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Yėl apie Chicagiečius.
Kai Žinios Virsta Apgavyste. 
Iš Moterų Padaro “Vyrus.” 
Prostitutės ir Moralybė.

Rašo A. BIMBA

Demokratinio Lietuvių Cen
tro sekretorius skundžiasi, 
kad su chicagiečiais negalima 
susikalbėti dėl lietuviškos 
knygos parodos. Rašo vienam, 
rašo antram, trečiam ir ket
virtam, o jie sau gražiai tyli!

Kur jau kur, bet Chicagoje 
lietuviškos knygos paroda tu
rėjo būti jau seniai suruošta. 
Tiek ten lietuviško svieto, 
tiek ten lietuviškų organizaci
jų!

Už tokį apsileidimą drau
gai negali tikėtis jokio atlei
dimo.

Prašoma yra Lietuviy Lite
ratūros Draugijos apskrities 
vadovybė pasiimti ant savęs 
ta garbingą atsakomybę. () 
tie draugai, kurie nė į laiškus 
neatsako, tegul sau ramiai pa- 
mieg’a.

★ ★ ★
štai žinia iš Tarybų Lietu

vos, garsiai ir plačiai net ant 
pirmo puslapio paskelbta Gri
gaičio Naujienų (spal. 9 d.) : 
“Į Kelmės grūdų priėmimo 
punktą varva vanduo.”

Ar ne baisu: stogas pra
kiuro ir vanduo pradėjo var
vėti. Visas Naujienų štabas 
išsigando.

★ ★ ★
Bet štai aną dieną paimu 

“shower bath.” Atlekia mo
teriškė iš apatinio buto ir pra
deda rėkti, kad jos bute tikras 
patapas ištiko, per lubas van
duo užtvino!

Ir po šiai dienai landlordas 
mūsų “showerio” nepataiso ir 
mes negalime “shower” imti.

Ar nepasiuto Amerika!
Jei kas nors Lietuvoje iš 

to padarytų pirmo puslapio 
žinią ir prakeiktų visą Ame
riką, kaip Naujienų - štabas 
prakeikia visą Tarybų Lietu
vą, ką mes manytumėme apie 
tokią spaudą?

★ ★ ★
štai kita apgavystė su ži

niomis. Egypte iškilo kokia 
ten cholera. Daug žmonių 
miršta. Pereitą sekmadienį 
visokio padorumo netekęs ra
dijo .komentatorius Walter 
Winchell pareiškė, jog jis gir
dėjęs, tik girdėjęs, . kad 
Tarybų Sąjungos bolševikai 
atvežę Egyptan ir užleidę ant 
žmonių tos choleros mikrobus 
ar bakterijas.

Įsivaizduokite, ką pagalvos 
apie bolševikus to niekšo 
klausytojai!

Tuo tarpu faktas yra, kad 
Tarybų Sąjunga, išgirdus apie 
tą nelaimę Egypte, tuojau pa
siuntė visą milijoną vienetų 
skysčio čiepijimui nuo tos cho
leros. ‘Jokia kita šalis i taip 
greitai ir tokiu mastu nepasi
skubino egyptiečiams pagal
bon !

★ ★ ★
O štai tikras stebūklas. New 

Yorko Memorial Hospital žy
mus gydytojas Dr. Adair sa
ko, kad vyriškų hormonų pa
galba galima išgydyti motery
se vėžio ligą! Ir galima, gir- 
•di, išgydyti net tuomet, kuo
met liga jau būna paskuti
niam laipsnyje. Tai buvę iš
bandyta ant keleto moterų ir 
viskas pavykę ktfopuikiausia.

Nelaimė tik tame, kad vy
riški hormonai moteris paver
čia “vyrais”: tuojau jos apže- 
lia barzda ir ūsais!

Chiang Kai-šeko Chinijoje 
prostitucija yra legalus ir 
“garbingas” jaunų merginų 
užsiėmimas . Geroji valdžia 
rūpinasi apsaugojimu jų nuo 
lytiškų ligų. Yra mokyklos, 
laikomos pamokos, kaip pa
žinti sugedusius vyrus ir jų 
neprisileisti.

Bet Peipingo mieste per vie
ną tokią pamoką, kaip prane
ša The New York Times, ki
lo prostitučių revoliucija. Gy
dytoj as-mokytojas, girdi, ant
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CIO Suvažiavimas Ragina 
Išlaikyt 3-jų Didžių j y 
Talkininkų Vienybę

i CIO Pasmerkė Politines Pašalpas Kitiem Kraštam; Išstojo 
Prieš Verstiną Rekrulavimą; Reikalauja Nusiginklavimo
Boston. — Visuotinas 

CIO unijų suvažiavimas, 
pasiklausęs valstybės sek
retoriaus Marshallo kalbos, 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
netiesioginiai kritikuoja ir 
Marshallo planą dėl vakari
nės Europos. (0 komerci
niai laikraščiai ir radijai 
skelbė, kad suvažiavimas, 
girdi, “vienbalsiai ir entu
ziastiškai užgyrė” užsieni
nę Trumano-Marshallo po
litiką.)

Marshallas ragino remti 
jo planą vakarinei Europai 
šelpti ir stiprinti, esą, prieš 
“diktatūros” pavojų. Nors 
jis vardų neminėjo, bet visi 
suprato, jog Marshallas 
kalba prieš Sovietų Sąjun
gą ir komunistus.

Rezoliucija
Po Marshallo kalbos vien

balsiai priimta, suvažiavi
mo rezoliucija neįvardina 
Marshallo plano, bet užgi- 
ria “sveiką programą poka
riniam atkūrimui” ūkio ir 
pramonės įvairiuose kraš
tuose. Rezoliucija sako:

“Maistas ar kitokia para
ma neturi būti duodama 
kaip įrankis varžyti suvar
gusių žmonių laisvę, nepri
klausomybę ir savivaldą; 
parama taip pat neturi bū
ti duodama pilietinio karo 
liepsnoms labiau išpūsti.

Vykdyt Roosevelto 
Politiką

“Šios šalies žmonės pir
mojoj vietoj reikalauja 
įvykdyti pamatinę mūsų ve
lionio prezidento Roosevel
to politiką —išlaikyti vie
nybę tikslų ir veikimo tarp 
didžiųjų karinių talkinin
kų — Jungtinių Valstijų, 
Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos — Jungtinėse Tautose. 
Mūsų žmonės reikalauja 
taikos. Jie kuo griežčiau
siai smerkia grąsinančius 
pranašavimus, būk karas 
neišvengiamas .. .
Nesekt Hooverio Pėdomis

“Maistas neturi būti var
tojamas kaip politinis gin
klas. Hooveris vartojo mai
stą kaip ginklą užsienyj po 
ano karo ir tuo pačiu laiku 
jis triuškino darbo unijas 
namie. Tas pats Hooveris

ŠAUDO EGIPTO 
STREIKIERIUS

Kairo, Egiptas. — Strei
kuoja 30,000 audėjų - ver
pėjų. Policija užpuolė jų 
demonstraciją, 5 nušovė ir 
kelis tuzinus sužeidė.

dabar padeda vėl atsteigti 
Vokietijos jėgą.”

CIO rezoliucija toliau ra
gina vykdyti Potsdamo su
tartį; ’ apgailestauja per 
tankų veto vartojimą Jung. 
Tautų Saugumo Taryboje; 
užgiria Pasaulinę Darbo 
Unijų Sąjungą; smerkia 
planus dėl verstino kariuo
menėn ėjnimo taikos lai
kais; šaukia valstybes nusi
ginkluoti, ragina įvesti sė
kmingą tarptautinę atomų 
jėgos kontrolę ir 11.

Kita CIO suvažiavimo 
priimta rezoliucija pasmer
kia kongresmanų Ne-Ame- 
rikinių Veiksmų Komitetą 
ir šaukia amerikiečius gin
ti pilietines savo teises.

Viesulas Sugriovė Daug 
Namy 3-se Valstijose

i.......................... ..

Savannah, Ga. — Viesu
las su 100 mylių smarku
mu valandai padarė iki $1,- 
500,000 nuostolių pajūri
niuose ruožtuose Georgijos, 
South Carolines ir North 
Carolines valstijų. Viesu
las ‘sunaikino daug namų, 
sugriovė vieną bažnyčią ir 
apardė kitą, nunešė stogus 
keliems fabrikams ir vie
nam bankui, sulaužė lan
gus šimtams namų, išrovė 
tūkstančius medžių ir su
ardė telefonų ir telegrafo 
linijas. Griūdami, medžiai 
užmušė bent vieną žmogų.

Viesulas, palaipsniui 
silpnėdamas, pasuko į šiau
rės vakarus.

Priedas General Motors 
Fabriką Prižiūrėtojams •

Detroit. — 15,000 darbi
ninkų, General Motors au
tomobilių fabrikų prižiūrė
tojai, gavo algos pakėlimą 
po penktuką valandai. Tas 
penktukas yra priedan prie 
pusdvylikto cento valandi
nio algos pakėlimo, kurį vi
si General Motors darbi
ninkai, CIO unijistai, lai
mėjo praeitą pavasarį. Ta
da jie taipgi išgavo tris sa
vaites apmokamų atostogų. 
General Motors turi 90 fa
brikų visoje šalyje.

KUNIGAS NUTEISTAS 
UŽ DVI PAČIAS

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

TURIME $42,000; DAR REIKIA $33,000
Sekami asmenys užvakar prisidėjo su pinigine [pa

galba įsigijimui Lietuvių Kultūrinio Centro:-
PASKOLOMIS:

Jurgis ir Juzė Žilinskai, New Britain, Ct. $2,000.00 
M. ir E. Liepai, Brooklyn, N. Y.------ .’-----2,000.00

Tadas Kaškiaučius, Newark, N. J.---------- 1,000.00
ŠERAIS:

Ann Stellman Eicke, Orange, N. J.------------ 100.00
Jurgis ir Juzė Žilinskas, New Britain, Conn. _ 100.00
The American Lithuanian Ctenter----------- 100.00
Joseph Ruseckas, Brooklyn, N. Y.----------------- 75.00
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.----------------- 50.00
Tadas Kaškiaučius, Newark, N. J.------------ 50.00
Violet & Stanley Kuzmickas, Shenandoah, Pa. 50.00 
Kazys ir Agota Naravas, Shenandoah, Pa.----- 50.00
Peter Anuškevičia, Newark, N. J.--------------- 50.00
ALDLD 2-ros kp. Moterų Sk., So. Boston, Mass. 25.00 
Shenandoah, Pa.__ ______________ 25.00

Miškeliūnas, Newark, N. J._____________   25.00
Anna Kazakevich, Brooklyn, N .Y.___________ 25.00

Kai kurie asmenys, perką Lietuvių Namo Bendro
vės šėrus, dėl tam tikrų priežasčių nenori, kad jų var
dai būtų laikraštyj skelbiami, tad vieton jų vardų, 1 • i • •• Ames dedame vardą miesto, kuriame jie gyveno: Aną 
4ieną ,pav., buvo “Stamford, Conn.,” vakar buvo “Lin
den, N. J.,” šiandierį yra “Shenandoah, Pa.”

Kiekvienas asmuo,! kuris nenori, kad jo vardas ir 
pavardė būtų paskelbti, siųsdamas savo pinigus, turi 
tai pastebėti mums, o mes neskelbsime.

Dar i Reikia $33,000! |
Kaip matome, mes jau peržengėme vidurį —, jau 

turime daugiau negu pusę reikiamosios sumos—$75,- 
000.00.

1 Dar turime sukelti, ligi lapkričio 1 d. $33,000.00!
I Atrodo, kad mes tai padarysime.
Prašome mūsą priėtelius ir draugus įsigyti juo dau

giau Namo Bendroves'serų. Įsigykite kas po kiek gali
te, — kaip galima daugiausiai. Bet tegu nebus nei 
n b laisviečio, kuris neįsigytų bent vieno šėro už

I Kiekvienas pažangus, progresyvus žmogus turi 
tapti savininku’Kultūrinio Lietuvių Centro.

Rytoj pateiksime daugiau įdomių žinių.
Laiškus ir pinigus—už šėrus ir paskolas—siųskite: 

Home for Litdiuaniart Workers, 427 Lorimer St.,
Brooklyn 6, N. Y.

vie-

pa-

LAWRENCE, MASS., LABAI SVARBUS 
SUSIRINKIMAS ŠJ SEKMADIENĮ

Labai Svarbus Susirinki
mas Sekmadienį

Sekmadienį, spalių 19 d 
3 vūl. po pietų, Maple Par
ke, bus labai svarbus i susi
rinkimas. Jis svarbus tuo, 
kad ir mes lawrencieciai 
negulime pasilikti nuo kitų 
kolonijų nesusirinkę ir vi
si bendrai nepasitarę, kaip 
ir kiek mes prisidėsime su 
pagalba dienraščiui Laisvei 
įsigyti didesnę, tinkamesnę 
patalpą, kuri ne vien patar
naut Laisvei šiuo laikų, bet 
dar pasiliks jaunajai kar
tai, kuri . buriasi aplink 
Laisvę, LDS ir kitus mūsų

darbininkiškus centrus.
Matome spaudoj, kad mū

sų draugės ir draugaji ki
tose kolonijose jau laiko su
sirinkimus ir juose tą 
klausimą aptarę, priglau
džia savo petį prie to dide
lio ir prakilnaus darbo. 
Mes, lawrencieciai, tą patį 
padarykime, skaitlingąi su
sirinkdami sekmadienį 
visų mūsų suėjimas į

, Tik 
ben-

Amerika Šimtais Milionų 
Dol. Remia Dešiniuosius 

Francijos Rinkimams
Trumano Valdžia Bijo, Kad Kairieji Nelaimėtų Francijos 

Miestų Valdybų Rinkimų Ateinantį Sekmadienį
Washington. — Jungtinių 

Valstijų valdžia stengiasi 
greitai doleriais paveikti 
francūzus, kad Francijos 
miestų rinkimuose spal. 19 
d. balsuotų už dešiniuosius 
socialistus ir klerikalus 
prieš komunistų - kairiųjų 
kandidatus. Washington© 
valdovus sunervino Romosi 
miesto rinkimai, kur liau
dies blokas vadovaujamas 
komunistų ir socialistų, ga
vo daugumą balsų. Amerika 
todėl doleriais skubotai sti
prina Francijos socialistų 
Ramadiero valdžią, kad ne
atsitiktų taip, kaip Romos 
rinkimuose.

Amerika paskyrė $50,-

Pakilo Nauja Streiky 
Banga Francijoj

Paryžius. — Prekiniai 
marininkai ir laivakroviai 
ketvirtadienį paskelbė vi
suotiną streiką Francijos ir 
Alžyrijos uostuose; reika
lauja 15 nuošimčių daugiau 
algos. Gręsia streikuoti Ge
ležinkeliečių Unija, jeigu 
valdžia gPeit neduos algos 
priedų. Tęsiasi Paryžiaus 
auto-busų ir požeminių ge
ležinkelių streikas. Valdžia 
pašaukė kareivius su 800 
karinių trokų žmonėms iš
vežioti. Bet 95 nuošimčiai 
paryžiečių pėsti ėjo į rašti
nes, fabrikus ir parduotu-
ves.

Valdžia pridėjo 11 nuo
šimčių algos elektros ir 
so darbininkams; todėl 
susilaikė nuo streiko.

Moteris Siūlosi Karti 
Japonus Kriminalistus

ge-
jie

rkti nupuolu- 
•iniams Franci
us frankams.

000,000 p 
siems popie 
jos pinigą 
Valdinis Amerikos Ekspor
to - Importo Bankaą praei
tą pirmadienį pranešė, kad 
leidžia Francijai gauti 
$180,000,000 liekamų pini
gų iš 1946 metais žadėtos 
650 milionų paskolos. Be 
to, bus Francijai paskirta 
stambi dalis 330 milionų 
dolerių aukso, kurį ameri
konai karo 
nuo nacių.

Francūzų
gaut ir dalį 125 milonų do
lerių, kuriups Amerika ka
ro metu užgrėbė kaip prie
šų nuosavybę.

metu* atgriebė

valdžia tikisi

Philip Murray Pasmerkė 
Daily Workerio Pardavi

nėtojų Užpuolikus

Boston. — CIO unijų ge- 
neralis pirmininkas Philip 
Murray nuo CIO suvažiavi
mo pagrindų pasmerkė 
tuos dešiniuosius delegatus, 
kurie apmušė komunistinio 
dienraščio Daily Workerio 
pardavinėtojus Cliffordą 
Grozierą ir Herbą Zimmer- 
maną. Jiedu ir vėl parda
vinėja tą la kraštį prie vieš
bučio, kur laikoma CIO su
važiavimas.

lentos pradėjo“ kreida piešti, 
kaip viskas atrodo. Prostitu
tės pradėjo protestuoti, kad 
tai negražu ir nemorališka, 
reikalavo tuojau nutrinti. Kai 
mokytojas nepasiskubino jų 
reikalavimą išpildyti, jos su
kėlė tokias riaušes, jog mo
kytojas vos spėjo gyvas pa
sprukti.

