kaizerio giminaitė, nes 
viena jos sesuo — Elizabeta (Ella) — 
ištekėjo už caro Aleksandro UI brolio 
Sergiejaūs, o antroji sesuo — Irena — 
už kaizerio Vilhelmo. II brolio, Prūsų 
Henriko.

Alisa negali ligšiol susivaldyti neiš- 
raudusi, kai ji prisimena savo kelionę į 
Petrapilį 1889 m., kada jį turėjo tik 17 
metų. Ji žinojo, kact sesuo Ella ne be 
tikslo pakvietė ja ir nori' išpiršti carai- 
čiui Mikalojui arba jo broliui Jurgiui. 
Bet sunku buvo suprasti, ką mano dro
vusis ir nekalbusis Nikalojus, o Jurgis 
visai į ją nežiūri. Už tat aiškiai nedrau
gingai sutiko ją Mikalojaus motina ca- 
rienė Marija Feodorovną. Jos įtakoj ir 
caras pripažino, kad Alisa netinka būti 
Mikalojaus žmona. Vos tik tas nusista
tymas paaiškėjo, visi pradėjo su panie
ka žiūrėti į “išbrokytąją princesę” kaip 
ją iš pasalų vadino. Tos kelios savaitės 
Petrapily virto jai didele kančia. Tik sa
vo sesers E Įlos šeimoj ji rasdavo nuo
širdžią draugystę ir dar vienas žmogus 
rodė aiškios simpatijos auksaplaukei 
jaunutei princesei — šaunus gvardijos 
karininkas gražuolis A. Orlovas. Su sun
kia širdimi princesė Alisa grįžo namon , 
į Darmštatą. Čia po kiek laiko jai pasi
piršo Saksen-Koburg-Gotos princas Ed
vardas, tačiau jis buvo toks ligotas žmo
gus ir negalėjo sužadinti jai bent kiek gi
lesnio susidomėjimo. Alisa netrukus dar 
kartą važiavo į Rusiją ir viešėjo Iljinsko 
dvare, prie Maskvos, pas seserį Ellą ir 
jos vyrą didįjį kunigaikštį Sergiejų 
Aleksandrovičių. Ji žinojo, kad Nikalo
jus tuo metu buvo karo stovykloj Kras- 
noje Selo, paskui medžioklėj ir buvo pa
reiškęs noro aplankyti- Iljinską, bet taip 
ir neprisiruošė. Sesuo Ella savo laiškuo
se Mikalojui plačiai aprašinėjo kaip jos 
su Alisa leidžia* laiką ir kaip norėtų jį 
pamatyti; O paskui Nikalojus išvažiavo 
į tolimąją kelionę Jr taip jai neteko jo 
pamatyti. Tuo tarpu caro artimųjų tar
pe plačiai kalbėjo, kad carienė Marija 
Febdorovna nori apvesdinti savo sūrių 
su Prancūzijos sosto pretendento, Pary
žiaus grafo dukterim.

(Bus daugiau)^

J. Butėnas. i

N. V. GOGOLIS
Nikalojus Vasiljevičius 

Gogelis gimė 1809 m. kovo 
19 d. Ukrainoje, Soročincų 
miestelyje,' Mirgorpdo aps
krityje, Poltavos guberni-
joje. Jo tėvas buvo netur
tinga^ dvarininkas, mokęsis 
dvasinėje seminarijoje, tar
navo karinėse ir civilinėse 
įstaigose. Pasitraukęs iš 
tarnybos, apsigyveno gimti
niame dvare — Vasiljevko- 
je. Jisai buvo didelis teat
ro mėgėjas, rašinėjo rusiš
kai eilėraščius ir ukrainiš- 
kai komedijas. Tėvui 1825 
m. mirus, ūkio I ir vaikų 
auklėjimo reikalais teko rū
pintis motinai, menko išsi
lavinimo ir wė p faktiškai 
moteriai. Ji Vasiljevkoje 
gyvenę, beveik niekur neiš-' 
važiuodama.i j r < i

Gogoliab turėjo 80 “dū
šių-” baudžiauninkų ir gyve
no be materialinių trūku
mų. Mikalojaus vaikystė 
praėjo nejuntant vargo. Jo 
tėvai' dažnai lankydavosi 
kaip giminės kaimyniniame 
turtuolio didiko D. P. Troš- 
činskib, buvusio ministro, 
dvare. Troščinskio namuose 
buvo didžiulė biblioteka, pa
veikslų galeriją, įvairių re
tenybių kolekcija, savas 
muzikantų orkestras, bau- 
džiadhinkų baletas, bau
džiauninkų dramos trupė. 
Būdavo rengiami “kilmingi 
spektakliai”, kuriuose da
lyvaudavo taip pat Gogolio 
tėvas su motina. Čionai ga
lėjo gijmti Gogolio, busimo
jo “Revizoriaus” autoriaus, 
susidomėjimas teatru ir iš
silavinti jo skonis.

1819 m. N. Gogolį išvežė 
į Poltavą mokytis — į aps
krities mokyklą, o po to, į 
gimnaziją Nežine, kurią jis 
baigė 1828 m. Mokėsi Goge
lis sėkmingai, bet nevieno
dai. Nepatiko jam mokyto
jų dėstymas. Paskiau jis 
sakydavo: “Jeigu aš ką ži
nau, tai turiu būti dėkingas 
tiktai sau pačiam... «Aš ne
turėjau kitų vadovų, kaip 
save patį”.

Baigęs gįmnaziją, 1828 
m. gale Gogolis atsiduria 
Petrapilyje, kuriuo jis nu
sivilia. Nepaisant rekomen
dacinių laiškų įtakingiems 
asmenims, jam tarnybos 
gauti nepasiseka. Jo di
džiausias rūpestis “kaip 
gauti tų prakeiktų, nedorė
lių pinigų, už kuriuos nieko 
blogesnio pasaulyje aš neži
nau.” Prašinėja motinos pa
galbos, daro nesėkmingą 
mėginimą tapti artistu.

