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Senimas ir Jaunimas.
Graži Kompozicija.
Aleksandras Rudaitis.
Šalinti Senoviškumą.
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Lietuviu Kultūriniam Cent-

Darbo Žmonių 
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Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00
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Brooklyn, N. Y., Antradienis, Spalio-October 28, 1947 Metai XXXVII.rui įsigyti kampanija įsisiūba
vo visapusiškai. Tenka pasi
džiaugti tuo entuziazmu, ku
riuo mūsų prieteliai ir drau
gai šį didžiulį darbą sutiko!

Tur būt ne kiekvienas skai
tytojas Įsigilino į mūsų Kultū
rinio Centro savininku - akci
ninku kompoziciją. Mes, ku
riems tenka šiai kampanijai 
vadovauti, gal būt, įmatomo 
daugiau už tuos, kurie ato
kiau nuo jos stovi.

Svarbu pabrėžti tai, kad 
perkamojo namo savininkai 
apima visokio amžiaus mūsų 
žmones.

štai, .senutė, besisiekianti 
astuoni u dešimtu metų am
žiaus Daktarė Johanna Bal
trušaitienė pirko už $250.00 
Lietuvių Namo Bendrovės se
rų .

O štai, vieno profesionalo iš 
Trenton, N. J., mokyklinio 
amžiaus sūnus, Richardas, pir
ko už $100.00 šėru (akcijų)!

Daugelio mūsų draugų vai
kai įsigijo po vieną ar kele
tą Šerų.

Kokia graži kompozicija!...
★ ★ ★

Andai vienas senoko am
žiaus darbininkas iš New 
Yorko miesto, paskolinęs ge
roką pluoštą Namo Bendrovei 
pinigų, pasakė:

—Jei man kada nors jie bus 
reikalingi, — sugrąžinsite. O 
jei nereikės, kai numirsiu, — 
tebus jie auka Kultūriniam 
Centrui; lai mūsų jaunimas 
naudojasi gražiuoju Centru...

Perka šertis visokio am
žiaus žmonės. Seniai perka 
tam, kad Centras tarnautų 
jaunimui; jaunimas perka 
tam. kad Centras tarnautų se
niems ir jauniems.

Kultūrinis Centras, žinoma, 
tarnaus visiems lygiai — jis 
tarnaus lietuvių kultūros puo
selėjimui.

★ ★ ★
Niekad Amerikos lietuvių 

istorijoje nebuvo tokio pasek
mingo vajaus, koks šiuo metu 
vedamas Kultūriniam Centrui 
įsigyti.

Vieno mėnesio bėgyje su
kelta — paskolomis ir serais
— suvirs 50 tūkstančių do
lerių ! Ir tai sukėlė didelėje 
daugumoje rytinių valstijų pa
žangieji lietuviai.

Paskolos teikiamos daugiau
siai vieneriems metams. Tuo 
būdu, tenka darbuotis, kad 
paskolų vietas užimtų sumos, 
sudėtos už akcijas.

Ar tai galima atlikti?
žinoma! Tik lai kiekvienas, 

kuris dar nepatapo šėrininku,
— patampa, žinome, jog tai 
galima.

ALDLD ir LDS kuopos — 
kiekviena jų, — galėtų tai pa
dalyti be jokių apsisunkinimų.

Lapkričio mėnesio mitin
guose šis klausimas visur pri
valo būti iškeltas ir prieita 
teigiamų rezultatų.

★ ★ ★
Los Angelu mieste įpirė pa

žangus darbininkas, Aleksan
dras Rudaitis.

Prieš virš 20 metų, kai bu
vau nuvykęs Kalifornijon, su 
juo pasipažinau ir pas Rudai
čius teko keletas dienu pagy
venti. Malonūs ir draugiški 
buvo žmonės.

Aleksandras Rudaitis — Il
gametis mūsų spaudos skaity
tojas ir organizacijų narys; 
kadaise buvo veiklus unijinia
me darbininkų judėjime.

Praėjusį pavasarį besilan
kant man Angelų mieste su 
velionim teko tik trumpai pa
sikalbėti ir jis skundėsi pašli
jusia savo sveikata, nors atro
dė gražiai.

Gaila ilgamečio draugo!
Nuoširdi užuojauta jo žmo- 

(Tąsa 5 pus.)
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TARIAMAS VALSTIEČIŲ VADAS ST. 
MIKOLAIČIK PABĖGO IŠ LENKIJOS 
SU ANGLŲ-AMERIKIEČIŲ PAGALBA
Kairieji Valstiečiu Vadai Užėmė Mikolaičiko Šalininkų 

Įstaigas; Mikolaičikas Sakėsi Bijąs Arešto

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

$75,000 Kvota Neužilgo Bus 
Baigta; Šerų, Daugiau Šerų!

JUDAMŲJŲ PAVEIKSLU ŽVAIGŽDES 
IŠ HOLLYWOOD ATLĖKĖ PROTESTUOT 

PRIEŠ NEAMERIK1NĮ KOMITETĄ
Žymūs Judžių Aktoriai, Rašytojai ir Direktoriai Sako, Tas 

Komitetas Laužo Konstitucines Amerikiečių Laisves
Lenkijos. gęVaršava. — Iš 

pabėgo St. Mikolaičikas, 
vadas prieš-valdiško deši
niojo sparno lenki} Valstie
čių Partijoj. Tad liaudiškos 
valdžios bendradarbiai, kai
resnieji valstiečių yeikėjai, 
buvęs /švietimo ministras 
Česlavas Wycech, Jan Dęb- 
ski ir kiti, užėmė partijos 
laikraščio Gazeta Ludowa 
leidyklą ir kitas partijines 
įstaigas.

Užsieniniai radijai ir 
laikraščiai teigia, kad Mi
kolaičikas su,bendrais pabė-

Vokietijon su anglų- 
amerikonų atstovybių pa
galba. Jie slaptai išskridę 
amerikiniu ar anglišku lėk
tuvu į amerikonų užimtą 
Vokietijos dalį.

Prim pabėgimo Mikolai
čikas pasakojo savo bend
rams, kad jis bijąs arešto. 
Keliolika jo draugų buvo 

‘pirmiau areštuoti už slap
tus veiksmus bei sąmokslus 
prieš valdžią. Su Mikolaiči- 
ku pabėgo jo pati, iš kalėji
mo paleistas Kaz. Baginski 
ir grupė kitų jo bendradar
biu, v

Spalių menuo eina prie pabaigos.
Lietuvių Namo Bendrovės vajus dėl sukėlimo $75,- 

000.00 Kultūriniam Centrui įsigyti, taipgi eina prie pa
baigos.

Neužilgo paskelbsime pilnus davinius: kiek sukel
ta paskolomis, kiek serais (akcijomis).

Vienas dalykas turi būti kiekvienam aiškus: mums 
reikia daugiau šėrininku. Paskolų prašome nesiųsti; jei 
norime tvirtai stovėti, jei norime, kad Kultūrinis Cent
ras būtų visos plačiosios lietuvių visuomenės nuosavy
bė, tai turime įtraukti Lietuvių Namo Bendroven juo 
daugiau žmonių, gi įtrauksime tik parduodami jiems se
rų— po vieną, bei po keletą.

Sekami asmenys prisidėjo prie sukėlimo $75,000.00.
PASKOLOMIS:

Jonas Marčiulionis, Pittston, Pa. 100.00
Vincenta ir Jonas Stančikai, Nashua, N. H. 100.00

(ČILĖ AREŠTAVO DAR 17 
KOMUNISTU

Rancagua, Čilė. — Čilės 
karininkai areštavo dar 17 
komunistų, kuriuos kaltina 
kaip streiko vadus Braden 
mineralų kasyklose. Įsakyta 
areštuoti visus mainierius, 
kurie atsisako grįžti dar
ban. Valdžia liepė ištremti 
ir jų šeimas iš kasyklų sri
ties.

DINGO LĖKTUVAS 
SU 18 ŽMONIŲ

Seattle, Wash. — Nežinia 
kur dingo Pan American 
World Airways lėktuvas su 
13 keleivių ir 5 įgulos na
riais. Jis iš čia skrido į Ala
ska ir papuolė ten į aud
ringą orą. Laivai ir kiti lėk
tuvai ieško dingusių.

Laivo Pareigūnas 
Nužudęs Angly Aktorę

Southampton, Anglija. — 
Tapo areštuotas James 
Camb, maisto skirstytojas 
keleiviniame laive Durban 
Castle. Jis kaltinamas už 
anglų aktorės Eileenos Gib
son nužudymą ir kūno įme
timą jūron ties vakarine 
Afrika. Anglijos lėktuvai ir 
laivai ieško Eileenos kūno. 
Jeigu jo nesurastų, tai ne
galėtų, pagal anglų įstaty
mus, teist Cambą kaip 
žmogžudį.

Pakistano Kariuomene 
įsiveržus į Kašmirą

New Delhi, Indija. — 
2,000 mahometoniškos Pa
kistano kariuomenės įsi
veržė į Kašmiro kunigaikš
tiją, šiaurinėje Indijoje; 
sudegino M u z a f farabad 
miestą ir nuvijo Kašmiro 
armiją 50 mylit} į vakarus 
nuo Srinagaro, kunigaikšti
jos sostinės. Teigiama, kad 
mahometonai Kašmiro gy
ventojai taip pat sukilę 
prieš indusą savo kunigaik
štį.

Trys iš keturių milionų 
Kašmiro gyventojų yra ma
hometonai. Pakistanas, ma- 
hometoniškoji Indijos vals
tybė, sakoma, siekia pri
jungt sau Kašmirą; o Kaš
miro kunigaikštis nori išlai
kyti Kašmirą kaip savo val
domą kraštą, nepriklauso
mą nei nuo Pakistano nei 
nuo indusų Indijos. Kuni
gaikštis, tačiau, prašo Indi
jos karinės pagalbos prieš 
užpuolusius mahometonus.

FRANCUOS MIESTELIŲ 
RINKIMAI

, Paryžius. — Neoficialiai 
pranešama, kad miestelių ir 
kaimų rinkimuose Francijoj 
sekmadienį daugiausia lai
mėję, socialistai ir komuni
stai; po jų seką generolo de 
Gaulle šalininkai, klerikalai 
ir vadinamieji radikalai.

Susibūrė Atmest Sovietų Siūlymų 
Prieš Karo Kurstytojus

Lake Success, N. Y. — 
Venezuelos delegatas siūlė, 
kad Jungtinių Tautų seimo 
antrinė komisija priimtų 
apsvarstyti Sovietų rezoliu
ciją prieš karo kurstytojus 
ir suderintų ją su švelnes
nėmis australų, į francūzų 
ir kanadiečių - rezoliucijo
mis. Venezuelos siūlymas 
buvo atmestas 29 balsais 
prieš 12, o 12 kitų susilai
kė. Suprantama, kad ir pats 
politinis seimo komitetas 
atmes sovietinę rezoliuciją. 
Ši smerkia ypač Ameriką, 
Turkiją ir Graikiją, kaip 
karo kurstytojus, ir reika
lauja bausti už tokius kur
stymus spaudoje.

Franci jos, Australijos ir 
Kanados delegatai ruošia 
bendrą minkštesnį savo pa
siūlymą. Jie išbraukia įta
rimus prieš Ameriką, Tur
kiją ir Graikiją. Jų siūly
mas smerkia visokią karinę 
propagandą ir ragina var- 
tot spaudą stiprinimui 
draugiškumo tarp įvairių 
valstybių.

Amerikos atstovai prieši
nasi bet kokiai rezoliucijai 
prieš karo kurstytojus 
spaudoje. Girdi, jeigu Jung
tinių Tautų seimas priimtų 
(nors ir tokią švelnią) re
zoliuciją, tai būtų, pasimo- 
jimas prieš spaudos laisvę.