Taip ir sakoma: “Genys 
margas, o svietas dar mar- 
gesnis.”

Devizes, Anglija. — Epi- 
skopalu bažnyčios kunigas 
Charles H. C. Lamb, 36 
metų, tapo nuteistas 18 mė
nesių kalėti už dvipatystę. 
Turėdamas vieną pačią, jis 
vedė kitą, armijos tarnau
toją Joaną Boddie, kuriai 
įtaisė ir kūdikį. Tuomet 
kun. Lamb buvo anglų ka
riuomenės kapelionas. Teis
me jis sakė, jog buvo “pra
radęs atmintį,” kada susi
tuokė su antrąja. x

Rumuny Karalius Giria 
Soviety Politiką

drą susirinkimą galėš tin
kamai šį klausimą aptarti 
ir pavyzdingai mūsų kolo
niją atžymėti.

V. Taraskiene, 
________LLD, 37 kp. sįekr.

Angly Vyskupų Kivirčai 
Dėl Biblišky Stebuklą

SL Louis, Mo. — Mary 
Mingis siūlėsi kart nu
smelktus Filipinuose japo
nus karinius kriminalistus. 
Ji norėtų atkeršyt jiems už 
tai, kad japonai nužudė jos 
pusbrolį, majorą Geraldą 
H. Hoffmaną. Į japonų ko- 
rikes Mary pasisūlė, kuo
met karinis amerikonų tei
smas paskelbė spaudoje, 
kad negali gaut korikų nu- 
smerktiesiems. Mary tar
nauja kaip armijos inžinie
rių korpuso knygyno virši
ninkė.

New York. — Bendix 
lėktuvų korp. per 9 mėne
sius pelnė $7,127,044.

ORAS.—Būsią Šiltoka.

Bucharest. — Rumunijos 
karalius Michaelis, atidary
damas seimą, pareiškė, jog 
Rumunijos draugiškumas 
Sovietų Sąjungai “yra ir 
bus pagrindas užsieninei 
rumunų politikai.” Jisai 
sakė: “Rusija yra nuolatinė 
gynėja taikos, demokratijos 
ir tautų nepriklausomy
bės..” Seimo nariai karštai 
sveikino karaliaus pareiš
kimą.

London. — Anglų epi- 
skopalų vyskupas E. W. 
Barnes parašė knygą “Kri
kščionybės Atsiradimas,”
kurioje atmeta tūlus evan
gelijų stebuklus ir vhdina 
juos tik “dvasiniai naudin
gomis pasakomis.” Tą ste
buklų - užgineijimą sįerkė 
Canterbury’© arkivyskupas
Geoffrey Fisher, kalbėda
mas episkopalų bažnyčios 
suvažiavime Westminktery-

Washington. Sakoma, 
Trumanas gal šauks specia- 
lę kongreso sasiją.

je. Arkivyskupas sakė: Jei
gu Barnes netiki evangeliš- 
kais stebuklais, tai turėtų 
apleisti vyskupo vietą. Vys
kupas Barnes atsakė, jog 
mokslas neranda ir nepri
pažįsta stėbūklų; be to, ste
buklingos istorijos atšalina 
daug jaunų žmonių nuo ba
žnyčios.

Įkalino Adv. Josephsoną už 
Ne-Amerikinio Komiteto 

“Paniekinimą”
New York. — Federalism 

teismas nuteisė komunisfą 
advokatą Leoną Joseph
soną vienus metus kalėti ir 
$1,000 pabhudos sumokėti 
už tai, kad Josephsonas ne
sutiko atsakinėti į kongre
so Ne-Ameųikinių Veiksmų 
Komiteto klausimus. Tuom, 
girdi, Josephsonas “panie
kinęs kongresą.” Teisėjas 
Coxe atmetš prašymą pa
leisti Josep 
tą iki apeliacijos teismo.

nsoną už užsta-

eist iš Kalėjimo 
: nužudė kūdikį

Pataria Pa 
Tėvą, kuri< 

Kaipo Beproti
Boston. -I— Mass, valsti

jos pataisų
J. Paul Doy^e patarė guber
natoriui R.
kad dovanotų bausmę tur
čiui advokatui J. F. Noxo- 
nui. Advokatas įkalintas iki 
gyvos galvos už tai, kad 
elektrine srove nužudė sa
vo 6 mėnesių sūnų. Vaikas, 
ištiktas kūdikių paraly
žiaus, buvęs pusprotis arba 
beprotis. Todėl 'tėvas iš gai- 
laširdystės lį numarinęs.

komisionierius

F. Bradfordui,

Lake Success, N. Y. — 
Jugoslavų ir Čechoslovaki- 
jos delegate 
mest Ame 
nuolatinę Ji 
m o komisiją

ai reikalavo at- 
it’ikos siūlomą 
ungt. Tautų sei-

San F r ar 
Federacijos 
paskyrė $1, 
nei kovei pi 
ley’o įstatymą.

cisco. — Darbo 
suvažiavimas 

000,000 politi
nes Tafto-Hart-
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Rymo Municipaliniai Rinkimai
Demokratijos priešai labai daug tikėjosi iš Rymo 

miesto rinkimų, kurie įvyko pereitą sekmadienį. Jiems 
dabar tenka skaudžiai nusivilti. Klerikalai, kuriems va- 
dųv^uja de Gasperi, žadėjo kairiąsias partijas nušluoti 
nuo žemės paviršio. Bet kairiosios partijos atlaikė savo 
pozicijas ir dar keletu tūkstančių balsų skaičių padidino.

Liaudies Blokas, kurį sudaro Komunistų Partija, 
Socialistų Partija, Akcijos Partija ir Demokratų Darbi
ninkų Partija, laimėjo 208,126 .balsus prieš Krikščionių 
Demokratų partijos 204,007. Dešinieji socialistai, kurie 
atskilo nuo Socialistų Partijos ir išstatė savo sleitą, tega
vo 24,917 balsų. Miestą, žinoma valdys Krikščionių De
mokratų Partija, nes ją rems monarchistai ir kitos deši
niosios partijos, kurios rinkimuose gavo po keletą desėt- 
ku tūkstančiu balsu. V L 4.

Šitie municipaliniai Rymo rinkimai turi didelės svar
bos visoje Italijos politinėje padėtyje. Tai pirmieji rinki
mai po to, kai komunistai ir socialistai tapo išmesti iš 
valdžios. Paskutiniais keliais mėnesiais buvo padarytas 
į žmones nesvietiškas spaudimas iš užsienio. De Gasperi 
buvo Amerikoje ir parvažiavęs pasakojo, kad jeigu Ita
lija pateks kairiesiems, tai iš Amerikos Italija negaus 
nė kąsnio duonos! Jis sakė, kad tiktai krikščionių demo
kratų partijos Viešpatavimą Amerika pripažįsta ir re
mia.

Dar vienas* dalykas svarbus. Rymas nėra industrinis 
Italijos miestas. Jo gyventojai daugumoje susideda iš 
biznierių, valdžios tarnautojų, studentų ir ofisų'darbi
ninkų. Italijos stambieji pramonės miestai randasi šiau
rėje. Todėl, suprantama, komunistų ir socialistų įtaka 
Ryme da'ug mažesnė, negu industriniuose centruose. Už 
tai šis kairiojo bloko pasirodymas yra juo ryškesnis. Tai 
negali nejausti de Gasperi ir jo užsieniečiai globotojai. 
Jie jaučia, kad jeigu dabar įvyktų visos šalies rinkimai, 
klerikalų viešpatavimui būtų padarytas galas.

Francūzijai Paskola
Francūzijos vyriausybė desperatiškai šaukėsi prieš 

rinkimus Amerikos paramos. Ji grūmojo Amerikai^ kad 
jeigu premjeras Ramadier negaus greitos ir didelės pa
skolos, tai komunistai nusineš rinkimus!

Dabar' Washingtonas praneša, kad ant greitųjų 
Francūzijai suteikiama 93 milijonų dolerių paskola. Tai 
aiškus mūsų vyriausybės pasimojimas paveikti Francū
zijos balsuotojus.

John L. Lewis ir Darbo Federacija
Šimtu procentų turime paremti John L. Lewiso pozi

ciją kovoje* prieš Taft-Hartley įstatymą. Jis laikosi kie
tai ir. gerai. Amerikos Darbo Federacijos Pild. Taryboje 
jis atsisakė pasirašyti anti-komupistinį afideivitą ir tuo 
privertė visą Tarybą nesirašyti.

Tuo pačiu klausimu tarpe jo ii* kitų vadų iškilo kova 
, Federacijos konvencijoje. Tiesa, National Labor Rela
tions Board patvarkė, kad Federacijos ir CIO viršinin
kams nėra reikalo pasirašyti afideivitą, kad jų unijos ga
lėtų prieiti prie Boardo. Bet Federacijoj? yra apie du 
šimtai tūkstančių narių, kurie priklauso prie taip va
dinamų “federalių lokalų” ir randasi tiesioginėje Fede
racijos Pild. Tarybos vadovybėje. Jeigu šitie lokalai no
rės prieiti prie Boardo, visa Taryba turi pasirašyti afi
deivitą. Bet Lewis atsisako pasirašyti.

Green sugalvojo planą, kaip Lewisą apeiti ir apgauti. 
Jis pasiūlė konyencijai perorganizuoti visą Pild. Tary
bą. Iki šiol ji susidėdavo iš prezidento, trylikos vice-pre- 
zidentų, iždininko ir sekretoriaus. Lewis yra vienas iš tų 
trylikos vice-prezidentų ir tuo būdu skaitosi Federacijos 
viršininku. Konvencijai pasiūlyta vice-prezidentų armi
ją sumažinti iki vieno. Tuo būdu valdžios ir įstatymų 
akyse Federacijos viršininkais skaitysis tiktai preziden
tas, vice-prezidentas, iždininkas ir sekretorius. O visi jie 
sutinka afideivitą pasirašyti. Lewis pasiliks tiktai pa
prastu Pildomosios Tarybos nariu be vice-prezidento 
garbės ir titulo!

Konvencija šį planą priėmė’. Lewis kalbėjo prieš ir 
griežtai protestavo, bet jo balsas pasiliko balsu girioje.

Green, Woll ir kitų vadų pozicija nepateisinama. Jie 
žodžiais neva‘kovoja prieš Taft-Hartley įstatymą, 
darbais parodo reakcijonieriams, kad jie ištikimai 
įstatymo potvarkius vykdys gyveniman. '

bet 
to

Kas Ką Rašo ir Sako
LIETUVIŠKI BIZNIE
RIAI PABĖGĖLIUOSE 
VOKIETIJOJ

Prieš tūlą laiką (rugp. 
30-31 d.d.) Schweinfurte, 
Vokietijoj, įvyko lietuviškų 
pabėgėlių žurnalistų suva
žiavimas. Pasak A. Jankū
no (“Draugas”' š. m. spal. 
10 d.) dalyvavo 72 žurnali
stų “sąjungos” nariai ir 25 
svečiai. Žinoma, tarp narių, 
ten esama tik pasivadinusių 
žurnalistais. Kiti,"kad ir pa
tyrę žurnalistai, sėdi be 
darbo, nes, Jankūno lūpo
mis, jie “neprileidžiami re
dakcijose dirbti.”

Ir A.’Jankūnas skundžia
si, jog pabėgėlių laikraščiai, 
apart dviejų, yra leidžiami 
biznierių ir šie neprisiima 
žurnalistų į savo redakcijų 
štabus. Tie laikraščiai biz-; 
nierių leidžiami ir “bizniu 
pagristi.”

Vadinasi, pabėgėlių tarpe 
atsirado biznierių, kurie da
ro gražų biznį iš. pačių pa
bėgėlių, leisdami jiems laik
raščius.

Tur būt ne vieną tūkstan
tėlį dolerių šitie biznieriai 
yra gavę iš Amerikos šalpų 
dorotojo, kuriems pinigus 
sudeda suklaidinti katalikai 
darbo žmonės.

TAI IŠMINTIS!
Klerikalų^“Draugo” Arū

nas rašo iš Paryžiaus, būk 
dėl neseniai įvykusios Len
kijoje devynių europinių 
kraštų komunistinių parti
jų konferencijos Franci jos 
reakcininkai “galės nu
braukti didelį skaičių balsų 
komunistams iš naivių žmo
nių tarpo...” Toliau: “Tuo 
įrodyta; kad' prancūzų ir 
italų komunistai ateityj ne
begalės įeiti j bendrą vy
riausybę su kitomis parti
jomis...”

Tokiomis nesąmonėmis 
Arūnas maitina klerikalų 
laikrašč 
kad n<

cio skaitytojus. O 
__ „esąmonės būtų dar 
kvailesnės, tai jis prideda: 

I “Naujojb Kominterno at
naujintojai Ždanovas ir Ma
lenkovas Rusijoje yra žino
mi kaip aršiausi komuniz
mo vadai...”

Jeigu jie Rusijoje, žino
mi “aršiausiais, 
juos par 
konferen

Keista 
toki drą 
kus, apie; kuriuos jie neturi 
mažiausios nuovokos! -

tai kaip 
tija galėjo siųsti 
cijon? !...
. labai kęsta, kai 
.šuoliai rašo daly-

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUCIUS. M'. D.

Newark, N. J530 Summer Ave.
Tel. Humboldt 2-7964

IMKITE PO LAŠĄ 
IODINO

Jau daug metų, kaip 
vis patariu imti po lašą

as
jo

"Laitai, Vadovaujami Asilų
Šį biblijinį posakį Josi biblijinį posakį John L. 

Lewis pritaikė Amerikos 
Darbo Federacijos nariams 

Narius jis 
adus,

Maitinsime Buvusius Priešus, Badu 
Marinsime Buvusius Draugus

Iš Amerikos yra išgabenama daug maisto. Jis paten
ka į' įvairius pasaulio kampus. Kiekvienas sutiks, kad 

• daugiausia paramos ir pagalbos reikėtų siųsti tiems 
kraštams, kuriuos naciai ir japonai buvo okupavę ir api
plėšė. Tie kraštai kariavo su mumis prieš bendruosius 

priešus. <
Bet vyriausybės raportai parodo, kad apie 40 procen

tų mūsų gabenamo užsienin maisto atiteks kaip tik tiems 
kraštams, kurie prieš mus kariavo ir k,urie kitus kraš
tus apiplėšė. Daugiausia tenka kaip tik tiems patiems 
vokiečiams, kurie daugiausia kraštų nuteriojo ir prieš 
kuriuos kovoje daugiausia kraujo buvo pralieta. Iš vi-

' dino tinktūros. Patardavau 
ir patariu nuolatai vartoti 
iodiną, ar tu sveikas ar li
gotas.

Daugelis tebeima iodiną, 
vis po 1 lašą kas diena arba 
kas antra diena. Kiti varto
jo tūlą laiką, paskui pame
tė. O vėl kiti gal tik kada 
nekada lašelį paima. , O imti 
iodiną reikia. Patartina im
ti visiems.

Tai kam jo reikia, to io
do, arba iodino? lodo būti
nai reikia skydinei (tiroidi
nei) liaukai, kad ji gerai 
savo pareigas eitų. lodąs ir 
jo druskos yra mineralas, 
taip kaip ir geležis, kalkės, 
fosforas, sodijus, magnezi- 
ja, varis. Šitų mineralų yra 
žemėse, dirvožemėj, bet ne
pakankamai, ypač iodo yra 
žemėse permažai. Ypač ma
žai tėra iodo Didžiųjų Eže
rų juostoj, ir todėl tenai 
dažnai pasitaiko 
(“goiteriai”). -

Kai žemėse permažai io
do,. tai' visos daržovės, vai
siai, žolės ir bet kokie au
galai — javai turi perma
žai iodo. Permažai iodo tu
ri ir mėsa ir žuvys, nes gy
vuliai permažai gauna iodo 
su savo pašaru.

Dėl stokos iodo maiste 
ilgainiui apsilpsta skydinė 
liauka (“thyroid gland”). 
Kūdikiui arba vaikui tatai 
blogai veikia visą organiz
mą. Kūdikis atrodo buka
protis, neauga gerai, neturi 
paprastų gabumų. Menki 
jam esii dantys ir menkas 
visas kūnelis. Mokykloje 
tokie vaikai nesiima moks
lo ir bet kas jiems nesise
ka, kaip reikia.