Pagaliau Gogolis imasi 
plunksnos. 1829 m. išeina iš 
spaudos! maža knygutė 
“Gansas Kiuchelgartenas. 
Idilija paveiksluose. Parašė 
V. Alova (rašyta 1827 m.)”. 
Čia jis vaizduoja jaunuolį 
svajotoją, kuris iš nusivyli
mo neaiškiu idealu palieka 
savo namus, sužadėtinę 
Luizą ir išvyksta klajoti 
svetur. Jis trokšta pamaty
ti “žavingų kraštų.” Atsi
duria Atėnuose, bet čia nu
sivilia žmonėmis, kurie pa
sirodo šalti, neteisingi, kla
stingi. Po dvejų metų bas- 
tymosi grįžta ngmo ir veda 
Luizą... Čionai buvo reiškia
mos Gogolio tuometinės 
liūdnos svajonės apie gyve-
nimą. Spausdindamas savo 
jaunystės kūrinį su slapy
vardžiu, Gogolis, aišku, dė
jo nemažas viltis... Tačiau 
pasirodė žurnaluose pora 
neigiamų recenzijėlių, ir 
Gogolis pats sunaikino (su
degino) knygelę. - ■

Tą pačią vasarą išvyko 
jisai užsienin — į Vokieti
ją.' Pabuvojęs Liubeke ir 
Hamburge, greitai grįžo. 
Kuriuo tikslu jis nutarė

pirmąsyk keliauti užsienin, 
lieka neaišku. Pagaliau, 
grįžus, jam pasiseka gauti 
smulkaus kanceliarinio val
dininko vietą. Ąlgą maža.
Uždarbiauja rašinėdamas.
1830 m. vasario — kovo 
men. žurnale “Oteče§tven- 
nyje zapiski” jam pasiseka 
atspausdint apsakymą “Ba- 
savriukas”, arba “Jono 
Krikštytojo išvakarių va
karas.” Tais metais jis gau- i 
na geresnę tarnybą, pas
kiau pamokų turtinguose | 
aristokratų namuose, o
1831 m. gauna istorijos mo
kytojo vietą “garbingųjų'j 
mergaičių” institute. Susi
pažįsta ir suartėja su Žu- 
kovskiu, pagaliau su Puški
nu.

Mokydamas institute, Go
golis dirba ir literatūrinį 
darbą. Tuo metu jis para
šo “Vakarus vienkiemyje 
tie Dikanka”. 1831 m. išėjo 
pirmas tų “Vakarų” tomas, 
o 1832 m. antras. Šios apy
sakos atkreipė skaitančio
sios publikos dėmesį. Labai 
palankiai apie jas atsiliepė 
Puškinas, rašydamas pa
čiam autoriui susižavėjęs 
jomis. “Vietomis kokia po
ezija, koksai jausmingu
mas! Visa tai taip nepapra
sta mūsų literatūroje...”

Po to Gogolis atsideda 
istorijos studijoms, pasiry
žęs parašyti Ukrainos ir 
pietų Rusijos istoriją, o 
taip pat visuotinę istoriją, 
kurios, kaip rašė jisai Puš
kinui, nesą lig šiol, deja, 
ne tik Rusijoje, bet net ir 
Europoje. Ir, štai, 1834 m. 
Gogolį paskiria Petrapilio 
universiteto adjunktu prie 
visuotinos istorijos kated
ros. Pradeda skaityti vidur
amžių kursą. Pradeda skai
tyti viduramžių kursą. De
ja, Gogolio profesoriavimas 
pasirodė nevykęs: studentai 
jo paskaitomis buvo visiš
kai nepatenkinti, o jis pats 
skundėsi klausytojais, kurie 
nesidomi ir nieko nesupran
ta. Pusantrų metų paprofe- 
soriavęs, Gogolis 1835 m. 
išeina iš universiteto, įsiti
kinęs, kad ne savan veži
man buvo įsėdęs. Po to at
sideda tik literatūriniam 
darbui. Pasirodo jo “Ara
beskos” “Mirgorodas”, kur 
įėjo “Taras Bųlba”, “Apsa
kymas apie tai, kaip susi
ginčijo Ivanas Ivanovičius 
su Ivanu Nikiforovičium.” 
Šie leidiniai suteikė Gogo
liui garsą. Bielinskis jo kū
rinius pavadino “pačiu ne
paprasčiausiu reiškiniu mū
sų literatūroje.” Pabaigia 
jisai ir komediją “Revizo
rių”, kuris 1836 m. balan- 
džio 19 d. su nepaprastu ir 
triukšmingu p a s i sekimu 
pirmą kartą suvaidinamas.

Kokį įspūdį padarė “Re
vizorius”- scenoje, Gogolis 
rašė aktoriui ščepkinui, jog 
toji komedija taip paveikė 
žiūrovus, kad autorius iš 
karto įsigijo daug priešų. 
“Visi prieš mane. Pagyve
nę ir gerbiami valdininkai 
šaukia, kad man nieko nėra 
švento, kad aš drįsau taip 
kalbėti apie tarnaujančius 
žmones; policininkai prieš 
mane; pirkliai prieš mane; 
literatai prieš mane. Kei-
kiasi ir vaikščioja pjesės 
žiūrėti; į ketvirtą pastaty
mą negalima gauti bilietų... 
Dabar aš matau, ką reiškia 
būti komišku rašytoju. Ma
žiausias teisybės požymis— 
ir kyla prieš tave... ištisi 
sluoksniais. Įsivaizduoju, 
kas būtų, jei aš būčiau šį tą 
paėmęs iš Petrapilio gyve
nimo, kuris dabar man dau
giau ir get-iau pažįstamas, 
kaip provincijos.”

1836 m. Gogolis išvyko į 
užsienius, pasiryžęs ten il
gai pagyventi. Norėjo jis 
pasilsėti, apgalvoti savo bū
simus kūrinius, rašyti savo 
svarbiausiąjį darbą — “Mi
rusias sielas”. Rašytojas 
apsilankė Vokietijoje, Švei
carijoje, Paryžiuje. 1837 
m. pavasarį atvažiavo į Ro
mą, kurią jis išsirinko “nuo
latinio gyvenimo” vieta. 
Italija Gogolį sužavėjo. 
“Visa žemė kvepia ir al
suoja menininkais ir pa
veikslais.” “Tik čia sužino-

dabar miriau visam, kas 
smulku...” rašė jis S. T. 
Aksakovui. Iš Romos 1841
m. išvažiavęs keliauja po 
Vokietiją ir spal 
parvažiuoja Rus 
kimo tikslas: atspausdinti 
“Mirusias sielas]’. Paskuti
niuosius penkis 
šytojas apdoroj
j e. 1842 m. - gegužės mėn., 
taigi prieš 105 metus, išėjo 
iš spaudos “čičikovo nuoty
kiai, arba Mirusios sielos”.

io mėnesį 
j j on. Xtvy-

skyrius ra- 
o Maskvo-

(Daugiau bus)

si, kas tai yra menas.” MOTERIS NUž 
“Dangus žavingas. Geriu jo i KUNIGĄ 
orą ir užmirštu visą pašau- Halethorpe, M 
lį.” Romoje jisai sužinojo ; ieiviu grintelėje 
apie Puškino mirtį. Puški-! vo lovoje rastas
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lis. “Nieko nepradėjau, nie- moteries, kuri su tuo kuni- 
be jo patari- gU vakarieniavo artimojko nerašiau i

mo...” Užsieniuose gyven- valgykloj, 
damas, Gogolis parašė “Mi-  
rųsias sielas”. Parašęs pir-1 — - - 
mąjį tomą, jis planavo ant- j užtikrino Italijai 
rą. “” .....................
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KULTŪRINIS CENTRAS 
IR LAISVES VAJUS

Du dideli dalykai, kurie reikalauja atydos 
žangiosios Amerikos lietuvių visuomenes.