ŠERAIS:
Juozas Stanelis, Westfield, N. J. 225.00
Walter Barštis, Bayonne, N. J. 100.00
Kazimieras ir Marcelė Romikaitis, Reading, Pa. 100.00 
Dominick Yurkštas, Maspeth, N. Y. 100.00
Anthony B. Arlauskas, Maspeth, N. Y. 100.00
Jonas Jakaitis, Westboro, Mass. 100.00
Mary Brown, Brooklyn, N. Y. 100.00
Charles Brown, Brooklyn, N. Y. 100.00
Joseph Stack, Woodhaven, N. Y. 100.00
Jonė ir Valentas Sepuliauskai, Nashua, N. H. 100.00 
Marijona ir Vincas Vilkauskai, Nashua, N. H. 100.00 
Antanas Abromaitis, Brooklyn, N. Y. 100.00
George ir Nellie Kanopa, Brooklyn, N. Y. 100.00 
Ona ir Jonas Kalvaitis, Maspeth, N. Y. 50.(19
Walter Domasevich, Bayonne, N. J. 50.00
Povilas Janiūnas, Bayonne, N. J. 50.00
Stanislavas Radušis, Bayonne, N. J. 50.00
John Survilas, Bayonne, N. J. 50.00
Alex ir Violet Trask, Methuen, Mass. . 25.00
Stasys ir Sophie Penkauskas, Lawrence, Mass. 25.00 
Ignatius ir Rose Chulade, Methuen, Mass. 25.00 
Mary Dobinis, Brooklyn,.N. Y. 25.00
Vincent ir Yadviga Smudin, Brockton, Mass. 25.00 
Walter Lukmin, Brooklyn, N. Y. 25.00
George Kazakevich, Brooklyn, N. Y. 25.00
Mrs. John J. Sass, Rochester, N. Y. 25.00
Victoria Puchin, St. Louis, Mo. 25.00
Julia Werner, Cleveland, Ohio 25.00
Kastantas ir Zuzana Mazonas, Windsor, Conn. 25.00 
Adam Mickevičius, Waterbury. Cowi. 25.00
Juozas Pečiulis, Cliffside Park, N. J. . 25.00
Charles Derenčius, Cliffside Park, N. J. n25.00 
ALDLD 77 kp., Cliffside, N. J. T25.00
Lillian ir Jules Lason, Bayside, N. Y. 25.00
Antanas Lukaitis, Bayonne, N. J. 25.00
Viktoria Balkus, Brooklyn. N. Y. 25.00
LLD 19 kp., Chicago, Ill. 25.00
Margaret L. McDermott, Nashua, N. H. ' 25.00
Ardella ir Anthony Lasafski, Nashua, N. H. 25.00 
Juozas Egeris, Hudson, N. H. 25.00
Anna Grybas, Brooklyn, N. Y. . 25.00
Charles Grybas, Brooklyn, N. Y. 25.00
Ch. Neciunskas, Brooklyn, N. Y. 25.00
O. Neciunskas, Brooklyn, N.; Y. «. 25.00
Ona ir Pranas Yocus, Union City, N. J. 25.00
Pranas Buknys, Brooklyn, N. Y. 25,00
Anastasia Buknys, Brooklyn, N. Y. 25.00
George J. Daugėla, Richmond Hill, N. Y. 25.00. 
M. Alukonis, Dorchester, Mass. 25.00
J. Zeimis, So. Boston, Mass. 25.00
LDS 4-tas Apskr., Cleveland, Ohio 25.00
Aldona Liutvaitė, Pittston, Pa. ' 25.00
Agnė Liutvaitė, Pittston, Pa. 25.00
Amelia Burba, Stamford, Conn. 25.00
Joseph Byron, Brooklyn, N. Y. 25.00
Veronika ir John Linda, Douglaston, N. Y. 25.00 
Blanche Žilinskas, Brooklyn, N. Y. 25.00

Visais reikalais prašome rašyti: Home for Lithuan
ian Workers, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

44 ŽUVO SU ŠVEDŲ 
LĖKTUVU GRAIKIJOJ

Athenai, Graikija. — Ne
toli sostinės Athenų sudu
žo švedų lėktuvas, žuvo 44 
jo keleiviai ir lakūnai.

ORAS. — Būsią šilta.

ŽIAURŪS MŪŠIAI DĖL 
KIRINO, MANDŽURIJOJ

Nanking. — Verda kru
vini' mūšiai tarp chinų ko
munistų ir tautininkų dėl 
Kirino, Mandžurijoj. Ko
munistai stiprėją.

Washington. — 27 juda
mųjų paveikslų žvaigždės, 
direktoriai ir rašytojai, va
dovaujami Humphrey’o Bo- 
garto, atlėkė iš Hollywoodo 
prote^tuot prieš kongres- 
manų Neamerikinių Veiks
mų Komitetą. Šis komitetas 
'tardo įtariamus “komunis
tus” judžių aktorius ir ra
šytojus.

Tie artistai ir rašytojai 
atstovauja 500 narių Holly
woodo Komiteto pirmajam 
J. V. Konstitucijos Patai
symui Ginti. Šis pataisymas 
užtikrina žodžio, susirinki-

De Gaulle Reikalauja 
Naujų Seimo Rinkimų

Paryžius.— Reakcinis ge
nerolas de Gaulle reikalau
ja paleist dabartinį Franci- 
jos seimą ir paskelbt nau
jus jo rinkimus. De Gaulle’o 
partija, vadinamas francū
zų “liaudies sąskridis”, mie
stų rinkimuose daugiau lai
mėjo už bet kurią kitą pa
vienę partiją. Jis sako, jog 
dabartinę Ramadiero socia
listų valdžia atstovauja tik
tai kokius 11 nuošimčių 
žmonių. De Gaulle tvirtina, 
kad jo partija turėtų valdy
ti Franci ją.

mų ir spaudos laisvę, ku
rias kongresiniai tardytojai 
laužo.

Protestuoti prieš kon
greso Neamerikinio Komi
teto “inkviziciją” atvyksta 
ir iš New Yorko tuzinai ak
torių ir rašytojų — Agnes 
de Mille, John Garfield, Le
onard Bernstein ir kt.

Eric Johnston, Judamųjų 
Paveikslų Sąjungos pirmi- 
nikas, pasmerkė tą kongre
sinį komitetą, kuris elgiasi 
kaip “prokuroras, teisėjas 
ir džiūrė, ir neduoda balso 
kaltinamiems.”

Paul V. McNutt, buvęs 
Indianos guberantorius, da
bar dviejų judžių kompani
jų advokatas, reikalauja, 
kad Neamerikinis Komite
tas liautųsi aplamai šnekė
jęs apie komunistinę pro
pagandą judžiuose. McNutt 
sako, komitetas turėtu nu-

Z V

rodyt judžius, kuriuose jis 
įžiūri tokią propagandą.

LONDONO FAŠISTAI
PUOLĖ KOMUNISTUS

MARSHALLAS PRAŠO 
REMTI JO PLAN 4

Washington. — Prezid. 
Trumanas sušaukė slaptą 
aukštųjų valdininkų, fabri
kantų, biznierių ir .darbi
ninkų atstovų pasitarimą 
pirmadienį. Valstybės sek
retorius Marshallas ragino 
juos remti Marshallo planą 
vakarinei Europai šelpti ir 
stiprinti prieš komunizmą.

23 UŽMUŠTI ANGLŲ 
TRAUKINIO NELAIMĖJ

London. — Iššokus iš bė
gių traukiniui tarp Edin
burgh© ir Londono, 23 as
menys liko užmušti ir 60 
sužeista.

London. — Anglų fašis
tai suruošė mitingą parke 
ir puolė susirinkusius ko
munistus. Fašistų direkto
rius ir kalbėtojas J. Hamm 
sakė: “Dėkui Dievui, kad 
aš fašistas.” Areštuota keli 
riaušininkai.

Teisia Kalėjimo Sargus, 
Kurie Nušovė 8 Negrus

Brunswick, Georgia. — 
Federalis teismas pradėjo 
tardyti kalėjimo viršininką 
H. G. Worthy ir keturis 
sargus. ,Jie kaltinami, kad 
sušaudė 8 negrus kalinius 
Anguilla darbų stovykloj 
liepos 11 d. Šaudymas pra
sidėjo iš to, kad kaliniai at
sisakė basi dirbt pilnose 
nuodingų gyvačių pelkėse.

Anglija skelbia, kad ji 
baigia ištraukt savo armiją 
iš Irako.

Reakcininkai Išardė Eislerio 
Mitingą Trentone, N. J.

Trenton, N. J. — Politi
niai atžagareiviai su mies
to valdybos pritarimu išar
dė masinį susirinkimą, kurį 
ruošė čionąitiniai komunis
tai sekmadienį.

Susirinkimui buvo pa
samdyta C o n temporary 
Klubo salė. Bet klubo virši
ninkai uždraudė' salę, - kuo
met sužinota, jog kalbės 
Gerhartas Eisleris, pabėgęs 
iš Vokietijos prieš - fašis
tinis kovotojas.

Vietinis komunistų pirmi
ninkas Manuel Cantor krei
pėsi į teismą, ir teismas da
vė įsakymą, kuriuom panai
kino salės uždraudimą/ ir 
liepė leisti joje 
komunistams susirinkimą

laikyti ir laisvai kalbėti.
Kuomet teismo įsakymas . 

buvo įteiktas Trentono mie
sto majorui Connolly’ui, ji
sai tik sukeikė: “Mes mielu 
noru išmesime tuos benkar- 
tus laukan.”

Pasirodė, kad pats mies
to saugumo direktorius 
Andrew Dutch privertė 
Contemporary Klubą atsa
kyti komunistam salę.

Sukurstyta prieš komu
nistus minia apspito salę, 
tad Eisleris visai nėjo kal
bėti. Atidarius, pagaliaus, 
duris, sugužėjo komunistų 
priešai ir sukėlė tokį ermy- 
derį, jog nė vietiniai komu
nistai negalėjo kalbėti ir 
patys paprašė, kad policija 
uždarytų mitingą.
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“Keturių Didžiųjų" Susirinkimas
Amerikos spaudoje labai mažai tekalbama apie atei

nantį Anglijos, Francūzijos, Jungtinių Valstijų ir Tary
bų Sąjungos užsienio reikalų ministrų susirinkimą, ku
ris įvyks lapkričio 25 d. Radio komentatoriai irgi retai 
teprisimena. O šis susirinkimas bus istorinės svarbos. Jo 
tikslas bus parašyti taikos sutartį Vokietijai. Prieš kele
tą mėnesių įvykęs susirinkimas neprivedė prie susitari
mo. Čia irgi svarbiausias konfliktas kilo tarpe nuomonių 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos? Po ilgų diskusijų buvo 
susitarta paskelbti, kad susitarimo nėra, kad įvyks kitas 
susirinkimas, o tarpe susirinkimų darbuosis ministrų de
putatai, arba pavaduotojai.

Nuo to laiko, reikia pripažinti^ tarptautinė padėtis 
pakrypo blogojon pusėn. Buvo manyta, kad keleto^mėne- 
sių laikotarpis duos įvairioms nuomonėms “ataušti” ir 
lapkričio susirinkime jau bus lengviau susikalbėti ir pri
eiti bendrųjų išvadų. Tačiau visi matome, kad visa at
mosfera dar daugiau įkaito. Jungtinių Tautų Asamblėjo
je apsišaudoma aštriausiais žodžiais, beveik galvatruk- 
čiomis einama prie griežto pasidalinimo, kuris nieko ge
ro nežada Jungtinių Tautų ateičiai.

Neigi dedamos pastangos paruošti dirvą busimojo 
“Keturių Didžiųjų” susirinkimo pasisekimui. Dažnai gir
disi net visiškai pavojingų nuomonių, iš anksto pasmer
kiančių susirinkimą 'nepasisekirhui. Pirmutinis išstojo 
buvęs valstybės sekretorius James Byrnes. Jis parašė 
knygą “Speaking Frankly” ii- joje išdėstė tokią filosofiją, 
kurią Amerikai priėmus, susikirtimas tarpe Tarybų Są
jungos ir Amerikos pasidarytų beveik neišvengiamas. 
Byrnes siūlo šitokį kelią: Amerika, Anglija ir Francūzija 
tuojau, nelaukdamos nė “Keturių Didžiųjų” susirinkimo, 
turi padaryti atskirą taiką su Vokietija. Paskui jos turi 
pareikalauti, kad Tarybų Sąjunga išsikraustytų iš savo 
okupacijos zonos. Jeigu nepaklausytų, tada belieka ke
lias spėkos jos iškraustymui!

Ši mintis, aišku, nėra vieno tik Byrnes. Tūloje spau
doje jau seniai siūloma toks mūsų vyriausybei kelias lin
kui Vokietijos. Nereikia nė kalbėti, kad toks kelias yra 
labai pavojingas.

Pasaulyje taikos išlaikymas visų pirma priklauso 
nuo susitarimo ir sugyvenimo tarpe Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos. Tai aišku, kaip diena.

Kas Ką Triuškina Chinijoje?
Pereito penktadienio pranešime iš Chinijos sakoma, 

kad šiomis dienomis Chinijos liaudies armija sutriuškino 
net tris ištisas Chiang Kai-šeko armijos divizijas. Be
veik-visuose frontuose demokratinė armija turinti žy
mių laimėjimų.

Ramadier Kabinetas
Francūzijos socialistas premjeras Ramadier tebelo- 

šia ugnimi. Jis savo kabinetą sumažino ant pusės, daugu
mą vietų atidavė socialistams ir šaukia parlamentą nau
jo kabineto užgyrimui. *

Ramadier sako, kad socialistams tenka vaidmuo pa
laikyti lygsvarą tarpe degaulistų ir komunistų. Bet tą 
lygsvarą belaikydami, socialistai išaugino degaulistams 
raįus. Jei jie nemato, kad degaulistai spirs juos laukan, 
tai jie yra aklesni už akliausius. Jeigu jie tikrai norėtų 
Francūzijai patarnauti, tai tuojau sudarytų bendrą fron
tą su komunistais ir kitomis pažangiomis grupėmis. Pa
silikdami “viduryje” jie patys bus degaulistų vėliau su
triuškinti ir Francūzijos valstybės vairas pereis į fašisti
nių reakcijonierių rankas.

Prezidento Balsas į Tautą
Pereitą penktadienį prezidentas Trumanas kalbėjo 

į visą šalį svarbiais naminiais ir užsieniniais reikalais. Jis 
aiškino, kodėl jis pagaliau nusprendė šaukti Kongresą 
į specialę sesiją. Du reikalai pasidarė nebeatidėliojami: 
Namieje kainų iškilimas ir pavojus infliacijos, užsienyje 
— Vakarų Europos ekonominis bankrūtas. Vyriausybė 
ir Kongresas nebegali ilgiau tylėti. Neveikimas dabar 
reikštų krizę namieje ir katastrofą užsienyje. (

Su visa tai, ką prezidentas pasakė namin. reikalais, 
galima kiekvienam pilnai sutikti. Pavojus didelis ir grei
tas. Jis skaitlinėmis parodė, kaip viskas pabrango ir ne
sulaikomai brangsta, kaip milijonams žmonių grūmoja 
nedateklius, kaip tas gali privesti, nieko nedarant, prie 
ekonominės krizės, prie susmukimo ir pasikartojimo 
prieškarinės istorijos: Kas nors reikia daryti. O daryti 
turi valdžia.