Jei suaugusiam žmogui 
tenka per ilgesnį laiką<ma- 
žai gauti iodo, tai jam blo
gai atsiliepia į sveikatą.

gūžiai

jam esti silpna, 
nuotaika, netikę

• bloga visa savi- 
agos lūžta ir tra
sai retučiai ir tie

Atmintis 
surūgusi 
nervai ii 
jauta. N 
pa. Plau] 
baigia slįnkti. Veidas kaip 
ir būtų pabrinkęs, papuręs; 
akys druimzlinos ir silpnos. 
Pakaklėję iš priekio gali at
sirasti patinimas: tai ir y- 
ra ištinusi skydinė liauka— 
gūžys. Gūžių esti ir labai 
blogų, nuodingų, bet esti ir 
netokių (piktų. Vis viena 
gero jie bedaro.

Ir gūžių atsitikimais rei
kia gydytis. Kartais be o- 
peracįjos apsieiti negalima, 
nors iodino vartojimas di
desnėmis dozėmis dalyką 
kiek palehgvina.

Tai neteikia laukti, kol 
net gūžys išsivystys. Ge
riau jo išvengti, vartojant 
po 1 lašą paprastos iodino 
tinktūros, į stiklą pieno ar
ba vandens, kas diena arba 
kas antra diena.

lodino tinktūra ’ (“Tinc
ture of iodine”) ir šiaip la
bai naudingas vaistas, kai
po antiseptikas. Bet kokiai 
žaizdai ar pučkeliui, užsiga
vimu! —tinka iodiną. Yra 
daugybė parazitinių odos li
gų (piktoji dedervinė, viso
kie niežuliai) ' kur iodino 
tinktūra gerų duoda pasė
kų. Ar tau patino pažandės 
ar limfinia|i gūželiai, tep
liok tas vietas su iodinos 
tinktūra. Skauda tau na
rius, reumatizmas juos var
sto, iodines irgi palengvi
na įdegimą ir skausmą.

Ištepk skaudomąjį narį 
kas diena. Kai nuo iodino 
oda pradeda įpykti, tai ne- 
betepk keletą dienų, o pas
kui ir vėl. Gerai iodinu 
karts nuo karto tepliot kojų 
pirštus ir tarpupirštes ir 
nagus, pažąstes ir kitas vie
tas, kad ten neprivystų ko
kių pelėsių, grybelių (“fun
gus”) arba ir bakterinių pa
razitų.

ir jų vadams, 
vadino liūtais, gi jų v 
viršininkus — asilais. Jo žo
džiais:

“...8,000,000 darbininkų 
maršuoja per Amerikos 
plotus, bet už juos galvoji
mą atlieka riebūs, iš 
asilai.”

Ir jis patarė ADF 
žiavimo dalyviams:

“Jūs turėtumėte gal 
Jums už tai yra gerąi už 
mokėta. Aš pats kai 
liaujuosi kalbėjęs ir 
kai pagalvoju. Tai tlurėtų 
(taryti visa ADF.”

Liesdamas visą ADF va
dovybę, Lewisas sakė:

“Aš manau, kad ši Fede
racija neturi galvos; aš ma
nau, kad tik jos kaklas iš
augo ir apžėlė plaukais.

Šitokius kaltinimus 
L. Lewisas primetė 
vadovybei šuva žiavime, 
vykstančiame San Frąncis- 
kė.

Aštrus ginčas, karštas 
(žodinis) mūšis ten įvyko 
praeitą antradienį, kai 
diskusuojamas ADF 
titucijos pataisymo k 
mas.

Tačiau, nepaisant Lewiso 
aštrios ir ilgos kr tikos, 
konstitucija buvo pataisyta 
taip, x kaip norėjo Tpbinaš, 
Dubinskis ir kiti reakciniai 
Federacijos lyderiai, 
sas ir jo mainierių 
pralaimėjo.

Einant tuo pataisymu, 
nuo dabar Federacija ne
turės jokių vice-prezidentų; 
oficialiai valdyboje iepasi- 
liks tik prezidentas ir sek
retorius, gi tie asmenys, ku-

didūs

suva-

kada 
gero-

John 
ADF

buvo 
cons- 
lausi-

Lewi- 
unija

so maisto, paskirto užsieniui, net 25 nubš. tenka. Vokie
tijos anglų ir amerikiečių zonoms. O penkiolika nuošim
čių išskirtojo maisto eis Austrijai ir Japonijai.

Tiesa, kad ir buvusių priešų šalių žmonėms nereikia 
leisti mirti badu. Bet pirmoje vietoje turi būti šelpiami 
tie, kurie mūsų pusėje kariavo ir kuriuos taip baisiai 
priešai apiplėšė. ' ■ L į

rie ligi šiol buvo Federaci
jos vicę-prezidentai, dabar 
bus tik Tarybos nariais.

Iš kur ir kaip tas skan
dalas kilo?

Jis kilo dėl Tafto-Hartley 
įstatymo.

Kaip žinia, kongresui pri
ėmus Tafto-Hartley įstaty
mą, National Labor Rela
tions Tarybos advokatas iš
aiškino jį taip, kad visų 
darbo unijų vadai, taipgi 
ADF ir CIO vadai-viršinin- 
kai, pasirašytų afidavitus, 
pasisakydami, kad jie, vir
šininkai. nesą komu
nistai. Kurios unijos to ne
padarys, tos negalės nau
dotis National Labor Rela
tions Tarybos patarnavimu, 
patarpininkavimu derybose 
su samdytojais.

CIO viršininkai atsisakė 
afidavitus pildyti ir pasira
šyti:

Vėliau, kai įvyko ADF 
Veik. Komiteto suvažiavi
mas Chicagoje, tai Lewis 
pareiškė, kad jis tokio 
davito taipgi nepildys, 
kiekvienam yra aišku, 
jis komunizmo priešas.

Toks Lewiso nusistaty
mas (o jis, atsiminkime, 
buvo vienas ADF vice-pre
zidentų) įmetė raktą į Fe
deracijos mašineriją.

Tuomet sunkvežimių vai
ruotojų (Tymsterių) unijos 
prezidentas Tobin pareiškė: 
jei Federacija šitaip elgsis, 
tai jo unija išeis iš organi
zacijos.

Suktasis politikierius Du-, 
binskis ir kiti vadai ir va
dukai sugalvojo gudrų sky- 
mą. Girdi, panaikinkime vi
sus vice-prezidentus, palik
dami tik du atsakominguo- 
sius asmenis Federacijos

s T-ba atmetė

afi- 
nes 
kad

Auksinio w Yorko
Jubiliejaus Belaukianti

Ar jūs žinote, kadi mūsų 
didmiestis, New Yorkas, se
kamais metais ruošia 
sti savo auksinį jubil

Taip!
1948 metais sukaks

50 metų, kai šis miestas bu
vo apvienytas, sukbnsoli- 
duotas ir patapo vienu di
džiausiųjų pasaulio miestų. 

‘ Ligi 1898 metų sausio 1 
d. New Yorko miestu suda
rė tik- Manhattan ir Bron- 
xas. Su minėtąja c.iena į 
New Yorką oficialiau buvo 

f n a s, 
■ Rich- 
Staten

si švę- 
iejų?

lygiai

Queens’es apskritis ii 
mondo apskritis ( 
Island.)

.Nuo tos dienos New Yor
ko miestą sudaro pi 
didžiulės apskritys 
miestai: Manhattan, 
(Brooklynas), 
(Long Island City 
miesteliai), Bronxas, 
Richmondas (State 
land).

Šiandien, be abejo, 
Yorkas sudaro 
miestą pasaulyj.

Ojei paimsime priemies
čius arba artimuosius New 

—■ tokį, 
... —tai

enkios 
arba

Kings 
Qu e e n s 

įr kiti 
na, ir 
n Is-

New 
didžiausį

Yorkui miestus, 
kaip Yonkers ir kt 
surasime virš aštuonįus mi
lijonus žmbnią, ‘susikaupu
sių Didžiajame New Yorke

Taigi 1948 metais r 
masi sudaryti New 
mieste visą eilę pramogų 
atžymėjimui to istor 
vykio — miesto suk 
davimo .

Žadama turėti s 
baletą; madų parodas, švie
timo reikalais parodas; gat
vėse miesto tarnautojų par 
radus, ir kt. rūšies pramo
gas.

Atvyks iš visos Am 
žmonių pasižiūrėti, kaip di-

•uošia- 
Yorko

inio į- 
onsoli-

erikos

valdyboje. Jiedu be jokių 
pasipriešinimų sutiks pasi
rašyti afidavitus ir visas 
reikalas bus išspręstas.

Nors vėliąu National La
bor Relatio
savo adv. Tafto- Hartley įs
tatymo aiškinimą, būk CIO 
ir ADF viršininkai turį in
dividualiai pasisakyti, kad 
jie nesą komunistai, tačiau 
tai dalyko 
A D Federa 
keli šimtai 
deralinių ta 
vardu ties 
ADF viršin 
jie turį už 
afidavitus.

Del to ir 
suvažiavime 
wisas, visai 
žęs į ADF, 
ka ir pasmerkimais Federa
cijos viršin:

Le wisas 
Tafto-Hartl 
kiną fašistiniu, o tuos, kurie 
tam* įstaty 
vadina pilv 
reakcininką 
jais. Jis mano, kad Tafto- 
Hartley .bilius siekiasi uždė
ti ant kiekvieno darbininko 
burnos gagančių.

Le wisas 
jog Tafto-Uartley bilius y- 
ra fašistini 
naikinti d 
neigti visuš ligi šiol darbi
ninku iškai 
mus ir įvesi 
tų diktatūrą, — kaip Hitle
ris padarė

Bet Lewi 
čia klaidą, kokią daro Gree- 
nas ir kiti, same, kad jis dar 
vis tebėra piktai nusistatęs 
prieš komo nistus!

Kovoje prieš komunistus 
Lewis pilnai susitaria su ki
tais reakcininkais.

Tai viena didžiausių A- 
merikos darbininkų judėji
mo n Aim ių!

neiįataisė. Mat, 
sijai priklauso 

tūkstančių fe- 
rnautojų, kurių 
oginiai kalba 
inkai ir dėl to 
juos pasirašyti

iškilo ADF su- 
skandalas. Le- 
neseniai sugrj- 

išstojo su kriti-

nkams !
n e dvejodamas 

ey įstatymą va-

mui nusilenkia, 
u šliaužiotojais, 
ms pataikauto-

teisingai mano,

. s ir siekiasi su- 
arbo unijas, pa-

tautus laimėji- 
ti kraštan fašis-

Vokietijoje. 
sas daro tą pa

wisas, tiek kiti 
ii, kuriems rūpi 

fašizmą, turėtu
ADF vadi 
kova prieš 
suprasti ‘tii: Hitleris pra
dėjo savo Kruviną karjerą, 
skelbdamas kovą komuniz
mui. Kovodamas neva tik 
komunizmą, Hitleris kirto 
smūgį visam Vokietijos 
darbini n k ų 
visoms dajrbo unijoms, vi
soms polii 
ir grupėm

Amerikos 
daro tą pa 
įstatymas riš pažiūros atro
do tebėra 
komunizm 
yra nukre: 
darbininkų judėjimą, prieš 
visus orga 
kos darbininkus.

Jeigu taip, jeigu Lewisas 
žino, kad 
statymas Fra fašistinis, tai 
jo, kaipo vado ir toliau nu
matančio už kitus asmens, 
pareiga tirėtų būti: kovoti 
ne prieš

dysis Nęw Yorkas atžymi 
savo susijungimo, apsivieni- 
jimo jubiliejų.

Atvyks, be abejo, ir* lie
tuvių.

Dėl to labai svarbu, kad 
1948 metais pavasarį, kada 
tas viskas įvyks, būtų galu
tinai įruoštas Lietuvių Kul
tūrinis Centras, kad kiek
vienas, lietuvis, atvykęs iš 
kitų miestų į niūjorkines 
pramogas, galėtų apsilan
kyti Kultūriniame Centre 
ir pasidžiaugti mūsų pa
siekimais.

Sekamais metais, beje, 
sukaks 34 metai, kai Laisvė 
atšikraustė iš Bostono į 
Brooklyną.

Rūpinkimės, kad pra
džioje 1948 metų būtų galu
tinai įruoštas Kultūrinis 
Centras. • •

Įsigykite Namo Bendro
vės šėrų, kurie to dar ne- prieš reaklcininkus, — visus 
padarėte. R. M. tuos, kurie
------- ----------------------------  komunizmui.

Tik šitokiu keliu eidamas 
Lewisas suvaidintu teigia
mąją rolę

i ninku judėjime.
.Kada ajųnuo vieną žodį 

i taria prie 
j bilių, o kil 
I nizmą, tai- 
I r o mis 
' Hartley bi 
• tais, kurie
mu.

K a tolia
Kai kurie mano, būk jis 

su visa mainierių unija pa
sitrauksiąs 4š ADF eilių. 
Jam ten, sako jie, pertroš- 
ku; jis nesutiksiąs šliaužio- 

nenorėsiąs “būti 
ūtų, kuriems va-

M. Galinis.

Charles J. MacGowan ir Will
iam L. Hutcheson, katilinių ir 
stalių unijų prezidentai, at
rodo, smagiai mitingauja AFL 
konvencijoje, San Francisco.

judėjimui,.

;inėms partijoms 
s.

reakcininkai 
tį: Tafto-Hartley

nukreiptas prieš 
ą, bet esme j e jis 

visą

nizuotus Ameri-

Tafto-Hartley į-

komunistus, bet

ie skelbia karą

Amerikos darbi-

Tafto-Hartley
- prieš komu- 

jis noromis-neno- 
su tinka su Tafto- 

liaus autoriais ir 
jį padarė įstaty

u Lewis darys?

vienu tų 1 
dovautų asilai.

2. pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)Penkt., Spaliu 17, 1947



100 "Bevardžių” 
Miestų

Žurnale “United Nations 
World” (spalių mėnesio lai
doje) telpa Įdomus straips
nis apie naujuosius Tarybų 
Sąjungos mięstus, — mies
tus, gimusius arba dar teb
esančius gimimo procese, 
miestus, kurie dar net netu
rį nei pavadinimų! Tokių 
miestu esą 100!

Straipsnio autorius yra 
Ellsworth Lester Raymond, 
buvęs Jungtinių Valstijų 
kariuomenės Sovietų eko-; 
nomijai studijuoti skyriaus j 
viršininkas.

Nesiimsiu spręsti, ar Mr. 
Raymond’o pateikti faktai 
yra teisingi, ar ne. Jie gali 
būti teisingi, gali būti išgal
voti, — kaip dažnai ameri
kiniai žurnalistai padaro, 
kuomet jie rašo apie Tary-

vardžiai” miestai steigiami 
Ukrainoje, o vienas Kareli
joje.

Mr. Raymond mano, jog 
Tarybų Sąjunga kuria mil
žiniškus Centralinėje Azijo
je pramonės centrus tam, 
kad vėliau, jų pagalba, bū
tų galima sudaryti sovietiš
ką “Oak Ridge,” 
būtų gaminama 
energija.

Karo metu, kai 
i veržėsi į Tarybų

kuriame 
atominė

vokiečiai 
Sąjungą, 

’ sovietine vyriausybė per- 
kraustė daugybę fabrikų iš 
Ukrainos, Baltarusijos ir 
pačios Rusijos vakarinių 
pakraščių į Sibirą arba ki
tus tolimus kraštus. Karui 
pasibaigus, tieji fabrikai 
negrąžinti į savo*“tėvynę,” 
bet palikti ten pat. Karo

Bet iškeltieji I metu jie dirbo karines me- _ — • v v • — , v • *« • • • 1 • 1duomenys Įdomūs ir aš čia 
kai kuriuos jų paminėsiu 
mūsų skaitytojui.

Dabartinis penkerių metų 
planas, pagal kurį Tarybų j 
Sąjungos ūkinė sistema yra ! 
plečiama, pramoniškai šalis 
tvirtinama, nurodo rašyto
jas, padėjo pagrindus nau
jiems pramonės centrams, 
kurių iš viso bus apie 100, 
— angliakasyklų, aliejaus 
traukimo vietovių, fabrikų 
centru. Tieji naujieji cent- į 
rai, tieji bevardžiai miestai Į ti faktai yra teisingi, ar ne, 
išdygo arba dygsta “nuo ; bet jie įdomūs.
Ukrainos ligi Kurilų, nuo: Vieną turime žinoti: Ta- 
Arktiko ligi Pamirų kalnų.” rybų Sąjungos piliečiai ne- 

Tarp 1926 ir 1941 metų miega.
Tarybų Sąjungoje išaugo metų planas — jiems gairė, 
350 naujų pramoninių mies- pagal kurią jie turi šalį sta
tų, bet naujasis penkerių ' tyti. Einamasis penkmečio 
metų planas naujų pramo- ' planas baigsis su 1950 me
nės centrų kūrimą pagreiti- tais. Yra pasiryžimas ne 
no, paspartino. Kadaise nie-įtik planą įvykinti, bet jį 

viršinti.
Kai dabartinio penkme

čio planas pasibaigs, tai 
Tarybų Sąjunga ne tik bus 
atsteigusi karo sugriautą 
ūkį, užgydžiusi karines 
žaizdas, bet bus prašokusi 
tą laipsnį, kokis buvo pa
siektas 1941 metais, tuojau 
prieš karą.

