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Howard Fast’as.
L. Prūseika Apie Mūsų

žygi.
Chicagiečiai.

Rašo R. MIZARA

s

Henry A. Wallace savo sa
vaitraštyje užfiksuoja įgytus
įspūdžius Naujojoje Anglijo
je, kur jis neseniai lankėsi.

Nuvyko jis į New Hamp
shire valstiją,republikonu val
domą, ir viename miestelyje 
išgirdo iš nuoširdaus demo
krato biznieriaus tokį pareiš
kimą.

“Jungtinėse Valstijose yra 
gėry republikonu ir daug ge
ru demokratų, tačiau. . . Wa
shington© mieste nebeliko nei 
vieno gero demokrato. . . ”

You «aid it!
★ ★ ★

Pats talentingiausias ir pro
duktyviausias šių dienų Ame
rikos 'rašytojas-novelistas yra 
Howard Fast’as.

Tai pripažįsta ne tik poli
tiniai Fast’o draugai, bet ir 
priešai.

Vėliausia šio jauno rašy
tojo novelė yra “Clarkton,” 
išleista Duell, Sloan & Pearce 
knygų leidyklos. Autorius 
meistriškai pavaizduoja vieną 
Naujosios Anglijos miestelį 
darbininkų streiko metu.

Fast’as — didžiulės en er- 
gijos, gilios minties amerikie
tis. Bet Fast’as yra nusmerk- 
tas kalėjiman už tai, kad, bū
damas Bendrajame Anti-fašis- 
tiniame komitete (ispanams 
auti-fašistams remti) jis, drau
ge su kitais, atsisakė Ne-Ame- 
rikiniam Komitetui išduoti 
vardus ir pavardes tų žmonių, 
kurie aukojo anti-fašistams 
šelpti.

Fast’as, taigi, turės eiti ka
lėjiman, jei paduotoji jo 
apeliacija aukštesniajam teis
mui bus atmesta.

★ ★ ★
Daug įdomių minčių vė

liausios Fast’o novelės apžval
gininkai ir kritikai pabėrė. 
Viena Cincinnati miesto ap
žvalgininkė rašo, kad ji, per
skaičiusi novelę “Clarkton,” 
susirgo, — susirgo iš nuogąs
čio!

Baimės šiurpuliai sukrėtė 
knygos apžvalgininkę dėl to, 
kad joje piešiamas glaudus 
bendradarbiavimas baltųjų 
darbininkų su negrais; dėl to, 
kad autorius gražiomis varso
mis apipiešė komunistinę par
tiją.

Silpnų nervų žmonėms nėra 
lengva šiandien gyventi.

★ ★ ★
L. Prūseika Vilnyj rašo:
“Brooklyn© laisviečių pasi- 

mojimas įsigyt savo Kultūros 
Centrą vykdomas labai spar
čiu tempu. Jie perka didelį 
namą—$135,000 vertės. Iki 
.pirmos lapkričio jie turi su- 
mokėt $75,000.

“Per kokią savaitę Šerais, 
aukomis ir paskolomis iš 
draugų rytiečių jie sukėlė 
$32,000.

“Bravo!
“O kaip su chicagieeiais? 

Aš girdėjau- tik du žmones 
užsimenant apie paramą. K. 
Abekienė' paskolino $500.

“Rytiečiai darbuojasi ge
riau ir duosniau aukauja.”

Pasakyta daug tiesos! Mes, 
rytiečiai, per trumpą laiką pa- 
simojome atlikti didžiulį dar
bą, — didesnį, negu kada 
nors buvome pasiryžę.

Atrodo, jog ligi lapkričio 1- 
mosios mes sukelsime $75,000 
sumą.

O vis tik būtų gerai, jei 
ir čikagiečiai mums daugiau 
pataikautų, įsigydami Namo 
Bendrovės Šerų.

Iš visų vakarinių valstijų 
Kalifornija pasirodė duosniau- 
sia; daugelis kaliforniečių bu
vo patys pirmutiniai su talka.

Na, o su detroittečiais tu v 
būt šitų žodžių rašytojui teks 
asmeniškai neužilgo pasikal-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
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SENATORIUS ABEJOJA 
AR MARSHALL© PLANAS 
SULAIKYS KOMUNIZMĄ

Republikonas Sen. Wiley Klausia: Ką Amerika Darytą, Jei 
Komunistai Laimėtą, Nepaisant Bilioną Dolerių?"

Washington. — Vidaus 
reikalu sekretorius Julhis 
A. Krug raportavo prezid. 
Trumanui, kad pilnai gali
ma duoti 20 bilionų dolerių 
paramos vakarinei Euro
pai, pagal Marshallo planą, 
prieš komunizmą. Pasak 
Krugo,dėl to “nepablogėtų” 
amerikiečiams gyvenimas, 
ir ši šalis kariniai nenusilp- 
nėtu.

Krugas siūlo šiemet pa
siųsti vakariniams europie
čiams 200 milionų bušelių 
daugiau kviečių, negu per
nai, ir duoti jiem gana daug 
plieno, fabrikinių ■ mašinų, 
lauko ūkio mašinerijos, ži
balo, anglies, trąšų ir kt.

Republikonas senatorius 

Judžių Aktoriai Smerkia 
Ne-Amerikinius Kvotėjus

Washington. — Kongres- žvaigždin. aktorių, rašyto-
manų Ne-Amerikinių Veik
smų Komitetas pirmadienį 
pradėjo kvost Hollywoodo 
judamųjų paveikslų gamin
tojus ir jų aktorius. Repub- 
likono kongresmano vado
vaujamas Ne - Amerikinis 
Komitetas ieško komunistų 
bei Sovietų pritarėju Hol- 
lywoodo judžių studijose.

Larry Parks ir 18 kitų

Lenkija Suėmė Dar 
Du Įtariamus Šnipus

Varšava.— Lenkijos sau
gumo policija areštavo du 
asmenis kaip svetimu kraš
tų šnipus. Vienas suimtųjų 
yra anglų ambasados tar
nautojas Charles White- 
head. Lenkijos pilietis, ku
rio tėvas buvo anglas, o 
motina lenkė. Kartu suimta 
Jungtinių Valstiiu ambasa
dos tarnautoja Wanda Sgo- 
ka, Amerikos pilietė. Po 
penkių valandų kvotimo, ji
nai paleista.

Policija taip pat areštavo 
tris valstybinės oro linijos 
pareigūnus.

2,000 Egintėnų Mirė 
Nuo Choleros

Kairo, Egiptas. — Per 
paskutines 26 dienas Egip
te nuo chdleros mirė dau
giau kaip 2,000 žmonių.

Washington. — Kongreso 
Ne-Amerikinis Komitetas 

‘kvos ir Roosevelto politikos 
šalininkus tarp judžių akto
rių.

beti mūsų Kultūrinio Centro 
reikalais.

’ Aišku, nepaisant, kiek daug 
vakarinių ir vidurvakarinių 
valstijų mūsų draugai pasidar
buos, Kultūrinio Namo įsigi
jimas ir išlaikymas vyriausiai 
remsis rytiečiais.

Mes tai žinome ir del to ne
nusigąstame !

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Spalio-October 21, 1947

| Alexander Wiley dėl to sta
to Trumano valdžiai klausi
mus:

Ar mes šelpsime ir tuos 
vakarų Europos kraštus, 
kurie nesustabdys streikų 
ir politinių demonstracijų?

Ką mes darysime, jeigu 
įsisteigs komunistines val
džios tūluose kraštuose, ku
rie bus remiami pagal Mar
shallo planą?

Ar mes su tuo planu pa
dėsime ir socialistinei prog
ramai (kaip kad Anglijoje) 
prieš verslo laisvę?

Kodėl Trumano valdžia 
šneka apie Marshallo plano 
“paskolas”, kuomet žino, 
jog tai bus dovanos?

jų ir judžių direktorių, at
siuntė reikalavimą Ne- 
Arperikiniam Komitetui — 
sustabdyti tuos kvotimus. 
Tai žmonės, kurie dar ne
pašaukti į tardymus. Jie sa
ko, tas komitetas laužo 
konstitucines žodžio ir nuo
monių laisves ir mojasi į- 
vest cenzūrą šioje šalyje. 
Tą protestą - reikalavimą 
pasirašė šie garsieji akto
riai ir aktorės: Paulette 
Goddard, Paul Renried, 
Myrna Loy. Henry Fondą, 
Katharine Hepburn ir kt.

Tarp asmenų, kuriuos 
Ne - Amerikinis Komitetas, 
šaukia j kvotimus,, vra fil- 
nyų direktoriai Warner, 
Sam Wood ir L. B. Mayer, 
iš kuriu studijų išėjo šie 
žymūs judžiai: “Mission to 
Moscow”, “North Star” ir 
“Song, of Russia”. Skaičiu
je aktorių, kuriuos tas ko
mitetas varys per savo koš
tuvą, yra aktoriai Robert 
Tavlor, Gary Cooper, Ro
nald Reagan ir kt.

MIRĖ ŽYMUS LIETUVIU POETAS BALYS SRUOGA
KABLEGRAMA LAISVEI

Vilnius, Spalių 19.
Balys Sruoga, - ištikimas 

lietuvių tautos sūnus, žy
mus literatas, mirė Vilniu
je po ilgos ir sunkios ligos.

Jis buvo pasižymėjęs kai
po rašytojas jau prieš Pir
mąjį pasaulinį karą. Balys 
Sruoga baigė mokslus Pet- 
rapilės ir Maskvos Univer
sitetuose, o toliau gavo dak
tarato laipsnį.

1927 m. jis veikė Kauno 
Universitete, o paskui Vil
niaus Universitete. Per 20 
metų iis dėstė studentams 
literatūros istoriją, tauto
saka ir teatro meną.

Balys Sruoga buvo lietu
viu teatro autoritetas ir ki
tų kraštų teatrinio meno ži
novas. Kaipo literatūros 
kritikas, iis daug patarna
vo mūsų literatūros ir teat

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Turime $57,000; Dar Reikia 
Sukelt $18,000!

Praeitą šeštadienį ir sekmadienį mūsų Lietuvių 
Namo Bendrovės iždas Kultūriniam Centrui įsigyti ge
rokai pašokėjo pirmyn.

Per tas dvi dieni gavome apie $9,000.00 paskolomis 
ir serais.

Vadinasi, jau turime $57,000.00, o dar reikia $18,- 
000.00, kad sudarius $75,000.00 reikiamą sumą ligi lap
kričio men. 1 d. „

Mūsų raštinė nesuspėjo šiandien sudaryti smulk- 
meniškesnių žinių ir pateikti visų šėrininkų ir skolinto
jų vardus ir pavardes—tai bus padaryta rytdienos Lais
vėje.

Šiuo metu tik tiek norime pastebėti: kiekvienas įsi
gykite kuo daugiausiai Lietuvių Namo Bendrovės šėrų, 
kad su lapkričio 1 d. būtų pasiekta reikiamoji kvota.

Iškilmingai ruošiamės pastato durų raktui priimti 
iš pardavėjų.

Tai bus neužilgo — paskelbsime.
Laukite smulkmeniškų žinių apie Namio atidarymą, 

— diena bus paskelbta neužilgo.
Besidžiaugdami pasekmingu vajumi, privalome dar 

uoliau darbuotis, kad dabaigus sukelti reikiamąją sumą.
• Pirkime juo daugiau šėrų.'

Organizacijų kuopos, draugijos, klubai ir pavieniai 
asmenys! Patapkite savininkais naujooj pastato—Kul
tūrinio Centro!

Visokiais reikalais rašykite: Home for Lithuanian 
Workers, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Muzikų Unija Sulaiko 
Plokšteliu Gaminimą

Chicago^— Amerikos Mu
zikų Federacijos pirminin
kas James C. Petrillo pa
skelbė, kad nuo gruodžio 81 
d. jie nustos gaminę bet ko
kias muzikos plokšteles-re- 
kordus. Taip nutarė vykdo
masis komitetas, atstovau- 
jas 225,000 tos unijos narių. 
Petrillo pareiškė: “Gaminti 
plokšteles reikštų muzi- 

! kams patiems savo gyveni
mą naikinti.” v

AMERIKONAI BŪSIĄ 
GRAIKIJOS MONARCHI- 
STŲ KOMANDIERIAI

Athenai, spal. 20. —
Graikijos monarchistų val
džia prašė karinius Ameri
kos specialistus pagaminti 
planus ir duot patvarky
mus, kaip monarchistų ar
mija turi pulti ir naikint 
graikų partizanus.

ro pakėlimui. Jis taip pat 
giliai studijavo lietuvių 
liaudies dainas, pasakas ir 
padaivmus.

Lietuvos žmonės žino Ba
lį Sruogą kaip talentingą 
poetą ir dramaturgą. La
bai praturtino lietuvių lite- 
ratūr. lobyną tokie Balio 
Sruogos, kūriniai, kaip eilė
raščių rinkiniai “Saulė ir 
Smiltys”. “Dievų Keliais”, 
“Miestas” ir teatriniai jo 
veikalai: “Didvyrio šešėlv- 
ie”, “Radvila Perkūnas”, 
“Baisioji Naktis”. “Aitva
ras Teisėjas”. “Prieaušrio 
Šalis”, “Kazimieras Sapie
gą” ir kt. Paskutinėse savo 
dramose iis vaizdavo lietu
viu liaudies kova prieš bau
džiavinius dvarponius.

Balys Sruoga taipgi iš
vertė lietuviu' kalbon dau
gelį rusų ir kitų tautų ra

Sovietai Boikotuoja 
Jungt. Taniu “Seimelį”

Lake Success, N. Y.—So
vietai, Lenkija, Jugoslavija 
ir čechoslovakija atsisakė 
dalyvauti sudaryme antri
nio komiteto,, kuris planuos 
įsteigti nuolatinę Jungtinių 
Tautų seimo komisiją, vadi
namą “mažąjį seimą.” So
vietų delegacija pareiškė, 
jog Amerika su ta sav,o ko-
misiia bando apeit J. Tau-1 Girdėt, kad Wedemeyeris 

siūlo ir amerikinius inspek
torius, kurie prižiūrėtų 
“paskolos” vartojimą.

Gen. MacArthuras Turįs
Tvarkyti ir Chinija

Republikonas senatorius 
Owen Brewstęr ketina rei
kalaut. kad Japonijos bosas 
gen. MacArthur taipgi būtų 
paskirtas Chinijos šeimi
ninku. Brewsteris. sakė, jog 
kova prieš kpmunistus Chi- 
nijoj lygiai svarbi, kaip ir 
medžiaginė Marshallo para

tų Saugumo Tarybą.

Maskvos spauda pasmer
kė Jamesą Byrnesą, buvusį 
Trumano valstybes sekreto
rių, kaip aršiausią karo 
kurstytoją prieš Sovietų^.

Budapest. — Vengrų ko
munistai kaltina karinius 
Amerikos lakūnus, kad jie 
be leidimo skraido per Ven
grija.

šytojų kurinių. Paskutiniu 
laiku jis baigė vertimą isto
rinės , rusų liaudies poemos 
“Daina apie Igorio Pulką.”

Nacių Kankinys
Balys Sruoga pašventė 

savo gyvenimą tautos tar
nybai ir lietuvių literatūros 
išvvstvmui., Štai kodėl na
ciai įsiveržėliai, siekdami 
sunaikint lietuvių tautą, j- 
kalino Balį Sruogą Stathof 
•mirties stovykloje, kur jis 
iškentėjo Visas naciškos be
laisvės kančias, o jos pakir
to i o sveikatą.