Tačiau prezidentas nepadarė jokio pasiūlymo, kas 
turėtų būti daroma. O juk tai buvo auksinė proga su
teikti kraštui vadovybę. Iki lapkričio 17 dienos, kada 
Kongresas susirinks, visa šalis būtų galėjus prezidento 
programą prieš aukštas kainas ir grūmojančią krizę 
rimtai ir plačiai apsvarstyti. Trumanas žadėjo tokią pro
gramą patiekti tiktai Kongresui. O kodėl ne visiems žmo
nėms? ’ ' i : H I

Kas liečia užsienio reikalus, tai prezidentas pakartojo 
tiktai tai, kas jau seniai spaudoje ir per radiją kalbama. 
Vakarų Europa, ypatingai Francūzija ir Italija, nebega
linčios laukti Marshall Plano. Dar prieš tai joms esanti

M. Ragažius.

Sparnuotą Lietuva
Daug lėktuvų šiandien 

praskrenda viršum Vil
niaus. Ūžia sidabrinis mil
žinas iš Maskvos. Pro jį nu
slysta mažas sanitarinis 
lėktuvas. Savo šešėlius vy- 
damosios nuplaukia dvi
sparnės pašto mašinos. Ima 
kursą pro Gedimino kalną, 
pagal keleivio norą, j toli
mąjį Lietuvos šiaurės pa
kraštį lėktuvas - ’limuzi
nas... Tolyje, per debesų 
kalnus, kopia transportinin
kas iš Rygos.-

Buržuazinės Lietuvos lai
kais buvo svajonė turėti 
tankų oro vieškelių tinklą. 
Tarybiniu laikmečiu mes 
tvirtai atsistojome ne tik 
ant žemės, bet pakilome 
ir į orą.

Neseniai viršum Vilniaus 
pasirodė ypatinga tarybi
nių lėktuvų eskadrilė. Ža- 
liasparniai lėktuvai, lyg to
limosios viešnios — gervės, 
atskrido iš rytų pusės. Ap
suko ratą aplink padūma
vusį miestą, viršum stikli
nių Nėries vingių ir nusi
leido į Aero Klubo aerodro
mą. Kaip seniai lauktus bi
čiulius sutiko naujuosius 
lėktuvus Aero Klubo vado
vybė ir lakūnai. Atėjo 
skraidomosios priemonės 
respublikiniam sportinės 
aviacijos centrui — Vil
niaus Aero Klubo mokyklai.

— Tai tik pradžia... — 
pasakė Aero Klubo virši
ninkas majoras Silvestravi
čius, apeidamas nusileidu
sius lėktuvus, šitie tėra tik 
pirmoji grupė mokamųjų 
mašinų. Netrukus mes tu
rime gauti naują mašinų 
partiją — pilotažinių lėk
tuvų, lėktuvų sklandytuvų, 
lėktuvų parašiutininkų mo
kymui... Na, bet ir dabar 
mūsų Aero Klubas jau yra 
sportinė — skridimo orga
nizacija.

Respublikinis Aero Klu
bas neseniai įsikūręs. Cen
triniai namai, mokymo kla
sės, raštine — baltuose di
deliuose namuose, Gedimino 
kalno papėdėje.

Čia galima dažnai maty
ti viena ir ta pačia krypti
mi skubančio jaunimo bū
relius, garsiai besikalban
čius apie tūpimo greitį, 
apie sparno atakos kampą, 
apie gilumos vairą. Tai pir
mosios mokinių-pilotų lai
dos kursantai eina į teore
tinius užsiėmimus, ’ arba 
grįžta iš jų...

Mokslas Aero Klube ne
mokamas. Visas kursas su
darytas tokiu išskaičiavi
mu, kad prieš piet mokinys 
gali dirbti, mokintis univer
sitete, tarnauti įstaigoje, o 
po piet lankyti lakūnų kur
sus.

Aviosporto mėgėjai — 
įvairių profesijų žmonės 
mokosi Vilniaus Aero Klu
be... Čia mokosj spaustu- 
vinink. Liaugaudas Jonas, 
kuris specialiai persikėlė iš 
Kauno į Vilniuj trys,darbi
ninkai iš Šiaulių, kelių tech- 

nikos mokyklos mokinys 
Pernahavičius iš Utenos, 
studentė Kupstaitė, gele
žinkelių mokyklos mokyto
jas Palinauskas... Atva
žiavo jaunuoliai iš Klaipė
dos, Panevėžio, Ukmergės.

Kiekvieną dieną, šeštą 
valandą po pietų, praside
da teoretinės pamokos. Dės
to jose klubo lektoriai. Na
grinėjama lėktuvų kons
trukcija, a e r o d i n arnika, 
motoras ir visa eilė kitų 
specialių dalykų, kurių pri
valo žinoti kiekvienas lakū
nas.

— Rugsėjo mėnesį, — 
kalba Balašas, skraidymo 
dalies viršininkas, — mes 
pradedame; skraidymo pra
ktinius užsiėmimus su mo
kiniais. Per žiemos spei
gus eisime kursą klasėse. 
O pavasarį jaunieji lietu
viai jau’ rėš Vilniaus pa
dangę be mokytojų pagal
bos.

Kasdien į Aero Klubą 
paštininkas atneša eibę 
laiškų. Tie, kurie nesuspė
jo patekti į pirmąją grupę, 
teiraujasi, ar bus galimy
bė išsimokinti skraidyti vė
liau.

—Mes turim lėšas išplėsti 
oro sportą Lietuvoje — pa
sakoja klubo viršininkas. — 
Ir visi šitie jauni tarybiniai 
piliečiai, kurie ištiesti nori 
būti lakūnais, turi tas ga
limybes. Po pirmos mokinių 
grupės seks kitos... Taip, 
kaip nuo seno Tarybų Są
jungoje, kur Aero Klubuo
se išmoko valdyti skraidan
čias mašinas tūkstančiai 
žmonių. Iš Aero Klubo mo
kinių tarpo išėjo patys ge
riausi šalies lakūnai. Tris 
kartus Tarybų Sąjungos 
didvyris Pokriškinas 
taip pat Aero Klubo auklė
tinis. ..

Kai pažvelgi i pirmą mo
kinių lakūnų grupę — 
tuojau aišku, kokios didelės 
perspektyvos aviacija turi 
mėgstantiems mūsų tėvyn
ainiams. Jau šiandien Vil
niaus Aero Klube mokosi 
daugiau jaunų lakūnų, kaip 
iš viso jų buvo buržuazinės 
Lietuvos civilinėje, aviacijo
je- *

Aviosporto mėgėjai užsi
ima aViosportu ir kitose 
Lietuvos vietose. Klaipėdo
je veikia sklandytojų būre
lis. Kaune ir Vilniuje, prie 
pionierių rūmų, įsteigtos 
aviacijos mėgėjų sekcijos. 
O Kaune, prie Kūno Kul
tūros ir Sporto Komiteto, 
senas sklandytojas ir pasi- 
žymėjęs konstruktorius 
Bronius Ožkinis baigia sta
tyti savo konstrukcijos 
sporto lėktuvą.

Pamažu į begaliniai skaid
rią dangaus gilumą kyla 
lėktuvas. Metalinė jo pro
pelerių daina skarda neap
rėpiamose platybėse. Grim- 
sta vis giliau žali miškų 
kontūrai, upių vingiai, eže-

reikalinga didelė pagalba. Jeigu Amerika tuojau nepa
siskubinsianti joms su pagalba, jos suklupsiančios prieš 
“totalitarinį spaudimą.” Jis, žinoma, turėjo mintyje kor 
munizmą.

Kongresas tiems reikalams turėsiąs tuojau paskirti 
apie bilijoną dolerių. 1 •

Kongreso republikonai primeta prezidentui Truma- 
nui politikavimą. Jie pyksta, kad prie gelbėjimo Vakarų 
Europos tapo prijungta ir naminė situacija. Čia, girdi, 
galima palaukti reguliarės Kongreso sesijos. Kainos ii\ 
pragyvenimas niekur nepabėgsią.

Kad Trumanas turėjo mintyje 1948 metų prezidenti
nius rinkimus, tai nieką neabejoja. Tačiau faktas yra, 
kad iš Amerikos žmonių jau seniai daromas galingas 
spaudimas sušaukti Kongreso specialę sesiją kovai su 
kainu kilimu ir grūmojančia krize. Ką dabar turi daryti 
Amerikos žmonės, tai reikalauti, kad Kongresas pirmo- 
jon vieton pastatytų kovą su kainų kilimu. Jie turi reika
lauti, kad Kongresas be delsimo sugrąžintų kainų kont
rolę. Jokia kita priemonė nepataisys situacijos.

/ • . • . .' j

rų akys... Lyg siūleliai, 
išdraikyti spalvotuose lau
kuose, toli pasiliko vargiu-
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gi žemės keliai. Smenga il
su žeme susilieja miestas, Į 
degtukų dėžutes panašūs 
didžiaaukščiai namai, aukš
tuma... Prieš lakūno akis 
išsitiesia erdvės toliai — 
neišmatuojami in bekraš
čiai, kaip drąsuolio žmo
gaus mintis. Jokių užtva
rų, jokių ribų... Ugniniu, 
kamuoliu dega saulė, ir dar 
žiba tolima, po nakties ne
spėjusi užgesti žvaigždė, 
mažas langelis iš kosmoso.

Ir štai ant lėktuvo spar
no išlipa lakūnas. Jis pa
moja ranka tam, kuris lie
ka kabinoje. O paskui jis 
atleidžia rankas ir nuslysta 
į oro bedugnę, tarp dan
gaus ir žemės, veikiamas 
traukos jėgos, lekiantis ak
meniu žemyn.

Iki tol drąsųjį ore laikė 
sparnai. Viršun kėlė pro
pelerio trauka. Tikras mo
toro veikimas suteikė grei
tį ir pranašumą prieš pauk
štį. O kas gi dabar bus su 
tavimi, žmogau, kada tu 
savo noru atsisakei spar
nų?

Vis žemyn, vis greityn! 
Juodas taškelis, vos įžiūri
mas, lekia lyg kometos at
plaiša. Jis auga, tampa 
akiai regiamos formos, iš-* 
siskiria galva, pečiai, besi-1 
vartaliojautis kritimo sū
kuryje kūnas. Žemė, tary-

Ver mulas Pas Žygus * 
BUENOS AIRES

šių metų rugpjūčio 16 d. 
mūsų uolaus organizacijų vei
kėjo ir gabaus L. L. Teatro 
režisoriaus Prano žygo na
muose tapo suruoštas gražus 
vermutas.

Jį ruošė A. L. S‘. “L. L.” 
3-čio Rajono Moterų kuopa— 
) .anus.

Atsilankė daug svečių. Ir 
kas svarbu, kad jų tarpe nra- 
tėsi daug veteranų veikėjų, 
kurie — vieni jau pasitraukė 
apilsę iš mūsų judėjimo, kiti 
pasipuošę sidabru galvas dar 
ir dabar aktyviai veikia Ar
gentinos lietuvių judėjime.

Tarpe šių svečių mačiau di
delės pagarbos vertų žmonių, 
kurių atmintis neišdildoma: 
Vaclovas Andriuška, jo žmo- 
na su dukrele, Pranas ir Ve
ronika žygai, Staneika, Petras 
Sikeris su žmona, Juozas Sta- 
lioraitis su žmona,Jakelaitis su 
žmona, S. Kažukauskas, V. 
Mačiulis, Biednas, Dilinskie- 
nė ir daug kitų .lietuvių, ku
rių pavardžių neatsimenu, bet 
veidais vistiek pažįstami . . . 
Jie primena mūsų organizaci
jų kūrėjus, arba uolius jose 
darbuotojus dar ir po šiai 
dienai.

Muzikantas pagrojo, jauni
mas šoko, “seniai” kalbėjosi 
apie prabėgusius laikus ir

beturi Sparnų ir nustoja 
galios į ją‘gyvas sugrįžti.

Balta šilko juosta, kaip 
debesio pūkas, švystelėja 
už ^krintančioje pečių. Lyg 
apskrita gėlė išsiskleidžia 
parašiuto kupolas. Bėgusi 
prie drąsuolio mirtis supasi 
į savo skraistę ir traukiasi, 
nes jai nėra ko čia veikti.

Spinduliuose degdamas 
parašiutas siūbuoja ore ir 
saugiai leidžia savo naštą 
žemyn, apveikusią baimę ir 
mirtį, sugebančią surasti 
sau dangaus tuštumuose
ląiptus, mokančią erdve ne 
tik džiaugtis, bet ir ją vai- 
dyti.

— Prie Vilniaus Aero
Klubo parašiutininkų sky
rius bus vienas iš skaitlin
giausių savp dalyvių skai
čiumi, — sako klubo virši
ninkas. — Tarybiniai para
šiutininkai savo meistryste 
garsūs visame pasaulyje. 
Visi sportiniai parašiutiniai 
rekordai priklauso mūsų 
Tėvynei. O dabar ir jauna
jai Lietuvos kartai atėjo 
galimybė įsijungti į šią 
sporto šaką, į šią drąsos ir 
vyriškumo mokyklą, kurio
je grūdinasi pačios geriau
sios jaunojo žmogaus dva
sinės ir fizinės savybės..

krykštavo, tartum jaunikliai, 
prie visuomet pilnų stiklų, 
kuriuos gabiai aptarnavo mo
terys — Vermuto ruošėjos.