Su šalies pramonėjimu 
kils žmonių gyvenimo lygis.

Kasdien ir. kasdien vis 
pagaminama daugiau nau
jų gyvenimui reikmenų; 
kasdien, taigi, socialistinio 
krašto pilietis mato ir jau
čia, kad jo pasiaukojimas, 
jo darbas neša gražius vai
sius.

Tegu Tarybų Sąjunga tik 
pagyvena kokią 20 metų 
taikoje, tegu tik jos per tą 
laika imperialistai neužpuo
la!.?. R. M.

džiagas, šiandien jie dirba 
taikos gyvenimui medžia
gas. Vieni jų gamina nau- 
įas mašinas naujiems fa
brikams, kiti geležinkeliam 
reikmenis, treti naudoja
miesiems žmonių gyveni
mui produktais gaminti. 
Išvežtųjų fabrikų vietose 
kuriasi nauji fabrikai.

Šitaip, 
rašo Mr. 
sakiau: 
nau, ar jo straipsnyj įkerg-

trumpai suėmus, 
Raymond. Kaip 

nesu tikras, neži-

Naujasis penkerių

TJ
■L j

CIO Retail Drug Store Emoloyees Unijos Lokalas 1199 
pasikvietė Susan, vaidinančią ant Broadway nebylės 
šokikės rolę veikale “Finian’s Rainbow,” kalbėti apie 
svarbą užsiregistruoti balsavimams. Jie pasitikdinėjo 

kiekvieną praeivi su klausimu: “Ar jau 
užsiregistravote?”

Žmogžudys Universi 
teto Katedroje

Tautininkas? Ne. Liaudi
ninkas? Ne. Krikščicnis- 
demokratas? Apsaug o k , 
viešpatie! Tai kas jis, ko
kių jis pažiūrų, kokių poli
tinių įsitikinimų? Ogi jis 

Biržiškos

jau- 
tei-

prof. Mykolo 
žentas...

Prieš kelioliką metų 
nas Kauno universiteto
siu fakulteto studenčiokas 
Stasys Žakevičius šaltai

I svarstė visus šansus ir
i limybes, kurias jam 
! suteikti stojimas į k
i nors partiją... Et, ve

kas nežinojo .tokių vardų, < 
kaip Magnitogorskas, Sta
ll nskas ir Komsomolskas— 
šiandien jie pasauliui jau 
žinomi; tai milžiniški pra
monės centrai, tai didžiuliai 
miestai, išaugę, galima sa
kyti, dykumose ir išaugę 
keleto - keliolikos metų bė- 
gyH

Greitu laiku pasaulis tu
rės susipažinti su naujais 
miestais, prasidėjusiais 
kurtis tik 1940 ' metais — 
Severouralsk, Temir Tau 
II, Chram, Rustavi, Minde- 

♦čaursk, Kuibiševu IV ir kt.
Šitie miestai kol kas ne

randami net naujausiuose 
Tar. Sąjungos žemėlapiuo
se, bet jie yra; jie auga. Ki
ti naujieji centrai - miestai 
dar neturį vardų, jie bevar
džiai, bet anksčiau ar vėliau 
bus “pakrikštyti” ir tik tuo
met pasaulis sužinos.

Severouralsk miestas — 
svarbiausias iš visų naujai 
kuriamųjų. Jis randasi 
Uralu kalnuose, į šiaurę 
nuo Magnitogorsk©, — pa
starasis šiandien patsai di
džiausias plieno liejykl. cen
tras visoje Europoje! Se
verouralsk, menama, pra
lenks savo didumu ir svar
ba net ir 'Magnitogorską. 
Jau 1950 metais Severour- 
alske gyvens 100,000 gyven
tojų ! •

Temir Tau — kitas »di
džiulės svarbos pramonės 
centras
žaki jos respublikoje, netoli 
Emba upės.

Chram randasi Gruzijo
je, netoli Juodosios Jūros.

Mindečaurskas randasi 
Azerbaidžiane, n e p e r t oli 
nuo Persijos (Irano) sie
nos.

Rustavi randasi Armėni
joje.

Kuibyševas statomas pa
lei Angaros upę Centralinė
je Azijoje. •

Trys labai svarbūs “be-

Shenandoah, Pa

kuriamas Ka

LDS 34 kp. susirinkimas 
įvyko spalių 12 d. Tarpe ki
tų tarimų nutarta, kad kiek
vienas narys, kuris tik turi 
giminių, stengtųsi juos gauti į 
šią »varbią organizaciją. Ypa
tingos atydos bus dedama į 
švogerius, o kada vajus baig
sis, tai bus surengtas balius 
pagarbai naujų narių.

Kita, tapo nutartu, sureng
ti dienraščio Laisves naudai 
balių ir parduoti kuo daugiau
siai naujo, namo Šerų. S. Kuz
mickas pareiškė, kad Lietuvių 
Kultūriniam Centruk Shenan- 
doah’r^j bus sukelta .iki $5,- 
000. O ką Stasys pasako, tai 
jis ir stengiasi pravesti gy
venimam Išrinkta šiam dar
bui ir tinkama komisija.

Ir štai susirinkimui besibai
giant protokolų sekretorius V. 
Maurukas paklojo $300. Tai 
pradžia LDS 34 kuopos darbo. 
Esu tikras, kad šis vajus, kaip 
už naujus narius, taip ir už 
pagalbą Lietuvių Kultūras 
Centro namo įsigijimui' bus 
sėkmingas.' J. P., Koresp.

šiaip į jokį žymų ar pelnin
gą postą nep 
pradėjo jis p 
kompanijose

— Neįverti 
ta, — ir 1.1.

‘ Bet, pagaliau susilaukė 
jis laiko, kada jį įvertino. 
Bet ne tauta 
vokiečiai. N< 
ir apsižvalgyi
Vilniuje, nespėjo dar ir su
siorientuoti 
savanoris kohiendant. Sta
sys Žakevičius -jau atsiuntė 
į gestapą pirmąją grupę ta
rybinių žmonių, prašyda
mas juos sugaudyti. Sušau
dė. Pasipylė iš komendan
tūros įsakymai, nurodymai, 
potvarkiai su Žakevičiaus 
parašais. Visi tie įsakymai 
ir potvarkiai buvo nukreip
ti prieš darbi žmones, prieš 

tuvos gyvento- 
kvieną, kas ne

meilės Hitle-

asodino... Vėl 
usbalsiu savo 
šnarėti:
na mūsų tau-

Janušyte
Užvažiuoja Stasys su eti

ketėmis apklijuotais čemo
danais ir žmona į lietuvišką 
pasiuntinybę, kurioje nors 
■valstybėje... Ponas minist
ras, ar ponia ministriene, 
ar panelė piinistraitė prie 
kavutės, elegantiškam, pa
šnekesiui palaikyti, Smeto
nai porą komplimentų pa
leidžia...

— Puikiausias administ
ratorius! — Karštai sušun
ka administracinės teisės 
žinovas Stasys Žakevičius. 
— Iš viso, mūsų tauta turi 
didžiuotis, tokį protą išau
ginusi !

Užeina jis i Lietuvos stu
dentų, menininkų, politinių 
emigrantų kolonija kur 
nors užsienyje... Vargas, 
skurdas. Aistringos kalbos 
prieš buržuazinę vyriausy
be, prieš . skriaudas, prieš 
diktatorių...

— šlykščiausias kyšinin
kas! — karštai šaukia tas 
pats administracinės teisės 
žinovas. — Iš viso, 
tauta turi i 
šiukšlę išauginusi!

Ir čia jam ranką paspau
džia, ir ten jam ranką pa
spaudžia. Ir ten jam šypte
li. kaip šviesiam susipratu
siam tautiečiui, ir čia jam 
šypteli. Administracin. tei
sės žinovas aiškiai žino, ką 
daro, nes aiškiai nežino, 
kokie vėjai dar gali papūsti 
Lietuvos padangėje, i kurią 
pusę fliugeris pasisuks.

Trejus metus uoliai stu
dijavo Sename ir Naujame 
pasaulyje stipendininkas 
Žakevičius kabaretus, dan
singus. barus ir restora
nus. Nuodugniai juos išty
ręs ir tuom studijas baigęs, 
tėvvnėn grižo.

Grižo, tai grįžo, ką veiksi 
negrįžęs, jeigu stipendija 
užsibaigė, antros gi kol kas 
neiškombinuosi, bet grįžus 
reikėtų kuo nors užsiimti, 
nepatogu, nors ir garantuo
tas pilnas išlaikymas pas 
uošvį... Todėl paskyrė jį ge
rasis dekanato genijus asis
tentu teisiu fakultete. Paa
sistavo. Laisvalaikiu 
paties valstybiniais egza
minams ruošėsi. Vėl buvo 
pagal sąlygas ir aplinkybes 
arba:

— Mūsų tauta juom di
džiuotis turi!

Arba:
— Mūsų tauta gėdytis — 

ir 1.1.
Atėjo li940 metų birželis. 

Garsiai visam pasauliui pa
reiškė Lietuvos liaudis savo 
valią, įstodama į tarybinių 
respublikų šeimą. Ir Stasys 
Žakevičius dabar garsiai 
kvatojo kavinėje, pasakoda
mas anekdotus iš Smetonos 
ir jo didiku gyvenimo, su 
panieka juokėsi iš tų, kurie 
neapdairiai įvairiom ten 
buržuazinėm; partijom pri
klausė ir stengiasi dabar iš 
savo autobiografijų dėme
les ištrinti... Jis' gi — švie
sus ir susipratęs pilietis be 
jokios tamsios praeities, 
jau ir pirmiau, buržuazi
niais metais prieš prie val- 
džibs stovinčius žmones iš
sitardavo, anketose gi nėra 
tokios grafos': “O gal pri
klausė t tinginių ir parazitų 
partijai?”

Vėl atsistavo Stasiukas 
teisių fakultete, bet apsivy
lė tarybų valdžia: jokios y- 
patingos stipendijos jam 
niekas neskyrė, nei už pa
saulio kabaretų žinojimą 
profesoriaus laipsnio jam 
nesuteikė ,o tuo pačiu ir di
delės algos nesuteikė nei

jį įvertino, o 
espėjo jie dar 
ti užgrobtame

kur ir kas, o

ap- 
ga- 
gali 
tiria 
niai 

i jų nematė, tų partijų! Lsto- 
šauniai ant ausies jneo- 

lituanišką kepuraitę uzlaur 
ši, — o praeis kuris laikas, 
kad užlauš tau kita partija 
per tą pačią ausį!... Smeto
nos gi sostas aiškiai braš
ka, ne vienas kitas žmbge-

si
J. Butėnas. i

N. V. GOGOLIS
—------------------------ f

kus: apie vestuvines apei
gas, tautinius drabužius ir lytis, bet visa Lietuvos liau
ju vartojimą.

Liaudies jiasąkose daug 
visokių baisybių, velniavų.

> “Vakaruose vien-
teratūrą kaip didysis meni- i kiemyje ties Dikanka” su-

(Tąsa)

Išleidęs “Mirusias sielas” 
(knyga turėjo • nepaprasto 
pasisekimo) ir pirmą savo 
raštų rinkinį keturiais to
mais, Gogolis įėjo į rusų Ii- j Gogolis

ninkas. Po to išvyko į už-1 naudojo visus savo vaikys- 
sienius dar ilgesniam lai- j tės prisiminimus ir dar pa
kui; prabuvo apie šešerius | pildė naujais stebėjimais ir 

duomenimis. Fantastinis e- 
lementas, viešpatavęs tų 
laiku rusu literatūros vei
kaluose, buvo dažniausiai 
dirbtinis, ir tat mažino me-

metus. Tai buvo klajokliš
kieji jo gyvenimo metai. Jo 
sveikata buvo pusiau suar
dyta. Dėl to tada mėgo kil
notis iš vienos vietos į ki
tą, iš vieno miesto į kitą. ninę vertę. Tuo tarpu Go- 
Emėsi rašyti “Mirusių šie- golis taip pagavo liaudies 
lų” antrąją dalį. 1845 m. va- padavimų dvasią, kad jam 
sąrą jis sudegina parašy- j negalima prikišti, jog jo a- 
tuosius antrojo tomo sky- i pysakų antgamtinis ete
rius, o 1846 m. paruošia mentas būtų dirbtinis, iš- 
knygą “Parinktosios vietos galvotas. Jisai j 

su drau- paprastų valstiečių

kis prieš jį šiaušiasi!...
O’ jeigu intti, sakysim, ko

kį žymų*mūsų profesorių... 
Jeigu, sakysim, kad ir My
kolą Biržišką. Mokslas a 
da liks mokslu. Profesc 
visada liks profesorium. Jo 
namai visada liks jo: na
mais. Be to, ne eiliniu jis 
profesorius, o Kauno 
versiteto> human i tarinių 
mokslų fakulteto dekanas. 
Vyresnioji dukrelė, Marilė, 
gera, protinga, ramaus bū
do... Ypatingai nepriešta
rauja, jeigu į kavinę ar 
ną pakviesi...

Apsvarstė, apskaič

usa- 
rius

uni-

’ ki-

Apsvarstė, apskaičiavo 
Stasiukas visus už ir prieš 
ir pasidarė dekano prof. M. 
Biržiškos žentu. O tuc pa- 

)asi- 
• 3USi" Mirusių sielų” autorius mumo, susikaupimo (“Mir- pratusiu žmogumi. Iki tol

iš susirašinėjimo 
gaiš.”

nusileidžia į
į trobe-

.----- Šios knygos pasiro- les, kur nėra jokio pertek- čiu, automatiškai, jis y
dymas, kur ’“Revizoriaus” liaus, tačiau jose randa ra- darė ir gabiu, šviesiu.
ir “1
pasirodė kaip atviras “: 
moderžavijos” ir baudžia-1 
vos gynėjas iššaukė triukš
mingų ir griežtų protestų 
net iš Gogoliui artimų žmo
nių, draugu. Norėdamas pa
siteisinti, Gogolis rašo savo 
“Autoriaus išpažintį” (1847 
m.). Bet jam pačiam teko 
prisipažinti pralaimėjus. 
Jis nutaria grįžti į “mylimą 
meną”, rašyti savo poemą, 
didžiai klaidingai teigda
mas, kad “menas tai yra 
susitaikymas su gyvenimu.”

1848 m. pavasarį, prieš 
tai atlikęs.kelionę į Palesti
ną, Gogolis grįžo į Rusija. 
Apsigyveno Maskvoje, 1850 
-1851 m. žiemą praleido O- 
desoje (“bėgo nuo žiemos 
žiaurumų”), iš lėto, su. di
delėmis pertraukomis rašė 
antrąjį “Mirusių sielų” to
mą. Piniginiai reikalai jo 
buvo prasti, jis skundėsi sa
vo neturtingumu. Sveikata 
dar pablogėjo. 1852 m. va
sario 12 d. naktį Gogolis 
sudegino vėl iš naujo para
šytuosius savo didžiosios 
poemos skyrius ir, sunkiose 
kančiose pragyvenęs pasku
tiniąsias dienas, mirė vasa
rio 21 d.

. Savo literatūrinę veiklą 
Gogolis pradėjo tuo metu, 
kada rusų literatūroje buvo 
įėjęs madon romantizmas. 
Romantikai labai domėjosi 
tautosaka, liaudies kūryba, 
kurioje taip apstu fantasti
kos. Ir Gogolis pirmuosius 
savo kūrinius parašė, rem
damasis tautosaka, . savo 
gimtosios Ukrainos liaudies 
kūryba, kuria apskritai tais 
laikais buvo domimasi ir ki
tų rusų rašytojų. Viename- 
savo laiške motinai Gogolis 
rašė, kad Petrapilyje ypa
tingai domimasi visu kuo, 
kas ukrainietiška, ir prašė 
jam pranešti apie įvairius 
Ukrainos buitinius daly

sa- gorode”).
Gogolis “Vakaruose.” ku

rie tik išėję sukėlė didelio 
susidomėjimo, išgarsindami 
jų autorių, iškėlė kazokų 
narsumą jų kovose su prie
šais, atmiešdamaš savo a- 
pysakas humoru. Jose 
skamba gyva liaudiška kal
ba, kuria autorius, atrodo, 
rašyte užrašė iš žmonių lū
pų — tokie jo dialogai na
tūralūs, patraukiamai gy
vi! Jo “Vakarai” dvelkia 
tikru folkloru, skamba liau
dies dainomis, padavimais, 
priežodžiais, sąmoju m. 
“Mirgorbdu” Gogolis tary
tum tęsė “Vakarus vienkie
myje ties Dikanka”, bet ši
čia Pasakinis elementas pa
keičiamas istorine buitimi 
— “Tarase Bulboje”, liau
dies padavimu fantastika— 
apsakyme — “Vij” — pina
si su realistiniu senos bur
sos aprašymu. “Mirgorode” 
pasirodo ne pasakotojo, bet 
paties Gogolio veidas su au
toriaus “aš.” Liaudies pada
vimu svajonė anie galingą 
ir aiškų žmogų, būdingą vi
sai romantinei epochai, ar
tima ir Gogolio širdžiai. Ta
tai Gogolis išliejo “Tarase 
Bulboje.”