Tarybų Armija išlaisvino 
Sruogą iš hitlerinės vergi
jos. Tuomet jis grižo į Ta
rybinę Lietuva, pilnas dė
kingumo Tarybų Armijai ir 
tarybinei valdžiai, kuri su
teikė sąlygas kūrybiniam 
darbui.

Metai XXkvil. Dienraščio XXIX.

PADAUGĖJO KOMUNISTU
BALSAI FRANCUOS
MIESTU RINKIMUOSE

Komunistai Gavo 30 Nuošimčią Balsą; Klerikalai ir Taip 
Vadinami Radikalai Padaugino Balsus Gen. de Gaulle’ui

Paryžius, spal. 20. —Fran
ci jos miestų rinkimuose 
sekmadienį, pagal dar ne
pilnus skaitmenis, komunis
tai gavo apie 80 nuošimčių 
visų balsų, tai girdi, 1 nuo
šimčiu daugiau negu praei
tuose seimo rinkimuose, 
kaip praneša paryžiškis 
New York Times korespon- 
dent. Harold Callender. Už 
reakcininko generolo de 
Gaulle’o Prancūzų ’’Liau
dies” Sąskridį balsavo viso 
apie 40 nuošimčių. Bet į de 
Gaulle’o pusę persimetė 
dauguma katalikų respųb- 
likiečių ir visi tariamieji 
“radikalai socialistai.” Jie 
sudarė jam apie 11 nuošim
čių balsų. Taigi paties de 
Gaulle’o Sąskridžio balsų 
paduota tik 29 nuošimčiai,

i

Peršama Cliini j ai Biliūnas 
Dolerių ir Gen. MacArthur
Washington. —- Prezid. ma vakarinei Europai prieš 

Trumano valdžia dar nedrj-1 komunizmą. Brew steris
* " ■ * ■ tvirtina, kad gen. MacAr

thur “lavonais padarytų vi
sus komunistus į pietus nuo 
chinų Didžiosios Sienos”, — 
Į šiaurę nuo tos sienos yra 
Mandžurija, kur chinų ko
munistai ypač stiprūs.

sta paskelbti raportą, kurį 
generol. Wedemeyeris, spe
cials prezidento pasiunti
nys, parvežė iš Chinijos. 
Suprantama, kad Wedeme
yeris kritikuoja Chiang 
Kai-sheko tautin. ministrų 
suktybes, bet sykiu perša 
duoti Chiangui dar iki bi- 
liono dolerių “paskolos” ka
rui prieš chinų komunistus.

Jis buvo karštai pasiry
žęs veikliai dalyvauti Lietu
vos atkūrime ir iki paskuti
nių dienų pasišventusiai 
dirbo literatim ir mokslini 
darbą. Neseniai jis parašė 
knygą apie nacių žvėrišku
mus koncentracijos stovyk
lose. . . «

kalbėdamas Lietuvos ra
šytojų konferencijoj 1946 
m., Balys Sruoga šaukė ra
šyto ius dar uoliau veikti ir 
pasižadėjo pats daugiau 
dirbti. Bet liga ir mirtis su
ardė jo planus.

Balys Sruoga mirė pą- 
čiame savo literatinės kar
jeros gerume, būdamas tik
tai 51 metų amžiaus. Jis 
amžiais bus" minimas lietu
vių liaudies širdyse.

ORAS.—Būsią šilta.

LA1SVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

tn the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. ¥.

Telephone: Stagg 2-3878

panašiai kaip ir praeituose 
rinkimuose,

Socialistai gavo 19 nuo
šimčių ir trečdalį, o kleri
kalai - katalikai tik 9 nuo
šimčius ir trečdalį.

. Komunistų 1 a i k r aštis 
“l’Humanite” kviečia socia
listus i bendrą frontą; sa
ko: “Dabar socialistai dar
bininkai turėtų sueiti tal
kon su komunistais prieš 
reakciją. Būtinoji pareiga 
yra suvienyti visas dįemok- 
ratines jėgas su komunis
tais, kad galima būtų ap
ginti respubliką.”

Bet socialistu laikraštis 
Combat gąsdina, kad jeigu 
jie eitų į vieną frontą su 
komunistais, tai socialistai, 
girdi, liktų “tiktai priedas 
prie komunistų.”

Chinų Komunistai Ima 
Kasyklas ir Jėgaines

Nanking, Chinija. —Chi
nų komunistai atakuoja 
Chiang Kai-sheko tautinin
kus Fušune, angliakasyklų 
centre, 20 mylių nuo Mukde
no, ir įsiveržė į Kiriną, el
ektrinių jėgainių centrą, iš 
kur elektra ėjo čangčunui, 
Mandžurijos sostinei. Ko
munistai jau pirmiau atėmė 
iš tautininkų visas kitas 
penkias angliakasyklų sri
tis Mandžurijoje.

Komunisty Balsai
Pakilo 5 Nuošimčiais

Paryžius, spal. 20. —Uni
ted Press, amerikinė žinių 
agentūra, praneša, pagal 
vėlesnį skaičiavimą, jog da
bartiniuose miestų rinki
muose Francijoj komunis
tai gavo apie 30 nuošimčių 
visų balsų, o seimo rinki
muose pernai lapkrityje 25 
nuošimčius. Taigi per ne
pilnai metus komunistinių 
balsų skaičius paaugo 5 
nuošimčiais.

DUONOS PABRAN
GIMAS

Washington. — Duonos 
kaina pakelta centu svarui 
New Yorke, Baltimore, 
Philadelphijoj ir tūluose 
kituose miestuose, o Dės 
Moines, lowoj, jau 2 cen
tais.



LAISVE
LITirUANlAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. 
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
<27 LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. —Tel. STagg 2-3878

Alkaną Reikia Pavalgydinti Laisvė ir Kultūrinis Centras

Į

Mūsų krašte siekiamas! 
pravesti duonos taupymą 
— duonos, tos brangiosios 
ganytos dovanos, kuria min
ta milijonai žmonių kas
dien. ,

Vyriausybė mus moko: 
mažiau valgyti, rūpestin
giau taupyti, — nemėtyti 
plutų - plutelių, kąsnių ir 
kąsnelių, kad tuo būdu at
liktų didesni duonos rezer
vai Europai.

Europoje sekamą žiemą 
daugeliui milijonų štokuos 
duonos, štokuos visokio 
maisto produktų.

Daugelyj europinių kraš
tų, mat, praeitą vasarą der
lius buvo pernelyg silpnas 
dėl sausrų, nusiaubusių 
Balkanus ir Centralinę Eu
ropą.

Kituose europini uose 
kraštuose net ir prie ge
riausio derliaus duonos sto- 
kuoja— kas metai tenka jos 
pirktis iš užsienio.

Principe visi Amerikos 
žmonės sutinka, jog alka
niesiems reikia duoti duo
nos, — jie tenka pavalgy
dinti.

Bet ne visi Amerikos 
žmonės sutinka su tuo, kaip 
visa tai gyvėniman vykdo
ma.

Mūsų vyriausybė, praves- 
dama gyvenimai! Trumano 
doktriną ir Marshallo planą, 

į siekiasi .pavalgydinti tik tų 
kraštų žmones, kurie sutin
ka palaikyti tokią sistemą, 
kokią mes turime Ameriko
je — kapitalistinę sistemą. 
Ji sutinka teikti duonos tik 
tiems kraštams, kurie su
tinka vykdyti gyvėniman 
tuos politinius veiksmus, 
kuriuos padiktuoja mūsiš
kis valstybės departmentas.

Pagal Marshallo planą, 
mes nežadame pavalgydinti 
alkanų; rues žadame paval
gydinti tik tuos, kurie su
tinka su politika, nustato
ma tokių ponų, kaip Dulles, 
Forrestal, Loveth — Wall 
štryto bankininkų.

Šalys gali būti alkaniau- 
sios, tačiau, jei jos pasisa
ko už naujesnę, moderni- 
nesnę, plačiosioms darbo 
žmonių masėms naudinges
nę visuomeninę santvarką, 
tai mes tokioms duonos ne
duosime — temiršta jos, 
teišnyksta jos milijonais!

Aiškiai ir atvirai pasako 
mūsų valstybės departmen
tas: mes duosime duonos 
tik toms šalims, kurios 
seks rrįūsų politiką, kurios 
mūsų klausys.

Tokios šalys privalančios 
neįsileisti komunistų į vy
riausybes, o kur jie vistiek 

Jis galėtų mokytis kad ir iš Čhiang Kai-šeko. Šis ; įeina, — turi iš ten juos iš- 
” ; vesti! J • , .

Komunizmui kovoti nesi
gailima dolerių papirkinėji
mams. Štai, šiuos žodžius 
rašant, Franci j a rengiasi 
prie municipalinių rinkimų. 
Prieš pat rinkimų dieną 
(spalių 19-tą) mūsų vy
riausybė paskyrė Francijai 
apie 50 milijonų dolerių ir 
pervedė 30 laivų, gautų iš 
Vokietijos. Tai daryta tam, 
kad parodžius Amerikos 
Mduosnumą” ir tuo būdu su
tvirtinus antj-komunistines 
partijas rinkimuose!

Mes skiriamemaisto ir 
kitokios pagalbos fąšistuo- 
jančiais monarchinei Grai-

President, GEORGE KURAITIS; Secr.-Trcasurcr, NICK PAKALNIŠKIS 
Editor, ROY MIZARA
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Brazilija ir Sovietų Sąjunga
Iš Rio de Janeiro eina gandai, kad Brazilijos prezi

dentas Dutra ketina nutraukti diplomatinius ryšius su 
Tarybų Sąjungą. Jis esąs baisiai įsižeidęs, kad vienam 
Tarybų Sąjungos laikraštyje buvo vieno bendradarbio 
primesta jam lekajavimas Amerikos imperialistams. Jis 
reikalavo, kad tarybinė vyriausybė žemai nusilenktų ir 
atsiprašytų, bet tokio nusižeminimio nesulaukė.

Brazilijos spaudoje kasdien eina niekinimai Tarybų 
Sąjungos vyriausybės žmonių, ypač Stalino, tačiau nie
kas nereikalauja už tai Brazilijos valdžios nusižeminti 
ir atsiprašyti.

Jei kitokia tarptautinė situacija būtų, žinoYia, Dut
ra nebūtų kreipęs jokio dėmesio į “įžeidimą”. Bet tarp
tautinė padėtis yra labai “įkaitusi”. Santykiai tarpe 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos pasidarė labai 
įtempti nuo paskelbimo Trumano Doktrinos. Po Rio de 
Janeiro konferencijos, kurioje, aišku, mūsų šalis nusta
tė politiką, Pietinės Amerikos respublikų atsinešimas lin
kui Tarybų žemės pasikeitė. Jos giliau įsitraukė į Tru
mano Doktrinos paskelbtąjį karą komunizmui.

Į tą pačią santykių pablogėjimo kategoriją įeina ir 
Čilės pasielgimus su Jugoslavijos diplomatais.

Reikia tikėtis panašių prajovų .daugiau. Čilė ir Bra
zilija nebus išimtys.

Anglų Pasikalbėjimas su Stalinu
Astuoni Anglijos parlamento nariai darbiečiai lan

kėsi Čechoslovakijoje, Jugoslavijoje, Lenkijoje ir Tarybų 
Sąjungoje. Jie praneša, kad jie turėjo pasikalbėjimą su 
Stalinu. Pasikalbėjimas, suprantama, ėjo apie tarptauti
nius santykius, kurie paskutiniais laikais pasidarė taip 
įtempti. Pasikalbėjimo turinį paskelbė darbiecių grupės 
vadas Zilliacus.

Stalinas storai pabrėžęs Tarybų Sąjungos vyriausy
bės ir žmonių troškimą geriausių santykių su visomis 
šalimis,'su Anglija ir Jungtinėmis Valstijomis ypatingai. 
Dar kartą jis pasakęs, kad, jo supratimu, įvairios skir
tingos ekonominės ir politinės santvarkos gali susikalbėti 
ir taikingai sugyventi. Jis griežtai atmetęs teoriją apie 
konflikto neišvengiamumą.

Bet, iš kitos pusės, Stalinas pažymėjęs, kad Tarybų 
Sąjunga nekryps iš pasibrėžto kelio. Jei, girdi, kitos ša
lys nenorės santykius dabar pagerinti, “mes palauksime 
pakol jos sugrįš į protą.” •

Palieti Diplomatiniai Barščiai
Radijo komentatoriai supykusiai bara republikoną 

senatorių Bridges. Jis ne vietoje ir ne laiku išplepėjęs 
tai, kas reikėtų laikyti už dantų ir tylėti. .

Senatorius Bridges Paryžiuje pareiškė, kad tos Euro
pos šalys, kurios tikisi iš Amerikos ekonominės paramos 
pagal Marshall Planą, turi namie sutriuškinti komuniz
mą! Juk, girdi, mes visi žinome, kad Marshall Plano tik
slas yra išgelbėti tose šalyse kapitalizmą, bet kam tai 
viešai ir atvirai plepėti? Dabar visai Europai aišku, kad 
mes diktuojame, ką jinai-turi daryti. Ką dabar pamanys 
Francūzijos ir Italijos žmonės, kuriems jų valdžios kal
bėjo, kad Marshall Planas nieko bendro neturi su politi
ka, kad Amerika nenori ir nežada mums diktuoti?

Sutriuškinti komunizmą Prancūzijoje, ar kurioje 
kitoje šalyje nėra jau taip lengvas dalykas, kaip senato
rius Bridges vaizduojasi. Jis galėjo pasimokinti iš Hitle
rio. < 
diktatorius irgi kelinti metai komunizmą “likviduoja 
bet komunizmas Chinijoje tebėra nesulikviduotas.

New Yorko Žmonėms Pavojus
New Yorko mieste abi didžiosios kapitalistinės parti

jos pasisakė už panaikinimą “proportional representa
tion” (PR) sistemos. Demokratų partija buvo iniciato
rė ripkimo peticijų dėl referendumo, o dabar viešai už 
panaikinimą išstojo ir republikonų šulai.

Susidaro labai rimtas pavojus. Už palaikymą PR 
griežtai stoja tiktai Amerikos Darbo Partija, Komu
nistų Partija ir Liberalų Partija. Beveik visa komerci
nė spauda taip pat eina prieš PR. Tai klausimas, ar šios 
darbininkiškos-liberališkos partijos atlaikys frontą prieš 
suvienytas buržuazijos jėgas?

. Sugriuvusios Viltys
Kas tikėjosi, kad šiose Amerikos Darbo Federacijos 

ir CIO konvencijose rimtai ir griežtai bus pastatytas 
darbo unijų judėjimo vienybės klausimas, turi skaudžiai 
nusivilti. Kaip atrodo, tai Taft-Hartley įstatymo pavojus 
mažai tepaveikė unijų vadovybę. Visas vienybės reikalas 
faktinai padžiautas ant tvoros.

Jau rašėme, kad William Green verkšlendamas kvie
tė “paklydusius brolius” grįžti namo. Jis turėjo mintyje, 
kad visos CIO unijos turi ateiti į Federaciją ir atsiduoti 
Federacijos unijų jurisdikcijai ir malonei. Jis nenori, 
kad vienybė įvyktų kaip lygaus su lygiu.