Veronika žygienė, kaip vi
suomet darbšti gaspadinė, pa
kepė gražų tortą. Poetas 
Biednas atsinešė buteli deg
tinės. Dilinskienė aprūpino 
stiklus, kad jie nebūtų tušti.

Silva Kažukauskas paleido 
ant varžytinių, amerikonišku 
stilium, Biedno butelį ir žy- 
gienės tortą. Va čia ir pra
sidėjo varžytinės; vyrai, mo
terys,—net ir vaikai neatsili
ko! Gal jiems rūpėjo tas 
žygienės pagamintas saldu
mynas ?

Pasitaikė “nėlaimė”: Bied
nas išlošė savo paties degtinę, 
o tortą sukramtė vaikučiai ir 
moterys. Kaip džiugus buvo 

'šis suėjimas. Daug žmonių 
į buvo, kurie nesimatę net po 
i keletą metų.

Girdėjau, kad iš laniškių 
vermuto liks neblogos maga- 

■ ryčios mūsų spaudai ir parti- 
i jos sukeltai piniginei kampa
nijai. Tai geras ir gražus 
dalykas. Ypač geras elgesys 

' mūsų senųjų draugų, kurie 
j mus jau gerokai apmiršo.

Iš savo pusės, aš sveikinu 
draugą Vaclovą Andriuška, 
kuris savo nuolatiniu links

imu būdu ir humoristiniais pa
gražinimais pasikalbėjimų 
džiugino ir linksmino atsilan
kiusius. . Bernelis.

turn kyla prieš jį, plečia 
savo glėbį, ruošiasi priim
ti į save žmogų, kuris ne- Skaitytojų Balsai

Keliavimas į Lietuvą 
t

Spalių 7 d. “Laisvėje” yra 
klausimas, kodėl į Lietuvą 
važiuoti neįle i d ž i a m a ? 
“Laisvės” redakcija nurodo 
klausėjui kliūtį tą, jog Lie
tuva neturi diplomatinių 
ryšių su Jungtinėmis Vals
tijomis, neturi pripažinimo.

Man rodos, redakcijos at
sakymas nėra patenkinan
tis. Kai Lietuva yra įsijun
gusi į Tarybų .Sąjungą, tai 
ar ji pripažinta ar ne, ne
turėtų būti skirtumo. Juk 
Tarybų Sąjunga yra pripa
žinta, turi diplomatinius ry
šius, ir tie ryšiai apima vi
sas Tarybų Respublikas (vi
są šešioliką jų) bendrai. 
Tat, rodos, ir kelionės rei
kalais nereikėtų laukti ko
kio tai atskiro Lietuvos pri
pažinimo ir prašytis išva
žiuoti į Lietuvą. Keliauti 
reikėtų į Tarybų Sąjungą, 
o tenai jau susirasi ir Lie
tuvą.

Viename kelionių biure 
man teko teirautis apie ga
limybę nuvykti į Tarybų 
Sąjungą. Biuro tarnautojas 
man parodė laišką iš Tary
bų Sąjungos konsulato. 
Laiške sakoma, jog konsu
latas kelionės vizų šiemet

neduos niekam. Vadinasi, 
jei Jungt. Valstijų pasportą 
ir leidimą važiuoti ir gau
tum, tai tu negauni Tarybų 
Sąjungos konsulato vizos ir 
tu nebūsi į Tarybų Sąjungą 
priimtas, įsileistas.

Kokia yra neįsileidimo 
priežastis, mes nežinome, 
tik galime-spėlioti. Sakysi
me, veikiausia gali būti sve; 
čių neįsileidimo priežastis 
ta, jog pasaulyje nėra ra
mumo, nėra taikos, — vals
tybiniai kivirčai tebeina vi
su aštrumu. Jungtinės Vals
tijos savo valdiškų pareigū
nų lūpomis dažnai grasina 
Tarybų Sąjungai karu. Ki
ta priežastis, taip pat svar
bi, gali būti ta, jog didelė 
dalis Tarybų Sąjungos buvo 
karo nuniokota ir atremon- 
tavimas, atsistatymas ne
baigtas, — svečiai dar ne-i 
laukiami, nes nėra patogu
mų, kur juos priimti. O t, 
už metų kitų, gali daug kas 
pagerėti, nes atsistatymas 
eina smarkiu tempu. Tada 
ir svečius priims, tada ir 
Tarybų Sąjungos konsula
tas vizą duos. Tik tegul 
prasiskirsto karo debesiai, 
tegul įvyksta pastovi taika!

Josephus.

Čia grupė iš virš 90 nariu- CIO Wholesale & Warehouse Workers Lokalo 65- 
to, prisnūdusių šapoje po to, kada jie atsisakė išeiti iš šapos’ bosui paskelbus 
jų išvarymą iš darbo. Jie išbuvo Industrial Container Corp, šapoje, 50th St. ir 
2nd Ave., So. Brooklyne, penkias dienas ir naktis. Po to išėjo, teisėjui leidus 
juos prievarta išmėtyti, bet tęsia kovą iš lauko, masiniai pikietuoja šapą. Ginčas 
prasidėjo darbininkams susirašius i uniją ir pareikalavus pakelti algas. Bosas 
pirmiausia išvarė iš darbo jų komitetą, 11 darbininkų. Kiti pareikalavo sugrąžin
ti juos. Tuomet bosas uždarė pajėga ir įsakė visiems išeiti. Dabar, mat> bosas turi 
Taft-Hartley įstatymą, drąsesnis.

2 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antr., Spaliu 28, 1947
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Atsiminimai iš Praeities
Turiu pasisakyti, kad mane 

labai smarkiai sukrėtė mirtis 
Felicijos Bortkevičienės Lietu
voje, nes ji mano audringame 
gyvenime lošė labai svarbią ro
lę ir per du kartu išgelbėjo 
mano gyvybę ir išsaugojo nuo 
mirties ant teismo. Per ilgus 
7 metus caristinės katorgos ka
lėjimuose gelbėjo ii- rūpinosi 
mano sveikata ir gerbūviu, kaip 
geriausia motina ir, pagaliau, 
išliuosavo iš katorgos, Už tą 
darbą ji pati nemažai nukentė
jo ir ne vieną žilą plauką gavo.

Paklauskite manęs, už ką ji 
tai visa darė dėlei manęs? Ką 
aš jai padariau gero? Atsaky
mas: nieko gero, —'tik jai

Rašo SIMONAS JANULIS

S. Janulis
vargą ir rūpestį ir didelius iš
kasėjus dariau. Gal sakysite, j 
kad ji tą visą darė dėlei idė- ‘ 
jos, kaip vienminčiui. Anaip-Į 
tol1 tas negalėjo būti, nes ji bu-1 
vo aušrininke - liaudininke, o j 
aš buvau social-demokratas ir 
nuo pasidalinimo partijos i 
menševikus ir bolševikus, stip-Į 
riai palaikiau Lenino frakciją.! 
Tankiai apie tai glnčydavomės. 
Ji sakydavo, kad negali gi be
raščiui valstiečiui išaiškinti so
cializmo dėsniu, kad reikia jį 
išmokinti rašyti, skaityti ir iš
mokinti suprasti dalykus. Kaip-! 
gi, sakydavo ji, tu jam išaiš-! 
kinsi socializmo tvarką, kad jis 
nesupranta net tu poterių, ku
riuos automatiškai kalba kas.' 
dieną ir nesupranta maldakny- į 
ges, kurią jis skaito beveik iš 
atminties, kaip užvesta birby-■ 
nė! Aš atsakydavau: “Gerai, | 
.svieskite ir mes padėsime, bet' 
nekliudykite mums ir socializ-! 
mą tuo pat kartu aiškinti.” Ir' 
mes šiaip taip susišnekėdavom. I

Štai, gruodis, 1905 m. Išei
na pirmas numeris “Lietuvos 
ūkininko” ir įvedamasis! 
straipsnis užvardintas “Kas 
mums rūpės?” Nors tai buvo 
laike didžiausio krizio 1905 m. 
revoliucijos — paskelbtas ant
ras visuotinas streikas plačioje 
Rusijoje. Maskvoje ginkluotas 
sukilimas. Darbininkai miršta 
ant barikadų nuo kulkų Seme- 
novsko pulko, skubiai atsiųsto, 
iš Petersburgo ir nuo admirolo 
Dubasovo sustatytų ant Voro- 
bijovo kalnų patrankų, bet ta
me pamatiniame straipsnyje 
nebuvo nei žodžio apie kaimo 
ir miestų darbininkus, tik apie 
ūkininkus ir jų reikalus! Aš 
parašiau kritiką ir pataisymą 
prie to straipsnio rusų kalbo
je, nes tą kalbą mikliai varto
jau, ir prašiau išversti į lietu
vių kalbą ir patalpinti. Atsakė, 
kad jis netinka nei jai ypatiš- 
kai, nei redakcijai. Sako, 
straipsnis geras, reikia jį pa
siųsti į rusų socialistų laikraš
tį-

Dabar, nors trumpai, apra
šysiu jos biografiją, kuri bus 
veikiausia netikėtina naujiena 
beveik visiems Amerikos lietu
viams ir daugeliui Lietuvos 
žmonių. Man taip pat buvo di
delė naujiena^ kai Vilnies ben
dradarbis K. A. parašė, kad ta 
Povickaitė - Bortkevičienė yra 
gimus Linkaičių dvare, Kreke
navos valsčiuje, Panevėžio pa
viete. Pažinau jų šeimą per 
virš 50 metų, žinau visas 
smulkmenas jų šeimos gyveni
mo, bet niekad negirdėjau juos 
prisimenant apie tą vietą.

Pradėjau pažinti jų šeimą 
dar vaikiuku būdamas, kaip mi
nėjau, virš 50 metų atgal, 
mieste Ukmergėje. Jų šeima su
sidėjo iš motinos ir dviejų duk
terų — Felicijos ir Jozefinos. 
Jų tėvas jau tada buvo miręs. 
Brolių jos neturėjo. Ukmergėje 
jos turėjo keletą namų,. ku
riuos rendavojo, o vieną didelį, 
gražų namą su dideliu daržu ir 
sodnu, tuojau už rusų cerkvės, 
kuriame jos trys ir gyveno, ži
noma, turėjo ir tarnaitę. Tai 
buvo,- galima sakyti, turtingiau
sios Ukmergės gyventojos, ne
skaitant apylinkės dvarponių ir 
verslininkų arba aukštų caro 
viršininkų.

Prie to, tai buvo maldingiau
sios ponios lenkės visame ' mies
te. Kairiame šone didžiojo al
toriaus jos turėjo savo “lonką,” 
kur jas galėjai reguliariai ma
tyti kiekvieną sekmadienį ir

penktadienį — sėdint* ar klūpo- 
jant. Jos buvo bajoraitės ir 
lietuviškai kalbėti nemokėjo, 
priešingai, — buvo didelės len- 
komanės, bet drūčiai neapkęs
davo carinės valdžios. Užsiim
davo labdarybe — šelpimu bied- 
nųjų.

Felicija buvo tikra kopija | 
motinos — ir ūgiu, ir išvaizda 
— gražumu neatsižymėjo. Ji 
buvo baigusi mergaičių gimna
ziją ir nekurį laiką, rodos, stu
dijavo Austrijoje universitete. 
Rusiškai rašydavo žaibišku 
greitumu. Vėliau, kada išmoko 
lietuviškai, taip pat greitai ra
šydavo, bet nesulyginti su ru
sišku.

Jos sesuo Jozefina buvo vi
sai nepanaši į Feliciją: gerai 
mažesnė ir labai gražios išvaiz
dos. Mokintis, matomai, nela
bai norėjo, nes nemokėjo pil
nai taišykli.škai rašyti rusiškai, 
o tik lenkiškai. Neišmoko ji ge
rai kalbėti ir rašyti ir lietuviš
kai ; iš kalbos tuojau I galėjai 
suprasti, kad neprigimta kal
ba, nors ji samdėsi net moky
toją lietuvių kalbos.

Felicija gi per apie porą 
metų po apsivedimo, jau rašė 
taisykliškai ir kalbėjo lietuviš
kai taip gerai, kaip aš ir šian
dieną nemoku, būdamas iš pri
gimties lietuviu. Jozefinos my
limas darbas buvo daržininkys
tė. Per visą vasarą knisinėda- 
vosi dideliame darže ir sodne ir 
jei man būdavo reikalas pama
tyti ją vasarą ir būdavo graži 
diena, tai eidavau tiesiog į dar
žą, tikrai žinodamas, kad ra
siu ją tenai. Rudens laiku vir
tuvėje pati gamindavo iš dar
žovių, uogų ir kitų vaisių vi
sokias konfitūras ir net savo 
išdirbinius veždavo ant žem
dirbystės parodų ir yra gavus! 
keletą atsižymėjimų ir net me
dalių. žiemos laiku skaitydavo 
knygas, daugiausiai, istorinio 
pobūdžio ir ąpie Francūzų re
voliuciją.

Felicijos būdas buvo sausas, 
taip sakant, bizniškas. Jozefi
nos — kaip tik atbulai; malo
nus, nuoširdus. Ateisi, būdavo, 
pas ją, tai patinka su malonia 
šypsą, pavaišina, paklausinėja, 
beveik atspėja, ko atėjai ir gra
žiai išleidžia.