1- mas reikalas—iki lapkričio pirmos sukelt 
nupirkimui namo Brooklyne, kuris tarnaus Amerikos 
tuviams kaipo kultūrinis Centras.

2- ras—sukėlimas dienraščiui Laisvei 1948 metams 
džeto, gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų.

šiais dviem svarbiais reikalais Įvyks pasitarimo 
thigai daugelyje- kolonijų, štai, kur jau yra 
mitingai:
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BRIDGEPORT, CONN.
Visų pažangiųjų lietuvių susirinkimas, reikalu Kultū

riniam Centrui namo pirkimo ir Laisvės vajaus plėtimui 
susirinkimas įvyks

PENKTADIENĮ, SPALIŲ-OCT. 17 
Liet. Jaunų Vyrų Salėje

•107 Lafayette St., 7 :30 vai. vakaro
Dalyvaus JONAS GASIŪNAS iš Brooklyn©

Kviečiame visus dalyvauti šiame susirink i me

BAYONNE, N. J.
AI DLD 212 |<P’ šaukia visos Bayonnės lietuvių 

susirinkimą.
ANTRADIENĮ, SPALIŲ OCT. 21 D. 
vieta: 2 W. 22nd St., 7:30 vai. vakaro.

Bus ANTANAS BIMBA, iš Brooklyn., 
Šiame susirinkime taipgi bus rinkimas Liet. Li 

Draugijos Centro Valdybos.
iteratūros

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR . 
426 South 5th St. Brooklyn
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PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų •

VAKARIENĖ 85c
__ r______ Iš 7-ių patrovų

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

. Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip naijjie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

RONKONKOMA TELEPHONE
8TAGG 2-5043

pare. Pra-

MAITHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Luisai uotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

. Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai (rengtos Dvi Koplyčios, Duodamo®
' l’Bftarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, f

4 nusL—Laisvė (Libterty, Lilh. Daily) Ketv., SpaliĮą 16, 1947



NEWARK, N. J.
Dramatiškas Koncertas 

ir Šokiai
, Drąsiai galima pranešti vi

suomenei ir ' abelnai dailės 
mylėtojams, kad * Sietyno 
Choras šį savo metinį koncer
tą duos tokį, kokio dar nėra 
niekur tarpe lietuvių buvę. 
Koncertas įvvks 1 d. lapkri
čio (November), š. m., Lietu
vių salėje, 180 New York 
Avė., lygiai 8 vai. vakare, 
įžanga tik vienas doleris.

Po koncerto bus šokiai su 
puikia orkestrą.

Dalyvaus Meno Spėkos
Sietyno Choras, vadovystėj 

profesoriaus Walterio Žuko.
Sietyno jaunų vyrų oktetas, 

vadovauja profesorius Juozas 
šimelevičius.

Paskilbusi jauna artistė- 
solistė Viola Čypaitė iš Cle
veland, Ohio.

Garsusis rusų šokėjų an
samblis “Volga.”

Piano solo ir duetai, duos 
jaunuoliai brolis ir sesuo Jo
nas ir Lilliap šimelevičiai. Ir 
dar daug ko daugiau.

Pats koncertas nebus pa
prastos koncertinės formos, 
kaip kitados būdavo: sustoja, 
sudainuoja choras ar duetas 
ir eina sau nuo estrados.

Mūsų choro jaunimas su
ruošė šį koncertą ir sykiu su- 
dramatizavo. Bus tai, žodžiu 
sakant, vokalis dramatizuotas 

! artistiškai meniškas vakaras, 
kurio net sunku išaiškint visą 

! prasmę ir eigą, bet kuris skir
sis nuo paprastų koncertų, ir 
kuris publiką žavės taip, kaip 
jūs kartais sapnuojate links- 

j mą žavėjantį sapną. Bet tai 
i nebus sapnas, o įvykio tikro
vė. Reporteris.

CHICAGOS ŽINIOS
Apie International Harvester 

Kompanijos Traktorių 
Darbininkų Kovas

Jau senokai Vilnyje nesima
to jokios žinutės iš šios milži
niškos traktorių dirbtuvės. Ro
dos. kad viskas čia gerai, be 
to, jokio judėjimo nėra tarpe 
darbininkų. Taip manyti būtų 
didelė klaida, čia CIO Unijos 
lokalas 101 gerai veikia.

Bandysit! trumpai parašyti 
iš šio lokalo veikimo.

Kada buvo renkamos petici
jos uždėjimui ant baloto pro
gresyviu kandidatų į
tai šio lokalo pasidarbavimu 
buvo prie visų dirbtuvės var
tų * padėti stalai, kad galėtų 
darbininkai atsisėdę išpildyti 
gerai blankas. Be to, tam tik
ri žmones prižiūrėjo blankas.

Dabar, PA C jau kelis kar
tus lapelius išdalino prie dirb
tuvės vartų darbininkams. La
peliuose aiškiai nurodyta Tal’t- 
Hartley įstatymo pragaištin
gumas darbininkams ir 1.1.

Rugsėjo 26 d., 13 depart- 
mento, su virš 500 darbininkų

popiet metė darbą i)’ išėjo iš 
dirbtuvės. Visi nuvažiavę į 
unijos svetainę laikė susirin
kimą.

šti del ko šis nuotikis įvy
ko’: per *4 mėnesius kompanija 
laikė visokius pasitarimus su 
unijos valdyba kas link pake- ■ 
limo mokesties. Kompanija ; 
tiksliai darė visokius išsisuki- j 
nėjimus ir mane, kad unija ' 
pasiduos kompanijai ir nerei
kės pakelti mokesties. Rugsė
jo 25 d., unijos derybų komi
tetas pastatė kompanijai • rei-

— baigti derybas ir į
eiti prie konkrečio susitaiky
mo.