Tuo reikalu prabilo ir Philip Murray, CIO preziden
tas. Savo paskutinėje prakalboje į delegatus jis pareiškė“, 
kad CIO nieko bendro neturės su jokia vienybe, kurioje

ą -

kijos valdžiai; mes skiria
me pašalpų reakcinei Tur
kijai, kurią kada nors bū
sią galima panaudoti karui 
prieš Tarybų Sąjungą baze;* 
mes šelpiame Čiang kai-še- 
ko kliką Chinijoj; ligi kau
lo sufašistėjusi Portugalija 
įeina į Marshallo planą. 
Mes pasirengę šelpti Itali
ją, Franciją, Angliją, Bel
giją, Holandiją ir kitas 
bankrutuojančias šalis tol, 
kol jos valdomos anti-ko- 
munistų, kol .jos “orijentuo- 
jasi” dešiniop. Kaip greit 
bent vienoje iš suminėtųjų 
šalių . įsikurtų liaudies vy
riausybė, panaši į’Čechoslo- 
vakijos vyriausybę* mes at
sisakytume 
nes, nors jie

šelpti jų žmo- 
ten. badu mir-

Jugoslavijoje,Lenkijoje, 
Albanijoje, čechoslovakijo
je, — mūsų geriausios tal
kininkės karo metu,—šian
dien gali žmonės ‘mirti ba
du, bet mes jiems nežada
me atkišti duonos kąsnio 
dėl to, kad ten visuomeninė 
santvarka pakrypo į pro
gresą, į kairę, link socializ
mo!

Bet mes siunčiame dide
lius duonos kiekius Vakarų 
Vokietijai, — tik vakar bu
vusiajam mūsų priešui; mes 
ryžtamės Vakarų Vokieti
ją padaryti tvirtą ūkiškai. 
Vadinasi, mes atsukame nu
garą savo ištikimiausioms 
talkininkėms ir padedame 
jų priešams!

Šitokiai šalpai, tokiai pa
galbai daugelis Amerikos 
žmonių yra priešingi.

Net ir CIO suvažiavimas, 
įvykęs šio mėnesio viduryj 
Bostone, savo, kad ir labai 
atsargioj rezoliucijoje pasi
sakė prieš tokią šalpos po
litiką, kuria būtų siekiama- 
si priversti žmones išsižadė
ti savo teisių, palaidoti sa-j fotografijos, negalime nei ap- 
vo kraštų interesus, idant i'^šyti. Kaip malonu matyti 

j savo artimuosius nors iš foto- 
! grafijos ir kalbėtis nors per 
i laišką!

Brangus švogeri, kaip klau
sėte, kaip mes gyvename, tai 
labai gerai — taip, kaip gy
venome Gružuose pas Radvi- 
laitį. 
bus, tai 
gyventi.

Kaip 
Antaną, 
pienininkas, sūrininkas; turėjo 
gerą tarnybą, gyveno gerai ir 
mums padėjo, 
pirmą dieną kaip 
Lietuvą 
kaip aktyvistą 
džioj. Ilgai 
nežinojome, 
žiavo duktė 
džių, kur jis

gal Amerikos reikalavimą) 
iš vyriausybės išvedė, ša
lies gamyba nupuolė žemyn 
ir šiandien ji per pusę ma
žesnė. ..

Ar ne aišku, kur link tru- 
maninė - maršalinė politika 
veda tūlus kraštus?

Kai komunistai Francijos' 
vyriausybėje veikė, jie or
ganizavo žmonių mases 
darbui, juo didesniam dar
bui ir gamybai pakelti. Kai 
iš vyriausybės komunistai 
buvo pašalinti — darbinin
kų ryžtumas sumažėjo, en
tuziazmas dingo ir viskas 
krinta žemyn.

Atsiminkime tą neatme
tamąją tiesą: kraštai, esą 
už “geležiu, uždangos” kur 
kas greičiau atsistato negu 
šitoje uždangos Spusėje, ne
paisant to, kad šitie kraš
tai gauna daugybę Ameri
kos dolerių!

Marshallo planas gali bū
ti, gali jo nebūti, tačiau to
ki kraštai, kaip Franci j a ir 
Italija, be komunistų akty
vaus ir nuoširdaus darbo, 
neatsistatys.

Išeinant iš to, kiekvie
nam turėtų būti aišku: jei 
badaujančius žmones šel
piame, šelpkime juos be jo
kių politinių išlygų.

Ponų Trumyano-Marshal- kiekvieną laisvietį įstoti šin 
lo doktrinos ir planai, pa-; darban, kad užtikrinus 
gal kuriuos šalpos darbas ■ dienraščiui Laisvei- ilgų me- 
žada būti vedamas, tik dau- tų gyvavimą, kad sudarius 
giau suerzins Europos žmo- jam būtinai reikalingą me
nes. M. Galinis. I tinį biudžetą!

Senai mes esame buvę 
įsivėlę į tokį didelį darbą, 
koki turime šiuo metu, s

Iki lapkričio 1 d. esame 
pasiryžę sukelti $75,000 
Kultūriniam Centrui įsigy-

Kur kas didesnė pusė tos 
sumos jau yra sukelta, — 
pasilieka dar nemaža, ta
čiau, suma, kurią privalo
me sukelti.

Svarbiausia: p r i v alome 
juo daugiau sukelti Šerais 
(akcijomis). O tai padary
ti galėsime, jei tik visi išsi
judinsime darban.

Kitas svarbus dalykas: 
dienraščio Laisves vajus.

Vajus jau pradėjo įsi
siūbuoti, — ’vajus prasidėjo 
platokai. Jau praėjo dides
nė spalių mėnesio pusė ir 
geras skaičius vajininkų, 
kurie dalyvaus mūsų vaju- 
juje, jin įsijungė.

Mums svarbu, kad Kul
tūriniam Centrui pinigų su
kėlimas niekur nenustelbtų 
mūsų dienraščio vajaus!

Atžagariai! Kultu rinio 
Centro įsigijimas privalo 
sutvirtinti mūsų dienraščio 
vajų, privalo paakstinti

Laiškas iš Lietuvos
J. Spizkauskas iš Cranford,

N. J., gavo sekamą laišką iš 
Lietuvos:

1947—VII—27.
Brangieji: Sesuo,
Broli ir Švogeri:

Gavome Jūsų laišką ir tris 
fotografijas, širdingai dėko
jame . Kiek daug džiaugsmo 
padarė mums tas laiškas ir

gavus duonos šmotą 
Amerikos! 1

Marshallo planas, sako- j 
ma, siekiasi padėti atsista
tyti europiniams kraštams 
karo sugriautą ūkį. Bet ar 
tokia politika iš tikrųjų, ga
li kokiam nors kraštui pa
dėti atsistatyti?

• Paimkime tik vieną pa
vyzdį, — Franciją. Praei
tuose parlamentiniuose rin
kimuose to krašto komunis
tų partija gavo daugiau 
balsų, negu kuri kita parti
ja; ji šiandien tvirčiausia 
šalies parlamente.

Franci jos komunistų par
tija turi milžiniškos įtakos 
organizuotuose ir reorga
nizuotuose darbininkuose ir 
ūkininkuose.

Bet Francijos komunistų 
partija šiandien šalies val
džioje nedalyvauja, — so
cialistai ir reakcininkai su 
klerikalais sudaro patys 
vieni valdžią. Komunistai iš 
vyriausybės buvo pašalinti, 
Amerikai 'raginant.

Na, ir ką gi Franci j a iš 
to laimėjo?

Radijo korespondentas 
Howard K. Smith aną cįie- 
ną paskelbė per CBS radi
jo tinklą tokią žinią: Iki 
Francijos vyriausybėje bu
vo komunistai, to krašto 
gamyba buvo pasiekusi 90 
nuoš. prieškarinės šalies ga
mybos. Po to, kai juos (pa-

Zose žino, 
tikimės

ir jeigu taip 
daug geriau

apie sūnųklausėte
tai jis buvo mokytas

Užėjus karui 
įžengė į 

vokiečiai, jį nušovė, 
Tarybų val-

nieko apie jį 
paskui n u va
ju zė į Sere- 

gyveno, ir suži-

CIO unijos negautų teisės pasilikti ir gyvuoti kaip sto
vi. Jis neapleisiąs nė vienos unijos. Tai aiškinama, kad 
CIO griežtai atmeta Greeno sąlygas.

Tiesa, dar tebegyvuoja unijų vienybės komisija, bet 
apie ją niekas nebekalba. Ji nelaiko susirinkimų ir nieko 
neveikia. * •

Tai šitokia Amerikos unijizmo padėtis. Jis padalin
tas į du frontu. Nuo to kenčia jo pajėgumas. D.ažnai uni
jos griežčiau kovoja viena prieš kitą, negu prieš samdy
tojus. O politinėje dirvoje tai didžiausia tragedija. Fede
racijos ir CIO 1948 metų prezidentiniams rinkimams vie
nybės perspektyvos labai mažos.

\ y

Kiekvienas laisvietis pri
valo įsisąmoninti tuo faktu, 
kad Kultūrinio Centro įsi
gijimas privalo Laisvės biu
džeto nesumažinti, bet jį 
padidinti.

Kai turėsime erdvesnes 
patalpas, kai turėsime ge
rą namą, didesnį centrą, 
mes privalėsimje pagerinti 
mūsų dienraštį — pagerin
ti techniniai ir turiniu.

Šitie du didieji darbai 
vienas kitą papildo, viens 
kitą tvirtina. Ir pažangioji 
Amerikos lietuvių visuome
nė gali didžiuotis, galėdama 
tokius darbus atlikti!

Jei tik visi uoliai dirbsi
me, — mūsų darbas bus ap
vainikuotas dideliu laimėji
mu! Rojus Mizara.

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

Draugai: —

Spalių 14 dieną man teko 
skaityti Walterio Winchell il
gą, isterikes paremtą raštą, nu
kreiptą prieš Sovietų Sąjungą.

Baisu ir pamislyti, kaip ne- 
kurie plačiai žinomi Amerikos 
radijušai ir rašėjai gali taip 
žemai nupulti žurnalistinėj eti
koj, skleidime kriminališkų pa
skalų be jokios atsakomybės 
prieš visuomenę.

Tiktai caro laikais juodašim
čiai galėjo išmišlyti fantastiš
kus sąmokslus prieš žydų tau
tą, kad jie naudojo krikščionių 
jaunuolių kraują savo religinė
se apeigose.

Bet Amerikoj, su pagalba 
radio ir laikraščių, toli pralen
kia anų metų rusų juodašim-

nojo ir rado jo paskutinį laiš
ką mums parašytą. Visą jo 
turtą konfiskavo prakeikti 
fašistai^ užmušė mano geriau- • 
šią vaiką, mano visą viltį se
natvei, nuo to laiko aš 
nebemačiau šviesios dienos.

Brangus švoger, rašėte, kad 
brolis Antanas greit parašys 
mums laišką, bet mes dar ne
gavome. Prašykite, kad jis 
irgi- rašytų man laiškus, nes aš 
čia tik vieniša esu, neturiu j Egipte siaučiančios 
nieko iš savųjų artimųjų, tai epidemijos!
tokie brangūs yra man Jūsų j Džiugu, kad dar randasi šioj 

Į šalyj ir teisingų žurnalistų, as
menyje Alb. Deutsch, laikraš- 

.čio P.M. sveikatos klausimais 
kolumnisto, kuris neginčijamais 
įrodymais savo straipsnyje 14 
d. spalių darodė, kad choleros 
perai absoliutiškai nėra tinka
mi kaipo bakteriologijos gink
las, nes antrame pasauliniame 
kare militariniai bandymai tą 
patvirtino. D. K-tis.

• " * * **

•lau j čius skleidime fantastiškų są-
mokslų.

Pamislykite'tiktai: be jokio 
krislelio įrodomo W. Winchell 
paleido svietan neatsakomi n gą 
fantastiška sąmokslą, kad- So- 
vietų S-ga yra kaita dėl dabar 

choleros

ra- 
ne- 
pa-

pa-

laiškai.

Atleiskite, kad ne pati 
šiau, nes labai jaučiuosi 
sveika, tai pati negalėjau 
rašyti, o švogeris rašė.

Kitą kartą gal galėsiu
ti parašyti. Rašykite mums 
dažniau laiškus. Kitą kartą 
atsiųsime ir mes nors savo vai
kų fotografijas . Dabar jie 
daug džiaugsmo turėjo iš savo
sesutės Olės fotografijos; sa-: 
ko, gal dar teks mums su ja . 
ir pasimatyti.

Tad sudiev, bučiuojame Jus 
visus šimtus kartų, laukiame Dėkojame už prisiųstą me- 
1 aiškų.

Redakcijos Atsakymai
J. žebriui, Clevelande. —

džiagą. Jei įgalėsite, prie
Veronika Rakauskienė. pi’OgOS, prisiųskite daugiau.

i

AFL viršininkai planuoja programa ateinančių metu veikimui laike 66-tos konven
cijos, San Francisco. Iš kaires: Barberių, Šukuotojų ir Kosmetologistų prezidentas 
W,, C. Birthwright; Laiškanešių Sąjungos prezident. W. Doherty; Kepyklų ir Sal
dainių Dirb. prez. Herman Winter; Katilų Dirbėjų Brolijos prezidentas Charles 
MacGowan; Gabentojų Brolijos prezidentas Daniel Tobin; AFL finansų sekretorius 
George Meąny; AFL prezidentas William Green; Jungtinės Staliorių Brolijos prezi
dentas Hutcheson; Amerikos Muzikantų Federacijos viršininkas' Joseph Weber; 
Jungtinės Angliakasiu Unijos prezidentas John L. Lewis; Plytninkų, Mūrininkų ir 

Tinkuotojų prezidentas Harry C. Bates. *

• A
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Svarbus Laiškas iš Kauno
Rašo K. Vairas- Račkauskas

ANYTA IR MARTI
t . ________________________________ _

(Feljetonas) ARTIKULAS III

Kalbant apie nūdienį niū-1 
su senojo Kauno gyvenimą, i 
tai būtinai reikia kai ku- i 
riuos kasdieninio gyveninio 
reiškinius sugretinti su i 
prieškariniais ir vokiško
sios okupacijos laikais. Be 
tokio sugretinimo nebūti! 
galima tinkamai įvertinti Į 
tų teigiamybių, kurias da- ! 
bar turime. *

Praėjo trejetas metų nuo 
tos dienos, kai Raudonoji : 
Armija išvijo iš Kauno vo-' 
kiškuosius okupantus. Išva-: 
davus mūsų miestą, kuris 
trejus metus skurdo hitleri-I 
ninku priespaudoje, visas i 
miesto gyvenimas buvo su-: 
griautas. Jam atstatyti iri 
jam įvesti į normalias dar- I 
1)0 vėžes buvo reikalinga di-I 
dėlių pastangų ir aukų.