Rašau apie jas abi tik todėl, 
kad jos abi buvo man geresnės 
už motiną, kaip pamatysime iš 
tolesnio aprašymo ir ištraukų 
iš jų laiškų.

Kad jos pirma apsivedimo 
buvo dievotos lenkomanės, aš 
patyriau per kovas lietuvių su 
lenkais Ukmergės bažnyčioje 
už lietuviškus pamokslus ir 
giesmes. Iki 1898 m. Ukmergės 
milžiniškoje bažnyčioje pamoks
lai buvo sakomi tik lenkiškai ir 
visos giesmės buvo giedamos 
lenkiškai, nors tų, kurie save 
vadindavo lenkais, nesusirink
davo daugiau 30-50, o bažnyčia, 
su 10 tūkstančių įtalpos, prisi
grūsdavo pilna sermėgių ūki
ninkų, kurie lenkų kalbos nesu
prato. Tais laikais Ukmergėj 
viešpatavo klebonas kunigas 
Adolfas Račkauskas, kuris kal
bėjo lietuviškai labai žemaičiuo
damas, 'bet labai stojo už len
kus, o jo pagelbininkas buvo 
kunigas Giniotas, kuris beveik 
nemokėjo lietuviškai.

Skundėsi žmonės, kad nesu
pranta pamokslų, bet Račkitus- 
kas viešai per pamokslą pasa
kė, kad ar suprantate, ar ne, 
tas nesvarbu, nes pamokslas 
yra dalis pamaldų ir jūs turi
te klausyti, nors ir graikiškai

būtų sakoma, kitaip jūsų tos 
dienos visos maldos bus už nie
ką. Sako, jūs nesuprantate ir 
mišių šventų lotyniškai, bet jūs 
gi ir nereikalaujat, kad jos bū
tų laikomos kitoje kalboje. 
Taip ir ėjosi per metų metus.

Bot, štai, apie tą laiką į mū
sų “šventą lenkišką” Ukmergę 
atvažiavo du jauni kunigai, K. 
šleivis ir Vladas Opulskis. Jie 
buvo nustebinti, kaip lie
tuvybė čionai naikinama. Jie 
pradėjo agitaciją slaptai, kad 
viskas čionai būtų lietuviškai. 
Per porą savaičių ta agitacija 
pasklido po plačiąją parapiją, 
kaip gaisras. Tie kunigai pasa
kė žmonėms, kad lauktų iki pats 
klebonas Račkauskas sakys pa
mokslą ir kai, perskaitęs evan
geliją lietuviškai ir atgiedojęs 
lenkiškai “Aniol panei,” pra
dės sakyti pamokslą lenkiškai, 
kad visi eitų laukan. Tai bus 
galima matyti, kiek mes turi
me lenkų. Atėjo Račkauskui 
kaleina sakyti pamokslą. Kaip 
tik jis pradėjo sakyti lenkiš
kai, minia susiūbavo ir per 2- 
3 minutes bažnyčia buvo tuščia 
— pasiliko tik atkaklios davat
kos ir Ukmergės “lenkai” su 
lietuviškomis pavardėmis. Viso 
53 ypatos. (Mat, paskirtas 
Opulskio žmogus pasiliko ir su
skaitė). Klebonas Račkauskas 
prakeikė visus, pasikeikė ko
kias 3 minutes ir užbaigė.

Ne po ilgam po to aš nuėjau 
pas Povickus ir radau Felicijos 
seserį Jozefina. Ji pradėjo ma
ne vaišinti ir mes kalbamės, 
žinoma, lenkiškai. Tuo tarpu 
ateina tarnaitė ir praneša, kad 
atėjo kunigas Opulskis ir nori 
matyti ponią Povickienę, kurios 
tuo laiku nebuvo namie. Joze
fina liepia atvesti jį čia. Kaip 
tik kun. Opulskis atėjo, pasi
sveikino, — žinoma ji jam ran
kos nebučiavo, — tuojau ji už
sipuolė ant kunigo, kad jie abu 
su kunigu Šleiviu skriaudžią 
lenkus jų pačiu tėvynėje. Buvo 
labai žingeidu klausytis, kaip 
kun. Opulskis pašiepiančiai - 
jumoristiškai ją sukritikavo, 
kad ji pati prisipažino, kad jis 
laimėjo. Ji argumentavo, kad 
nuo 1569 m. Liublino unijos 
Lietuvos nebėra, o yra tik Len
kija ir mes visi* lenkai. Kun. 
Opulskis sako, kad nuo 1386 
metų, nuo apsivedimo Jogailos 
su Jadvyga, Lenkijos visai nė
ra, nes Lietuvos valdovas pa
liko ir Lenkijos karalium, o vy
ras visuomet gaspadorius! štai, 
sako, jeigu panelė Povickaitė 
apsivesi su lietuviu, tai jau ir 
paliksi lietuvaite ir tavo -ir pa
vardė pražus, kaip turėjo ir 
Jadvygos valstybė išnykti, o 
palikti Lietuva. Prie to.dar, kai 
Jogaila vedė Jadvygą, Lietuva 
buvo 3 kartus didesnė už Len
kiją ir mažas lenkų sakalas ne
galėjo praryti lietuviško žirgo. 
Taigi jūs ne lenkė, o ' lietu
vaitė ir išgama savo tautos, 
štai, sako, čia pat jūsų beveik 
kaimynas TaujienSose gyvena 
kunigaikštis Radzvijas, kuris 
taip pat save vadina lenku. Ar 
jis yra lenkas? Paskaitykite, 
sako, lietuvių ir net rusų istori
jas, tai žinosite, kad jo ainiam 
tą vardą ir titulą davė did. 
Lietuvos kunigaikštis Gedimi
nas po įsteigimo Vilniaus, tuo 
laiku, kada Lietuva neturėjo 
nei mažiausių ryšių su Lenkija, 
o Liublino unija už poros šim
tų metų vėliau įvyko. Kaip tik 
tokie ponai, kaip Radvilas, ir 
pasirašė, bet per Lietuvos liau
dį ta unija buvo atmesta. Tai
gi tokia unija neegzistuoja.

Bet ir tas nepakeitė Povic- 
kų šeimynos nusistatymo. Abi 
seserys meldėsi kaip ir pir
miau, konspiravo prieš caro 
valdžią ir tokios pasiliko iki 
galutino caro nuvertimo, bet 
jau patrijotės lietuvaitės. Kaip 
jos paliko lietuvaitėmis, paaiš
kės vėliau.

(Bus daugiau)

Ar jau aukojote užtikri
nimui savo dienraščiui 1948 
metams biudžeto? Aukomis 
ir parengimais norime su
kelti $10,000. Padekite 
mums atsiekti tą gražų tik
slą!

Trys nolicistai apsupę vieną CIO United Auto Work
ers Unijos nari pikietuotoją nori nusitempti i policijos 
stoti. Buvo areštuoti ir kiti du darbininkai Michigan 
policijai pribuvus pas Cote Ford Agency, Ferndale, 

laužyti streikuojančių garadžiaus mechanikų 
pikieto linijas.

FLORIDA

Argentinos Lietuvių Didelis Parengimas
Buenos AAes mieste gyve

nantieji lietuviai rugpiūčio 24 
dieną turėjo didelę šventę. 
Tą dieną supuolė trys pami
nėjimai: PPAL Kongreso vie- 
nerių metų sukaktis, Rojaus 
Mizaros lankymosi Argenti
noje 20 metu sukaktis ir Ar
gentinos Lietuvių Sąjungos 
“L. Lietuva” patalpų Įkurtu
ves.

Nesunku Įsivaizduoti, kad i)’ 
ten nedalyvavus, kaip didžiai 
entuziastiškai praėjo toks 
reikšmingas parengimas. Ta
čiau, mums teko ten dalyvauti 
i)- būti liudininkais. Iš Urug
vajaus Į tą švento nuvykome 
penki: L. Revuckaitė, J. 
Trinskis, S. Rasikas, A. ir F. 
Vaivusk ai.

Po ilgos pertraukos (nuo 
“Momento” uždarymo laiku) 
Argentinos pažangieji lietu
viai rugpiūčio 24 d. vėl susi
rinko j tik ką išnuomuotas pa
talpas gt. Vidai 1848. Iki 
šiol jie vargo svetimose, siau
rose pastogėse. Todėl vargu 
aprašyti tą džiaugsmą, su ku
riuo Argentinos lietuviai su
tiko savo patalpų Įsigijimą, 
čia jie naudosis šešiais kam
bariais susirinkimams, posė
džiams, repeticijoms daryti; 
turės vietos Įrengti skaityklą, 
užleis jaunuoliams kampelį ir 
gana didoką kiemą ruošti šo
kius. Viskas kuklu, bet sa
va ir todėl jauku!

Sekmadienį, rugp. 24, pa
talpos prisipildė gausia publi
ka . Matėsi svečių iš tolimes
nių priemiesčių ir miestelių. 
Kiekvienas džiaugėsi, kad 
štai, vėl gali sueiti į draugišką 
sueigą, vėl turi vietą, kur daž
niau susirinks ir tęs savo or
ganizuotą kultūrinę veiklą.

Mes negalėjome atsistebėti 
šio parengimo pilniausia tvar-
k a. Buvo suruošti bendri pie
tūs. žmonių keli šimtai. Ir 
nei vienas nesiskundė, nei 
vienam netrūko nei lėkštės, 
nei šakutės, nei valgio, nei gė
rimo. Virtuvės ir padavėjų 
tarnyba buvo tokia apsukri ir 
tiksli, jog prilygo prie gerai 
sutvarkyto viešbučio bei res
torano.

Prasidėjo kalbos. Kalbėto
jams teko pareiga išryškinti 
šio popiečio trireikšmį. Tarė 
žodį J. Balčiūnas ir Mačiulis 
—Centro valdybos vardu. Jo
nas Baltušnikas — pažangio
jo judėjimo Argentinoje ve
teranas ir buvęs Rojaus Miza
ros bendradarbis — prisimi
nė Rojų Mizarą, jo tauriąsias 
ypatybes kaip žmogaus ir 
kaip visuomenininko, kaip 
darbo klasės’ žurnalisto ir 
kaip talentingo rašytojo. Kal-
betojas vaizdžiai nušvietė
gerb. R. Mizaros darbo vai
sius, kurių sėklą jis pasėjo

gyvendamas Argentinoje prieš 
20 metų.

Įdomią ir turiningą kalbą 
pasakė drg. Tadas Adamonis, 
taipgi nušviesdamas ir pri
duodamas didžios reikšmės 
šios dienos aktui. Vėliau te
ko ir mums, specialiai atvy
kusioms į šią šventę, tarti žo
dį perduodant linkėjimus nuo 
Urugvajaus pažangiųjų lietu
vių ir sveikinant šio iškilmin
go akto rengėjus už tikrai 
pelnytos pagarbos atidavimą 
Rojui . Mizarai ir paminėjimą 
prieš motus Įvykusio pirmojo 
kongreso.

Šių žodžių rašėjui pasiūlius, 
tapo entuziastiškai priimta ir 
pasiųsta sveikinimo telegra
ma drg. R. Mizarai. Po tele
grama pasirašė 10 vietos vei
kėjų ir visi 5 svečiai iš Uru
gvajaus.

Mums tenka pabrėžti, jog 
Argentinos demokratiniai lie
tuviai verti pilniausio užgyri- 
mo už tokią gražią iniciatyvą, 
surengiant viešas pagerbtuves 
žmogui, kuris buvo jų pažan
giojo sąjūdžio pirmtakūnas; 
tuo Įrodydami, jog Rojaus 
Mizaros ’įdėtas triūsas nenuė
jo veltui. Jo padėtas tvirtas 
pamatas spaudos ir organiza
cijos rūmui ne tik atsilaikė 
prieš žiaurias audras ir per
kūnijas, bet per dvidešimt me
tų pasidarė dar patvaresnis ir 
nesugriaunamesnis!

ĮVIizaros asmenybė neišdilo 
ir neišdils iš Argentinos lie
tuvių širdžių. Su| pagarba ir 
meile jie kartoja ir kartos Mi
zaros vardą!

Drauge su Argentinos lietu
viais, iš Mizaros pavyzdžiu 
mokosi ii- visi Piętų Amerikos 
sąmoningieji tėvynainiai!

A. Vaivuskas.

šalnos, žuvys, Uraganai ir 
Potviniai

“Šventas raštas” ir tikin
ti žmonės sako, kad “Be 
Dievo žinios ir be jo valios 
nei plaukas nuo galvos nie
kam nenukrinta.” Jei taip, 
tai, atrodo, kad tas dievas 
šiemet kažin ko yra baisiai 
įširdęs ir nesusivaldydamas 
jis kerta baisiais smūgiais 
savo vaikams, Floridos 
žmonėms. Floridos žmonės 
nuo tų smūgių nespėja atsi
peikėt. Šiandien pietinėje 
Floridos dalyj atrodo tikras i 
“Svieto Patapas”. Neužma
tomi plotai laukų ir tūks
tančiai namų apsemti van
dens. Virš 12,000 žmonių 
liko benamiais. Kiti žuvo 
besigelbėdami ar kitus gel
bėdami. Tūkstančiai gyvu
lių prigėrė.