Kompanija ir unija susitarė 
dėl pakėlimo mokesties, kad 
mechanikai gaus pakėlimą al
gos po 8c į valandą, o kiti 
darbininkaki po 5c į vai. At
rodė, kad bus užbaigtas klau- į 
simas. Jau kompanija džiau- ! 
gūsi, kad laimėjo ir kad susi- ! 
taikinta. Bet kompanijai neil- | 
gai teko džiaugtis. Unijos ko-i 
mitetas tuojau pastatė kom
panijai reikalavimą, kad tas

teisėjus, i kalavimą

pakeltas mokestis turi būti už
mokėtas ir už užvilktą laiką, 
t. y. nuo balandžio 28 d.

Unija tą reikalavimą statė 
todėl, kad kontrakte yra pa
žymėta, jog kompanija sutin
ka mokėti nuo tos dienos, ka
da kontraktas įeina galion-, 
jeigu būtų tokių susitaikymų, 
kaip pakelti mokestį po kon
trakto pasirašymo. Tas unijos 
reikalavimas buvo teisingas ir 
legalus.

Kada kompanijos atstovai 
išgirdo tą unijos reikalavimą, 
kad turės užmokėti už užvil
kinta laika, tai ir kilo susikir
timas kompanijos su unija.

Kompanija pareiškė, kad ji 
nemokės už tą užvilktą laiką 
ir pareiškė: — jeigu jūs nori
te, kad tas pakėlimas mokes
ties įeitų galion nuo dabar, tai 
mes atsisakome mokėti ir per
traukiame derybas. Unija ant 
greitųjų tuojau davė žinią 
darbininkams apie kompani
jos pareiškimą. Darbininkai, 
išgirdę tokį kompanijos pa
reiškimą, metė darbą ir išėjo I 
mitingautd.

Susirinkime darbininkai nu- I 
sitarė kovoti prieš kompanijos j 
tokius žygius ir laikyti kasdie- ■ 
na susirinkimus iki tol, kol 
kompanija neišpildys teisingo 
darbininkų reikalavimo.. Kom-; 
panija pareiškė, kad unija iš
šaukė darbininkus i streiką ir 
sulaužė pasirašytą kontraktą. 
Unija atsakė kompanijai, kad 
ji jokio streiko neiššaukė, pa- 1 
Lys darbininkai nusitarė ne
streikuoti, o laikyti susirinki- Į 
mus kasdieną iki kompanija i 
neišpildys jų teisingų reikalą- | 
vimų.

Kompanija persitikrino, kad 
darbininkai turi teisę laikyti” 
susirinkimus kasdien. Mat, 
kontrakte nieko nėra pažymė
ta apie susirinkimus.

Darbininkai dvi dienas ir 
pusę laikė susirinkimus, vėliau 
kompanija sutiko išpildyti 
darbininkų reikalavimus. Tas 
reiškia, darbininkai laimėjo 
kovą.

So. Boston, Mass.
Priminimas Massachusetts 
Valstijos Veikėjams-joms

Pažangiųjų Lietuvių Tary
ba šaukia labai svarbų pasi
tarimą dėl atidarymo radijo 
programos, , išrinkimui naujos 
valdybos ir kitais svarbiais 
reikalais.

šiuo reikalu yra išsiuntinė
ti laiškeliai visoms koloni
joms.

veikėjai - veikėjos 
iečiami skaitlingai suva- 
oti. Pasitarimas įvyks šį 
sadienį, spalių (Oct.) 18 d. 

Pradžia 3-čią vai. po pietų, 
318 W. Broadway, So. Bos
ton!.-

Kolonijų 
k vi 
žiu

Kviečia
Pažang. Liet. Tar. Pirm.

John Grybas.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

ei aptarimo parkos, dėl ateinan- 
metų laikymui piknikų, bendras 
organizacijų ir Veik Kom. su- 

3 v.
Fair-

Ci 
čių 
visų 
sirinkimas įvyks spalių 19 d. 
dierą, Liaudies Name, 735 
motnl Avė. ...P. Puodis, se

(241-242)

ELIZABETH, N. J.
LAP Klubas rengia draugišką 

karėlį draugui D. Krūčiui, kuris 
ilgą laiką nesveikuoju. Vakarėlis 
įvyks spalių 18 d., į 408 Court St. 
Draugai jūsų dalyvavimas suteiks 
paramos draugui Krūčiui, tad būki
te vietiniai ir iš apylinkės 
pąrėngimėlyje. ■— Rengėjai.

(241-242)

va
jau

šiame

DETROIT, MICH.
LLD 52 kp. susirinkimas įvyks 19 

d. spalių, 2 vai. diehą, 4097 Porter. 
Svarbu, kad nariai i dalyvautu, nes 
atėjo blankos Centro Valdybos rin
kimo, kurias reikės išpildyti šiame 
susirinkime. .Taipgi, apart kitų rei
kalų, girdėsite raportą iš 400 m. 
Jubiliejaus Knygų Parodos. Kiek
vienas narys lai pastangas deda at
sivesti po vieną naują narį. ... Val
dyba. (241-242)

\jienas iš punktų jūsų dienotvar- 
kyje turi būt Laisvės vajus gavi
mui naujų skaitytojų. Dalyvaukite 
vajuje, surengkite ką nors užtikri
nimui savo dienraščiui budžeto 
1918 m.

Bridgewater, Mass.
Puikus, Didelis Koncertas!

kon-
spa-

Lictuvių
Pra-

Bridgcwaterio meno mylėto
jai rengia tikrai gražų 
certą, kuris įvyks 19 d. 
lių, Bridgewaterio 
Piliečių Kliubo salėje,
džia 3-čią vai. po pietį).

Programą pildys Norwoodo 
Vyrų Grupė, vadovystėj St. 
Pauros, solistė Akvilia Siėjuriū- 
tė iš Dorchester, St. Pauras, 

; akordiono solo, 
ir dialogistai E. 
ir M. Uždavinis. 
Bridgewaterio ir 

lietuvius skaitlingai

R. Barris 
juokdariai 
Karalienė 
Kviečiam 

•apylinkės 1 
susirinkti.

Dailės Mylėtojas.

Degtinės Dirbimas Bus 
Sustabdytas 60 Dienų

Washington. — Didžioji 
dauguma degtinės bravorų 
sutiko vykdyti Trumano pa
raginimą t— per 60 dienų 
sustabdyti alkoholio dirbi
mą, kad daugiau grūdų lik
tų alkaniems europiečiams. 
Tie bravorai bus uždaryti 
nuo spal. 25 d. Apie 10(^,000 

darbodarbininkų v liks be 
per 2 mėnesius.