Nuo 1828 m. pradžios Go
golis gyveno Petrapilyje, 
kur išbuvo septynerius, me
tus. Čionai jisai suartėjo su 
valdininkų pasauliu, su ra
šytojais, mokslininkais, me
nininkais, artistais ir greit 
apsiprato naujose aplinky
bėse. Petrapilio įspūdžiai 
pamažu išstūmė ukrainie- 
tiškuosius. 1836 m. Gogolis 
rašė M. P. Pogodiriui: “Pro
vincija mano atmintyje jau 
silpnai atsispindi, josios 
bruožai jau blankūs, bet už
tat Petrapilio gyvenimas 
aiškus prieš mano akiš, jo 
spalvos gyvos ir ryškios 
mano atmintyje.” 
parašo “Petrapilio

Gogolis 
apysa-

mūsų

taikius Lie 
jus, prieš kie 
rodė aiškios 
riui. Prisipildė Vilniaus ka
lėjimai, kone 
vykios... Dešimtimis, 
tais gulė į Ipietuvos žemę 
komendanto 
nurodymu 
sušaudyti žmonės.

Net okupantai - vokiečiai, 
net gestapin: nkai suabejo
davo: “Ar ne per daug jų

entracinės ,sto- 
šim-

Ž a ke v ičiaus 
nukankinti ir

— J -------~~ A « • v v

gėdytis, tokią šaudome?” Bet Žakevičius,

vos ne vos egzaminai išste
nami, vos ne vos koliok
viumus pralendamas,—ogi 
čia jam tuoj, kaip talentin
gam žentui, Rokfelerio sti
pendija skiriama, kaip švie
siam dekano šeimos nariui 
— komandiruotė į užsienį 
žinioms pagilinti...

Važinėja šviesus ir ąusi- 
pratęs ką tik ištupėtas 
sininkas Stasys Žakev: 
po visą kontinentą iir jo 
apylinkes: į Anglija keliem 
mėnesiam užsuka, liuksusi
niuose Amerikos bar 
kokteilius išmėgina. K 
nemėginti! Tegu šįmtai 
rai gabių, talentingu L 
vos studehtų badauja, 
buržuazinė valstybė nęturi 
jiems keliasdešimties 
kukliai stipendijai, o deka
nato genijaus globojamas 
minkštagalvis B i r ž i škos 
žentas iš Lietuvai - skirtos 
Rokfelerio stipend iios 
gauna kas mėnesi po tūks
tantį litų plius dar 500 už 
tai, kad žmoną draugę ve
žiojasi. Ir, be to, nemoka
ma kelionė pirmoje klasėje 
po Senąjį ir Naująjį paĮsau-

tei- 
čius

aose 
odei 
tik- 
etu- 
tegu

lituc

kas” (“Nevskio prospek
tas”, “Portretas,” “Pamišė
lio užrašai”, “Nosis”, ^“Mi
linė”). Šičia jis duoda ^mie
sto inteligentijos gyvenimo 
vaizdų. Pro skaitytojo akis 
praeina įvairių profesijų ir 
luomu atstovai. Ypatingai 
meniškai jis atvaizduoja 
smulkaus, neturtingo \^aldi- 
ninko tipą, kurio varliautą 
jau davė Puškinas “Stoties 
prievaizde.” Vargšas valdi
ninkėlis įsitikina, kad “visa, 
kas yra geriausio pasauly
je, visa tai pasiekia arba 
kamerjunkeriai, arba gene
rolai”, kad jis, pagal jo
širiinkų charakteristiką — 
“nulis ir nieko daugiau

(Daugiau bus)

vi r-

savo

: administracinės teisės žino
mas, atėjūnų 
sklaidydavo 
džiais: “Aš 
nių žmonių pusiteikimą, aš 
gi pats vietir

Gulė šimtais Lietuvos 
žmonės į juodą žemelę, o 
komendantas Žakevičius už 
tai aukštą 
maisto kortelių jam nerei
kėjo galvos

i nuopelnus reichui buvo jam 
suteiktas prėfesoi'iaus laip
snis, paskyrė jį vokiečiai 
■net Vilniaus universiteto 
teisių fakulteto dekanu. Pa
galiau jo gj 
pasiektas; 
semk, o dar 
ypatingai r 
darinėdamas 
niu, skirtų sušaudymui.

Bet ir vėl 
1943 metais 
pusę, pradėj 
mija vyti vo 
žinia, kokie 
Lieuvos pad 
kurlink fliugeris pakryps... 
Nulipo Žake 
vinos hitleri 
to kėdės, ti 
paskaitas beskaitė, o prie 
kavos prade 
nekdotus apie Hitlerį pasa
koti, delnu burną pridengęs 
ironiškai nusijuokdavo, jei 
uošvis prof, 
natviškai vii 
Europoje” ii 
te...

Sėdi daba 
ir susipratęs Biržiškos žen
tas Hamburgo universitete, 
lietuviams- studentams gal
vas kvailina 
visuomet, 
nugaros ger 
nieko jam ųetrūksta. Užli
pa šitas žul 
teto katedrį, dėsto kažką, 
o tikrumoje į kartuves jam 
reikėtų palipėti, kaip jau 
padarė kiti jo kolegos — 
vokiečių sanįdyti budeliai.

Šimtai‘lietuvių, Vilniaus 
žemėje gulėdami, iš kapo 
šaukia, keršto, atpildo rei
kalaudami.
Stasiui Žakevičiui bepapūs- 
tų, į kokią 
mo fliugeris bepasisuktų, 
esu tikra, kad netgi anglų 
ar amerikiečių baudži 
jam kodeksui netinka 
tinti, rengti 
mą žmogžudį, kuris prisi
taikydamas 
aplinkybių galėtų taip pat 
lengvai įsmeigti peilį ir į 
šoną dabart

abejones iš
keltais žo- 

gi žinau vieti-

is!”

Igą gavo,* dėl

kvaršinti, už

venimo idealas 
pinigus sauja 

bo jokio, —juk 
epervargsi, su- 

sąrašus žmo-

bėda: pasisuko 
frontas į kitą 

o Tarybinė Ar- 
kiečius. Vėl ne- 
vėjai dar gali 

angėje papūsti,

ivičius nuo kru- 
nio komendan- 
k universitete

jo pusbalsiu a-

M. Biržiška se- 
s dar “naujoje 
šgelbėjimą ma-

r šitas šviesus

. Vėl jis, kaip 
už savo uošvio 
ai jaučiasi, vėl

kas j universi-

Ir kokie vėjai

mšę jo gyveni-

'ių baudžiama-
____, mai- 

ir globoti žino-

prie sąlygų ir

nių savo drau-

3 pusi.— Laisve (Liberty, Lith. Daily) Penkt. Spalių 17, 1947 "
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PASKUTINIS CARAS
NAUJAS SUMANYMAS 

. JAUNIMO REIKALE
io ir senimo kuo-

—10-4-47— (Istorine Apysaka)
■■■Parašė Justas Paleckis ■■■

—12—

(Tąsa)

Tiesa, sesuo Ella palaikė Alisos sva
jones ir rašė jai, kad Nikalojus dažnai 
ją prisimenąs ir ja besidomįs. Todėl kai 
reikėjo duoti atsakymą princui Edvar
dui, Alisa ilgai-svyravo ir paskui pareiš
kė nesutinkanti už jo tekėti. O netrukus 
tas princas numirė. Taigi, ji galėjo 
džiaugtis išvengusi ankstyvos našlystės, 
kuri jai gręsė, jei būtų ištekėjusi. Ellos 
laiškai buvo didžiausia Alisos paguoda, 
ypač kai juose būdavo sveikinimas nuo 
caraičio Nikio. Ella rašė apie carienės 
projektuotus ar kitaip iškylančius Nika- 
lojaus apvesdinimo planus. Ištekėjus už' 
dviejų didžiųjų kunigaikščių dviem Juod
kalnijos kunigaikščio Nikolos dukterim, 
norėta trečiąją išpiršti caraičiui Nikalo- 
jui, bet tos vedybos iširo. Pats Nikalojus 
buvo kiek įsimylėjęs į kaizerio Vilhelmo 
seserį Margaritą, ir kaizeris buvęs pa
lankus tam susiporavimui, tačiau caras 
Aleksandras III vengė tokios glaudžios 
giminystės tarp Rusijos ir Vokiet. val
dovų, -kuri nesutiko su jo pradėtąja 
priešvokiška politika, o Vilhelmo caras 
tiesiog nekentė. Pagaliau iširo ir planai 
dėl Nikalojaus vedybų su Paryžiaus gra
fo dukterim.

Alisa jaudinosi visomis tomis naujie
nomis, jos jausmai bangavo tarp nusi
vylimo ir vilties, ji darėsi vis labiau die
vobaiminga, vis tvirčiau ji tikėjo “Saulės 
Spindulio” stebuklu. Bet ji susilaukė jau 
21 metų ,o svajonė tebebuvo svajone. Šir
dį jai žeidė ir Darmštatą pasiekę gandai 
apie caraičio nerimtą gyvenimą, apie jo 
atnaujintąjį romaną su balerina Kše- 
sinska, kuris nuėjęs taip toli,, kad Nika
lojus kažkur išsitaręs verčiau sosto išsi
žadėsiąs, negu persiskirsiąs su balerina. 
Kalbėjo, kad Jurgiui mirtinai sergant, 
sostas teksiąs jauniausiajam caro sūnui 
Mykftlui, kuris tada turėjo vos 15 metų. 
Visa tai girdėdama, princesė Alisa ėmė 
abejoti dėl savo svajonių pilių likimo ir 
stebuklingasis saulės spindulėlis blanko 
jos vaizduotėje.

Ir staiga jis sužibo visu ryškumu. Di
džiajam* kunigaikščiui Sergiejui, jo žmo
nai Elizabetai ir karalienei Viktorijai 
tarpininkaujant, tarp Rusijos caro ir 
Heseno hercogo šeimų užsimezgė piršly
bų derybos. Dar iš rudens atrodė, kad 
jos neturi didelių vilčių, o 1894 m. pava
sarį princesė Alisa gavo pranešimą, kad 
caraitis Nikalojus atvyksta į Koburgą 
prašyti princesės Alisos rankos ir šir
dies. Saulės spindulio stebuklas atgijo!

«►

“Duok Dieve, kad prasidėję metai bū
tų tokie pat laimingi ir ramūs, kaip ir 
praėjusieji” — taip rašė Nikalojus į sa
vo dienyną 1894 m. pradžioj, kartoda
mas per Naujus Metus pasakytuosius
Aleksandro III žodžius. Bet jau sausio ‘ 
mėnesį caras susirgo aštria influenza ir 
tai sukėlė didelio susirūpinimo. Tačiau 
greit caro sveikata pasitaisė ir gyveni
mas nuėjo normaliu keliu. Nikalojus vėl 
labai nenoriai dalyvavo valstybės tary
bos, minesterių komiteto ir įvairių kitų 
komitetų posėdžiuose, bet labai uoliai 
lankė teatrus, vakarienes ir slaptai bu
vojo pas Kšesinską. Artimieji susirūpi
no atgijusiu caraičio romanu, bet nie
kas nedrįso atvirąi carui papasakoti. Rū
mų ministeris viską išdėstė caro broliui 
Aleksiejui. Tačiau šis ne tik nesudraudė 
caraičio, bet dar labiau pakurstė tą ro
maną. Aleksiejus ‘surado seserims Kše- 
sinskoms butą greta savo rūmų ir tuo 
palengvino caraičiui Kšesinską lankyti, 
nes visi manė, kad caraitis eina pas sa
vo dėdę. Todėl Nikalojus pasidarė toks 
nesukalbamas vedybų klausimu. Prieš 
keletą metų Nikalojus buvo pamilęs Hė- 
seno princesę Alisą, slaptai svajojo ją 
vesti ir buvo labai apsidžiaugęs, kdi ji 
atsisakė tekėti už princo Edvardo. Bet 
dabar jis matė vien Kšesinską ir tikrai 
galvojo apie sosto išsižadėjimą. Tuo la
biau, kad tėvas dažnai prikaišiodavo jam 
nesidomėjimą valstybės reikalais ir reiš
kė abejones, ar jis galėsiąs būti Rusijai 
tinkamu, tvirtu caru.

Bet Aleksandras III nepripažino jokių 
iškrypimų iš nustatytos tvarkos. Apie iš
sižadėjimą Nikalojus neišdrįso carui ne

prasižioti. Labiausiai nemėgo caras ne
lygių vedybų “Su įvairiais Europos rū
mais esu susigiminiavęs, bet su pirklių 
rūmais? giminiuotis nemanau!” — atkir- 

. to caras kai didysis kunigaikštis Nikalo
jus Nikalojevičius prašė jo leidimo vesti 
pirklio dukterį. Caras Įtarė, kad ir jo 
Nikalojus ne be pagrindo taip kratosi 
vedybų. Bet jis lengvai sutvarkys tą rei- 
kalą — pakvailiavo sūnūs ir nustos, te- I 
vui įsakius.v

Pavasariui artėjant, caras vis dažniau 
ėmė jausti savo sveikatą silpstant. Su
trenktieji ir alkoholy dažnai mirksta 
inkstai vis labiau šlubavo. Reikia grei
čiau apvesdinti sūnų, kad galėtų ramus 

. numirti tolimesnių įpėdinių susilaukus.
Daug ieškoti neteko. Iš visų kandidačių 
liko viena — princesė Alisa. Tiesa, ca- 
rienė vis priešinosi toms vestuvėms, o ir ] 
pačiam carui Alisa ne labai patiko. ABe 
to, jos sesuo Ella vaikų neturi, gal ir ji 
neturės? Tačiau kita Alisos sesuo, Vil
helmo brolio žmona, turi, taigi, jos ne 
įgimtos bevaisės. Bet ir nebėra laiko ki
tos ieškoti ir laukti. Trumpai pasikalbė
jęs su sūnumi, caras liepė jam ruoštis į 
Koburga ir susižadėti su Heseno Alisa.

<►
Tą rytą Nikalojus, vos vakar į Kobur

gą atvykęs, anksti atsikėlė. Nors vaka
rykščia kelionė, sutikimai gerokai išvar
gino, nors po operetės jis dar ilgokai pa
sėdėjo pas tetą Mariją, Saksen-Koburg- 
Gotos hercogienę, ir vėlai nuėjo gulti, 
tačiau tą naktį ramiai miegoti jis nega
lėjo. Kokia reikšminga jam šiandien die
na! Jis turės atvirai pasikalbėti su busi
mąja savo sužadėtine Alisa. Visą kelią jis 
galvojo apie 'tą momentą. Nors Aliks, 
kaip ją visi vadindavo, nebuvo svetima 
ir teta Ella drąsino, kad ji jau pasiruo
šusi tam pasikalbėjimui, bet jam buvo 
drovu. Ak, kad galėtų viską išdėstyti 
raštu ir išvengti to aiškinimosi, tų ofi
cialių žodžių! Kad tai butų prieš porą 
metų, kada jis pats tai]) svajojo vesti 
Aliks! O dabar. .. Ne, sunku net pagal
voti, ką pergyvena jo mažoji balerina, 
skaitydama apie tą jo piršlybų kelionę! 
Bet ne, reikia varyti šalin tas mintis. Jo 
balerina Matilda greit nusiramins, jis 
žino, kad. ji niekad nebuvo jam ištiki
ma ir taip pat lengvai padovanos savo 
meilę jo pusbroliui Andriejui Vladimi- 
rovičiui, o gal ir Sergiejui Michailpvi- 
čiui, kurie aplink ją sukinėjasi. Ne, ga
na! Tai buvo tik maža “jaunystės nuodė
mė” ir dabar jis griežtai pradės naują 
gyvenimą, visą amžių bus ištikimas ša- 
vo būsimajai. Aliks įr tik Aliks, niekas 
kitas! Vakar jis truputį matė Aliks. 
Kaip ji pagrožėjusi, kokia ji kilni pasi
darė. Taip, ji verta ir jo aneilės ir Rusi
jos carienės vainiko. Bet ji kažko tokia 
nusiminusi, surimtėjusi.