Nežiūrint į visą eilę sun-' 
kurnu, kurie buvo neišven- ‘ C 7
giami pirmaisiais pokario' 
metais, Kauno gyvenimas i 
grįžta į normalų stovį. Pa
vyzdžiui, imkime susisieki
mo klausima. Vokiečiai iš
sivežė (arba sunaikino) 
Kauno autobusus, išsivežė 
arba sunaikino visas Kau
ne buvusias lengvas maši
nas ir sunkvežimius; išsive
žė Nemune buvusius laivus 
ir baržas, sudegino visas; 
paupy surankiotas valtis, 
suardė uosto krantines. Su
griovė keturius Kauno til
tus ant Nemuno ir Nėries.1 
O šiandien miesto gyvento- f 
jus aptarnauja autobusai, i 
mieste yra nemažas skai
čius sunkvežimių ir lengvų
jų mašinų. Nėries tiltas jau 
atstatytas, atstatomas ir 
Aleksoto tiltas. Geležinkelio 
(žaliasis) tiltas buvo atsta
tytas tuojau po Kauno išva
davimo. Vyksta darbai ir 
geležinkelio stočiai atkurti,; 
kuria vokiečiai buvo su-.
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griovę. Atstatyta jau visa 
eilė fabrikų ir elektros sto-: 
tis. žodžiu, Lietuvos patrio-' 
tu pastagomis ir pasiauko-• 
jimu mūsų miestas atgauna; 
savo buvusiąją išvaizdą.

Štai mūsų graži liepų' 
puošiama Laisvės Alėja. 
Prieš keletą metų kiekvie
nam žingsnyj čia buvo “ta
boo” — draudžiamosios vie
tos: lietuviams buvo drau
džiama lankytis kavinėse, ■ 
restoranuose, viešbučiuose. 
Prie geresniųjų krautuvių 
durų bei langų buvo iška
bos: “Nur fuer Deutsche” 
(Tiktai vokiečiams). Mes 
jautėmės niekinami, kaip 
žmonės ir kaip lietuviai. 
Mūsų motinos savo kūdi-' 
kiams negaudavo krautuvė
se pieno, tačiau vokiečių į 
kambariniai šuniukai buvo į 
aprūpinami pienu. Mes tu
rėjome maisto korteles, bet 
retai tegaudavom maisto 
produktų. Duonos gaudavo- 

nai. Per ištisus mėnesius 
negaudavome kortelėse nu
rodytos riebalų normos 
(150 gramų savaitei.) 
Mums buvo aišku, kad bu
vome “aukštesnės gurmanų 
rasės” pasmerkti išmiri
mui.

Šiandien toje pačioje 
Laisvės Alėjoje mūsų kavi
nes, restoranai, krautuvės 
vėl yra mūsų. Mes dabar 
patys esame šeimininkai sa
vo miestuose ir kaimuose, 
savo įstaigose ir įmonėse, 
s a v o butuose i r 
kambariuose. Šiandien, Lie
tuvos laukuose ir miestuo
se vėl sklinda linksma lie
tuvio daina, veikia teatrai, 
plinta mokyklos ir bibliote
kos, plačiai vystosi savivei
kla, sklandžiai veikia ir 
plinta mūsų švietimo bei 
kultūros įstaigos.

Tiems sunkumams, ku
riuos paliko karas, pašalin
ti mūsų pačių jėgų toli gra
žu nebūtu užtekę. Visose 
mūsų.gyvenimo srityse yra 
nuolatos ir gyvai jaučiama 
kitų tarybinių respublikų 
pagalba. Mūsų žemės ūkis 
iš kitų tarybinių respubli
kų gauna mašinų, gauna 
trąšų ir sėklų. O pramonė 
gauna įrengimų ir žaliavos. 
Mes taip pat gauname na
mų apyvokos ir aprangos 
daiktų, mašinų, metalinių 
dirbiniu, įrankiu, audiniu ir 
kt.

Tasai gyvenimo sąlygų 
pagerėjimas yra galimas 
tiktai pasekmėje rimto dar
bo, kurio pagrinde turi būti 
ir yra dirbančiųjų įsisąmo
ninimas ir įsitikinimas ta
me, jog jie dirba savo kraš
tui, savo socialistinei tėvy
nei, o ne kurio nors kapita
listo - fabrikanto naudai.

Į socialistinį kūrybos 
darbą greta mūsų darbinin
ku ir valstiečiu, nuoširdžiai 
įsijungę Lietuvos moksli
ninkai ir šiaip inteligentai, 
o kai kuriuos jų čia suminė
siu inform(aqijos tikslais. 
Mūsų aukštoje mokykloje; 
Kauno Valstybiniame Vy
tauto Didžiojo Universite
te, greta kitų, dirba .mūsų 
garsusis ginekologas akade
mikas prof. Mažilis, prof. 
Purenąs, prof. Kupčinskas; 
čia mes randame mūsų in
žinierius V. Zubovą,. St. 
Stulginskį, inžinierių Luko- 
šaitį ir kt. Universiteto mo
komojo personalo ir stu
dentų buities reikalais rūpi
nasi gerai pažįstamas Ame
rikos lietuviams B. Žyge
lis. Šiomis dienomis, kaip 
girdėjau, į Leningradą ir į 
Maskvą su studentu eks
kursija, be kitų, išvyksta 
ir inžinierius Vytautas 
Graičiūnas, kurio žmona,

me tįktai po 200 gramų die-1 Unė Babickaitė — Graičiū- galite tai atsiekti.

Vilnius yra valstybinis respublikos centras. Čia vyksta Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos sesijos. Nuotraukoje : posėdžiu sale sesijos melu.

nienė, darbuojasi kultūri
nės ir meninės saviveiklos 
srityje.

Kauno teatro scenoje, 
greta jaunųjų darbuotojų 
dirba vyresn. amž. scenos 
žvaigždės, Kipras Petraus
kas, broliai Antanas ir Sta
sys Sodeikos, Al. Staskevi
čiūte, Mariona Rakauskai
tė. Kipras Petrauskas per
nai buvo išrinktas TSRS 
Aukščiausiosios T a r y b o s 
deputatu. Prie teatro dirba 
kompozitorius Tellat-Kelp- 
ša, dirigentas Bukša, diri
gentas - pianistas B. Dva
rionis ir kt.

Tarp dailininkų turėčiau 
suminėti visą eilę jums .ži
nomų vardų, tačiau tenkin
siuos tik tais, su kuriais ten
ka asmeniškai' susitikti, bū
tent — Petras Rimša, mū- 

I sų skulptorius - medalistas, 
“Artojo” ir “Vargo moky
klos” autorius, --neseniai 
baigė dirbti Lietuviškosios 
knygos 400 metų jubiliejaus 
medalį. Dailininkas Anta
nas Žmuidzinavičius, šiais 
metais išrinktas Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos deputatu. Naujus daly
kus kuria mūsų dailininkai 
Jonas Šileika, Mikėnas, Ku
lakauskas, Šimonis, Janulis, 
Truikys ir kt.

Kaune kartais tenka su
sitikti su dr. L. Bistru, su 
J. Navaku ir su kitais, ku
rie kadaise buvo stambiais 
visuomeniniais v e i kūjais 
prieštarybinėje Lietuvoje. 
Susitinku su akademikais 
Augustinu Janulaičiu, P. 
Šalčium/, su vyresniosios 
kartos rašytojais S. Čiurlio
niene, Adomu Ląstų, kun. 
Sabaliausku (jis yra Įgulos 
bažnyčios rektorius), su 
Žukausku - Vienuoliu, o 
Vilniuje susitinku su poetu 

j Mykolaičiu - Putinu, su Ba- 
i liu Sruoga ir kitais kolego
mis senesnės kartos rašyto

jais.
Baigdamas savo laišką, 

i norėtųsi pabrėžti, jog mes 
čia, Lietuvoje, gyveną.fne 
ypatingai svarbų pokarinio 
atsistatymo laikotarpį, ku- 
kuriam reikalinga įtempti 
visas kūrybines jėgas. Mū
sų gyvenimas šiandien yra 
pilnesnis ir prasmingesnis, 
negu kada nors praeityje 
jis buvo buvęs, — mes ži
nome, jog kuriam naują lai
mingą gyvenimą. Būtų ge
rai, jei didžio mūsų visų 
darbo talkon įsijungtų visi, 
kurie karo audru buvo nu
blokšti už tėvynės ribų.

I______________ _ - -____ _____

Ar Tamsta esi Laisves 
bendroves dalininkas? Jei 
ne, tai tuojau įsigykite Lai
sves bendroves Šerų. Būkite 
dienraščio Laisves leidėju 
ir savininku. Tjk už $10 jūs

Kaitų su savo tėvais ir motinomis šie italukai vaikai 
išėjo Į Romos gatves protestuoti prieš brangstantį pra
gyvenimą. “Mes alkstame,” sako jų plakatas. Ir 

iš tiesų jie atrodo nedavalgiusiais.

AMERIKOS LIETUVIŲ
CENTRO VEIKLA

Centro Susirinkimas
Amerikos Lietuviu Cen

tro Susirinkimas įvyko spa
lių 14 d. Aptarta daug 
svarbiu visuomeniniu klau
simų.

Sekretorius r a p o rtavo: 
Turėjo pasitarimą su Conn, 
valst. veikėjais dėl sušau
kimo tos valstijos lietuvių 
konferencijos. Susirašinėjęs 
su Philadelphijos veikėjais 
ir turėjęs pasitarimą. Kon
ferencijų klausimu laiškai 
pasiųsti visoms didžiosioms 
lietuvių kolonijoms. Dalyva
vo Bostono konferencijoj 
prisiruošimui prie platesnės 
konferencijos. Pittsburghe 
jau susidarė bendro veiki
mo komitetas, kuris netru
kus šauks konferenciją. Pa
dėjo Civilių Teisių Kongre
sui pravesti tarp lietuvių 
vajų sukėlimui persekioja
mų veikėjų gynimui. Pa
siųsta laiškas Valstybės De
partmental perspėjant, kad 
apsižiūrėtų, kokius pabėgė
lius čia įsileidžia, kad hitle
rininkų neįsileistų. Apie 
mūsų veikimą pasakė per 
radiją kalba. Knygos paro
da įvyko Detroite, dabar 
ruošiama Bostone ir Balti- 
morėje, o kitos kolonijos, 
kol kas, nieko nedaro. Pa
rašė spaudai apie mūsų vei
kimą, knygos parodas, dien
raščių vajus ir Lietuvių 
Kultūrinį Centrą.

Nutarta dalyvauti svetur- 
gimių gynimo konferencijo
je, kuri įvyksta spalių 25 ir 
26 d. Kadangi iš Brooklyn© 
niekas į -konferenciją neva
žiuoja, tai nutarta įgalioti 
d. J. Žebrį, kad jis toj kon
ferencijoj atstovautų’ Ame
rikos Lietuvių Centrą.

Nutarta nupirkti 4 Lietu
vių Namo/Bendrovės Šerus 
už $100. Taipgi perskaity
tas Lietuvių Kultūrinio Na
mo pirkimo komiteto sekr. 
J. Siurbos prašymas laiki
nai paskolinti biznio pra
džiai pinigu ir nutarta pa
skolinti $2,500.

Kalbėta apie knygos pa
rodas ir nutarta raginti di
džiąsias lietuviu kolonijas 
ruošti tas parodas.

Lietuvių Knygų Parodos
Detroite įvyko 400 metų 

nuo pirmos lietuvių knygos 
išleidimo minėjimas spalių 
11 ir 12 dd. Pranas Jočio- 
nis, tos parodos tvarkyto
jas, rašo, jog paroda “pra
ėjo vidutiniškai. Turėjo bū
ti daugiau žmonių. Įžangos 
nebuvo, bet kiškutį aukojo 
atsilankiusieji. I š k a š č ius 
apmokėję, likusį pelną pa
siųsime jumįs. Detroitiečiai 

padarė puikią iškabą lauko 
pusėj anglų kalba. Su kny
gomis ir ją pasiuntėme į 
Cambridge, Mass.”

S. Zavis, Bostono parodos 
tvarkytojas, rašo mums, 
kad knygos paroda įvyks 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliube, 823 Main St., Cam
bridge, Mass., spalių 25 ir 
26 d. “Mes knygų parodą 
sukombinavome su piešinių 
ir mezginių paroda,” rašo 
Zavis, “ir entuziazmas pas 
žmones dėl to auga. Gar
sinsime per radiją ir turė
sime straipsnius lietuvių ir 
anglų spaudoje. Tikiu, kad 
pasekmės bus neblogos.”

P. Paserskis iš Baltimo- 
rės rašo m|ums: “Knygų 
parodai salė paimta lapkri
čio 15-16 šeštadienį ir sek
madienį, lietuvių svetainė
je, 8oi Hollins St. Visi 
smarkiai prie tos parodos 
ruošiamės.”

Kuri dabar kita kolonija 
suruoš knygos parodą? Ką 
daro tuų klausimu Chica- 
ga, Clevelandas, Pittsbur- 
ghas, Philadelphia ir kitos 
kolonijos? Laukiame prane
šimo, kad tuoj po Baltimo- 
rės knygų parodos tos kny
gos būtų’ galima pasiųsti į 
kitą vietą, kur artimiausiu 
laiku paroda įvyks.

Lokalines Konferencijos
Keletas didžiųjų lietuvių 

kolonijų jau ruošiasi už 
mėnesio kito turėti lokali
nes konferencijas. Tai pui
ku. Bet reikia prie jų rim
tai ruoštis, kad įtraukti į 
jas juo daugiausia lietuvių 
draugijų, klubų, chorų ir 
kitiį grupių.

P. Puodis iš Philadelphi
jos rašo, kad šis klausimas 
buvo susirinkimuose iškel
tas ir nubalsuota prie kon
ferencijos ruoštis, bet tam 
darbui atsakinga komisija 
kol kas neišrinkta. Phila
delphijos veikėjai turėtų 
tuojau tokią komisiją iš
rinkti.

F. B. Kubilius iš Bostono 
rašo, kad jie jau nuskyrė 
laiką ir vietą njasinei kon
ferencijai. Mass, valstijos 
lietuvių konferencija įvyks 
sekmadienį, gruodžio 14 d., 
2 vai. po pietų, Dudley Klu
bo svet., 23 Kenilworth St., 
Roxbtfry, Mass.

Brooklyniečiai irgi taria
si tokią konferenciją šauk
ti. Laukiame žinių. iš Chi- 
cagos, Clevelando ir De
troito, kada jie šauks savo 
konferencijas.

J. Gašlūnas, 
ALC sekr.

Su ta diena, kai fašistinė 
ašis pakrypo linkui Marčios 
teritorijos, Anytos virtuvėje 
prasidėjo ruošimasis kepti 
kepsnį dar nenušautos paukš
tės. Visose ponios Kapitalis- 
tienės katedrose sužibo tūks
tančiai grabnyčinių žvakių ir 
prasidėjo labai nobažnos mal
dos, prašančios Aukščiausią 
Apveizdą priimti Marčios dū
šią savo apiekon ir teisingai 
užmokėti už pasikėsinimą at
imti iš Anytos visasvietinės 
gaspadinystės raktus. Ponia 
Kapitalistienė su savo pieme
nimis ir piemenėmis didžiau
siu entuziazmu rengėsi iškil
mingai pasitikti be debesių ir 
be dūmų skaistų gyvenimą, 
kuriame mužiko pasipriešini
mas pono valiai bus likęs tik 
nemaloniu prisiminimu .