--------------- r
Schwellenbach Prieš 
Komunistus Unijose

Alaus Darymas Taip Pat 
Būsiąs Sumažintas

Washington. — Charles 
Luckman, pirmininkas Tru
mano komiteto maistui tau
pyti, pranešė, jog bravorai 
bus raginami ir alaus ga
minimą aprėžti, kad dau
giau grūdų liktų alkanoms 
tautoms vakarin. Europo
je. Alaus bravorai jau suti
kę pervesti valdžiai 200,000 
bušelių grūdų ir pasižadėję 
nevartot kviečių alui dary
ti. Degtindarių kompanijos 
jau pirmiau pasižadėjo pa
tenkint valdžios prašymą— 
negamint alkoholio per 60 
dienų, pradedant nuo spalių

CHURCHILL DEKLA
MUOJA PRIES 
SOVIETUS

New York. — Buvęs An
glijos premjeras Winston 
Churchill savo laiške Al. 
Smitho klubui pasakojo a- 
pie, girdi, “užpuolikišką” 
Sovietų politįką. Tačiaus jis 
pripažino, kad Sovieti nesi
rengia karui “artimoj atei
tyj-”

HELP WANTED—MALE 
REIKALlFjGI VYRAI

U 3Ų bARYTOJAI
i Geros Rūšies Furniture Case 

__ Pritaikymui J)urų ir šėpų.

172 MORGAN AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

EVERGREEN 8-7102

RAKAND
Patyrę Prie

Goods,

(242)

HELP WANTED—FEMALE
REIKALIN OS MOTERYS

RANKINES SIUVĖJOS
P rie vy

S. NEBENZAHL,
•iSkų drabužių.
146—5th Avė., N. V. C.

1238)

RANKINGS SIUVĖJOS IR OPERATORES 
dirbti prie vyrų fine trousers 

BARLAY, Etd., 51 I'rankiin St.
New1 York City

(243)

Pasaulinis Bankas Esąs 
Tik "Wall St. Skyrius”

Lake Success, N. Y. — 
I Sovietų atstovas smerkė a- 
merikonų siūlymą tam tik
romis sutartimis surišti Pa- 

■. saulinį Ban' 
mis Tautom 

j jog tas- Am • • • 1

<ą su Jungtine- 
is. Jis pareiškė, 
erikos kontro- 

I liuojamas bankas yra tiktai 
I Wall Stryto kapitalo šaka 
; ir Amerikos užsieninės poli- 
į tikos įrankis.

KONCERTAS
1 — Rengia —

LIETUV. MENO SĄJUNGOS 2-RAS APSKRITYS

Sekmadienį, Spalio-October 26
2 VA L. PO PIETŲ

Patrick Gavin Mokyklos Auditorijoje
KAMPAS F IR 7 GATVIŲ

So. Boston, Mass.
DAINUOS:
Aido Choras iš Worcester, po vadovyste J.

Karsokienes;
Am. Liet. Piliečių Kliubo Choras iš Cambridge 

po vadovyste Amelijos Tataroniūtės;
Liuosybės Choras iš Montello, po vadovyste E.

Sugar;
Vyrų Grupe iš Norwood, po vadovyste S. Pa tiro. 
SOLISTAI:

Jean Brown - Rože Merkeliūtč - Ig. Kubiliūnas -
J. Sabaliauskas; smuikininke Lillian Levas.

ĮŽANGA $1.00 — TAX 20c

Daug dar yra svarbių daly
kų mūsų dirbtuvėse, kurie tu
rėtų būti aprašyti mūsų spau
doje. Trumpoje ateityje para
šysiu daugiau, žinių iš mūsų 
darbaviečių.

Man nesuprantama, kodėl 
draugai nerašo iš dirbtuvių ži
nių ? Mano supratimu, dabar
tiniu laiku daug yra visokių 
nuotykių dirbtuvėse.

Mūsų spaudoje daugiausia 
telpa korespondencijų iš me
nininkų veikimo. Tie kores
pondentai, matyti, mano, kad 
menininkų veikimas yra svar
biausias dalykas lietuviškame 
veikime, ir visai užmiršta apie 
d arbin i n k ų j u-d ė j i mą.

Tikrai žinau, kad dabarti
niu laiku yra didelis bruzdėji
mas vispse dirbtuvėse, tad 
apie tai turime informuoti 
skaitytoj us.

Tikras Unijistas.

Newton, Mass. — Fiore 
d’Antonio užmušė savo 
dukterį Niną, 14 metų, sun
kiai sužeidė jos seserį ir 
pats mėgino nusinuodyti.

iniBiiiBiHoiiiaiiiamoHiaiiiaiiiBiĮiaiiiSHiBiiii

PIRKITE MEDAUS
CHARLES J. ROMAN

(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio vajandoj Lreip- ■ 
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modferniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną* Poplar 4110
♦

Medus Yra Labai Naudingas 
Sveikatai.

Medaus galima gauti pas 
bitininką

P. TUMELį
Kuris turi Bičių Karmą

Farmingdale, L. I.
Taipgi galima gauti medaus

' pas Tumelį namuose:

P. TUMELIS
5849 61st St., 

Maspeth, L. L, N. Y.
lOlllOIIIBĮI HUldllE

BOSTON, MASS.
šio sezono visuomeniška 
kalakutienos, įvyks šį

spalių 18 d., 6 v. v., 318 
Bus ir graži muzikalu 

Dalyvaus svečių ir iš to- 
kolonijų, nes tą dieną 

progresyvių lietuvių lary-

I SO.
Pirmoji 

vakarienė, 
šeš adienj, 
Broadway, 
programa, 
limbsnių kolonijų, nes 
įvyksta progresyvių lietuvių 
bosi konferencija. Rengia LLD mo
terys ir kviečia visus atvykti. 
Rengėjos. (241-242)

BRIDGEPORT, CONN.
Penktadienį, spalių 17 ' d., įvyks 

visų Laisvės skaitytojų, rėmėjų ir 
progresyvių lietuvių platus susirin
kimas, 7:30 v. v. Liet. Jaunų Vyrų 
salėjo, 407 Lafayette St. Bus apta
riama Liet.
La
te

Kultūrinio Centro ir 
svės vajaus reikalai. Dalyvauki- 
visi. nes turėsime svečią iš Broo

klyn, N. Y., kuris plačiai pakalbės 
viršminetuose reikaluose, tai Jonas 
Gasiūnas. — Vajinipkai. (240-242)

CLEVELAND, OHIO
LLD 15-ta Apskritis minės 400 m. 

sukaktį nuo atspausdinimo pirmo
sios lietuvių kalboj knygos. Taipgi 
bus šokiai prie geros orkestros ir 
kitokių pamarginimų. Turėsime už
kandžių ir įsigėrimų. White Eagle 
Salėje, 8315 Koseiuszko Avė., pra
džią 4 vai. dieną. Įvyks spalilį 19 d. 
Kviečiame visus dalyvauti. — Kom.