Jei tikrai dievas būtų, 
kokiu ji tamsūs žmonel.iai j 
Įsivaizdina, tai jis tokių 
katastrofiškų šposų neda
rytų, ypač Floridos žmo
nėms. Juk, proporcionaliai, 
nei viena valstija neturi 
tiek daug bažnyčių, kiek jų 
randasi Floridoj; visos jos 
pilnos. Žmonės garbina ir 
šlovina savo dievą, čia apie 
bedievius paprasti žmone-, 
liai mažai yra girdėję. Čia | 
darbininkai nekelia jokių 
maištų nei prieš ponus ka
pitalistus, nei prieš bažny
tinius trustus. čia gyvuoja 
Ku-Klux-Klanai, kuriu už- 
siėmimas yra terorizuoti 
“nedaverkas” žydus, atei
vius, unijų tvėrėjus (pa
skaitykite “New Republic”, 

j Sept. 1, puslapis 16). žo
džiu tariant, Floridos žmo
nės, kaip ir kitose pietinėse 
valstijose, randasi arčiau, 
dievo, negu kiti. Tai kodėl 
jis juos šiemet taip baisiai i 
“kovoja”!? Gal kunigėliai, 
kaipo “dievo tarnai”, malo-, 
nes į šį klausimą atsakyt. 
O man, kaipo “Laisvės” ko
respondentui, rūpi paduot į 
gryni faktai. Tad palikda- :

■ mas tikėjimą tikintiems 
žmonėms, grįžtu prie šių 
metu Floridos žmonėms už-1 
duotų smūgių.

Gulf of Mexico vandenyne 
ir bangos jas išmesdavo 
ant kraštų. St. Petersburg, 
Clearwater ir kiti pakraš
čiai ir maudynės buvo ant 
tiek užterštos tomis pasti
pusiomis žuvimis, kad dau
gybė darbininkų nespėdavo 
jas nuvalyt. Tūlos maudy
nės tapo uždarytos. Buvo 
susirūpinta, kad nekiltų 
epidemija nuo • pastipusių 
žuvų. Mosklininkai pradėjo 
tyrinėt to viso priežastį. 
Bet kaip tas viskas užsibai 
gė, — neteko sužinot.

Uraganai. “Laisvės” skai
tytojai jau skaitėte apie 
pirmesni uraganą, kuris 17 
d. rugsėjo perėjo skersai 
Floridos. Po to sekė dideli 
lietūs ir potviniai (apie tai 
irgi buvo jau rašyta). Bet 
praslinkus 24 dienoms nuo 
pirmesnio uragano, 12 d. 
spalio, vėl smogė antras u- 
raganas į pietinę dalį Flo
ridos. šis uraganas ir bai
sūs lietūs dar didesnius 
nuostolius padarė. Visi Flo
ridos laikraščiai pilni pasi
baisėtinų paveikslų ir apra
šymų apie šiuos potvinius.

Tik vienų vaisių sunai
kinta už apie 20 milionų 
dol. Tik vienoj Miami sek
cijoj 3,000 namų sugadinta 
(damaged); 12,000 žmonių 
liko benamiais (homeless). 
Tūli viešbučiai paversti 
prieglaudos namais. Virš 
500 šeimynų, apsuptų van
dens, Raudonasis Kryžius 
su valtimis išgelbėjo. 1,000 
darbininkų ir 200 valstijos 
kaliniu taiso išplaujamus 
kriaušius. Fort Lauderdale 
rezortu miestas potvinio 
apsemtas; ten padaryta už 
desėtkus milionų dolerių 
nuostoliu. Bet čia jokiu bū
du negalimą tu visų uraga
no ir potvinių padarytų 
nuostoliu aprašyt. Desėtkai 
tūkstančių akru laukai, at
rodo, paversti į tikrus eže
rus...

Bet, galų-gale, dėl to vis
ko nereikia per daug nusi
minti. Atsiminkime, kad 
"Florida turi 58,666 ket. my-

šalnos. Vasario pradžioj, 
š. m., ypač 6 ir 7 naktimis, 
buvo Floridą užpuolę neti
kėtos šalnos. Department of 
Agriculture apskaitliavo, 
kad tos šalnos Floridai pa
darė 50 milionų dol. nuos
tolių. Jos sušaldė 25,000,000 
baksų citrinių vaisių ir dau
gybę daržovių. Labai daug 
nušaldė jaunų orancių me
delių ir kitokių tropiškų 
augmenų.

Žuvys. Praeitą vasarą, 
pirmu sykiu Floridos istori-, 
joj, nežinia iš kur užpuolė 
žuvis baisi plėga. Nesuskai
toma daugybė jų pastipo

lias ploto ir 1,897,414 gy
ventojų (be turistų). Tai 
palyginus, jos tik maža da

gelė tapo pažeista. Nors tie- 
[sa, nuostoliai padaryti mil- 
ižiniški, bet dėl to čia nenu- 
' stos skaisti saulutė švietus. 
I Gėlės kaip žydėjo, taip ir 
' žydės, tiek vasara, tiek žie- 
' ma. v

Aš lyg ir prisibijau, kad 
šis mano uraganų ir potvi
nių aprašymas nepakenktų 
tiems, kurie rengiasi ant 
žiemos atvažiuoti į saulėtą 
Floridą pasigrožėt šiuo 
tropiškų krėštu.

Svieto Pereiga

Tūli filmų kolonijos didžiūnai atlanko AFL konvenciją, posėdžiaujančią San 
Francisco mieste. Čionai Pat Somerset, Edward Arnold ir Walter Pidgeon iš 
Screen Actors Guild pasikalba su Harry Lundeberg iš Seafarers I nt. Unijos (ant-

v ruoju iš dešinės).

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Antr., Spalių 28, 1947



Septyni šimtai CIO unijų delegatu, atstovaujančių daug milionų unijistu, su
sirinko didžiajame Hotel Bradford balruimyje, Bostone, i didžiosios unijų sąjungos 
konvenciją.

PASKUTINIS CARAS 
-10.4.47— * (Istorine Apysaka) ★ -21—
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MONTREAL, CANADA

(Tąsa)
Staiga visi, ir burnotojai ir caro gynė

jas, dingo, kažkur įgriuvo, prasmego 
žemėn. Viršum jų sugriuvo daugybė ap
linkinių žmonių, minia visus vėl užden
gė, prislėgė, sumindžiojo. Tai įlūžo lys- 
tės, kuriomis prieš iškilmes vagišiai 
rangovai buvo apdengę senus gilius grio
vius, kad nereikėtų taip daug smėlio 
vežti, pigiau darbas atsieitų ir daugiau 
pelno liktų. Tos duobės, daugely vietų 
įlūžusios nuo minios sunkumo, dar la
biau padidino Chodinkos nelaimę. Šimtų 
šimtai žmonių prislėgti vaitojo ir krau
ju plūdo. Daugelis jų laikė kietai ranko;. 
se suspaudę nelaimės priežastį — caro 
dovanotuosius ryšulėlius ar puodukus su 
caro venzeliais.

Kiek žmonių žuvo toj Chodinkos ka
tastrofoj, niekas aiškiai nežino. Oficia
liai buvo pranešta, kad žuvusių buvo 
1138, o sužalotų 459 žmonės. Užsienių 
atstovai savo atsiminimuose apie tą įvy
kį mini apie keturius ar penkius tūks
tančius žuvusių. O užsieny spausdintuo
se rusų revoliucionierių leidiniuose ir 
brošiūrose paduodami smulkūs daviniai, 
pagal kuriuos žuvusių, sužeistų ir luo
šų toj katastrofoj buvo per 10,000 žmo
nių, v

POKYLIS MARO METU
Nors ir žymiai sušvelnintos, žinios 

apie Chodinkos katastrofą pasiekė ir 
jaunąjį carą. Tai buvo jam skaudus 
smūgis, nes būdamas labai prietaringas, 
jis matė ne tik pačią nelaimę, bet ir blo
gą ženklą, kad jo vainikavimosi supuo
la su tokiu kruvinu įvykiu. Policmeister. 
Vlasovskiui jis įsakė kas valandą pra
nešinėti apie katastrofą ir jos priežasčių 
nagrinėjimo eigą. Pirmoji jo išvada bu
vo, kad reikia nutraukti tolimesnes vai
nikavimosi iškilmes. Kai kas jam pata
rė net vietoj numatytų pavakarėj Cho
dinkos aikštėj iškilmių atlaikyti ten pa
maldas už žuvusius.

Kitaip pažiūrėjo į tai caro artimieji. 
Jaunoji cariene Aleksandra nenorėjo, 
kad tas įvykis aptemdintų iškilmes. Ca
ro dėdė Sęrgiejus Aleksandrovičius ėmė 
išsklaidyti paleistus įtarimus būk toji 
katastrofa- tyčia suruošta carui diskredi
tuoti, jis įtikinėjo, kad tai aklas nelai
mės įvykis ir tiek. Jis papasakojo kaip 
filosofiškai sutiko naujieną apie Cho
dinkos įvykius Kinijos atstovas Lichun- 
čangas. Kai Lichunčangas buvęs vienos 
Kinijos provincijos gubernatorium, jis 
visada pranešdavęs ciesoriui, kad viskas 
puikiausioj tvarkoj, nors žmonės tūks
tančiais žuvę nuo epideminių ligų, o 
milijonai kentę badą. Taip ir čia nesą 
ko jaudinti ciesoriaus.

Jaunasis c^ras dar paabejojo, bet kai 
atėjo adjutantas pranešti, kad laikas 
vykti į Chodinkoj numatytąjį koncertą, 
jis nebeprieštaravo. Caras su cariene 
atviroj karietoj privažiavo prie caro pa
viljono Chodinkos aikštėj. Žmonių pil
noji aikštė šaukė “ura,” seniai klaupėsi 
ant kelių prieš carą ir ašarojo. Visi lyg 
būtų užmiršę, kad iš ryto toj pat aikštėj 
gulėjo tūkstančiai sutraiškytų lavonų, 
skambėjo vaitojimai. O ir dabar dar ne
suspėta visų lavonų išvežti ir daugelį jų 
sukišo po cirkų ir balaganų suolais. Ca
ras su cariene atrodė nuliūdę, lyg išsi
gandę.

Staiga iš minios kažkokia moteris pa
laidais plaukais, išgeltusiu veidu, rankas 
sunėrusi bėgo caro pavilijono link šauk
dama :

— Atiduokit mano vyrą, atiduokit 
mano vaiką!

Moteris nė iš tolo nepriėjo iki pavil
jono, ją suskubo nuvesti. Bet tas šiur
pus vaizdas neliko nepastebėtas. Vos 
pusvalandį išbuvęs ir išklausęs milžiniš
ko, 1641 muzikanto orkestro koncerto, 
caras su žmona išvyko. Prieš išvykda
mas caras liepė pranešti, kad visų katas
trofoj nukentėjusių šeimas jis sušelps.

Caras su cariene nuvyko į Petro pilį 
priiminėti deputacijų. Minia iš Chodin
kos skubiai skirstėsi aptardama įvykius 
ir įspūdžius. Policija ir sanitarai krovė 
į vežimus dar likusius lavonus. Sužeis
tieji gulėjo ligoninėse, daugybė žmonių 
dar sumišę ieškojo savo artimųjų bėgio-, 
darni po-Uavonines ir ligonines. Bet kiti 
šimtai tūkstančių vaikštinėjo po iliumi- * 
nuotą miestą ir stebėjosi nepaprastomis

rakietų ugnimis ir feierverkais.
Petro pily Nikalojus II valsčių viršai

čių deputacijai pasakė įsidėmėtinuosius 
žodžius: “Klausykite savo bajorijos va
dų ir pasikliaukite jais. Netikėkite kvai
lių ir nepagrįstų gandų ir kalbų apie že
mės pertvarkymą, apie- sklypų nemoka
mą suteikimą ir panašius dalykus.”

Lygiai prieš 13 metų .tai buvo pasa
kęs jo tėvas per savo vainikavimo iškil
mes. Nikalojus, kaip“ ir tėvas, nesupra
to valstiečių psichologijos ir jų nusista
tymų bajorų, jų buvusių savininkų, at
žvilgiu; tuo abudu jie patys savo ran
komis ardė pamatus, ant kurių dar tvir
tai stovėjo jų sostas.

Tos pačios tragiškos” dienos vakarą- 
pagal programą turėjo įvykti balius pas 
Prancūzijos pasiuntinį, s ienas puošniau
sių balių vainikavimosi iškilmių proga. 
Bet daugelis abejojo, ar tas balius -Įvyks. 
Kaip čia šokti ir linksmintis, jei tuo pat 
metu tūkstančiai kenčia ir dejuoja. Ma
nė, kad balių atidės bent kitai dienai. 
Tačiau ceTeman i j meisteris, protokolas 
nugalėjo Visus žmoniškus jausmus ir ba
lius įvyko. Lygiai 10 valandą vakaro 
caras Nikalojus II su Aleksandra Feo- 
dorovna atvyko į balių. Jiems atvykus 
tuoj prasidėjo šokiai, protarpiuose dai
navo rusų liaudies kostiumais apsiren
gęs choras, o jatma aktrisė dainavo leng
vo žanro daineles, dažnai pereidama i 
visai pikantiškus dviprasmiškumus. Val
sų ir kadrilių bangose sukosi caras, prin
cai, princesės, kunigaikščiai, hercogai, 
hercogienės, ministerial, generolai. Tų 
laikų chronikos pažymi, kad caras ypa
tingai smagiai šokęs ir daugiausiai 
laiko praleidęs su gražuole Rumunijos 
princese Marija. Po vakarienės kilnieji 
svečiai žiūrėjo baletą “Perlas,” kuris 
buvo’ parašytas specialiai caro vainika
vimosi iškilmėms, o Baltąjį Perlą šoko 
taip daug prisiminimų carui sužadinu
sioji balerina Kšesinska. Buvo jau po 
pirmos naktį kai caras su cariene išvy
ko iš baliaus, o likusieji dar linksminosi 
iki rytui. Iš Chodinkos laukų vis tebeve- 
žė katastrofos aukų lavonus.