Po pusryčių, apie 10 vai. Nikalojus 
nuėjo pas tetą Ellą, o netrukus ten atė
jo ir Aliks su savo broliu Ernestu. Tru
putį pasikalbėjus apie vakarykštę operą, 
apie laukiamą karalienę Viktoriją, Ella 
su Ernestu išėjo, ir Nikalojus pasiliko su 
Alisa vienu du. Nuleidusi akis sėdėjo 
princesė Alisa, laukdama žodžių, atne
šančių jai visą amžių ilgėtosios svajonės 
įvykdymą.

— Žinot, Erni ir Diki bus graži pora, 
— prabilo Nikalojus, ieškodamas kaip • 
pradėti kalbą ir, prisiminęs, kad poryt 
bus Alisos brolio vestuvės.

— Taip. Ir man keisti, kad Diki, ku
rią aš taip arti pažįstu ir taip labai my
liu, bus mano svainė. Mudvi taip susi
draugavom būdamos pas Ellą Iljinskos 
dvare ,— ątsakė ji; rimtai.

Kiek patylėjęs, vaikščiodamas minkš
tuoju kilimu, pažiūrėjęs pro langą į 
sprogstančius medžius, Nikalojus atsi
stojo prieš ją ir tarė:

— Aliks! Jūs pažįstate Rusiją, pasa
kykit, ar patinka jums mano tėvynė?

— Aš turiu malonių atsiminimų apie 
Kremlių su jo aukso boniomis, apie mie
lą Iljinską, bet Petrapilis atrodo man 
kiek šaltas ir svetimas, — tarė Alisa, 
kiek paraudusi nuo nemalonaus prisimi
nimo apie Petrapilį.

(Bus daugiau)

>.<«•
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Childs restaurahtu veiterkos vadovauja pikieto lir 
unijos kovoje už penkių dienų, 40 valandų savait 
aukštesnes algas.

valgių kainų joms tipsai labai sumažėjo.

jai
ir

Merginos sako, kad po pakėlimo

CHICAGOS ŽINIOS

Pats sumanymas gal ir ne
bus tai naujas, bet aš dėjau 
tokį antgalvį dėl to, kad dau
giau atkreipti skaitytojų į jį 
atydos ir imtis konkrečių žy
gių. Nemanau rašyti disku-, dalyka 
sijų reikale, nes jau, mato- j meniškai, 
mai, jos eina prie užbaigos.

I

Labai džiaugiuosi, kad Šiuo 1 
reikalu daugelis tarė savo žo
dį ir pareiškė savo mintį, 
vieni geriau, kiti visai gerai, 
tinkamai dalykus įvertino. 
Aišku, didžiausį kreditą tei
kiu draugui Bovinui, nes jis’ 
pats pirmas išstojo.

Tačiau, kas toliau bus? Pa- 
diskusavus dar toki dalykai 
neišsirišo, ir taip, veikiausia, 
paliksime.

O tai labai svarbus daly
kas, ypatingai mūsų jauni
mui, mūsų vaikams.

Kad dalykas nebūtų taip 
lengvai numestas ir

1 tas, pabandykim naują kryp

būti jaunir
pos bendrai susitarę.

3) Toki 
turėtų daly 
šia 
lyties.

4) Dienotvarkę galima iš- 
sidirbt iš anksto bendrai.

Spėju, k

lose konferencijose 
vauti juo daugiau- 

be skirtumo amžiaus ir

ad būtų labai ge- 
,s apdiskusuot as-

C. A. Jamison.

Kenosha, Wis
Supykusi S užeidė Meilužį ir 

Save

Antanas Steponaitis, 29 me
tų, 2427* Sixtieth st., susipa
žino su 16 metų mergina apie 
penki mėnesiai atgal ir laiks 
nuo laiko 
Mergina, 
mylėjo.
5 d., kada 
pas mergini, tarp jų kilo gin-

jiedu susitikdavo, 
nįatomai, labai įsi- 
Sekmadienį, spalių

Steponaitis lankėsi

LKM Choi•as Darbuojasi , 
Dainų Jdainavimui 

i Rekordus

Žinomi kreipiamės visi choro 
nariai į visuomenę, o ypač į 1 
dailės ir meno mylėtojus ir 
prašome finansines paramos. 
Reikalas tame:'

Įdainavimas keturių dainų į 
I rekordus kainuos virš tūkstan- 
ties dolerių. O kol kas turi
me sukėlę tik virš; $700. Tad 
pirmiau, negu galėsime įdai
nuoti tas dainas, ; turime tu-1 
rėti ant rankų $1,000. Už tai- 
ir prašome paramos tame dar
be.

LKM Choras labai sunkiai 
dirbo per vhsąrą ' neimdamas 
nei atostogų . Choro mokyto
jas Juozas Kenstavičius suši
lęs dirbo-mokino, kad tik ge
riau išmokinus chorą dainuot. 
Jo pastangos nenuėjo veltui, 
choras jau dainuoja gerai tas 
dainas ir gali jas j dainuoti įdainas ir gali j 
plokšteles . Bet, 
žymėjome, dar 
Tad ir matome 
tis į choro simp]atikus bei dai
nų mylėtojus paramos.

Beje, visi tie, kurie prisidės 
su $5 ar daugiau, gaus veltui 
rekordus visų 4 dainų.
me pasiryžę būtinai 
tą darbą bėgyje

Chicagiečiai. 
choro narius ii 
paramą. O 
draugai

stinga pinigų.

Kenstavi- 
1st St.; finansų 

<a, 3116 S. 
n in k as P. 

Artesian

k liečiu įdainuotomis į 
dus.

Choro Komisija:
Pirm. - J. Kenstavičius.
Fin. Sek r. F. Kirka.
Iždininkas P. Dauderis.

10 Asmenų Gąisre

užsidegė 
940 ir 942

4
W

aukštų
Ohio

Žuvo

Naktį 
namas, 
St. Jame buvo 100 kambarių,
kuriuose gyveno apie 200 ne
grų.

Gaisras, kaip policija 
buvo tiksliai paruoštas, 
žemutiniame aukšte ras' 
kine dėžė, kuri dar su 
atsidavė gasolinu. 
kurie 
gaisro

Ii 
mano, 

, nes 
ta blė- 
larkiai 

no- 
pat 

tai iš-

Kaip 
sako, kad prieš 
išsiveržimą kas 

iš kiemo ir dideliu sku- 
įšokęs j automobilių ii

5 vaikai ir ; 
na už

b u m n 
skubiai nuvažiavęs.

Gaisre žuvo 
moterys, o viena šok d a
sigavo ir tuojau pasimirė. Vi
so dar 12 asmenų skaudžiai 
sužeisti, kiti apdegė.

Gaisrininkai ir policija il- 
■ gai dirbo, iki likvidavo gaisrą.

Išgelbėjo kelis vai <.us 
labelnai daug dirbo priie gais
ro likvidavimo du broliu : Jo
seph ir Frank Serino, 1014

Už tai jie buvo
gaisrininkų

W. Ohio St. 
apdovanoti 
ženklais.

Jei tikrai 
padegimas 
niekas kitas tokio dar 
galėjo atlikti, kaip pa 
lis. Arba pradžia 
fašizmo metodų 
kaltus žmones ir 
formoje auginti savo

bus nustaty 
buvo tiksi

garbės

ta, kad 
us, tai 
bo ne- 
kvaišė- 
laciško 

kankinti ne
gąsdini mo 

jėgą.

Chicago. — Amerikos pre
kybos sekretorius Harri
man kaltino komunistus už 
streikus vakarų Europoj.

i ________________

Boston. — Kai kurie deši
nieji CIO suvažiavimo de
legatai sumušė komunisti
nio Daily Workerio parda
vinėtoją prie suvažiavimo

žėtis tomis melodijomis, kan- salės.

Esa- 
užbaigti 

4 savaičių, 
pamatykite 

įteikite savo 
kitų kolonijų

pasiųskite paštu, re
kordų reikalo tvarkymo komi
sijai, kuri susideda] iš sekamų 
kauk liečiu :

Pirmininkas, “’’J 
čius, 718 W
sekretorius, F. K ir 
Ilalsted St.; ižd 
Dauderis, 4 120 S 
Avė.

Geriausia pasiųsti piniginės 
perlaidos finansų sekretoriaus 
vardu, o jos išrašytų iždininko 
vardu.

Pasitikime, kad 
lietuviu visuomenė
svarbu reikalą ir skubiai ateis 
į talką. O vėliau galės gro-

pažangioji 
supras tą

Sceniškas Muzikos Vaizdas
RENGIA SIETYNO CHORAS

šeštadienio vakare,

Lapkričio (Nov.) 1, 1947
Newark, N. J.180 NCw Yorke Avc.

SCENOS ATIDARYMAS 7:30 ★ ĮŽANGA $1.00

Gerbiamieji! Tai bus’nepaprastai įvairus muzika- 
liškas vakaras. Scena parašyta ir sutaisyta pališkas vakaras. Scena parašyta ir sutaisyta paties 
Sietyno. Jį išpildys Sietyno Choras, Vyrų Oktetas 
ir solistai. Taipgi bus garsi solistė Violet Cypaitė iš 
Cleveland, Ohio, ir mūsų mylimas Rusų “Volga” 
šokikų grupe.

Po koncertui bus šokiai prie geros orkestros.

Kviečia visus
SIETYNO CHORAS.

nh MwimiHiir IttrriMMWnfiri^rT

Šaukt Jaunimo-Senimo 
Konferencijas

1) Tokias konferencijas ga-1 
Įima būtų šaukti su labai ma- , 
žomis lėšomis, su syk tik vals- i 
tijų, kaip mes turime LDS ai 
ba LLD apskričių.

2) Tokios konferencijos tu
rėtų būt sušauktus ten, kuY 
galima. Iniciatoriais

užmirš-i čai, kurie privedė prie to, kad 
nužūdyti dūrda- 

klą ran 
vėliau

;ji "bandė j:i
•ma į ka
I peiliuku i
; į savo stulją du kartu dūrė
1 sau j kak!
I krūtinę
[giną Į
Steponaitis
rine’s ligoninę, o iš ten į Ke
nosha apski

Abu, kai
turėtų i tik lengvai.

kiniu 
nuėjusi

ir viena karta i 
Gi|minės nuvežė mer- 

enosha ligoninę, o 
lateko į St. Cathe-

•ities kalėjimą.
p atrodo, pažeisti 

Kaimynas.

KULTŪRINIS CENTRAS 
IR LAISVES VAJUS

pa-

i

Du dideli dalykai, kurie reikalauja atydos visos 
žangiosios Amerikos lietuvių visuomenės.

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

2- ras—sukėlimas dienraščiui Laisvei 1 
džeto, gavimas kuo daugiausia naujų si

Šiais '.dviem svarbiais reikalais įvyks 
tingai daugel.yje kolonijų.
mitingai: •

BRIDGEPORT, CONN.
Visų pažangiųjų lietuvių susirinkimas, reikalu Kultū

riniam Centrui namo pirkimo ir Laisvės 
susirinkimas įvyks

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

107 Lafayette St., 7:30 vai.

Dalyvaus JONAS GASIŪNAS iš
Kviečiame visus dalyvauti šiame įusirinkime

sukelti $75,000 
us Amerikos lie-

948 metams 
kaitytojų.

pasitarimo

bu-

mi-
štai, kur jau yra rengiami

vajaus plėtimui

akaro

Brooklyno

PHILADELPHIA, PA
Platus susirinkimas šaukiamas liečiant Lietuvių Kultūrinį 

Centrą ir šėrų pirkimą įvyks
SEKMADIENĮ, SPALIŲ (OCT.) 
735 Fairnjount Avė., Prad/Ją 3 V 

Kalbės D. M. ŠOLOMSKĄS

19 DIENĄ 
ai. Vakaro

BAYONNE, N. J.
AJ DLD 212 kp. šaukia visos Bayonnes lietuvių 

susirinkimą ]j
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. Literatūros 

Draugijos Centro Valdybos.

HARTFORD, CONN.
LLD Moterų Klubas rengia vakarą sukelti finansų 

dienraščiui Laisvei ir pasikalbėti Namo šėrų 
ir aukų reikalu įvyks

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO
Vieta: 155 Hungerford St., 1 X 

Kalbės R. MIZARA

KONKONKOMA
• X0S4

2 NOV.
ai. Dieną

i
l

TELEPHONE 
8TAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikini h-engton Dvi Koplyčios, Du< 

wtylin\leiBH l’afinrvoti Dovanai

660 GRAND ST

mot

BROOKLYN, N. Y.

4 pusi.—Laisvė (Libertv, Lith. DaiIy)Pen
■ ' »■ "N

et., Spalių 17, 1947

MM*



f

♦

ELIZABETH, N. J. So. Boston, Mass.
•L. D. Progresyvis Kliubas 

“L.” Vajaus Konteste

Lietuviu Darbininkų Progre
syviu Kliubo draugai verti ga
na gero pagyrimo. Jie su
šaukė special, susirinkimą 12 
d. spalių aptarimui “Laisvės” 
vajaus ir Amerikos Lietuvių 
Kultūrinio Centro namo rei
kalu.

Po gero, nuoseklaus pasitaT 
rimo, kuriame dalyvavo gana 
skaitlingas būrys draugų, nu
tarta dalyvauti “Laisvės’.’ va
jaus konteste ir tam darbui 
paskirta plati komisija po va
dovyste draugo Antano Stri- 
peikos iš šių draugų: K. čiur- 
lis, P. Taras, F. šiaulis, V. 
Paulauskas, G. Kudirka, J. 
Wizbor ir S. Liutkus.

Kad geriau prižiūrėjus 
“Laisyės,” vajaus ir pirkimo 
namo reikalus, nutarta, kad

Daktaras patarė šį 
smetoningesnį 

pieną

“Kada gimė pirmutinis mano kūdi
kis, tai mano daktaras patarė for
mula iš Borden’s Golden Crest Pie
no,” sako Mrs. .V. Cimmino, 47 
Rochelle Terrace. Mount Vernon. 
N. Y.

Ji taip džiaugiasi, kad sekė dak
taro patarimą. "Adelaide, Janet ir 
Tony labai gražiai tarpsta nuo jo. 
Borden’s turi gražią, smetpningą 
sudėtį. Man pačiai patinka jis ger
ti.” sako Mrs. Cimmino.'

Borden’s Golden Crest yra homo
genized lengvam suvirškinimui, ir 
prie jo pridėta Vitamino D.

Golden Crest yra puikiausias Bor
den’s pienas.

hardens
GOLDEN CREST MILK
Vitamin D • Homogenized

Centas centan, 
geriausias jums maisto 

pirkinys yra PIENAS

Pittsburgho Žinios
visi vajininkai susirinktų LDP 
Kliube kas penktadienį, 8 vai. 
vakare.

Nors LDP Kliubas turi pir
kęs namo korporacijos serų, 
bet naujam Amerikos Lietu
viu Kultūriniam Centrui šia
me susirinkime davė paskolą 
ant $500.

Rodos, praeityj elizabethie- 
čiai niekados neatsilikdavo rė
mime lietuvių pažangaus ju
dėjimo, tai ir šiame atsitiki
me, ypač pirkime namo šėrų 
bei paskolų davime, mano 
nuomone, mūsų draugai neat
siliks nuo kitų kolonijų.

Tad, brangūs draugai, ku
rie norite užsirašyti “L.” bei 
įsigyti naujų šėrų namo pirki
mui — galite kreiptis prie bi
le “Laisvės” vajininko mūsų 
kolonijoj.

★ ★ ★
Vietiniai organizuoti darbo 

i žmonės turi pamato džiaugtis, 
nes United Electrical Work
ers Union Local 441 (CIO) 
narys (lietuvis) Stanley Grau- 
žalis tapo išteisintas Newark, 

i N. J., federaliam. teisme, kur 
jį kaltino būk tai už sulaiky- 

. mą pašto vežimo ir neleidimą 
priduot pakelio maisto Phelps 

| Dodge Copper Corp, laike 
: streiko, liepos 20 d., 1946 m.

Mat, . dalykas buvo toks: 
• 1946* metais Phelps’ Dodge 
Copper darbininkai gana il
gai streikuodami masiniai pi- 
kietavo dirbtuvės vartus, o 

i kompanija prisigabenus per 
l vandenį laivais iš Brooklyn© 
; skebus laikė uždarius savo 
’ dirbtuvėje ir norėdama gu- 
! driąi sulaužyti streiką pra
dėjo siuntinėti maistą per paš- 

i tą. žinoma, streikieriai prieš 
1 tai kovojo, ir nežiūrint, kad 
j vienas streikieris žuvo, kova 
į tapo laimėta.

★ ★ ★

Well, New Jersey piliečiai, 
veikiausiai, turės mokėti aukš
tesnes kainas už važinėjimą 

; busais, nes Public Service 
kompanija padavė prašymą 
tam tikrai valdžios įstaigai 
pakelti kainą už važinėjimą 
nuo penkių ligi septynių cen
tų ir padalinti į tam tikras 
važinėjimo zonas.