(240-241) .

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 19 d., 11 vai. ryto, 3014 Ye- 
mans. Visi nariai būkite laiku, yra 
daug svarbių reikalų aptarti.*1 — 
Sekr. (240-241).

Laisvė kviečia jus į talkų gauti 
naujų skaitytojų, prašo prisidėti prie 
sukėlimo budžeto 1948 metams. *Pa- 
sitąrkite .vajaus reikalu.

_______ _. . .
\ MONTELLO, MASS.

Liuosybės Choras rengia Bazarą. 
Įvyks per du vakarus, spalių 17 ir 
18, Liet. Taut. Namo apatinėj salė
je, pradžia 6 v. v. iki 11:45 v. Bus 
šokiai, su laimėjimais. Turėsime 
valgių, gėrimų. Bus daug gražių da
lykų parodoj, kurio parsiduos že
mom kainom. Įžanga tik 20c, Kvie
čia Rengimo Kom . (240-241)
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Fotografas I
kiu naveikslus familiiii vos.iTraukiu paveikslus familijų, ves

tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame-|| 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

j JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn,

Knmpns Broiidwny (r Stone A.ve. 
Drlo CHauncey St., Broadway Lin# 

Tel. GLenmore 5-0191

k

darbo 
s e k re torius 

Schwellenbach 
kalbėjo CIO unijų suvažia
vime, daugiausiai prieš 
munistus. Po to jis sakė re
porteriams, kad turėtų bū
ti ‘statymais uždrausta ko- 
nįunistams priklausyti dar
bo unijoms. Jis pridūrė, kad 
ir kuklusu nereikėtų priim
ti į unijas.

Suvažiavimas vienbalsiai 
nutarė kovot prieš Tafto- 
Hartley’o įstatymą.

Trečiadienį buvo pakvie
stas suvažiavimui kalbėti 
valstybės sekretorius gen. 

| Marshall.

Boston. — Šalies 
departmento 
Lewis B.

RAMADIER NESIDERI 
SU STREIKIERIAIS

Paryžius. — §ocialistas 
Franci jos premjeras Ra- 
madier pareiškė, kadA val
džia neis į jokias derybas su 
streikuojančiais požeminių 
gelžkelių darbininkais, 
jie . sugrįš darban.

iki

ko- ORAS.—Būsią šilta.

Virš du tūkstančiu suaugu-* 
’ siu užsiregi
■ koleginiamst 
sams Manha

stravo įvairiems 
8 savaičių kur- 
t'tan ir Bronxe.

J--------------------------- -

Matthew 
BUYĄUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Jūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinam

į

GERI PIETOS!
Kada norite geru piety, 

kreipkitės i

Lorimer Coffee Shop
Frank Doniikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisves Name 

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

5 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

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

. 394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

KA DARYTI DĖL SKAUSMŲ
REUMATIZMO

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO. RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS. PODAG
ROS ir t.L, PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gorų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN- ’ 
DOMĄ,) f KIEKI) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lašuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 85.

ilą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

E

S

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS
• IR ALUS

Licensed Undertaker Kanados 
Black Horse Ale

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y..

ENIAIS.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMAD
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. ' BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-M12

j GREEN STAR BAR & GRILL
1 LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias AlusTirooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTAD

459 Grand .Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

1ENI

Brook
Te efonas EV. 4-8698

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Dailv)K.etv., Spalių 16, 1947
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Tikintiesiems 
I Stebuklus

Albertas
Aido

Vasiliauskas
Koncerte

SCSSS

Niekam Netrūko Mėsos 
Antradienį

Protestuos Prieš
Mūsiškius Knygy
Degintojus

Man

Ne kartą išgirsi tartum ir 
gerai apsirokuojančius žmo
nes išmetinėjant, kam, girdi, 
dar neleidžia Lietuvon ato
stogautojų. Jie kaltina už 
tai esamąją santvarką.

Japonijos sostinę Tokio. 
tvarkome mes, amerikiečiai, ’ 
taip vadinami geriausieji. Ta-[ 
čiau tik šiomis dienomis iš ten [ 
sugrįžusi brooklynietė dai-' 
norka ir šokėja Peggy Alex
ander apie tenykštį atsisteigi-: 
mą sakė reporteriams:

‘‘Jie valo griuvėsius i 
daugiau krautuvių yra 
rų.”

Japonijai, esančiai 
gaspadorystėje, niekas 
metinėja, kad per dvejus me
tus neapvalė, neatstatė mies
to, kuriame nebuvo mūšių, iš
skyrus šian ten patekusią 
bombą. Bet išmetinėjama Ta- j 
rybų Sąjungai, kurios tūkstan
čiai miestų buvo visai sunai-1 
kinti, kad ji nepasiruošusi į 
Svetimšalius pasitikti su šam
panu ir dainomis. O tai būtų j 
stebuklas, ko niekad nebuvo ir ■ 
dabar nėra. T—as.

Lankėsi Katrina 
Žukauskienė

ir jau : 
atda-

mūsų
neiš-

Spalių 14-tą mus atlankė 
Katrina Žukauskienė, dienraš
čio Laisvės žymioji vajininkė. 
Atvyko vežina geroku žiups
niu prenumeratų.

Žukauskienė sakėsi norėjų- j 
si šiemet pailsėti, bet kad į 
nebuvo užimančių jos vietos, 
ji vėl likosi. Prie to, jos sū
nus Robertas žadėjęs jai pa- į 
gelbėti, bent nuo auto vaira- j 
vimo • paliuosuoti. Praėjusį | 
sekmadienį jau abu dirbusiu [ 
—gerai ir daug dirbusiu, 
net kelioliką prenumeratų 
nu kartu atvežė.