Sekančią dieną, carui pareiškus norą, 
uždaroj Kremlio pilies bažnytėlėj buvo 
atlaikytos pamaldos už Chodinkos aikš
tėj žuvusius. Caras .ir carienė dalyvavo 
tose pamaldose. O 2 vai. po pietų, Mas
kvos generalgubernatoriaus did. kuni
gaikščio Sergiejaus Ąleksandrovičiaus 
lydimi, caras ir carienė aplankė Kotry
nos ligoninėj gulėjusius sužeistuosius. 
Laikraščiai visa tai aprašinėjo, pažy
mėdami caro užuojautą nelaimingie
siems, pranešdami apie caro suteiktas 
aukas nukentėjusių šeimoms. Kiekvie
nai šeimai caras liepė duoti po 1000 rub
lių pašalpos.

Vakare ėjo toliau iškilmių programa 
ir caras dalyvavo dideliame bankiete 
Kremlio didžiųjų rūmų salėse, kuris bu
vo suruoštas įvairių Rusijos kraštų at
stovams atvykusioms į iškilmes. Ir tai]) 
kasdien iki pat gegužės 26 d., kada bai
gėsi visos iškilmes, caras dalyvavo ba
liuose, ban kietuose, priėmimuose, para- • 
duose, koncertuose, niekur nepasitrauk
damas nuo programos, būdamas links
mas, mielu noru šokdamas, neatsisaky
damas išgerti. Iškilmėms pasibaigus, ca
ras su cariene nuvyko pasilsėti į did. 
kun. Sergiejaus lljinsko dvarą netoli 
Maskvos.

Nors did. kunigaikštis Sergiejus įti
kinėjo carą, kad Chodinkos nelaimėj jo
kių kaltininkų nėra, vis tik caras liepė 
padaryti tardymą.

Maskvos vyriausias policmeisteris Vla- 
sovskis buvo rekomenduotas did.’ kuni
gaikščiui Sergiejui, kaip jėgos ir tvirto 
kumščio žmogus. Jis buvo dar ir girtuok
lis ir kyšininkas, bet mokėjo įtikti savo 
vyresnybei. Dėl Chodinkos įvykių Vla- 
sovskis paaiškino, kad liaudies pasilink
sminimą ir vaišes ruošė ne miestas, bet 
caro rūmų ministerija ir todėl policija 
ten negalėjo kištis. Policijos kompeten
cija siekusi tiktai iki Chodinkos aikštės, 
o kitur visur buvusi pavyzdingiausia 
tvarka. Jei žmonės, caro dovanų siekda
mi, kiek susigrūdę ir vienas kitą nu
spaudę, daugiausiai silpnas moteris, kuo 
čia kalta Maskvos policija? Did. kuni
gaikštis Sergiejus, kurio žinioj buvo,po
licija, uoliai gynė saviškius.

(Bus daugiau)

į LIAUDIES BALSO VAJUS
—------

•Jau sukako penkiolika me
tų, kai Kanados lietuviai iš
vydo pirmą numerį Liaudies 
Balso, tuo kartu vadinamo 
Darbininkų žodžiu. Kiek tai 
buvo džiaugsmo... Lietuviš
kas laikraštis ir dar progre- 
syvis. Viena kopija pereida
vo iš rankų i rankas, i)' kol 
sugrįždavo į savininko rankas, 
būdavo tik skutai. Ir šia pro
ga prisiminę tą džiaugsmą,' 
kurį šis laikraštis teikė per 

I penkiolika metų, Montreąlo 
progresyviai lietuviai, kurie 
nuo pat pirmų dienų yra 
daug pasidarbavę ir pasiauka
vę, rengiasi tinkamai pasiro
dyti. į Literatūros Draugijos 
47 ir 137 kuopų šaukiamą su
sirinkimą, spalių 10 d., l’t. St. 
Charles salėje, gausiai atsilan
kė ir su dideliu entuziazmu 
daugelis sutiko pasidarbuoti 
Liaudies Balso naudai.

Nuo spalių 15 d. prasidėjo 
vajus. Kad pasekmiiigiau pra
vesti vajų, tapo išrinktas ko
mitetas, į kurį įėjo sekanti 
draugai-gės: J. Vilkelis, E. 
Juraitienė, K. Liokaitienė, J. 
Mikaliūnas ir J. Petrauskas. 
I vajininkų eiles įstojo darbš
čios ir energingos vajininkės: 
T. Taruškienė, pereitų metų 
geriausia Montrealo vajinin- 
kė, U. Doveikiene, — abi iš 
Verdun distrikto, E. Skardžiu- 
viene '— iš Pt. St. Charles, 
P. Kisielienė — iš Frontenac, 
E. Juškevičaitė — iš Maison- 
neuve, ir vienas vyras, M. 
Spaičys, iš vidurio miesto.

Šie vajininkai apsiėmė at
likti didelį darbą, kuris rei
kalauja daug energijoj ir pa- 
siaukavimo. Jiems prisieis 
aplankyti bent po keliasde
šimt lietuvių šeimų, kad pa
kalbinti Liaudies Balsą atsi
naujinti arba užsiprenume
ruoti. Tas ima daug laiko, 
ypatingai kai priseina važinė
ti strytkariais. Kad jiems pa
gelbėjus, prašomi visi kada 
užkalbinti be ilgo delsimo už
sirašyti ar atsinaujinti šį vie
nintelį lietuvių laikraštį Ka
nadoje i]' tinkamai jį paremti.

Į užbaigą šio jubiliejinio 
vajaus bus suruoštas didelis 
koncertas lapkričio 30 d., Če- 
koslovakų salėje. Į koncertą 
atvyksta pasižymėjusios daini
ninkės iš Čikagos. K. Abekie- 
nė ir A. Kenstavičienė. Dau
giau žinių apie koncerto pro
gramą tilps vėliau korespon
dencijose ir pranešimuose iš 1 
Montrealo. 1

★ A ★
* Pasimirė

Spalių 9 d. pasimirė Vy
tauto kliubo pašaipiuos drau
gijos narys Kazimieras Zalen- 
nikas, sulaukęs 70 metų am
žiaus. Gyveno 6778 — 3rd 
Ave., Rosemount. Palaido
tas spalių 13 d.

Areštavo Organizatorių
Didžiulės .Canada Packers 

skerdyklos, Wilsil .ir Modern 
Packers, po trijų savaičių 

streiko, spalių 10, tapo atida
rytos. Kompanija įvairiais 
būdais gaudo darbininkus, va
žinėjant po stubas su auto
mobiliais, ir skebams moka 
aukštas kainas, bet visvien ne
siseka. Pirmose dienose tega
vo vos devynius skebus. Į 
kompanijos pagalbą atėjo po
licija: areštavo streiko vadą 
Romeo Mathieu, bet nesuradę 
tinkamo apkaltinimo, paleido. 
Vėliau tapo uždrausta pikie- 
tuoti ir visus pikietininkus po
licija su lazdomis išvaikė.

Teko kalbėti su vienu ak- 
tuviu lietuviu streikieriu. Jis 
pasakojo, kad darbininkai ge
rai laikosi ir streiką tikisi lai
mėti. Yra penkiolika lietuvių 
streikieriu ir ■ apart vieno 
streiklaužio, kurį bosai suvi
liojo, visi kiti vieningai lai
kosi. f

★ ★ ★
Policiją Apmėtė Kiaušiniais

Streikuoja Grover Mills 
(mezgimo) dirbtuvė ant Par- 
thenais St. Spalių 10 streikie- 
riai demonstravo. Atvykusi 
policija norėjo streikierius iš
vaikyti, bet gavo po žalią 
kiaušinį nuo streikieriu. Po
licija areštavo keturius asme
nis, kiaušinių mėtytojus.,

★ ★ ★
Streikuoja 14 Batų Dirbtuvių

1,000 batų- dirbtuvių darbi
ninkų išėjo į streiką, reika
laudami pakelti algas po 20 
centų į valandą, 40 valandų 
darbo savaites, dvi apmoka
mas savaites atostogų ir pri
pažinti uniją. Kvebeko val
džia atėjo į kompanijų pagal
bą ir paskelbė streiką esant 
nelegaliu. Kompanijos šau
kia darbininkus grįžti j dar
bą.

★ ★ ★
Policijos Bėdos su Turkais

J Montrealą yra atvykęs 
Turkijos laivas S. S. Bakir. 
Trys to laivo darbininkai iš- 
sigėrę susivaidijo viename 
viešnamyje ant St. Catherine 
St. Atvykusi policija nera
mius svečius norėjo išsivežti, 
bet smarkūs turkai nenorėjo 
savo laisvės prarasti ir išsi
traukę peilius supiaustė du 
policininkus ir vieną pašalinį 
asmenį, kuris baudė policijai 
padėti.

Visi trys sužeisti buvo nu
vežti į ligoninę. Du turkai 
pabėgo, bet vienas pakliuvo j 
policijos rankas ir mažai jam 
yra vilties pabėgti. Dėl dau
gelio įvairių tarptautinių for
malumų, policija nedrįso ieš
koti kitų dviejų nusikaltėlių 
ant laivo, kurie džiaugiasi pa
sprukę iš ‘kanadiškos policijos 
rankų. Rep.

Atvažiavo iš Londono
Keletas savaičių atgal atva

žiavo iš Londono Jonas Sinke
vičius pas savo pusbrolį P. Fi- 
lęrį j Montrealą. Draugas J. 
Sinkevičius gimęs Anglijoje, 
augęs Lietuvoje. Atvykęs vėl 
j Angliją 1939 metais. Tarna
vęs Anglijos kariuomenėje, 
bet-pasisekę sveikam likti.

J. Sinkevičius yra darbinin
kiškų pažiūrų. Ir spėjęs atvyk
ti į Montrealą tuojau pradėjo 
ieškoti progresyvių lietuvių. 

Ur net jau tapo Vilijos choro 
narys.

Draugui Sinkevičiui Angli
joje tekę dirbti su lietuviškais 
pabėgėliais. Ir ten jis jų viso
kių Hitlerio gestapų matęs i)’ 
kalbėjęs. Taipgi papasakojo 
apie Anglijoje sunkų darbi
ninkų gyvenimą. Linkiu drau
gui Sinkevičiui geros laimės 

| naujame mieste ir krašte.

Nuteisė Mirčiai

Spalių 17 dieną nuteisė pa- 
! karti daktarą Ch. A. Mollcur, 
Į už nelegalę operaciją. Vasario 
' 8 dieną jis padarė nelegalę 
I operaciją • 23 metų amžiaus 
j merginai Emilienne Leclerc, 
j iš Ste. Marie de Beuce. Už 
I trijų valandų po operacijos 
'i mergina mirė jo ofise.

Ii- spalių 17 dieną jį pripa
žino pirmos rūšies žmogžudžiu 
i ii’ nuteistas pakarti 8 dieną 
'vasario, Bordeaux kalėjime.

Atvažiavo 320 Pabėgėliu
Spalių 17 dieną specialis 

traukinys atėjo į Montreal 
Windsor stotį su 320 pabėgė
lių. Montrealo iš jų tik tepa- 
siliko 23. Kitus išvežė į Onta
rio ir vakarus.

Ten buvo keletas ir lietu
vių. Tuo pačiu sykiu atvažia
vo ir montrealiečio drg. Pet- 
yausko brolis. Bet jis nuvažia
vo į Torontą.

Didelė Darbymetė Montreale
Prasidėjus Liaudies Balso

----------------------- A.------- ------ ___

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.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MAL I HEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) \ 

Laisniuotas Graborius , 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Paiarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną. 
Puikiai Įrengtos JKi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
............ I ........... . 'l' ........ |l ................................. .

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antį*., Spalių 28, 1947

Chicagos Žinios
Aido Choras Važiuos Į LMS 

3-čios Apskrities Meno 
Festivali Brooklyne

Daug rekomendacijų netenka 
duoti Roselando Aido Chorui, 
nes apie jį, žino veik visa plati 
Amerika. Aidiečiai dar nese
niai perstatė operą “Birutę” 
Chicagoje, o kiek vėliau Ke
nosha, Wis.

Jie . sako, kad įdomiausias 
Į operos dalis pateiks ir minėta- 
I me festivalyje, kuris įvyks lap
kričio 27, 28, 29 ir 30 dieno- 

I mis, Brooklyne.
Beje, aidiečiai, važiuodami į 

' meno festivalį, pakelyje sustos 
; lapkričio 27 d., Clevelande, 
Ohio, ir ten išpildys koncerti
nę dalį programos.

čia noriu ( pažymėti, kad, 
apart aidiečių, dar vyksta ant
ras žymus choras į minėtą fes
tivalį, tai Ciceros Moterų Cho
ras, kurį taipgi vadovauja Do
rothy Yuden. Ir Ciceros Moterų 
Choras sustos Clevelande ir 
dainuos clevelandiečių parengi
me.