Niekas neabejojo, kad fa
šistinė ašis iš pilno ir iš tikro 
atliks jai pavestą misiją at
pirkime poniškos veislės nuo 
išnykimo. Apie tai, kad Marti 
galėtų išlikti neužmušta, buvo 
griekas ne tik kalbėti, ale ir 
mislyti. Viskas, kuomi buvo 
rūpinamasi, tai kas ir kaip 
valdys Marčios teritorijas. 
Tuo klausimu tarpe piemenų 
i)' piemenių užsikūrė karščiau
sios diskusijos, kurios tuojau 
išsivystė į baisų ermyderį. Kad 
išvengus tarpe jų naminio ka
ro, ponia Kapitalistienė įstei
gė specialę mokyklą, kurioje 
išmokino tūkstančius ant po
nios Kapitalistienės kurpalio 
ištemptų valdymo “specialis
tų.” Po Marčios mirties, ši
tie “specialistai” bus trans- 
ferv.oti valdyti jos paliktus 
našlaičius ir su naujomis 
šluotomis iššluos Marčios pali
kimą, iki paskutinės dulkelės.

Bet kaip ponia Kapitalis
tienė, taip ir jos piemenys su 
piemenėmis visiškai buvo už
miršę viską lemiantį '“jeigu,” 

i kuris turi galybę iškelti žmo
nes į pasakiškas aukštumas, 
arba nugramzdinti tamsion 
prapultin, kur niekad nesi
baigia verksmas ir dantų grie
žimas. Nežiūrint ponios Ka
pitalistienės labai didelio sa
vim pasitikėjimo, o jos pie
menų ir piemenių labai aukš
to unaro, jų žygių pasiseki- 

■ mas nepriklausė nuo nieko ki
to, kaip nuo “jeigu.” Jeigu 
bus Dievo palaima, jeigu pik
ta dvasia nenusijuoks šėtoniš
ku juokū ir nepakis liežuvio 
ponios Kapitalistienės piktam 
pasimojimui, jeigu Marti bus 
nudobta, tai sužibintų grab
nyčių dūmai, simbolizuodami 
pergalę, kils į aukštybes kai
po brangiausia Dievui apiera. 
Jeigu sūnus ir Marti suspir
gės karo liepsnose, tai Mar
čios kviečių laukuose ir kopūs
tų daržuose ponios Kapitalis
tienės asilams ii' jaučiams bus 
puikiausios ganyklos. Kaip 
visų žmonių, taip senės Any
tos, jos piemenų ir piemenių 
svajonės rubežių nežino.

★ ★ ★
Dar paskutinių karo šūvių 

neiššovus, dar padangę rai
žant gaisrų pošvaistėm, kurio
se ponios Kapitalistienės išpe
rėtos ir šventų tėvų palaimin
tos fašistinės bestijos tirpo 
paskutinė galybė, jau Anyta 
galvą apsikrovus šaltais kom
presais, purtoma nežinomos 
veislės drugio, gulėjo pūkų 
pataluose daktaro Grigaičio 
priežiūroje.

Priežastis ponios Kapitalis
tienės ligos — Sūnaus ir Mar
čios kare pademonstruota ga
lybė. Mat, Bolševizmas su sa
vo jauna žmona — Sovietine 
Sistema, kirsdami priešui ga
lingus smūgius per galvą, ne
ginčijamai įrodė, kad laisvų 
žmonių šalis sugeba išvystyti 
tokią ©raganišką galybę, kuri 
ne tik peklos vartus, ale ir 
pačią peklą su visais jos vel
niais paverčia krūva laužo.

Dėl šitos tai priežasties po
nų Kapitalistų šeimynoje ka
ro pabaiga buvo sutikta dirb
tinu entuziazmu. Ir koks gali 
būt smagumas, jei vietoj ti

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Anlr., Spalių 21, 1947

kimos! šampano, makteri sti
klą acto!

Pikčiausias prakeiksmas, tai 
tas, kad ponios Kapitalistie
nės, kaip ir jos piemenų ir 
piemenių užsispyrimas ne
sulaukė Dievo palaimos vien 
tik dėl to, kad bolševikiška 
ranka fašistinę dūšią iškratė 
iš prakeikto kūno, kaip pelus 
iš maišo. Tai vien tik dėl to, 
o ne dėl ko kito ant rytojaus 
po karo piemenys ir piemenės 
ėmė vieni kitų klausinėti: 
“Už ką mes kariavome?”

J klausimą, “už ką karia
vome,” nei gudriausias ponios 
Kapitalistienės piemuo neran
da atsakymo. Jei karo pra
džioje kiekvienas piemuo lai
kė save viską žinančiu Salia
monu, tai karui pasibaigus 
saliamoniškos galvos pasiliko 
tuščiomis puodynėmis, iš ku
rių nieko geresnio nepadary
si, kaip tik barškalus. Už 
šias poniai Kapitalistienei ir 
jos piemenims negeistinas pa
sekmes niekas kitas nekaltas, 
kaip prakeiktas “jeigu.” Nes 
jeigu tas prakeiktas užsispy
rėlis “jeigu” nebūtų toks at
kaklus ir kiekvieno norus pa
tenkintų, kaip kuris pageidau
ja, tai, būkite tikri, net ir pati 
netikiausia kiaulė nesitenkintų 
gyventi be ragų. Bet dėlei 
nesvietiško “jeigu” užsispyri
mo net ir kytriausių žmonių 
ugnimi alsuojanti pasiryžimai 
liekasi užmauti margini ant 
uodegos.

Baisi Dievo koronė. Vietoj 
tikėtosi genijaus, gimė aklas 
ir kurčias invalidas.. Marti iš 
karo liepsnų išėjo dvigubai 
tvirtesnė, žmonių supratimas, 
kad ponus reikia džiauti ant 
tvoros, labai padidėjo. To 
pasekmėje, ponios Kapitalis
tienės teritorijoj atsirado šim
tai tūkstančių parazitų. Už 
Marčios dūšią sužibintų žva
kių šventus dūmus Dievas at
metė kaip šventvagišką apie- 
rą ir dabar jie graužia Any- 
ti akis.

Po šitokių nepasisekimų, po
nia Kapitalistienė įsikalbėjo 
sau, kad Marti užleido ją ko
kia naujos rūšies neišgydoma 
politine liga, dėl kurios net 
savo ištikimiausiais piemeni
mis ir piemenėmis neturi pa
sitikėjimo. Bet politinių ligų 
specialistai ramina senę nau
ju stebuklu, kuris nustebins 
visą svietą. Esą, jau visai ne
toli ta diena, kurioje jie baigs 
eksperimentą su hitlerizmo 
kaulais. Iš hitlerizmo kaulų 
smegenų bus išspaustas toks 
stebūklingai gaivinantis elek
syras, kuris ne tik nuo ligų 
išgydys, bet ir lavonus atgai
vins.

Vienok, nežiūrint šitų politi
nių ligų specialistų optimizmo, 
jie patys, ponia Kapitalistie-' 
nė, jos piemenys ir piemenės 
taip apsėsti politinių niežų, 
kad bile laiku gali išsikraus
tyti iš proto. Kokių tolimes
nių priemonių griebtis Marčios 
nudaigojimui, nei pati Any
ta, nei jos kytriausi inžinie
riai nepajėgia išgalvoti.

Daugumas turi akį ant nuo
dingų bakterijų. Ale tos bjau
rybės dar labai mažai civili
zuotos . Negali atskirti nei kur 
rytai, nei kur vakarai. O kas 
blogiausia, tai kad jos visai 
nepažįsta, kas demokratas ir 
kas bolševikas. Iš to susida
ro nemažas pavojus. Nuve
žęs kur reikia paleisi, kaip 
kates iš maišo, o jos ir su
grįžta, iŠ kur atvežtos.

Kol nėra išrasta tinkames
nių priemonių vajavotis su 
Marčia, ponios Kapitalistienės 
piemenys ir piemenės ją plaka 
liežuviais. Kaip šita vaina to
liau vystysis ir kokios gausis 
pasekmės, pakalbėsime kitą 
kartą. Paulius.

Washington.—Nuo liepos 
1 d. iki šiol Sovietai parda
vė Amerikai aukso už $22,- 
539,000.



PASKUTINIS CARAS
-10-4-47— (Istorinė Apysaka)

■■■Parašė Justas Paleckis

(Tąsa)
_ Tėvui sergant, caraitis Mikalojus nuo
bodžiauja, žaidžia su Mikalojų Nikaloje- 
vičiu mėtydamiesi kaštanais ir kankorė
žiais, jodinėja, vaikštinėja, iš reto per
skaito tėvo jam pavedamas valstybinių 
reikalų bylas. Be galo apsidžiaugia jis su
žadėtinės Aliks pakvietimu ii* netolimo
mis vedybomis. Kokia pramoga ir koks 
džiaugsmas jam sutikti kartu su Ella 
spalių 10 d. atvykusią Aliks. Ji labiau už 
Mikalojų rūpinasi caro sveikatos būkle ir 
stebisi, kad tikrasis caro sūnus ir sosto 
įpėdini nieko tikra nežino apie tėvo svei
katą. Alisa ragina Mikalojų parodyti di
desnį aktyvumą ir susirūpinimą.

—Nenusileisk, — sako ji, — ir įsa
kyk daktarui Leidenui ir antrajam dak
tarui ateidinėti pas tave kasdien ir pra
nešinėti apie jo sveikatos būklę, o taip 
pat visas smulkmenas apie tai, kas rei
kalinga daryti. Tada .tu apie viską pir
mas sužinosi ir galėsi įtikinti jį pasiduo
ti gydytojų reikalavimams. Ir jei gydy
tojui ko nors reikia, tegu jis kreipiasi 
tiesiog į tave. Neleisk kitiems pirmauti 
ir apeiti tave. Tu — tėvo mylimas sū
nus, ir tavęs turi klausti, tau viską pra
nešti. Parodyk savo asmenišką valią ir 
neleisk kitiems užmiršti, k a s. t u esi. 
Dovanok, mano mielas, už atvirumą,, bet 
tai mano nuoširdus patarimas.

Mikalojus pats vis dar laikė save klus
niu tėvo ir motinos vaiku, vyresniųjų 
įsakymų klausyti pratusiu karininku, 
nedrįso balso pakėlti. O gudrioji Alisa 
blaiviai žiūrėjo į jo padėtį, įsižeisdama 
dėl to jo kuklumo. Juk gal lyt poryt jam 
teks perimti tėvo sostą, būti Rusijos 
imperatorium, kaip jis tebegali būti toks 
vaikiškas. Alisa suprato savo uždavinį 
kelti jo savigarbą, sulaikyti nuo ištiži

mo, būti jo silpnos valios nugarkauliu.
Caro paskutinės valandos artinosi. 

Gydytojai nervinosi dėl atkaklumo ir 
prietaringumo atmosferos, kuri siautė 
rusų carą taip pat, kaip paskutinį rusų 
kaimietį, gyvenantį viename1 kambary su 
galvijais. Profesorius Zacharinas pasa
kojo, kad caro Petrapilio rūmų miega- 
riiąjį pirmą kartą aplankęs jis vos neuž- 
troško nuo blogo oro. Caro miegamaja
me nuolat buvo ir keturi šunys, kurie 
teršė kambarj, bet nei caras, nei carienė 
nesutiko šunų pašalinti. Ne kiek geres
nės buvo ir higienos’ sąlygos Livadijos 
rūmuose, kur dabar sirgo caras. Alek
sandras III iki galui nepasitikėjo gydy
tojais, bet pasitikėjo Dievu. Jei popo 
Kronštato Jono maldos nepagelbės, tai 
tokia Dievo valia.

Toji valia išsipildė — caras Aleksan
dras III mirė spalių 20 (lapkričio 1) d. 
Popas Kronštato Jonas beveik susimušė 
su caro nuolatiniu dvasininku Janiševu 
dėl garbės suteikti carui paskutinį pate
pimą. Tą garbę laimėjo “stebukladaris” 
Jonas, iki paskutinės akimirkos ir dar 
valandą po mirties stovėjęs prie caro pa
talo ir laikęs jį už galvos. “Viešpatie, 
pagelbėk mums tomis sunkiomis dieno
mis!” — sielojosi Mikalojus.

Kai kurie istoriniai šaltiniai tikina, 
būk prieš mirdamas Aleksandras III pa
ėmęs iš Mikalojaus priesaiką, kad jis iš
sižadės sosto jauniausiojo brolio Mykolo 
naudai, vos tik Mykolas susilauks 21 me-

— Tu juk pats žinai neišsaugosiąs 
Rusijos! Išsaugok ją iki Mykolo pilnų 
metų! —1 taręs mirdamas Aleksandras 
III sūnui.

Mikalojus prisiekęs, bet tos priesaikos 
neišlaikė. Vėliau jis atvirai kalbėdavęs, 
kad visų jo viešpatavimo tolimesnių ne
laimių priežastis buvusi toji sulaužytoji 
priesaika ir tai, kad dėl jo kaltės miręs 
brolis Jurgis. •

Naktis, kada mirė Livadijos rūmuose 
Aleksandras III, buvusi baisi. Carienė 
našlė Marija Feodorovna turėjo pirmoji 
prisiekti naujam carui Nikalojui II, bet 
ji griežtai atsisakė. Carienę palaikė kai 
kurie didieji kunigaikščiai ir pareikala
vo iš Nikąlojaus tuojau išsižadėti teisių 
į sostą ir pavesti jį 16 metų broliui My
kolui, o iki jam pilnų metų sulauksiant,

15—

sosto valdytoja būtų senoji carienė. Ta
čiau Mikalojus, sužadėtinės Alisos tvir
tai paremtas, nenusileido ir griežtai lai
kėsi savo teisių į sostą. Už‘Mikalojų sto
jo didysis kunigaikštis Sergiejus Michai- 
lovičius ir pareiškė, 'kad senoji carienė 
būsianti paskelbta valstybės išdavike, jei 
ji tuoj neprisieks carui Nikalojui II.

Livadijoj tuo metu stovėjo Mikalojaus 
vardo pulkas. Su to pulko karininkais 
Mikalojus buvo labai artimas. Visų pul
ko karininkų atvykimas prisiekti jam, 
kaipo naujam carui, nulėmė konfliktą. 
Mikalojus to niekada neužmiršo ir gau
siai atsidėkojo tiems karininkams. Pir
muoju prisiekė Sergiejus Michailovičius, 
paskui kiti caro giminės nariai. Tik vie
na senoji carienė’vis tik liko neprisieku
si ir apsimetė susirgusi iš susijaudini
mo. Tačiau 
neišaiškinta, kaip ir daug kas iš carų 
gyvenimo.

tos nakties paslaptis lieka

♦

Tragiškoji nužudytojo caro Aleksand
ro II mirtis giliai sujaudino visą Rusi
ją. Vieni jį nuoširdžiai apverkė, kiti 
džiaugėsi, dauguma gailėjosi caro, kuris 
panaikino baudžiavos vergiją ir išjudino 
Rusiją iš mirties sustingimo. O vos 49 
metu sulaukusio caro Aleksandro III 
mirtis jokio gilesnio įspūdžio nepadarė. 
Tik daugelis atsiduso, lyg tikėdamiesi, 
kad nusirito didelė ir skaudžiai Rusiją 
slėgusi našta. Tas caras, laikęs save ru
sų tautinės idėjos skleidėju, padarė visa 
savo tėvo reformų laimėjimam sugriauti. 
Aleksandro III vaizdą simboliškai įam
žino paminkle skulptorius Trubeckoi. 
Čia Aleksandras slegia savo masyvumu 
ir bedvasiškumu. Sunkia ranka jis stab
do tokį pat masyvų, iš skausmo atidariu
sį žioklę ir įtemptų vadelių sulaikytą žir
gą. Gyvenimo veržlumas čia fizinės jė
gos sulaikomas, įžūlumas suvaldo laisvą 
dvasią, šlykštybė pakeičia grožį. Tokį 
caro Aleksandro III apibūdinimą davė 
menininko.laisvas įkvėpimas. Mikalojus 
II nesuprato šio paminklo tikrojo simbo
lio ir tarėsi pastatęs tą paminklą tėvo 
galybei įamžinti. Beje, paminklas tebe
stovi Petrapily prieš stotį, tik dabar jį 
puošia toks užrašas:

“Otec i syn moi
Narodom kazneny,
Ja zdes stoju
Kak pugalo samoderžavija!”