D. K—tis.

Athenai. — Pasitraukė iš 
Graikijos ministrų kabineto 
Zervas, žadėdamas sava
rankiškai naikint partiza
nus, kurių neįveikia monar- 
chistų valdžia.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

Kiekvioną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuoja/nę dėl puotų, pokilių, krikštynų,, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Meniniai Skaistūs Koncertai
Man yra labai mdjonu' 

Laisvės skaitytojams pranešti, 
'•kad mes šį rudenį turėsime 
labai gražių pramogų. Mūsų, 
Massachusetts, lietuviai tikrai 
pasirodys gražiai šiuose pa
rengimuose, kurie turės istori
nės vertės. Dėka yra pažan
giems lietuviams už tokią dar
buotę . Mes būtume be jo
kios vertės,* jei mūsų daininin
kės ir dainininkai neturėtų 
daug klausytojų 'šiuose kon
certuose.

Šie koncertai bus vieni iš 
geriausių, nes juose dainuos 
atsižymėję chorai, kurie save 
disciplinuoja per daugelį mė
nesių, kad jie galėtų tikrai 
giiažiai sudainuoti mums.

Pavyzdžiui, Stasys Paura 
lavina Norwoodo Vyrų Cho
rą per beveik ištisą vasarą, 
ir jie sudainuos tikrai gra
žiai. Jo mokinimai patobu
lino Norwoodo vyrus, ir jie 
dabar dainuoja gerai. Yra 
garbė Stasiui Paurui už jo 
pakantą mokinti, kad jie dai
nuotų žavėjančiais balsais. 
Taipgi reikia pagirti Norwoo
do vyrus, kad jie neapleidžia 
repeticijų ir daro pastangas, 
kad jų dainavimas būtų artis
tiškai atliktas.

Taipgi girdžiu, kad Brock- į 
tono Choras, po vadovyste 
Edvardo Šugario, ir Worces- 
terio Choras, po vadovyste 
Josephinos Karsokienčs, ne
mažai laiko praleido, kad jie 
sudainuotų tobulai ir gražiai. 
Jie visuomet sudainuodavo 
gražiai, bet šį kartą jie sako 
man, kad geriau sudainuos, 
nes jie turės atlieti geriau, 
žinodami, kad Cambridge’iaus 
Lietuvių Piliečių Klubo Cho
ras, po vadovyste Amilijos Ta-i 
toroniūtės, padėjo pusėtinai 
daug laiko, idant įrodyti, kaip 
lietuviškos dainos turėtų būt 
sudainuotos.

Turiu pasitikėjimą, kad 
I Amilijds Tatoroniūtės choras 
' duos nemažą dožą kompetici- 
jjos visiems chorams. Tačiau 
i nebūtų logiška iš anksto spė- 
: ti, kurie bus čampijonais šia- 
, me Naujosios Anglijos meno 
■ sąskridyje. Jų darbai patys 
J už save kalbės. Ką mes ga
lime padaryti, tai ateiti į jų 
paruoštą koncertą, kuris įvyks 
sekmadienį, spalių (Oct.) 26 
d., 2 vai. po pietų, į Gavin 
Auditoriumą, kampas Dor
chester ir 6th Sts., So. Bato
ne.

Man yra oficialiai pranešta, 
kad lapkričio 8 d., šeštadie
nio vakare, 8 vai., vėl turė
sime iškilmingą koncertą. Šis 
koncertas bus atliktas South 
Bostono Miesto Auditoriume, 
Brodway.

Šį koncertą galime pava
dinti tarptautiniu, .nes jame 
dainuos. lietuviai, latviai ir 
estai . čia vėl galėsime paly
ginti, kurie sudainuos geriau
siai. Iš lietuvių mes turėsi
me Cambridge’iaus ’Lietuvių 
Piliečių Klubo Chorą, vadovy
bėj Amilijos Tatoroniūtės. Ti
krai nesužinojau, kas dainuos 
iš latvių, tačiau man yra žino
ma, kad estas Pradva skam
bins pianu. Jis yra žinomas, 
kaip vienas iš geriausių pia
nistų. Jo piano skambėjimas 
yra žavingas ir techniškai ge
rai atliekamas. Yra garbė, 
kad Cambridge’iaus lietuvių 
choras ir Pradva išpildys šį 
koncertą tikrai artistiškai.

Mes visi privalome būti kon
certe. B. F. K..

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Spalių 12 d. atsibuvę susi
rinkimas LLD 87 kuopos, 
1320 Medley St., LDS 160 kp. 
svetainėje. Valdybos nariai 
buvo, išskiriant K. Kairį už
rašų raštininką. Protokolą 
perskaitė S. Orda.

Vasarą kuopa nelaikė susi
rinkimų. Finansb sekretorė 
Elena Kairienė raportavo, kad 
kuopos naria'i susimokėjo lai
ku, yra 36 nariai. Trys iš
važiavo į Kaliforniją, gauta 4 
nauji nariai.

Ižde su pelnu nuo pikniko 
yra $62. Buvo skaityta dien
raščių Laisvės ir {Vilnies laiš
kai vajaus ir finansinės kam
panijos reikale.
aukoti abiems diehraščiams po 
$5. Trys draugai dar paau
kojo po $1 į Laisves fondą ir 
trys pasipirko po serą namo 
bendrovės. Kiti žadėjo pirkti 
šėrų ateityje ir suteikti pasko
los.

Atnaujinimui
prenumeratų ir gavimui nau
jų skaitytojų dėl Laisvės ir 
Vilnies į komisiją apsiėmė D. 
P. Lekavičius ir Jos. Kazimir.

LLD 4-tos apskrities konfe
rencija įvyks 21 d. gruodžio. 
Išrinkta delegatai: S. Orda,

Nutarta pa

išsibaigusių

PRANEŠIMAI
WILKES-BARRE, PA.

Puikus Koncertas 
19 d., 
325 E. 
Bus ir 
šiem s 
m c
vauti.

Tel. MArket 2-5172

Jos.- Kazimir, D. P. { Lekavi
čius, J. Mažukna.

Pranešta, kad sekmadienį, 
26 d. spalių, LDS Nanje, West 
Carson St., 
Pittsburgh© ir apylinkės visų 
veikėjų susirinkimas. Kviečia
mi organizacijų ir visuomeniš
ki veikėjai ir nariai kuo skait
lingiausiai atsilankyti, nes bus 
aptarta labai svarbūs reika
lai. i

Buvo balsavimai LLD Cen
tro Komiteto kandiejatų dėl 
1948-9 m. Padaryta ! eile ki
tų tarimų . Nutarta Į metinis 
susirinkimas laikyti 18 d. sau
sio, 1948 m.

į šį susirinkimą p,ermažai- 
narių atsilankė, tai negerai, 
kad. į taip brangios jcultūros 
ir apšvietos veiklos 
cijos susirinkimus 
nariai. Lankykitės 
kimus, apsikeiskime

So. Bostono Moterys 
Dirbs Laisves Vajuje; 
Pirko Namo Šerą

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

yra šaukiamas

organiza- 
neateina 

į susirin- 
nį i ntimis.

Lapkričio 23 d. yra ren
giama vakarienė Sohoj dalyje, 
Mokslo Draugijos svetainėje. 
Rengia Moterų Progresyvis 
Kliubas . Bus ir paskajita, ku
rią skaitys D-rė J. Baltrušai
tienė. Prašome vietos!ir apy
linkės publiką skaitlingai at
silankyti, nes išgirsite {svarbią 
paskaitą ir paremsite {moterų* 
veiklą.

Lapkričio

įvyks spalių 
Progresyvių Salėje, 

Tradžia 7 v. v. 
Dailiuos gerai vi- 

dainininkai. Kviečia- 
ir iš {apylinkės daly- i

Korn' ___u.42"2^3^ i Jonas Šimkus. Pereitfiis mc
PHILADELPHIA, PA. j tais jam nupjovė vienA koją

Sekmadienį, spalių 19 d. įvyks Į dabar sako blogai yra j su ki 
platus susirinkimas pasikalbėjimui i 
apie Kultūrinį Centrą ir kitus svar
bius dalykus. Pradžia 3 v. dieną. 
Bus ir kalbėtojas iš Brooklyn, N. Y. 
Tad visi dalyvaukite, 735 Fairmount 
Ave. — P. Puodis. (242-243)• _____ _ •__ I

PHILADELPHIA, PA.
Dėl aptarimo parkės, dėl ateinan

čių metų laikymui piknikų, bendras 
visų organizacijų ir Veik Kom, 
sirinkimas įvyks spalių 19 d., 
dieną, 
mount

Liet.
Market St., 
šokiai.

žinomi 
vietinius i

su- 
3 v. 

Liaudies Nanto, 735 Fair- 
Ave. —P. Puodis, sekr.

(241-242)

va
jau

ELIZABETH, N. J.
LAP Klubas rengia draugišką 

karėlj draugui D. Krūčiui, kuris 
ilgą laiką nesveikuoja. Vakarėlis
įvyks spalių 18 d., 408 Court St. 
Draugai jūsų dalyvavimas suteiks 
paramos draugui Krūčiui, tad būki
te vietiniai ir iš apylinkės šiame 
parongimėlyje. — Rengėjai.

(241-242)

DETROIT, MICH.
LLD 52 kp. susirinkimas įvyk 

d. spalių, 2 vai. dieną, 4097 Porter. 
Svarbu, kad nariai dalyvautų, 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)

Vienas iš punktų jūsų dienotvar- 
kyje turi būt Laisves vajus gavi
mui naujų skaitytojų. Dalyvaukite 
vajuje, surengsite ką. nors * užtikri
nimui savo dienraščiui ’budžeto 
1948 m.
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BOSTON, MASS.
šio sezono visuomeniška 
kalakutienos, įvyks šį 

spalių 18 d., 6 v. v., 318
Bus ir graži muzikalė 
Dalyvaus svečių ir iš to

nes tą dieną

SO.
Pirmoji 

vakarienė, 
šeštadienį, 
Broadway, 
programa,
limesnių kolonijų, 
įvyksta progresyvių lietuvių tary
bos konferencija. Rengia LLD mo
terys ir kviečia visus atvykti. — 
Rengėjos. (241-242) -

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

visų Laisves skaitytojų, rėmėjų ir 
progresyvių lietuvių platus susirin
kimas, 7:30 v. v. Liet. Jaunų Vyrų 
saloje, 407 Lafayette St. Bus apta
riama Liet. Kultūrinio Centro ir 
Laisvės vajaus reikalai. Dalyvauki
te visi, nes turėsime svečią iš Broo
klyn, N. Y., kuris plačiai pakalbės 
viršminėtuoso reikaluose, tai Jonas 
Gasiūnas. — Vajininkai. (240-242)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves-- 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir kra javus/ 
sudarau su ame-^ 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu t o k i o| 
dydžio, kokio na- V 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju • 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway Ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Llm • 

Tel. GLenmore 5-6101

paveiks

i
’•W **

Iš Atsibuvusio LLD Moterų 
Susirinkimo zSpalio 9 Dieną

RAKANDŲ DARYTOJAI
Patyrę Prie Geros Rūžies Furniture Case 

Goods, Pritaikymui Durų ir šėpų.

172 MORGAN AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

EVERGREEN 8-7102
(242)

Adomaitis, LDS 16i0 kuo-Į 
j pos narės Adomaitienės vyras, į 
1 išvežtas į šv. Jono ligoninę. ' 
Taipgi toje pat ligoninėje yra {vakarą.

Aptarėme keletą bėgamų 
svarbių klausimų, tarpe kurių 
ir dienraščio Laisvės vajaus. 
Nors So. Bostonas šiuo tarpu 
dar neišsijudino, bet vis tiek 
moterys nusitarė kitoms kolo
nijoms nepasiduoti. Draugės 
M. Dombrauskienė ir H. Si- 
manavičienė jau pasirengusios 
tam darbui. Kitos draugės 
pasižadėjo joms gelbėti.

Perkame Šerą
Mūsų draugės ir finansiniai 

remia svarbiuosius visuomenės 
Veikalus. Taip ir šį sykį LLD 
moterų kuopa nutarė tuojau 
paremti dienraščio Laisvės 
perkamą Lietuvių Kultūriniam 
Centrui namą, nupirkti ,šėrą 
už $25.

Bankietas

Ateinantį šeštadienį, spalių 
18 dieną, rengiame skanių 
“turkių” vakarienę. Tai bus 
pradžia mūsų žieminio sezono 
darbų. Draugės rengiasi gra
žiai priimti svečius, kurie su
važiuos į pažangiųjų lietuvių 

•tarybos konferenciją, taip pat 
' ir vietinius. Kviečia visus, 
{ Bostono ir apylinkės publiką, 
j atsilankyti, paremti mūsų 
’ darbuotę ir sykiu su svečiais 
{ir draugais smagiai praleisti

ŠTALIORIAI
ir

ŠĖPŲ UžBAIGĖJAI
TURI BŪT
PATYRĘ

PRIE DAILIŲ RAKANDŲ

KREIPKITĖS Į 
PERSONNEL DEPT:

ir

ALLEN B. DU MONT
LABORATORIES, Ine.

1000 MAIN AVENUE
CLIFTON, N. J.

(244)

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

RANKINES SIUVĖJOS IR OPERATORES
dirbti prie

BARLAY, Ltd., 51 Franklin St.
fine trousers

New York City
(24.3)

OPERATORES
mašinų. Plastikiniams apval-

I luošai. Nuo knvalkų. Nuolat.
BLOSSOM MFG. < O.

915 BROADWAY (Kamp. 12th St.), N.YX.

Prie Singer i 
kalams, namu

MERGINOS
Dirbti prie Costume Jewelry 

Gera Alga
NĄN-MAR CORP.

34th St., N. V. C.
Room 917

19 W.

(24 t)

Linkimo 
! sveikti.

ligoniams pa

lietuvių j vals- 
Kazimierą

Džiovininkų {ligoni- 
kaip ran- 

________ _ Savo lai
bu vo drūti vyrai, bet 

netiarnau-
Lekavičiūs.

Iš pavienių 
tijos namą 'išvežė

nėję jau keli metai 
dasi Jonas Butkus, 
k u jie I 
dabar jau sveikata 
ja. D. P.

Vakarienė prasidės 6 vai. 
vakaro, 318 Brodaway. Bus 
graži muzikalė programa. 
Rengia LLD moterys.

Sekantis LLD moterų susi
rinkimas įvyks lapkričio 13 d., 

{ 8 vai. vakaro, 318 Broadway. 
I Po susirinkimo turėsime arba- 
: tos ir draugišką pasikalbėji- 
į mą. Todėl įsitėmykite visos 
■ ir atsiveskite naujų narių.

Nare.

United 'Hospital Fund pra
dėjo savo 69-tą metinę kam
paniją sukelti aukų ligoninių 
fondui, vartojamam padengti 
lėšas tokių
negali nieko gauti arba labai 
mažai gauna mokesties.

ligonių, iš kurių

o, iiiaiiiBiiiaiiiBiiiBiiioiHOHioiiiBiiiaiiioiiiaiii

PIRKITE MEDAUS

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D
580 Summer Avenue, i

Newark 4, N. J. j 
HUmboldt 2-7964

''iiiiiinnimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN imiiiiiiiiiiiiiiiii^

GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitiš

Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name 

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

F. W. Shalihs
(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

E

Egzaminuojant Al lis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842
’•‘r1

Lake Success. — Jugosla
vija reikalavo įleist Palesti
non žydus, kuriuos anglai 
laiko belaisvėje Cyprus sa
loje.
0

s

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A.. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

iru

Medus Yrą Labai Naudingas 
Sveikatai.

Medaus gaflima gauti pas

P. TUMELį 
Kuris turi Bičių Farmą 

Farmingdale, L. I.
Taipgi galima gauti medaus 

pas Tumelį namuose:
P. TUMELIS
58-19 61st St., 

Maspeth, L. L, N. Y.
■o IIEIIIOIIIBIIIEUIGIIICIIIGIIIBIIISIIISIIICIIICIII

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
, I

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
• Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA. DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-0612 *

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

pasišokti, užeinaKas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti Ir 
pas “Green Star Bar and Grill," nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU.GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

| 459 Grand Street,
> (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

5 pus],—Laisvė (Libterty, Lith. Dailv)Penkt., Spaliu 17, 1947
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M Jefferson Mokyklos

Atidarymo Forumas
BANKETAS PAGERBIMUI

JONO JUŠKOS

Tūkstančiai Subway 
Keleiviu Išbuvo po 
Upe Virš Valandą

Florence Kazakevičiūtė
Aido Koncerte

Lietuviu Kalbos
Pamokos Prasidės
Šį Šeštadienį

ū

(Williamsburge 
pamokos Jefferson 
skyriuje, 
Graham 
na. Ta

Apie 4,000 subway keleivių 
trečiadienio rytą išbuvo tune
lyje nuo 8 :33 
va u d am i oro, 
išmesta žuvis, 
ir tuomi dar
tvermę išeikvojo.