Sėdėjimu Reikalauja 
Sugrąžinti į Darbą 
Pravarytuosius

ALBERTAS VASILIAUSKAS

RK J

Albertas, kaip ir jo brolis ■ 
i Alekas Vasiliauskas, yra vie-‘ 
1 nas iš gana atsižymėjusių tarp , 
lietuvių dainininkas. Albertą j 
paskutiniu laikotarpiu jau ke
lis kartus girdėjome dainuo
jant Laisvės radijo programo- 

| se. Jis už tą dainavimą su-! 
■ silaukė labai prielankių ko- 
į mentami ir sveikinimų. Dabar Ldienį, spalių 18 d., 6:30 vai. 
! Albertas sutiko patarnauti vakaro, Lietuvių Amerikos Pi- 
' Aido Chorui. Choras už tai‘ liečiu Klubo salėje 
1 jam dėkingas, o atsilankiusi į 
I Aido Choro koncertą publika 
i bus, kaip ir visuomet, ‘jo dai- 
I navimu maloniai paveikta.

Apart Alberto Vasiliausko, kviečia atsilankyti.

Aido Choras dar duos 
mą programą :

Dainuos visas Aido Choras 
ir jo grupės—duetai, kvarte
tai, ir tt.

Gros Vyturėlio Ansamblis;
Lilija Bastytė dainuos solo; 
šokiai prie geros orkestros. 
Koncertas bus jau šį šešta-

seka-

280 Uni
on Avė., Brooklyne. įžanga 
į koncertą tik 75c.

Visus Brooklyne ir apylin
kės lietuvius Choras maloniai 

A. C. K.

tad j 
vie-

pir-

niekam, 
netruk o.

Praėjusį antradienį, antrąjį 
iš eilėse be mėsos, ' bučeriai 
sakosi biskelį mažiau apyvar
tos turėję. Tačiau 
kas norėjo, mėsos
Kompaniškose bučernėso stoi
kai ir viskas buvo išdėta sti
klinėse šėpose, kaip paprastai.

Restoranuose, kur parduo
damas. gatavas valgis, buvo vi
saip. Vienuose galėjai gauti 
tik paukštienos ir galvijienos 
smulkmenų, neskaitomų mėsa. 
Tai jaknos, galvos, uodegos ir 
kiti gabalai — eilinio žmo
gaus kasdieninis maistas. Ki
tuose kalakutieną ir kitokią 
paukštieną davė vietoje stoi
ko. .O d'ar kitur ir stoikas 
tebebuvo gaunamas tiems, kas 
turėjo ir tebeturi jo kainą. 
Veršienos kotletų, prieš ugnį 
spragintų “porkčiapų,” stoikų 
galėjai gauti už $2 ir dau
giau.

Atrodo, kad tokiu taupymu 
niekas nesutaupoma arba la
bai mažai sutaupoma grūdų, 
jeigu juos ištikro taupyti rei
kėtų . Net turgaviečių depart- 
mentas sakė, kad po antrojo 
bemėsio antradienio dar per
anksti spręsti pasekmes. Ne- | įvyksiančiame 
simato tam entuziazmo pas [ paties Howard Fast’o, kalbės 
biznierius nei pas vartotojus. į eile žymių autorių, artistų 

Einant nacionalės valdžios 
paraginimu miestų majorams 
skelbti specialus maisto taupy- 
bos programas i]’ sudaryti to 
pravedimui komitetus, New 
Yorko majoras O’Dwyer irgi 
žadėjo ne už ilgo sudaryti 
paskelbti tokį komitetą.

ir

mūsų tab tos 
pasauliui' to
ji stoja ginti

hattan Center, New Yorko, i 
įvyks nepaprastas masinis mi-j 
tingas. Tai tokios pat svar- i 
bos mitingas, kokie įvykdavo j 
1933-194 0 metais, kada Hit-i 
leris ir jo šaika pleškino ug- į 
nyje kalnus geriausių knygų. I

Sunaikinus knygas, kaip ži- j 
nome, sekė visos tautos : pa- i 
vengimas fiziškai ir protišĮkai, ! 
sužvėrėjimas, kruvinas miirša- 
vimas pavergti pasaulį.

Amerikos šviesuomene
darbininkija yra pasiryžiįsios 
nedaleisti tokio 
paniekinimo ii’ 
kios nelaimės, 
mūsų knygas.

Tas mitingas šaukiamas gin- t 
ti Amerikos liaudies pamylėto ! 
Howard Fast knygas, kiįrias 
reakcininkai prakeikė ir pra- 

i dėjo mėtyti iš viešų įstaigų, 
į O neskaitoma, paslėpta ! nuo 
i žmonių knyga praranda Ivor- 
I tę. Gi iš skiepo knygai: ne
rtoji ir iki pečiaus ar laužo.

Amerikos šviesuomenė žjno, 
[kad atakas ant vieno kn(ygų, 
jeigu jos pavyks, seks [ata
kos ant kito, trečio, ant visų 
knygų, turinčių bent kokią vi- 
sumenišką vertę.

Atitinkamai, 16-tos vakarą 
mitinge, greta

Jane Russell, šiuo tarpu labai daug diskusuojamoje fil- 
moje “The Outlaw,” rodomoje New Yorko Broadway 
Teatre. Tačiau Bostono filmu cenzorius uždraudė fil
mą rodyti. Jis sakė: “Janės krūtinė, tarsi perkūniš
kos audros debesis, grūmoja iš pradžių, grūmoja iki 
galo.” Gal būt gerbiamas cenzorius nežinojo, jog esa
ma ir tokių, kurių nega'lima palikti namie stalčiuje. 
Žinant tą merginos laimę ar nelaimę (priklauso nuo 
to, kas kaip j tai žiūri), nėra prasmės dėl to pasmerkti 
filmos. Gaila, kad jos dar neteko matyti, tad negaliu 

patarti, ko verta pati filmą.

Jautis su Gaidžiu 
Apsikeitė Vietomis

ir

i’ vi“ 
I suomenininkų, tarpe tų Angus 
• Cameron, Kenneth Leslie, Ar
thur Miller, A. J. Liebjing, 
Artie Shaw, Rackham Holt, 
Theodore Ward, Albert K|ahn, 
Richard Boyer, Maxine 
Rengia žurnalai New 
ir Mainstream.

Darbininkai ten, be 
suvyks masiniai paremti švie
suomenės kovą už spausqinto 
žodžio laisve.

W[ood.
M asses

abejo

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

8ALSS dėl Bnlių, Koncertų, Bnnkletų, 
Veitnvių, Susirinkimų ’ ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais {taisymais.
KEIURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-S842

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
. , , t 1—2 dienom Valandos: j _ o .I 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Brooklyniečiai pradėjo 
mąjį pokarinio laikotarpio sė
dėjimo streiką New Yorke. 
Apie šimtas darbininkų praė
jusį pirmadienj pasiliko sėdė
ti Industrial Container Corp, 
šapoje, 50th St. ir Second 
Ave., So.‘ Brooklyne.