(Mano tėvas ir sūnus liaudies mirti pa
smerkti, o aš čia stoviu, kaip vienvaldys
tės baidyklė”.)

♦
Kitą dieną po caro mirties jaunojo 

caro sužadėtinė princesė Alisa buvo per
krikštyta , į pravoslavų tikybą ir gavo 
Aleksandros Feodorovnos vardą. Tokį 
pat vardą' turėjo ir caro Mikalojaus I 
žmona. Mikalojus stengėsi beveik nepasi
traukti nuo Aleksandros, kurios artu
mas jį stiprino. Caro dienynas, kuris 
mažai kuo skiriasi nuo ankstyvesnių už- 

’rašų, kada jis dar nebuvo caru, vis daž
niau išmarginamas Aleksandros įrašų, 
kuriuose ji ragina jį būti tvirtu, pasi
kliauti Dievu, kurio angelai saugo jo 
kiekvieną ž^gį. O Mikalojus aprašinėja 
gedulo apeigas ir tėvo kūno lydėjimą per 
visą Rusiją iki Petrapilio.

“Liūdnas mano atvykimas į Rusiją,” 
pasakojo vėliau pati carienė Aleksandra 
Feodorovna. “Mūsų vestuvės atrodė man 
lyg gedulo apeigų tęsinys, tiktai su tuo 
skirtumu, kad užuot juodųjų apdarų, da
bar buvome baltai apsirengusios.”

Savo pastabose jaunoji carienė skun
džiasi esanti viena ir apleista, nes Rusi
joj, be Mikalojaus ir sesers, ji neturėjo 
nė vieno tikro artimo draugo. Kai ji vie
ną kartą, savo freilinos lydima, išvyko 
pasivažinėti, prie karietos prisiartino 
kažkoks elgeta ir paprašė išmaldos. Alek
sandrai padavus gana stambų pinigą, se
nukas jai nusišypsojo. .

— Tai pirmas žmogus Rusijoj, kuris 
man nusišypso, — liūdnai pastebėjo 
Aleksandra savo palydovei.

Tokios tai buvo .jaunosios, 22 metų 
amžiaus princesės, busimosios carienės 
Aliso$ - Aleksandros pirmosios dienos 
Rusijoj.

(Bus daugiau)

t

Dabartine Mūsų Padėtis
Iš ARGENTINOS biai yra kiek pakeliami, bet 

reikalingiausių reikmenų kai
nos daugeriopai pabrangsta. 
O juk mūsų visuomeninis vei
kimas
tuvių darbininkų 
Taigi, sunkėjant jų ekonomi
nei padėčiai, mažėja ir mūsų 
įplaukų 
tas dar 
kasdien 
spaudos
pabrangimas popierio, dažų 
ir tt. Jau nuo šio mėnesio- 
pradžios laikraščio atspausdi
nimas pabrango 10%.

ir išsilaiko tik nuo lie- 
paramos.

šaltiniai.
daugiau
beribiai brangstant

darbui, trūkumas ir

Laikraščiui 
atsiliepia,

visas veiki-

išsijudinimui
ir rugpiūčio

Artinantis “Vienybes” dvie
jų metų sukakčiai, iškėlus 
mintį ją padaryti savaitraščiu, 
pažangiųjų Argentinos lietu
vių judėjimas įgavo smarkes
nį ritmą, visi subruzdo, ruo
šiasi sveikinti savo laikraštį jo 
sukaktyje, suteikiant jam 
daugiau paramos; visi laukia 
“Vienybės” išeisiant savaitraš
čiu.

Dar daugiau išjudino pa
žangiuosius lietuvius, įduodant 
jiems daugiau entuziazmo* iš
nuomavimas visuomeninėms 
sueigoms patalpų, kurias pa
rūpino didžioji mūsų organi
zacija A, L. S. “Laisvoji Lie
tuva.” Dabar mūsų tautiečiai 
turės savo namus, savo kultū
rinių sueigų ir susitikimų vie
tą, ko pasėkoje bus geriau 
koordinuojamas 
m as .

Taipgi šiam 
daug prisidėjo
24 d. parengimas, kame, kar
tu su urugvajiečiais svečiais, 
prisiminta metai atgal praėjęs 
P. P. A. L. Kongresas ir visų 
atsiminime pagyvintos jame 
svarstytosios problemos; pa
gerbta visiems brangi ir myli
ma didi lietuvių išeivijos fi
gūra — R. Mizara, ir tuo aiš
kiausia visiems nušviesta, kad 
kiekvienas žmogus savo gyve
nime turi jam skirtus uždavi
nius, ir kad tik sąžiningai at
liekant šiuos uždavinius užsi
tarnaujama toje visuomenėje 
aukšto įvertinimo ir pagarbos. 
Supratus šią veikėjų užduotį 
ir akyvaizdoje pagerbimo, ku
ris buvo išreikštas draugui R. 
Mizarai, aišku, pakilo mūsų 
veikėjų ūpas, noras pasekai 
darbus šio didžio š. Amerikos^ 
lietuvio, eiti jo pramintu ke
liu. j Tas prisidėjo prie dides
nio išsijudinimo mūsų veikime 
ir pilnai galima tikėtis, kad 
duos puikių vaisių.

Tokios yra gerosios dabar
tinės mūsų padėties ypatybės.

Pažvelgus, iš antros pusės, 
pamatysime šalyje veikiančias 
reakcines jėgas varžyme pa
grindinių laisvių, kas yra da
roma įvairiausiais būdais 
kliudant pažangiųjų minčių, 
vietinių ir ateivių, žmonių or
ganizacijoms bei jų spaudai.

Jau seniai lietuviai negali 
įuosti parengimų miesto cen
tro salėse, kas ne tik kenkia 
moraliai, neduodant galimy
bių suruošti didelių viešų pa- 
sižmonėjimų, bet skaudžiai 
atsiliepia 'ir materialiai, nes 
negaunama parengimuose su
daromų įplaukų, taip reikalin
gų kultūrinei veiklai. Tuo nu
kenčia ir mūsų laikraštis, nes 
organizacijos, neturėdamos lė
šų, negali jį tinkamai parem
ti . Dėl tos priežasties ir laik
raščio dviejų metų sukaktis 
nebus galima atžymėti masi
niai, nebus rengiama viešo pa
minėjimo.

Kita negeroji ypatybė, tai 
nuolątinis pragyvenimo bran
gumais, sunkėjančios darbo 
žmonių sąlygos. Nors uždar-

I

negalima igno- 
ekonominių są- 
spaudai. Būtų 
išleidus keletą 

lėšų

Tokiose apystovose mes rau
damės išvakarėse laikraščio 
dviejų metų sukakties, ir de
dant ant svarstyklių gerąsias 
ir blogąsias esamojo stovio 
puses, susiduriam su klausi
mu: Ar galėsime mūsų laik
raštį leisti savaitraščiu ? <

Pabrėžiam: Argentinos 
lietuvių pažangioji visuomenė, 
“Vienybės” skaitytojai, rėmė
jai, bendradarbiai ir išlaiky
tojai su džiaugsmu sutiko 
mintį turėti savaitinį laikraš
tį, jie remia ir darbuojasi, 
kad ši mintis realizuotųsi; bet 
karty su tuo 
ruoti sunkių 
lygų mūsų 
klaida, jeigu
numerių kas savaitę dėl 
stokos būtume priversti grįžti 
į dvisavaitinį. Neužtenka vien
kartinės, kad ir didelės ūpo 
pakilimo suteiktos paramos, 
reikia sudaryti nuolatines di
desnes mūsų laikraščiui 
įplaukas, kad užtikrinus nuo
latinį normalų savaitinį jo pa
sirodymą.

Taigi, šiandien žiūrint į 
svarstykles, matosi, kad blo
gosios mūsų padėties pusės 
yra žymiai sunkesnės, jos, šal
tai žiūrint į dalykų stovį, nu
sveria į blogąją pusę mūsų 
materialę padėtį ir verčią rim
tai susigalvoti.

Bet mes pilnai pasitikime 
mūsų draugais,' “Vienybės” 
skaitytojais — pažangiąja vi
suomene. Iki šiol jie davė 
mums savo paramą ir šiltą pri
tarimą, jį duos ir ateityje. 
Mintį savaitraščio sutiko su 
dideliu ūpo pakilimu, ir tiki
mės, jog darbuosis ,kad ją re
alizavus, sukaupus pastangas 
sudarymui pastovių sąlygų, 
kad “Vienybė” galėtų eiti sa
vaitraščiu. O tos pastovios są
lygos galima sudaryti nuolati
niai didinant laikraščio skai
tytojų — prenumeratų skai
čių,- kad jis būtų plačiausia 
skaitomas . Tik šitaip mūsų 
padėties svarstyklės bus nu
svertos į gerąją pusę ir visų 
troškimas bus realizuotas.

Pasitikėdami pažangiąja vi
suomene ir nušvietę tikrąjį 
padėties stovį, paliekame jų 
rankose — jų sąžinei išspren
dimą. “Vienybė” eis savait
raščiu ar dvisavaitraščiu—pri
klausys nuo kiekio visuomenėj 
sudaromų lėšų jo egzistavi
mui:

Vienybės.”)

Sceniškas Muzikos Vaizdas
RENGIA SIETYNO CHORAS

šeštadienio vakare,

Lapkričio (Nov.) 1, 1947
180 New Yorke Ave. Newark, N. J.

SCENOS ATIDARYMAS 7:30 ★ ĮŽANGA $1.00

Gerbiamieji! Tai bus nepaprastai įvairus muzika- 
liškas 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 grupė.

Po koncertui bus šokiai prie gėfos orkestrus.

Kviečia visus
SIETYNO CHORAS.

t

CHICAGOS ŽINIOS
Sudegė Martynas Balnis; 
Ant. Miliauskas Apdegė

Ryte, apie 5:30 vai., kilo 
gaisras namuose ant Union 
Avė. prie 18-tos gatvės (šalę 
Petrausko saliūno). Tame na
me gyveno dū vyrai — Marty
nas Bafciis ir Antanas Miliaus
kas. Spėjama, kad gaisras ki
lo nuo cigareto, nes kaip gais- 
ragesiai sako, pirmiausia užsi
degus lova, kurioje gulėjo Bal
nis. Matyt, tie du vyrai pir
miau pritroško dūmais, kad ne
suspėjo nei iš lovų išlipti. Bal
nis sudegė mirtinai, o Miliaus
kas labai apdegęs, bet dar gy
vas tapo nuvežtas ligoninėn.

P <5

Keistas Užpuolimas
Policijai buvo pranešta, 

rastas pasislėpęs ,Ray Johnson 
moterų išeinamoje vietoje, Up
town Federal Savings & Loan 
Assn., 4545 Broadway, pasta
tuose. Atėjo apklausinėti John
son policistas McManamon, ir 
vos jam priėjus arčiau, John
son prišoko prie policisto, iš
traukė jo revolverį ir pradėjo 
šauti į tuščią kampą. Bet kul
ka pataikė Knud Lenander. Vė
liau atbėgo sužeistojo sūnus 
Frank ir atėmė iš Johnson gin-

kad

Johnson aiškinosi, kad jis 
ten ėjęs, nes ieškojęs išeinamos 
vietos. Bet abu Lenander trau
kia į teismą už kėsinimąsi juos 
nušauti.

Atėmė
Sagutę
Symphony 
padėjėjas-, 

grįžo iš.

Orkest- 
Tauno 

bank ie
ty Ry-

Chicągos 
ros vedėjo 
Hannikainen, 
to, kurį ruųšė Edward
erson, prezidentas orkestros 
kompanijos. Su juo važiavo jo 
žmona, kuri įsidėjusi į pinigi
nę vežė savo $10,000 vertės dei
mantinę sagutę.

Juos patiko plėšikai prie jų 
automobiliaus, kuris buvo pa
liktas prie De Witt PI. ir Was- 
ton St. Vienas iš plėšikų atėmė

iš muziko piniginę, kurioje bu
vo apie $10, o antras ištraukė 
iš jo žmonos piniginę, kurioje 
buvo toji brangioji, deimantais 
išpuošta sagutė.

Beje, sagutė nebuvo ap
drausta. Rep.

« Camden, N. J
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 133 kuopa Taikė susirinki
mą 12 d. spalių, pas draugus 
Bakšius, 1622 Filmore St. 
Prie kuopos prisirašė du nauji 
nariai. Kuopa išrinko delega
tą į ALDLD 6-tos apskrities 
konferenciją, kuri įvyks 26 d. 
spalių, Baltimorėje. Buvo 
balsavimai Centro Komiteto 
narių.

Taipgi, nutarė surengti va
karienę, kuri įvyks 16 d. lap
kričio d-gės Kazlaučiūnienės 
name. Jos vyrui mirus ji tu
rės iš namo išeiti, nes podu
kros atėmė nuo jos namą ir 
pardavė. Kuopos nariai ir 
rengia jai išleistuves iš jos na
mo. Lapkričio 9 dieną įvyks 
susirinkimas, kuriame galuti
nai bus aptarta vakarienės su
rengimas. Nuo
pelnas bus skiriamas 
ros reikalams.

vakarienės 
literatū-

lankytis
10 kuo-

Turėjau garbės 
Philadelphijoje LLD 
pos susirinkime, kuris atsibu
vo 12 d. spalių, vakare, 735 
Fairmount Ave. Kuopa pa
darė daug gerų nutarimų ir 
išrinko 9 delegatus j LLD 6- 
tos apskrities konferenciją. 
Nutarta greitu laiku surengti 
prakalbas, kviečiant kalbėto
ją iš Laisvės štabo, kur bus 
bandoma sukelti stambi suma 
pinigų nupirkimui 
Kultūriniam Centrui 
Buvo nutarta, kad
namo nupirkti šėrų už $300. 
Tuo reikalu buvo 
čekis ir perduotas J. Rainiui, 
kad jis nupirktų tuos Šerus.

Camdenietis.

Li etų vi ų 
namo, 

minimo

išrašytas

KULTŪRINIS CENTRAS 
IR LAISVES VAJUS

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

1- mas reikalas—iki lapkričio pirmos sukelti $75,000 
nupirkimui namo Brooklyne, kuris tarnaus Amerikos 
tuviams kaipo kultūrinis Centras.

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

šiais dviem svarbiais reikalais įvyks pasitarimo 
tingai daugelyje kolonijų.
mitingai:

lie-

bu-

mi-
Štai, kur jau yra rengiami

BAYONNE, N. J.
AI DLD 212 kp. šaukia visos Bayonnės lietuvių 

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

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

Draugijos Centro Valdybos.