Nelaimė ištiko

iki 10 vai. žio-
tarsi iš vandens

Dar
labiau

kiti rėkė 
savo iš-

Florence Kazakevičiūtė, kaip 
ii* pirmesniuose Aido Choro 
koncertuose, dalyvaus ir šiame, 
įvyksiančiame šį šeštadienį. 
Florence — gera armonistė ir 
publiką ji ne kartą maloniai nu-

m u-

įvažiavo, į tuneli, 
minią išsi- 

ir nerimaujančių

Florence Kazakevičiūtevisose nelaimėse, 
pat radosi žmonių 

ir nusimanančių 
Vieni

teikdavo su savo akordiono 
zika. O šiam koncertui ji 
stropiau ruošiasi. Ir, žinoma, ji 
atliks savo dali.

Apart Florence Kazakevičiū
tės, dar dainuos visas Aido 
Choras, Jurgio Kazakevičiaus, 
Florencės brolio vadovybėje.

Dainuos Elena Feiferienė ir 
Nelė Ventienė duetą.

Dainuos solistai Albertas Va
siliauskas ir Lilija Bastytė.

Dainuos Aido Choro vyrų 
kvartetas ir gal dar kitos, gru
pės.

Gros Vyturėlio Ansamblis.
O po koncerto bus šokiai prie 

Jurgio Kazakevičiaus orkestros.
Koncertas įvyksta jau šeš

tadienį, spalių 18 d., 6:30 vai. 
vakaro, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo sąlėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

Įžanga į koncertą tik 75c.
Visus Brooklyno ir apylinkės 

lietuvius Choras maloniai kvie
čia atsilankyti. A. C. K.

Yra išsiuntinėta pakvietimai 
visiems praeitą sezoną lankiu
siems Liet. Kalbos Mokyklėlę, 
kaip ir tiems, kurie yra pareiš
kę savo susidomėjimą mokyk
lėlė. Pakvietimuose (atvirutė
mis) pranešama, kad pamokos 
prasidės jau šį šeštadienį, spa
lių 18 d., 2 vai. po pietų, Lais
vės salėje, 419 Lorimer St., 
Brooklyne.

Mokyklėlės Programa
Mokyklėlės programa. numa

toma šiam sezonui sekama:
1. Lietuvių kalbos pamokos.
2. Dainavimo ir muzikos pa

mokos. Muzikos teorijos ir dai
navimo pamokčts sutiko teikti 
Lilija Bastytė, kuri, kaip žinia, 
ruošiasi chorų

3. Tautiškų šokių pamokoj. 
Tiesa, praeitą sezoną šokių mo
kino Helena Bručienė, o šį se
zoną dar ji nėra tikrai pasisa
kiusi ar ji mokins ar ne. Bet, 
tikimės, kad mokins.

4. Vaidyba. Kaip žinia, per
eito mokyklėlės sezono užbaigi
mui buvo suvaidinta J. Geniu
šo komedija “Jonuko Liga.“ 
pačią komediją mokiniai 
kartos LMS Festivalyje. O 
Festivalio pradės mokintis 
k į n ors

vadovavimui.

sugedus 
“fjūzui,” liepsnai šovus i orą 
ir po vagonus ir aplink pa- 
pylus debesis aitrių, tirštų' 
dūmų. Ugnis neilgai truko, 
bet dūmai likosi iki paleisti 
darban dūmtraukiai juos iš
pumpavo.

Nelaimės traukinyje buvo 
tik apie pusantro tūkstančio 
keleivių. Bet kad traukiniai 
viens po kito eina gal tik mi
nutės atstume, tad pirm spė
jimo informuoti kitus, dar du 
traukiniai
ten sutvenkdami 
gan dusių 
žmonių.

Kaip ir 
šioje taip 
šaltagalvių
apie elgseną nelaimėje, 
ramino išsigandusius, kiti pri- 
gelbėjo pridususiems, užsiri- 
j ilsiems dūmais.

Vienas jaunas veteranas 
Roy Fullem, gyvenąs 961 
Eastern Parkway, pagal tre-. 
kės siaurais takeliais išvedė 
būrį žmonių į Front St. atva
rą, vartojamą tik nepaprastos 
padėties" nuotikiais. 

' išvedžiojo po 
miausias New Yorko 
lyno stotis. Abejos 
lokai, žmonės išėjo 
ir nuvargę, nedaug 
giau laimėję už 
traukiniuose.

Dar kiti 
grupę į arti- 

ir Brook- 
buvo to- 

suodini 
ką dau- 

laukusius

Iš Kriaučių Susirinkimo
Spalių 8 d. įvyko Kriaučių 

Neprigulmingo Kliubo nepa
prastas susirinkimas. Kaip 
visiems yra žinoma, kriaučiai 
jau antri metai teiraujasi įsi
gyti sau kokią farmą ar va
sarnamį praleisti savo vakaci- 
jas. Tam įvyko keli susirin
kimai ir didžiuma kriaučių 
pasisakė norinčių įsigyti noi-s 

j kokį vasarnamį, nebrangesnį 
už savo kišenių. Buvo išrink- 

: ta komisija teirautis tokios 
i vietos.

Komisija surado vietą, ku- 
i ri, pagal jų supratimą, būtų 
I kriaučiams tinkamiausia vie
pta. Siame susirinkime komi
sija pateikė savo raportą ir 
įspūdžius iš surastos vietos. 
Sako: važiuoji ir davažiuoji 
tiltelį, prie tiltelio stovi ak
muo, prie akmens sto.vi akme
nėlis, o kai davažiuoji pati 
vasarnamį, toks jo gražumas 
ir tų 
turn 
Pi-

kad nekurie žmonės ieškosi 
šiltų vietelių, tad tos komisi
jos visą planą ko ne vienbal
siai atmetė.

Ar lietuviai kriaučiai galės 
kada nors įsigyti sau kokią 
nors vietą vakacijoms, kaip 
turi kitataučiai kriaučiai?

Pas lietuvius kriaučius yra 
skirtingumų, kurie trukdo ką 
nors įsigyti. Jeigu ir įsigytų, 
atsitiktų taip, kaip atsitiko lo
kale pas kriaučius, demokra- 

i tiniai
vairo išmėtyti, pastumti į ša-

žmonės visi iš lokalo

akmenėlių raibumas, tar- 
balandėlių pritūpusių tu-

komisijos kriaučiams pa-
14-tą, teikto raporto pasirodo, kad * 1

Gyveno toji vieta yra kokio nusiban
krutavusio milijonieriaus va
sarnamiai. O jūs, kriaučiai,

.Dzevečkienę Laidos 
Penktadienį

Julė Dzevečkienė (šeputai- 
tė) randasi pašarvota Van 
Hise Funeral Parlor, Arnold 
Ave., Pt. Pleasant, N. J. At
sisveikinimo su velione vaka
ras — spalių 16-tą, koplyčio
je. Laidotuvės įvyks penkta
dienį, spalių 17-tą. 2 vai., po 
pietų, Linden Krematorijoje, 
Linden, N. J. Mirė 
Lakewood Hospital. 
Weehawken, N. J.

Velionės sveikata jau per 
daug metų buvo pašlijus, gal ; neturėdami įvalias pinigų nu- 
gyvenimo permainos ar ko ki- pirkti tą vietą, gerai dirbda- 
to sukrėsta, nuo ko jinai pil
nai nebeatsipeikejo. Tačiau 
ji ir tuomet, iki galo, su pa
sididžiavimu pasisak y d a v o
esanti progresistė. Ir visuo
met tebeprenumeravo, skaitė 
Laisvę. Ramaus jai atilsio!

Paliko vyrą Kazį, dukterį 
Jean, sūnų Kazį ir marčią Al
doną.

pa- 
po 

ko- 
jau didesnį veikalą, 

kuriuomi, kartu su dainomis ir
šokikų grupe, galės pilnai už
pildyti visą vakaro programą.

Kol kas dar dalykas eina tik 
apie jaunameČius ir tokius su
augusius, kurie yra čia gimę. 
Bet, jei susiregistruos apyge- 
ris skaičius suaugusių, kuriems 
lietuvių kaįba yra prigimta ii- 
kurie nori tik gramatikos pra
mokti, tokiems bus įsteigta at
skira klasė.

mokyklėlės, 
kitas susi- 

susirinkimo 
pražiūrėjo,

Reikia Kultūrinio Centro
Pęr keno nors neapdairumą, 

šį šeštadienį, apart 
dar yra šaukiamas 
rinkimas. To kito 
šaukėjai kąž kaip
aišku, ne iš blogų norų, kad tą 
pačią dieną įvyksta pamokos.

Bet tai niekis. Vistiek, 
nors draugiškai išrišime 
simą, .— gal vieni ar kiti 
sime į Liet. Am. Piliečių 
bo salę..

Tas įvykis parodo reikalingu
mą mūsų Kultūrinio Centro,— 
didesnių patalpų, kur sutilptų 
vienu kartu kelių grupių susi
rinkimai, pamokos ai- repetici
jos. Daili vis

kaip 
kiau
ri u ei- 
Klu-

ir palai- 
būtų vi-

Nejau-
mi, galite mokėti asesmentus 

į jos nupirkimui ir dar galėsite 
i4 darbininkus palaikyti ap- 
sk ritus metus.

Kriaučiai greitai suprato 
komisijos užsibrėžimą nu
pirkti tą vietą, nors sakėsi tik 
raportą pateikia. Raportuoti 
būtų užtekę sykio, -nereikėjo 
dviejų. Kriaučiams pasirodė,

Leonard Bernstein, jaunas, bet jau žymus orkestrų

lį. Turintiems lokalo vairą 
socialistams nei tautininkai 
nėVa “košer.” Socialistai* juos 
vadina prakeiktais tysliavi- 

Iniais, jie taipgi iš lokalo vai
ro išsijoti diktatorišku būdu.

I Ir kol mūsų lokale socialistų 
diktatūra gyvuos, nebus gero, 
ramybės pas kriaučius.

Ar demokratiniai kriaučiai 
galėtų praleisti savo vakaci- 
jas turėdami įsigiję kokius sa
vo vasarnamius? Atsakymas 
yra visiems aiškus — jie taip 
matytų tuos vasarnamius, kaip 
be veidrodžio savo ausis. Bet 
asesmentai pirkimui 
kymui vasarnamio 
siems lygūs.

Kas reikia daryti ?
gi lietuviai kriaučiai ir numirs 
nieko neturėdami?

Pirmiausiai reikia atgaivin
ti 1936 metais pravestą loka
lo sprendimą, įsakyti, dideliam 
Jonui liautis lokale varinėjus 
politiką. Tada, dirbant kar
tu, bus galima savo organiza
cijai atsiekti viskas. Tas yra 
pas kitataučius kriaučius, tad 
jie* turi savo vasarnamiams 
farmas ir kitus** patogumus. 
Lietuviams nėra tų progų, nes 
leidžiame dideliam Jonui kir
šinti kriaučius, draskyti vie
ningumą. Dėl to iš patyrimu 
žinodami ir kam šis siūlytasis 
pirkinys tarnaus, kriaučiai, 
pasipiktinę, jo “spyčių” ir 
raibą balandėlį numetė į šalį.

J. Stakvilevičius.

Washington. — Pasitrau
kė • valstybes sekretoriaus 
pavaduotojas W. Clayton.

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

. Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

mo ky k los 
veikiančiame 1'3 

Avė. jau antrą sezd- 
dalis didžiosios so

cialių mokslų mokyklos, vei
kiančios jau eilė metų ir tu
rinčios virš šimtą skirtingų 
kursų, su pamokomis dieni
niams ir vakariniams studen
tams, norintiems pakelti savo 
žino j imą.

Williamsburge kol kas yra 
tik ’ du kursai. Jei susidarys 
pakankamas skaičius studen
tų, jau išėjusių esamuosius 
kursus, reikalaujančių kitų, 
pradės ii* daugiau. Tų dviejų 
kursų pamokos įvyks ketvirta
dienių vakarais, pradedant 03 
šio mėnesio. Pasiruošiamasis 
ir- registraci jos susirinkimas 
16-tą.

Tai p gi bus g a Įima užsire
gistruoti šio penktadienio va
karą, spalių 17-tą, įvyksiain- 
čiame pirmajame forume, ku
rie bus pakartojami taip daž
nai, kaip bus reikalas ir gaus 
ekspertus lektorius proble
moms aiškinti, 
iš Daily Worker, 
šių ir 
mus. 
8

Antradienio povakaryje ir 
trečiadienio rytą Laisvės raš
tinėje lankėsi Ona Mažuikie- 
nė iš Dorchester, Mass. Ato
stogų proga ji lankėsi pas gi
mines Easton, Pa., ir Stam
ford, Conn., taipgi Brooklyne 
buvo apsistojus pas Mr. ir 
Mrs. Adomaičius.

Viešnia pasisakė, kad, kai 
sugrįš namo, prisius čekį, kai
po paskolą namo bendrovei. 
Tai puiku! Ir dovanojo $1.00 
dienraščio reikalams . L. K.

ŠAUTUVAS NEGRAŽIAI 
UŽBAIGĖ PUOTĄ

pa-še i m y n i š k o j e su e i go j e 
gerbt Columbus, pas Joseph 
Lagano, 177-30—135th Avė., 
Springfield, L. L, tapo pavo
jingai pašautas svečias Ches
ter Sanckavich. šeimininkas 
išėjęs į lauką apie 3 valan
dą nakties pašaudyti į orą. 
Sugrįžusį Sanckavich pakriti-

Central brook lyniečių ren
giamas pagerbimui menininko 
Jono Juškos bankietas įvyks 
sekmadienį, spalių 26 d., Lie
tuvių Piliečių Kliubo svetainė
je, 280 Union Avė.

Laiko jau nedaug. Todėl 
primename visiems, kad da
lyvautumėte ir kartu su kitais 
prisidėtumėte prie pagerbimo 
Jono Juškos, kuriam sukako 
.30 metų, kaip dalyvauja me
no veikloj. Daugelis Brook
lyno ir apylinkės lietuvių yra 
matę daug jojo 
suvaidintų veikalų, 
j e didesnių miestų 
nę jojo parašytus

vadovystėj 
Daugely- 

yra vaidi- 
veikalus.

Apie tai nėra reikalo dabar 
aiškinti. Pačiame bankiete 
apie tai bus plačiau paaiškin
ta. šiomis paskutinėmis die
nomis mes raginame visus, ku
rie manote dalyvauti, būtinai 
užsisakyti vietą, pasirūpinant 
tikietą. Tikietų yra Laisvės

OUgJ|Z/UO| kKUlvixa v panjiui .

kavęs ir įspėjęs, kad šūvis ga-1 ^nej n- pas rengėjus. 
Įėjęs pataikyti į žmogų. Jie- , V1S«,S banketo rei 
du‘susivaržę, už šautuvą, ku- kre-.pkdės pas pirm I

va].

lektorius
Max Gorddn, 

kalbės apie 
metų riiiKi- 
e. Pradžia 

Rep.

du susivaržę, 
ris būk netyčia 
gano areštavo.

issovęs. La-

reikalais 
P. Se

men, 187 Sands 1st., Brooklyn, 
N. Y. Rengėjai.

ateinančių
Jžanga 25

William Johnson, 41 metų, 
darbis, rastas miręs savįai- 

kamba-
Ave.', 
pali- 
ni si-

tei pasirendavotame 
ryje, 1240 Lexington 
New Yorke. Raštelyje 
kęs pranešimą, kad jis 
žudąs.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONĄS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE. • T
GERAI PATYRĘ BARBERIAT

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-B569

New Yorko policija dabar 
atydžiai sekanti ir norinti iš
naikinti vartotų auto raketą, 
kuris kainuojąs miestiečiams 
apie du milionus dolerių per 
metus.

*

Degtines, Vynai ir Alus

*

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas ■ i

Petei
KAPISKAS
B4R & GKHL

BEER & ALES

Paul Gustas Funeral Home,
’ INC. '

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
I

Telefonuokite dieną ar naktį
EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesienjs, 
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.

.. ■
.i' •■■■■ 1 ■ /r. Lniču

Pradėjo p£ ruošiamuosius 
darbus statybai naujo priedo 
prie 41-mos mokyklos, New 
Dorp, Staten Island, ši bus 
pirmoji nauja toje apskrityje 
nuo 1940 metų.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVergreen 4-6868

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Sofa Cushions-Paduškos
PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS 

Už $3.75 KIEKVIENA

Sėdynių Dugnai
PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE 

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

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 gelių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Karnom.

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

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. Daily)Penkt., Spalių 17, 1947
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