Sėdėjimą paskelbė protestui 
prieš pravarymą iš darbo li
kos darbininkų.

Sėdėtojams -blanketų, armi
jos lovelių, maisto ir cigaretų 

' pristatė CIO Wholesale and 
Warehouse Workers Lokalas 
65-tas.

Darbininkai sako, kad jiems 
įgriso 
1941 
šytas 
su 75 
dai.
kontrakto, su atstovybe 
lokalą 65-tą, kuri 
algų skalė yra $1 
landa. *

“pro užpakalines duris” 
metais amžiams pasira- 
už juos AFL kontraktas 
centais mokesties valan- 
Jie reikalauja naujo

Dramatiškų Dalyku Dėjosi Piliečių Registracijoje
! du balsavimo d i s t r i k t u s 
1 buvo s u j u n g ę į vieną. 
Tūluose iš tų anksti pri
trūko balotų, kitur pripildė 
registracijos knygą ir dėl to 

•privertė registrants laukti ei
lėje dar ekstra valandas arba 
nueiti šalin nesiregistravus.

Greta informavimo tarybos 
ir pareikalavimo veikti sugrą
žinti balsą tiems piliečiams, 
nuo kurių jis buvo atimtas ne 
dėl jų kaltės, Mrs. Jackson 
taipgi pareikalavo, kad majo
ras O’Dwyer ir generalis pro
kuroras Nathaniel Goldstein 
ištirtų, kas kaltas sudaryme 
tų skerspainių sutrukdymui pi
liečių

Į e j us gal i on patvark y m u i
antradienį valgyti be mėsos, o 
ketvirtadienį be paukštienos 
ir kiaušinių, teko New Yorko 
restauramiose pastebėti 
p e r m a i n i u k ę : A7 e i k 
bar antradieniais 
patiekalu figūruoja
Ir veik visur ketvirtadienį 
gausi “roast beef.”

Tik viena Eastern linija per 
diena iš New Yorko j Wash- ‘ v 1 į
ingtoną išleidžia 34 lėktuvus.

kiti 
nuo 
ap-

Šimtams piliečių kainavo 
j nuo 3 iki 7 valandų stovėji- 
1 mo linijoje, kad’ atlikti savo 
pilietinę prievolę — užsire
gistruoti balsavimams pasku
tinę registracijos dieną, šeš
tadieni. Kai kur eilės išlai
kytos iki 4 valandos ryto, 
kuomet didžiumoje miesto dis- 
triktų stotys užsidarė 10:30, 
užsibaigus registrantams.

šimtai kitų, dėl silpnos svei
katos, daug moterų dėl turėji
mo grįžti pas kūdikius, 
dėl darbo likosi atstumti 
balsavimo biednuomenės
gyventuose distriktuose Bed- 
ford-Stuyvesant sekcijoje.

Dėl to Mrs, A"da B. Jack- 
son. tos susiedijos žymi dar? 
buotoja, darbo partijos kan
didatė į miesto tarybą, parei
kalavo miestavosios rinkimų 
tarybos teikti jiems priklauso
mą progą užsiregistruoti.

Mrs. Jackson sako, kad 
kuomet buvo pastebėtos po 
šimtą ir iki 500 asmenų lini
jos piliečių stovint, buvo te-

per ! lefonuota kartkartėmis į rin- 
pamatinė kimų tarybą, bet toji nieko 
Pper va- nedarė pataisyti padėtį.

Bedford-Stuyvesant sritį su- 
— daro dalys 5-to, 6-to, 11-to,

“GRAŽI, BET BE GALVOS”i 17-to ir 23-čio Assembly dis- 
Tas priežodis visiškai išsi- triktų. Nežiūrint, kad čia la- 

pildė artistui Paul R. Melts- bai daug gyventojų, dėl ne
tik Liūdnai jis pakartojo jįi išaiškintos priežasties, keliose 
rodydamas gulsčios gražuolės | sekcijose č i a šiemet p o 
nebaigtą tapyti paveikslą.; 
Gražuolė jam tarnavusi mo- Į 
dėlių iki jis paveikslą davė-!

t ' dė lig galvos, o tuomet, prisi
taikiusi jo nebuvimo namie 
dieną, dingusi, nešina ir jo pa
liktais apartmente $1,200.
- Kiti bent pusantro tūkstan
čio dolerių, skundėsi jis poli
cijai, bus dingę jo nebaigta
me paveiksle, kurį 'užbaigus 

- jis tikėjęsis gero grašio.

pir- 
sto- 
ne-

nuo registracijos .

MIRE
Julė šeputaitė-Dz'evečkienė, 

6fj metų amžiaus, mirė spa
liu 14-ta diena. Lakewood 
Hospital, New Jersey. Liko 
jos vyras Kazys Dzevečko, sū
nus ir dvi dukterys su šeimo
mis . Velionė gyveno Hobo
ken, N. J.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
f

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868

Valandos: į
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

i

K Apie penki tūkstančiai slau
gių suvyko į penktąją šios 
valstijos Slaugių Sąjungos 
konvenciją Hotel Pennsylva- 
jua^New Yorke.

mažą 
visur da- 
vyriausiu 
vištiena.

SUSIRINKIMAI;
BROOKLYNO moterims
Moterų Apšvietos Klubo susirin

kimas jvyks šio ketvirtadienio va
karą, spalių 16-tą, 8 vai., 419 Lori
mer St., Brooklyne. Kviečiame ir 
ne nares. — Valdyba. (240-241)

Peter Kapiskas

,ą. fflp

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5560

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

, a

Degtines, Vynai ir Alus, j

BEER & AIJES

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

VARTOJO PAŠTĄ
Praėjusį sekmadienį ir 

madienį centralinių pašto 
čių darbininkai ne tik
šventė, bet dar dirbo viršlai
kius ir su pagelbininkais. Jie 
tebeskirstė pundus, kalnais 
užplūdusius paštą dėl buvusio 
ekspreso agentūros darbinin
kų streiko.

Liūdėjęs dėl negalėjimo gau
ti darbo, Arthur Rouse, 45 
metų, buvęs* keltuvo operato
rius, rastas pasikoręs apart- 
mentiniame name, 1129 Blake 
Avė., Brooklyne.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savinjnkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Paul Paistas Funeral Home,
I INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonupkite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

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

$
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Į Sofa Cushions-Paduškos [
i PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS Į

Už $3.75 KIEKVIENA !

Į Sėdynių Dugnai |
i PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE i
1 Už $12.00
j šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. Į

J

E

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom KaVnom.

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 Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. DailyJKetv., Spalių 16, 1947
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