HARTFORD, CONN.
Laisvės skaitytojų, LLD ir LDS narių platus susirinkimas, 

reikalu Kultūrinio Namo pirkimo ir Laisvės vajaus 
plėtimo, įvyks *

PENKTADIENĮ, SPALIŲ 24 OCT.
Vieta: 155 Hungerford St., 7:30 v. v.

Kalbės R. MIZARA

RONKONKOMA
8084 i

K

1

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius , 
Liūdčsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily b-Antr., Spalių 21, 1947

a

■Wirt*



HARTFORD, CONN. Los Angeles, Cal
Lietuvės Moterys Imasi už 

Didelio Darbo

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Moterų Kliubas pasibrė- 
žė daugiau užsidėti atsako
mybės ant savęs. Seniau taip 
nebūdavo, moterys labiau 
žvelgdavo į organizacijas, ku
riose buvo maišytos lyties — 
vyrų ir moterų, jom išrodė 
drąsiau kartu veikti, kad at
siekus tikslo. Bet keičiasi 
laikai, mbterys paliko drąses
nės, apsukresnės, todėl jos 
imasi už didelio darbo atli
kimo.

Kliubietės mano, kad ypa
tingai šiuo laiku yra apšvietos 
skleidimas vienas iš svarbiau
sių reikalų prieš žmonijos 
akis, tik per apšvietą žmonija 
pamatys, kas tie kaltininkai 
aukštų pragyvenimo reikme
nų; kam priklauso kaltė, kad 
pakankamai žmonėm nėra 
gyvenimui namų; kokiems 
žmonėms karo dūmai kvepia, 
kad taip neatlaidžiai sklei
džiama agitacija už trečiąjį 
pasaulini karą; mat, jiems, 
saujelei turčių, parūpo karo 
laiku pasipinigavimas. Jiems 
neapeina, kad karas žmonijai 
didžiausia nelaimė ir prara
dimas gyvybės, šiurpulingas 
gyvenimas, badas ir tt. Yra 
daug daugiau gyvenime pro
blemų, dėl kurių žmonija ken
čia iš nežinystės, bet viską 
kartu negi apkalbėsi.

Dabar paimsime, ką tokio 
didelio kliubietės pasiryžo at
likti ? Ogi štai ką: Jos pa
siryžo pravesti vajų už dien
raščio Laisvės praplėtimą, už 
suteikimą tam laikraščiui pi- 
nigiškos paramos, kad jo eg
zistavimas būtų užtikrintas 
sekamais metai.-*, ir vienas iš 
naujausių skubių reikalų, tai 
spartus prisidėjimas prie Lie-

BAR & GRILL 
Lietuviška Alude 

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados , 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

tuvių Kultūrinio Centro-Namo 
Brooklyne.

Namo reikalas yra skubus 
reikalas, kad sukėlus užten
kamai kapitalo, jog jį būtų 
galima pilnai paimti į rankas 
ir valdyti, kuriame mūsų jau
nimo judėjimas bujos, dien
raštis Laisvė turės geresnę, 
parankesnę vietą, jame ir di
džiosios organizacijos — kaip 
LLD, LDS ir LMS — sutilps. 
Ne vienas iš mūs ten nuvykę 
pasidžiaugsime ir pasididžiuo
sime, jog esame gerais pažan
gaus judėjimo gaspadoriais.

Brooklyne nuo seniai tokio 
didelio, parankaus namo vi
sam pažangiam judėjimui la
bai reikėjo. Mūsų laikraščio 
raštinė ir kitų organizacijų 
raštinės perdaug išrodė nu
vargusioje vietoje, namukas 
visiškai buvo netvirtas. Da
bar bus kas kita. Tai gerai, 
kad brooklyniečiai priėjo prie 
nupirkimo tokio namo, tik 
mums reikia po kiek išgalime 
prisidėti.

Todėl Moterų Kliubas ir 
ima vadovavimą tam visam 
skubiam reikalui. Jos ruošia * 
Šaunų parengimą visų tų rei
kalų išgvildenimui lapkričio 
(Nov.) 2 d., 1 vai. po pietų, 
Laisvės Choro svetainėj, 155 
Hungerford St.

Draugės jau kelis kartus 
atsišaukė i geros valios žmo
nes, kad kas paaukotų iš mais
to arba pinigiškai šiam pa
rengimui, todėl daugiau ne
kartosime. Betgi, hartfordie- 

' čiai, pasirodykime iš širdies, 
kaip mylime dienrašti Laisvę. 
Būtinai dalyvaukime prakal- 

i bose ir baliuje minėta diena.
Prakalbų reikalu moterys 

i tariasi su centrinėm organiza- 
! cijom gauti gerą kalbėtoją iš 
i Laisvės, kuris, ar kuri aiškins 
j apsiniaukusią pasaulinę situa- 
i ciją, kurią temdo monopolinis 
■ kapitalas, pabrėš ir apie na
minius reikalus. Visiems bus 
malonu pasiklausyti apie per
kamą Lietuvių Kultūros Cen
trui namą Brooklyne. Po 
prakalbų bus ir kitų margu
mynų, jei pavyks sudaryt, bus

! šokiai. Nusiklausęs.

New Yo, ko valstijos gu
bernatorius Dewey ragino 

i ne mažiau, bet daugiau viš
tienos valgyti.

Washington. — Faktinai 
i visur pabrango miltai.

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.

Kiekvieną * šeštadieni {vyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Nepatinka Kooperatyviškos 
Krautuvės

Kuomet kainos ant visų reik
menų pakilo taip aukštai, kad 
darbininko uždirbtas doleris 
pasidarė labai mažas ir jau ne
gali sudurti galą su galu, dar
bininkai pradėjo klausti to vis
ko priežasties ir ieškoti išei
ties. žinodami, kad į vienos 
ypatos reikalavimus mažai kas 
kreipia atydos, priėjo prie iš
vados, kad reikia ieškoti išei
ties per unijas.

Pradžioj rugsėjo mėnesio 
CIO Centralinis Komitetas pra
dėjo svarstyti klausimą, ką 
darbo liaudis turi daryti su kai
nų kilimu. Apkalbėjęs tą klau
simą plačiai, priėjo prie išva
dos, kad tose miesto dalyse, ku
rios didžiumoje apgyventos dar
bininkų, būtų atidarytos koo
peratyviškos krautuvės ir jose 
produktai būtų parduodami be 
pelno, taipgi, kad tą darbą 
pradėtų ne pavienės ypatos, bet 
CIO unija.

Pradedant tokį darbą, reikia 
gauti iš miesto leidimą. Kuo
met mūsų (ir kitų) miestų val
dininkai tarnauja taip vadina
mai “Free Enterprise” siste
mai, tad, susidūrę su tokiais 
unijos reikalavimais, turėjo 
viešai pasirodyti, kam jie tar
nauja ir kaip protauja.

Vietinė spauda plačiai apra
šė jų minčių išreiškimą gvil
denant tą klausimą. Vienas 
kaunsilmanas sakė, kad tokios 
.kooperatyviškos k r a u t u v ė s, 
įsteigtos ne dėl pelno, yra ke
lias link socializmo. Antras dar 
pridėjo, kad ši šalis yra išau
gusi “Free Enterprise” siste
moj. Pavelinimas įsteigti ko
operatyviškas krautuves būtų 
paniekinimas pelno sistemos ir 
“užmušimas žąsies, kuri deda 
aukso kiaušinius.”

Bet jis nepasakė, kam tuos 
“aukso kiaušinius deda.

Kitas sekančiai pareiškė: 
“Ateina laikas, kad mes turė
sime pasirinkti vieną iš dviejų: 

! ar laisvo biznio (Free Enter- 
I prise) sistemą ar socialistinę 
sistemą.”

Buvo ir daugiau panašių iš
sitarimų. Bet vienas, plačiau 
mąstantis,r pareiškė: “Ar mes 
norim ar nenorim, patinka 
mums ar nepatinka, dabartinė 
civilizacijos eiga eina link ko
operatyviškos draugijos siste
mos. Mes tos eigos nesulaiky
sime.”

Toliau kalbėdamas jis nuro
dė, kad kooperatyves krautuvės 
yra įsteigtos North Dakotoj, 
Wisconsine, Mimiesotoj, ir pri
dėjo: “Europos šalyse, kurių 
neminėsiu, jos neša didelę nau
dą žmonijai. Kadangi didysis 
biznis nekreipia atydos į liau
dies gerovę, tik rūpinasi savo 
pelnu, tai ar anksčiau ar vėliau 
mes turėsime kooperatyves 
krautuves įsileisti į Los Ange
les.”

Balsavimo dienoj gerai pa- 
mislykime, už ką balsuojame: 
ar už tuos, kurie gina darbi
ninkų reikalus, ar turčių.

P. P. P.

IHBHIOHISHIBIlISHiaillBlliailiaillBmi

PIRKITE MEDAUS
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

Medus Yra Labai Naudingas 
Sveikatai.

Medaus galima gauti pas 
bitininką

P. TUMELI
Kuris turi Bičių Farmą 

Farmingdale, L. I.
Taipgi galima gauti medaus 

pas Tumelį namuose: •

P. TUMELIS 
58-19 61st St., 

Maspeth, L. I., N. Y.
iHBHIBIHBHIBHIBIHBIIISIIISIIIBIIISHIBHIBIIII

“. . . ir mes privalome niekad daugiau neįsileisti į Amūsų sali kainu kontrolės...” _______________________
Jungtines Valstijos Atmeta 
Sovietų Siūlymą Abiem 
Pasitraukt iš Korėjos

Lake Success, N. Y. — 
Amerika atmetė Sovietų 
'Sąjungos pasiūlymą, kad a- 
bidvi šalys šių metų pabai
goje ištrauktų savo armijas 
iš Korėjos, taip kad korėjie
čiai galėtų ištisoje šalyje 
laisvai išsirinkt sau valdžia. 
Vieton sovietin. pasiūlymo, 
Amerika perša paskirt 
Jungt. Tautų komisiją del 
Korėjos rinkimų; sako, turi 
būti suruošti atskiri rinki
mai sovietinėje ir ameriki
nėje Korėjos dalyse ne vė
liau kaip 1948 m. kovo 31 
d. ir tuos rinkimus privalo 
prižiūrėti Jungt. Tautų ko
misija.

Brazilijoj šnekama apie 
ryšių sutraukymą su Mask
va, kurios spauda “įžeidus” 
Braz. prezidentą.
s-------------------—----------------a

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

WV ■

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

0---------------- ______._____-g

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Atydai visų delegatų, kurie va
žiuosite j Baltimore, dalyvauti LLD 
6 Apskr. konf. Visi susirinkite kai 
8:45 ryte, prie Liaudies Namo, 735 
Fairmount -Ave., nes busas nusam
dytas ii’ išeis kai 7 v. lygiai. Turė
sime 9 sėdyneš daugiaus, tad kurie 
norite su mumis važiuoti, būkite 
nurodytu laiku, spalių 26 d. Kai
nuos tik 85. I’. Poodis, sekr.

(244-245)

NEWARK, N. J.
Muzikališ.kas Veikalas, Koncertas 

, ir Šokiai. Rengia Sietyno Choras, 
i November J d. (lapkr.), Lietuvių 
Salėje, 180 New York Avė., 8 v. v. 
įžanga $1 su taksais. Programoj

■ dalyvauja: Sietyno Choras, po va- 
i dovyste V. Žuko, Choro Jaunuolių 
i Ansamblis, vadovybėje J. Sipelevi-
■ čiaus, solo dainuok Viola<c:ypaitė
: (buvusi Clevelandiem^rf?**TR.usų šo- 
' kikų grupė “Volga.” Taipgi bus ir 
: kitų talentų. Užkviečiame visus. — 
į Kom. (244-245)
! --------------------- ------------------- '—"I.......... *..............•■■■.......  „ ——

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

! 'MiiiiinniiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiM... . .... — .......... ■ .

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j-

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name 

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamų atlyginimų.

Moderniškai jrengtos Koplyčios

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

. Tel. MArket 2-5172

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Fotografas ;
Traukiu paveikslus familijų, ves- į 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių i 
Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Bro'oklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

paveiks-

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

F.W.Shalins
■

(Shalinskas)

Funeral Home

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI________ REIKALINGI VYRAI

UNIJINIAI DARBAI

REIKALINGI MŪRININKAI
TUOJAU

ŠEŠIŲ DIENŲ DARBAS'PER SAVAITĘ 
$112 Į Savaitę '

DVIEJŲ MENESIŲ DARBAS
Kreipkitės

Monroe - Langstroth, Ine.
and Cullen Associates

Gale Main St., Troy, N. Y., nuo U. S. 4
Tel. Troy 5888 Collect 

(245)

REIKALINGI
20 MŪRININKŲ 

Prie Gould Paper Co.
LYONS FALLS, N. Y.

$2.25 Į VALANDĄ
9 VALANDŲ DIENA 

$2.25 DUODAMA DIENOS IŠLAIDOM 
ŠEŠIOS DIENOS Į SAVAITĘ, O GAL SEPTYNIOS

D. J. O’CONNOR
GENERAL CONTRACTOR

20.3 W. Dominick St. Rome, N. Y.
. (246)

SUPERINTENDENT 
PATYRĘS

74 šeimų, su eleveiteriu ir laip
tais užlipamas namas, anglim šil
domas, pataisymai ir kolektavimas.

Žemutinėje East Side, arti
East Houston St., Now York.

4 KAMBARIŲ APARTMENTAS, 
$185 gesas ir elektra.

CANAL 6-8080.
(245)

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS
VIRĖJA IR NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA 

Guolis ant vietos. Viena valanda (tuo New 
Yorko. Pageidaujama viduraftižės našlės.

S125 j mėnesį pradžiai. Telephone, 
MASSAPEQUA 1811 po 6 P. M.
■(245)

OPERATORES
Patyrusios prie sijonų. Nuolatinis darbas. 
MERCURY SPORTSWEAR. 692 Broadway. 
9-tos lubos, Room 901 (įėjimas ant 4th St.).

 (217)

Ketvirtdieniai be ''Vištienos
Washington. — Farmerių 

atstovai protestuoją, kad 
Trumano-Luckmano komi
tetas grūdams taupyti pa
skelbė ketvirtadienius “be 
vištienos ir kiaušinių.” Sa
ko, per tuos ketvirtadienius 
bergdžiai sulesinama 3 mi- 
lionai bušelių grūdų viš
toms, kurios galėtų būti pa
pjaunamos. Taigi dar la
biau eikvojami grūdai. Far- 
meriai tikisi, kad Wash- 
ingtono*valdžia supras savo 
klaidą ir nuims “blokadą” 
nuo vištų ir kiaušinių ket
virtadieniais.

REIKALINGOS
VIENA ADATA 
OPERATORĖS

DVIEM ADATOM 
OPERATORĖS

SIŪLIŲ SIUVĖJOS
ABELNAM DARBUI

MERGINOS

Nuolatinis Darbas 
Vakacijos su Alga 
Ligoje Apdrauda

REGAL BOYS SUIT CO.
524 Catharine St., 

Utica, N. Y.
(245)

RANKINĖS SIUVĖJOS 
IR OPERATORĖS

Dirbti prie vyriškų dailių kelnių
BARTLAY, Ltd., 51 Fanklln St., 

New York City, N. Y.
(245)

ŠOKOLADŲ APVILGYTOJOS
PATYRUSIOS

Nuolatinis Darbas. Gera Alga 
Muzika laike darbo

Matykite MRS. CARR
MARQUETANDS

3633 Germantown Ave., Philadelphia
(245)

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. • BROOKLYN, N. Y.
, TeL EVergreen 4-MU8

Į GREEN STAR BAR & GRILL j 
į LIETUVIŠKAS KABARETAS ' Į 
j Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina i 
jį pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkint! į

■
 ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne į

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

1
/ 5

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Į
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 l

5 pusi.---Laisvė (Liberty, Lith. Daily)--Antr , Spalių 21. 1947-
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NoivYrko^^g^ržinioi Briedis—Ne Koks
Koshimeris

Kalbu ne apie daugeliui

Puikus Koncertas |vyks, Namo Bendroves Šerininkai
Ateinantį Šeštadieni
Nepaprastas koncertas at

minčiai didvyriškųjų Stalin
grado gynėjų ir paramai-ap- 
dovano.jimui Stalingrado naš
laičių įvyks šio šeštadienio va
karą, spalių 25-tą, Hunter Ko
legijos Auditorijoje.

Alexander Kipnis, Metropo-

Užgyre Direktorių Planą;
Daugiau Šerininkų

litan Operos žymusis basas, Į 
dainuos parinktines operų, I 
taipgi ir kitas dainas. Daly
vaus paskubusieji Radischevo Į 
šokėjai ir kiti garsūs talen
tai.

įžanga $2.40, $1.80, $1.20, 
85 c. Pradžia lygiai 8 vai. 
Auditorija randasi ant 69th 
St., tarp Park ir Lexington 
Avės.

Sėdėtojai Apleido Šapą
Vyriausiojo teismo teisėjo 

įsakymu, 75 streikuojantieji 
Industrial Container Corp, 
darbininkai apleido šapą, 
esančią- prie Second Ave. ii’ 
50th St., Brooklyne. Jie ten 
sėdėjo nuo praėjusio pirma
dienio. protestuodami prava- 
rymą iš darbo 15-kos darbi
ninkų už unijizmą. Dabar, 
jeigu jie nebūtų išėję iš už
sėdėtos šapos, juos būtų spė
ka išmetę.

Darbininkai išvarymą iš ša-

Spalių -18-tą įvykęs Namo 
Bendrovės šerininkų susirin
kimas užgyre visus savo val- 

' dvbos - direktorių patiektus 
i pastūlymus. Jais buvo:

Pakeisti korporacijos vardą, 
nuo $75,000 iki’ $100,000 su
mos.

Pakeisti korporacijos vardą.
Pirkti namą iš vien, dail

ininkuos, su Lietuvių Dar- 
i bin inkų Susivienijimu.

Kadangi tą dieną dar trū- 
iko $27,000 iki turimosios su- 
' kelti pirm lapkričio 1-mos 
i pamatinės sumos (75 tūkstan
čių), kurią tą dieną turėsime 
įmokėti, tad daugelis čia su
sirinkusių • šerininkų dar pa
didino savo kvotą Šerų. Taip
gi tūli dar neturėjusieji šė
rų jų įsigijo arba suteikė pa
skolų. Visus juos matysite 

Į pirmajame puslapyje vedama
jame Lietuvių Kultūrinio Cen- 
Į tro pranešimų skyriuje.

šeri n in k ai pasisakė savo 
j mintis - sugestijas namo už- 
! vardijimui. Ir vienbalsiai už- 
, gyrė visą namu pirkėjų komi- 
' si jos pateiktą raportą dėl to, 
: kas jau atlikta, kas pradėta 
! ir kas planuojama.

Gasiūno pranešimas, kad jau
pos skaito išvarymu iš darbo. 
Jie kovos prieš vedimą į šapą 
skebų.

į LaGuardia stotį iš Belgi
jos pribuvo du našlaičiai, ak
toriaus Maurice Schwartz nu
savinti, paimti auginti. Vaikai, 
žydų kilmės, nacių atgrūsti iš 
Lenkijos, buvę belgų išslėpti 
laike okupacijos.

Keturiomis registracijos die
nomis New Yorke buvo užsi
registravę 1,127,277 piliečiai. 
Tai buvo 55,098 daugiau, ne
gu 1945 metų registracijos 
pirmomis keturiomis dieno
mis.

gautas ir vedėjas namo, Vin
cas Čepulis, buvo sutiktas en
tuziastišku plojimu. Visi Če- 
'pulį pažįsta kaipo ilgametį, 
darbštų ir labai atsakomingą
dienraščio Laisvės -direktorių. 
Dar daugiau žmonių turėjo 
progą pažinti jo tinkamas dar
bo ir įstaigos vedimui kvali
fikacijas laike jo ilgo, nuola
tinio savanoriško darbo Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tete. Tad žinia, kad jis su
tiko dirbti namo vedėju-mana- 
džerium paliuosavo visus nuo 
didžios rūpesties. Visi, likosi 
užtikrinti, kad, su visų gera 
kooperacija, namo reikalai 
bus geroje tvarkoje vedami.

Gasiūnas, namo pirkimo ir 
tvarkymo komisijos narys, šu- 
gestavo ir namo atidarymo da
tą, kas taipgi sutikta su labai 
smagiomis nuotaikomis. Data 
bus paskelbta tuojau, kai tik 
tam bus visapusiškai pasiruoš
ta. Bet pirm to, sakė Gasiū
nas, privalome visi atvykti į 
talką tą namą priruošti, kad 
greičiau suspėtume ir mažiau 
kainuotų.

Masinio darbo talkai numa
tytomis dienomis yra lapkričio 

j 1-ma ir 2-ra. !

Ne Šiluma,--Drėgme 
Buvo |kyri

Sekmadienį oras jautėsi la
bai šiltas, tačiau temperatūra 
buvo tik 69 laipsniai. Tai ša
tra, net 90 nuošimčių jos. su
darė tą nepatogumą.

Miestą veik per visą- dieną 
slėgė tirštos miglos, sekusios 
šeštadienio vakarą pakrapno- 
jusį lietutį su perkūno - žai
bų audrele.

Dėl miglų, LaGuardia stoty
je sulaikyti 157 išskridimai 
tarp šeštadienio ir sekmadie
nio vakaro. Vienu tarpu net 
30 lėktuvų, atskridusių iš ki
tur, turėjo skraidyti virš mies
to laukdami progos nusileisti, 
šeši at^krendantieji iš užjū
rio buvo nuleisdinti Bostone 
ir Washingtone.

Sekmadienio vakarą mi
glos išsisklaidė ir pirmadienio 
rytą tebebuvo giedra.

Leona Seret, 13 metų, ras
ta pasikorusį namie, East 
Meadow, L. 1. Mergšė būk 
keršijusi tėvams už neleidimą 
išeidinėti su berniukais.

Iš New Haven į Grand Cent
ral stotį traukinys pribuvo su 
mėnesio amžiaus pamestinuku 
kūdikiu. Jį palikusi jauna mo
teris įsėdusi Berlin, Conn., sto
tyje, o išsėdusi Westporte.

jums pažįstamus brooklynie- 
čius Briedžius. Ne. Tai apie 
tuos, nuo kurių brooklyniečiai 
pavardę pasisavino, apie girių 
gyventojus.

Praėjusį penktadienį į vie
ną aludę Yonkers’e, tiesiai per 
didįjį langą, įnėrė puikus 
briedis, gal pats jų karalius. 
Rodos, turėjo didžiuotis tokiu 
svečiu. Bot, kur tau! Kostu- 
meriai nėrė po stalais, o bar
tend oris po baru.

Briedis pažiūrėjo, tokiu pri
ėmimu nepasitenkinęs, apsisu
ko, ragaus sužvangino kelias 
bonkas už baro ir lauk. Pas
kui į kitą aludę per atviras 
duris įbėgęs irgi pasireiškė di
džiu blaivininku, ėmė bonkas 
daužyti. Bet čia savininkas 
turėjęs po ranka didelę laz
dą, primušė briedį. Atėjęs 
policistas pribaigė jį.

Nežinia, kam teks jo stoikas 
ir kailiniai. Jeigu tam, pas į 
kurį pakliuvo, tai bus pilnai į 
atmokėjęs už tas kelias bon- į 
kas.
------------ - ----- i-----------------------\

Dienraščio Laisvės
K( INCERTAS

įvyks

Lapkr. 9 Nov.
Bus

Joan Caulfield filmoje “The Unsuspected,” rodomoje 
Strand Teatre, Broadway ir 47th St., New Yorke. 

Taipgi yra asmenų veiksmai scenoje.

James Corrigan, 55 m., mirė 
nukritęs ar n.ušokęs nuo stogo 
apartmento, kur jis gyveno, 
258 W. 5 5 th St., New Yorke.

Ko Mokys Jefferson Mokyklos Skyriuje
Per eilę metų veikiančios 

New Yorke, turinčios virš 100 
1 kursų ir desėtkus geriausių vi
soje šalyje mokytojų, Jeffer
son mokyklos naujas skyrius 
.jau antrą sezoną pradės ir 
Williamsburge. Jefferson mo
kykla, tai liaudies universite
tas.

Williamsburgiškiame skyriu
je, kol kas, yra keturios skir-

Įjos filosofija ir kiti su tuo 
susiję klausimai.

2. Marksizmo principai. Pa
mokos įvyksta trečiadienių 

i vakarais nuo 8:30 iki 10. Jo- 
' je dėsto marksizmo- 
11 e n i) n i z m o teoriją, ko- 
Ikios jėgos suformuoja soci- 
ales sistemas, kapitalizmo pa- 

1 matines priešginybes, revizijo- 
nizmą, klasių kovos teoriją.

Iškilus virtuvėje gaisrui, 
pavojingai apdegė newyorkie- 
čiai Eugene ir Emma Petting- 
er, 80 ir 77 metų amžiaus.

Labor Lyceum
949 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y.

REAL ESTATE
4

CYPRESS HILLS-BROOKLYN
.2 Šeimų, 6 Kambarių Tuščias

Apartmentas.
Arti Highland Park

PRAŠO $8000—ANT IŠMOKĖJIMO

Susirinkimas
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
spalių 21 d., 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St. Nariai daly? 

! vaukite šiame susirinkime, nes bus 
balsavimai Centro Kom. 1948 ir 
1949 mm. Taipgi yra ir kitų svar
bių reikalų aptarti. — P. Babarskas, 
sekr. (244-245)

Dviem mašinoms susidūrus 
prie North Hills, L. L, Mrs. 
Kathleen Hein iš Lindenhurst 
užmušta, jos vyras sužeistas. 
Taipgi sužeisti trys bronxie- 
čiai, važiavę antroje mašino
je.

Mokyklų mitybiniai depart
mental teiksią savo mokiniams 
speciales instrukcijas, kaip su
pirkti ir gąrpinti maistą, kuris 
taupytų Kvietinius miltus be 
mumažinimo mitybinių verty
bių.

tingos klasės, su reguliariais iš 
centraiinėš mokyklos atsiun
čiamais mokytojais. Pernai 

• buvo tik dvi.
šiemet veikia šios:
L įvadas į marksizmą. Tai 

mokslas, kuris šiemet minėjo 
100 metų sukaktį ir kurio 
reikšmė kasdien vis plačiau 

: pripažįstama. Kas metai vis 
i daugiau valstybių pradeda su- 
isitvarkyti to mokslo pagrin
dais.

šios klasės įvyksta šeštadie- 
Jnių popiečiais, 2:30 iki 4. Jo- 
įse dėstoma kilmė, priežastys 
ir sėkmė kapitalistinės visuo
menės, imperializmo ir fašiz- 

’ mo, kapitalistinės demokrati
jos, socialinės revoliucijos, 
taipgi socializmo teorija ir 
praktika, materialistinė istori-

Pagripdinė ekonomija. 
Pamokos šeštadienių popie
čiais nuo 2:30 iki 4. Čia dės
to reikšmę prekės, kaip nu
stato josios kainą, reikšmę pi
nigų, iš kur paeina pelnai, 
kuo artimos algos, kainos ir 
pelnas.

4. Kolonijų klausimas. Aiš
kina pagrindus kolonijalių 
kraštų ir tautinių mažumų 
kovos už nepriklausomybę ir 
laisvę.’ Pamokos ketvirtadie
nių vakarais nuo 8:30 iki 10.

Visais šiais klausimais pa
mokos įvyksta 13 Graham 
Ave., antrame aukšte. Vi
soms klasėms registracija bai
giasi ir pamokos prasideda šią 
savaitę . Kiekvienas kursas su
sideda iš 8 pamokų. Mokes- 
ties $4.50 už visą kursą. Jei 
kam finansiniai trūkumai ne-

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
, t 1—2 dienomValandos: t n _f 6—8 vakarais
Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203 
1

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
TeI.EVergreen 7-6808

It'sXr.
Penktadieniais Uždaryta

2 Šeimų Mūrinis Namas 
5 Kambarių Apartmentas bus 

tuščias j 60 dienų. 
PRIEŠ HIGHLAND PARKA 

KAINA $12,500.

VEITH REAL ESTATE
172 Cleveland St., Brooklyn. 

APPLEGATE 7-4719

Greitai ir Pigiai Išmokinu 
GROTI MANDALINA

Galiu ateiti j namus, kas pagei
dauja. 12 savaičių kursas — $10. 
Daugeliui pakanka vieno kurso. 
Taipgi galima nusipirkti instrumen
tus pas mane už labai pigią kainą. 
Kreipkitės pas: R. didžiūnas, Lais- 

Į vės ištaigoj, arba rezidencijoj: 473 
; Grand St., viršutinis.aukštas, 
’ Brooklyn, N. Y. (x)

TOM Y’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Victor Mature filmoje “Kiss of Death.”

leistų lankyti, mokykla pa
gelbsti gauti iš organizacijų 
apmokestį ar jo dalį, laiks nuo 
laiko atsišaukdama į organi
zacijas tam tikslui paramos.

Visiems, o ypatingai darbi
ninkams šiais laibais reikia 
daug žinoti, kad galėtų būti 
sėkmingais veikėjais savo uni
jose, masinėse organizacijose 
ir vietos politikoje, be kurios 
sunku darbininkams atsiekti 
pilnų laimėjimų. Darbinin
kams, ypač darbininkų jauni
mui reikėtų pasinaudoti šia 
proga pagilinti savo žinojimą 
apie tai, kaip veikia visuome
nės tvarkymo aparatas. ,

L. K. N.

Lillian Kay (Katkevičienė), 
gyveno 109-35 — 115th St., 
Richmond Hill, mirė spalių 18 
d., namuose — staiga mirė. 
Kūnas pašarvotas namuose. 
Laidotuvės įvyks spalių 22 d.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Vincentą, sūnus Robertą 
ir Arthurą. V. Katkevičius 
yra narys LDS 13 kp.

Šią liūdną žinią pranešė te
lefonu M. Klimas.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

.Z..— n n—m. —m—b.—ui—•«>— -t. — !*—* 4* 

į Sofa Cushions-Paduškos į 
Į ’ PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS Į
1 Už $3.75 KIEKVIENA Į

i Sėdynių Dugnai j
I PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE i
I Už $12.00 ' J
į šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. •

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

\ Lietuvis Kvietinį Pardavėjas
I 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.

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

I“ ir tt., telefonuokite £
v SHoreroad 8-9330

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

J Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 3

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

BAR & GRILL

BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174
Peter K^piskas

Peter
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

t

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai <

Parduodami Labai Nužemintom Kafnom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. DailyįAntr., Spalių 21, 1947