Linkime abiem chorams ge
ro pasisekimo tame gražiame 
darbe. Smagu būtų, kad abu 
chorai geriausiai pasirodytų ry
tiečių meno festivalyje.

M en o M ylėt o j a.

Washington. — Valdžia 
varo smarkią propagandą 
už verstiną rekrutavimą.

vajui, puikiai darbuojasi mū
sų vajininkai. Pereitą sekma
dienį, kur tik pasisukus, visur 
pasilikom vajininkus. Mat, ei
na griežtos lenktynės rytiečių 
su vakarų vajininkais. žin
geidi! žinoti. ‘ katrie laimės. 
Tenka didelis kreditas drau
gėms ir draugams už tokį ryž
tingą darbą, dėl savo laikraš
čio.

Per Metų Sukaktį Parėmė 
Laikraštį

Pereito šeštadienio vakare, 
i drg. Paragei turėjo gražų po- 
i būvį savo vedybinio gyveni
mo vienų metų sukaktuves. 
Pasikvietę savo gerus draugus 

i ii pažįstamus maloniai pavai
šino ir vakarą smagiai pralei
do.

Taip besilinksminant, drau
gė J. Vilkelienė atsikreipė į 
svečius, nušviesdama mūsų 
laikraščio Liaudies Balso 
reikšmę. h- svečiai, kaipo 
Liaudies Balso mylėtojai ir 
skaitytojai tuojau suaukojo 13 
dolerių. Liaudies Balso vardu 
•širdingai dėkojame visiems 
aukavusiems.

Koresp.



Newark, N. J.
____ ZL

Sietynas Gojaus Varsose
įvyks gojaus varsose kon

certas, kurį rengia Sietyno 
choras, lapkričio 1 dieną, šeš
tadienio vakare, 7 :30 pradžia, 
Lietuvių salėje, 180 New York 
Avė.

Kodėl uždėjau antgalvį “go
jaus varsose”? Todėl, kad ši
tas koncertas ir bus kaip pa
sakiškame rojuje arba kaip 
lietuviškame gojuje, gamtinė
se varsose ir apsuptas aplink 
estradą garsiakalbiais.

šitas .koncertas nebus pana
šus į lig šiolei buvusius kon
certus bile kur. Bus tai savo 
rūšies tam tikra naujenybė. 
Estradai atsidarius, ji daugiau 
nebeužsidarys iki koncertas 
neužsibaigs, vienu pradėjimu. 
Visos meno spėkos, t. y., kon
certo pildytojai visą laiką bus 
ant estrados ir kiekvienas at
liks savo uždavinį čia pat ant 
vietos. Jame dalyvauja:

Violet čypaitė, sopranas so
lo, iš Clevelando;

Jonas šimelevičius (jauna
sis), piano solo;

Rusų “Volga” šokėjai artis
tai ;

Walter ir Lillian šimelevi- 
čiai, duetas;

Sietyno jaunų vyrų ansam
blis, vadovaujamas mokytojo
J. šimelevičiaus;

Sietyno dabar didelis cho
ras, vadovystėj mokytojo Wal
ter Žuko, ir kt.

Taigi, kaip matosi iš to, 
kas čia pasakyta, bus stebėti
nai įdomu, nes panašaus spal
vuoto artistiško vakaro dar 
nesate niekur matę.

Sietynas nuoširdžiai kviečia 
visus dalyvauti.

Choro Reporteris.

Boston. — Daug AZ 1S1 
serga limpamomis ligomis 
Naujojoj Anglijoj.

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale t

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

- -............ . w---------- —— ............  ...................... —

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

Kiekvioną šeštadieni jvyksta puota, pasivąišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

Wilmerding, Pa.
LDS 37 kuopa gan gražiai 

gyvuoja Pittsburgh© apylin
kėj. Rodos, narių skaičium 
stovi 3-čioj vietoj. Finansais 
irgi vejasi 142-rą kuopą, Mc
Kees Rocks. Pa. 37-ta kuopa 
turi nuosavą namą su svetai
ne, Įcnygyną, kliubą ir kapi
talo $18,000.

Špygos kavalieriaus reporte
ris atsibaladojęs į Wilmerdin- 
gą tur būt su smetoninių pa
bėgėlių fondo reikalu. Jis 
gavęs tą patį, ką reporterio 
bosas, Keleivio redaktorius, 
duoda liaudies reikalams. Jis 
sugrįžo su tuščiu karmonu. 
Pasiėmęs plunksną “atkerši
jo” wilmerdingieciams, nes 
Keleivio No. 39, rugs. 24 d., 
rašo dideliu antgalviu per dvi 
špaltas ir pusę; “Ar Nacio
nalizuos Komunistai -Wilmer
dingo Lietuvių Turtą?” Ir 
apsikaišęs vanagas balandžio 
plunksnomis pradeda griovi
mo LDS 37 k p. tiradą.

Šiomis dienomis (tam tik
rais reikalais teko nuvykti į 
Wilmerdingą, užsukti į Lietu
vos Sūnų Draugystės Kliubą, 
susitikti su senais pažįstamais 
ir draugiškai pasikalbėti. Kal
bėjomės daugiausiai apie tai, 
kaip Amerikos valdžia lupa 
mokesčius iš kliubų. Reporte
ris yra tikras “demokratas,” 
bet kas jam rūpi kliubai!

i Jam yra svetimi darbininkai 
bei jų reikalai, jam nesvarbu, 
kad šiandien valdžia lupa nuo 
algos darbininko šimtą nuo
šimčių daugiau, negu pirma, 
kad šiandien valdžia panaiki
no organizaciją —Praisų Ad
ministraciją ir leidžia maisto, 
drabužių ir kitokių gyvenimui 
reikalingų reikmenų pakeiti 
kainas nuo 150 iki 225 nuo
šimčių. Tai Keleivio reporte
riui tas nesvarbu .

Toliau rep. tęsia, tur būt 
dar prisimena Keleivio skaity
tojai, kad kiek metų atgal 
Wilmerdingo Lietuvos Sūnų 
Draugija lošė žymų vaidmenį 
Pittsburgh© apylinkėje. Ji tu
rėjo kapeliją, teatro lošėjus, 
knygynėlį; taip, turėjome, ir 
man teko priklausyti prie lošė
jų grupės ir lošti teatrus Wil- 
merdinge, Donoroj, Brad- 
docke, Duquesne, Pittsburghe, 
bet Keleivio reporterio niekad 
nesimatė tuose teatruose, nes 
jam buvo per kairu. Toliau 

j reporteris rašo : Pittsburgh© 
; apylinkėj bolševikams pavyko 
I užkariauti Aukščiausios P. L.

Laidotuvių 
Direktorius,

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

1113 Mt..Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

e
Telefonas Poplar 4110

A. ir prijungti L. S. Draugiją 
prie A.P.L.A. Tai Keleivio 
rep.orterį.o yra melagystė ! Aš 
pats buvau L. Sūnų Draugijos 
nariu ir A.P.L.A. nariu. O 
vienijimosi laiku buvau A.P.L. 
A. Centro Komiteto nariu ir 
man buvo žinoma geriau negu
K. reporteriui, kada A.P.L.A. 
atidarė savo organizacijos du
ris dėlei vietinių draugijų. 
Tai Lietuvos Sūnų Draugija iš 
Wilmerdingo padavė prašymą 
į A.P.L.A., kad ją priimtų ir 
apsaugotų tuos senelius, kurių 
buvo rodos 8 pusėtinai pa
gyvenę, kad laike mirties jų 
paveldėjai gautų posmertinę. 
Tai laikais Keleivio reporte
ris vadino L.S.D. “raudonai
siais” ir jokio reikalo nebetu
rėjo su L.S.D. Kodėl? Ogi 
todėl, kad vienijimosi laiku
L. S.D. ižde mažai tebuvo pi
nigų, kad nekuriems įniru
siems nariams nei pomirtinių 
nebegalėjo išmokėti. Dabar 
kitj laikai. Geri veikėjai iš
mirė, o bolševikai išvyko- į 
Sibirą, tai Keleivio reporteriui 
bus gera proga prisiglausti 
prie iždo, kuris sudaro $18,- 
000.

K. reporteriui su kolegomis 
pavyko iš L.M.D. ii1 Lietuvių 
Piliečių Kliubo iškaulinti po 
$500. Na, pats sau pamanė: 
“Bolševiku nebeliko Wilmer- 
dinge, vieni išmirė, kitus iš
siuntė į Sibirą, važiuosiu ir pa
imsiu nemažiau tūkstantinės, 
žinoma, ne sau, bet vardu iš
keliavusių su Hitleriu į Vokie
tiją Liętuvos ponų, kurie pa
dėjo hitlerininkams šaudyti 
Lietuvos patriotus - partiza
nus.”

Bet neišdegė, kaip kad re
porteris manė. Reporteris su
rado Wilmerdinge teisingus 
progresyviškus darbininkus — 
Amerikos patriotus ir. demo- 
kratiifės Lietuvos rėmėjus. 
Pavyzdžiui, wilmerdingieciai 
pasižymėjo karo laiku sukėli
mu tam tikros sumos pinigų, 
už kuriuos buvo nupirkta 
Raudonajam Kryžiui Station 
Wagon lietuvių vardu, kuris 
ir šiomis dienomis matosi va
žinėjant su užrašu “Donation 
of Lithuanians.” Taipgi dra
bužių rinkime irgi wilmerdin
gieciai gan daug surinko ir 
tie drabužiai pasiekė tuos tau
tiečius, kuriems verktinai rei
kėjo. Taipgi wilmerdingieciai 
mokėjo kaip apsaugoti savo 
namą nuo prapulties. Mokė
jo veikti ir nesiklausė tokio 
K. reporterio, kuris nieko ge
ro nesubudavojo, tik griovimo 
pletkais bando kiršinti kitų 
draugijų narius.’

Wilmerdingieciai sako: Mos 
mokėjome Draugiją išauginti 
ir turtą taupyti, tai mes mo
kėsime ir apsaugoti jį ir svę- 
timai degiajai neleisime knis
ti vienybės šaknų.

Buvęs Lietuvos Sūnų 
Draugijos Narys.

Matthew 
BUYAŪSKAS

Laidotuvių, Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name ■ .

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

San Francisco, Calif
Lietuviai San Francisco 

40 Metų Atgal

Bevartant tuolaikinį Lietu
vių Socialistų Sąjungos orga
ną “Kovą,” I.967 metais rug
sėjo'27 d. laidoj randu:

“Pasistengus draugui Dūm
imui, pasisekė sutvert Lietu
vių Socialistų Sąjungos kuopą 
San Francisco mieste. žino
ma, skaitlius galėtų būti daug 
didesnis negu 12, bet ką dary
si, jog d a mes ne visi vie
naip suprantam apie pageri
nimą savo būvio. Vieni pa
liekam darbą tiems, kurie jau 
dirba, kiti vėl norim tapt tur
tingais, o treti nieko nedaro, 
palikdami ant visko kurčiais.

“Keletą mėnesių atgai, su- 
drūtine Lietuvos Sūnų Dr-tę, 
ir ta pradeda gyvuoti: žada 
pakelt balių. Buvo čia taip 
jau T. M. D-tės (Tėvynės My
lėtojų Draugystė — Autore) 
kuopa prieš ugnį (kalba apie 
San Francisco žemės drebėji
mą ir miesto degimą laike to 
1906 m. — Autorė), bet ta 
kuopelė ugnyj išnyko...

Liūtas.”

Istorija Atsikartoja
Toliau skaitome: “Kruvi

nasis streikas. San Francisco 
mieste, Kalifornijoj, streikuo
ja tramvajų (karų) darbinin
kai. Gegužes 7 dieną miestas 
išrodė kaip karo metu. Pa
samdyti streiklaužiai pradėjo 
važinėt po miestą, bet visuo
menė atjaučia streikininkams 
ir nesėda į karus, bet dar 
olbija streiklaužius, šitie pra
dėjo šaudyti į minią: palei
do 1,000 šūvių. 4 ypatos už
muštos, 17 sužeistų. Iš minios 
pasipylė akmeninis lietus ant 
tramvajų. Dabar viskas ap
rimo. Karai slankioja, bet 
niekas jais nevažiuoja. Dar
bininkai nutarė, kad tramva
jai turi būt miesto nuosavy
bė, o ne privatiškų kompa
nijų.”

Labai įdomus aprašymas. 
Kaip teisingai sakoma, kad 
istorija pasikartoja. Atsime
nam mes, dabar gyvenantieji 
šioj apylinkėj, kaip 1936 me
tais laivakrovių streike žuvo 
du ir sužeidė virš 100 žmonių, 
šiais laikais buvo daugiau or
ganizuotų darbininkų ir jie 
kaipo protestą apskelbė vi
suotiną streiką, kuris sulaužė 
laivų kompanijų galią ir dar
bininkai įkūrė drūtą uniją, 
kuri iki šiol skaitoma viena 
kovingiausių unijų šalyj, šis 
visuotinas streikas pasitarna
vo įvairių pramonių darbinin
kams, nes kuomet laivakro- 
viai laimėjo,- prasidėjo masi
nis stojimas į unijas. šian
dien šis miestas ben\^ pilniau
siai organizuotas miestas visoj 
šalyj. Tai tradiciniai unijų 
kovų miestas.

Kaslink ’ tramvajų (karų), 
tai tuolaikinis troškimas išsi
pildė, nes gatvekariai dabar 
miesto nuosavybė. Per tūlą 
laiką čia buvo privatiniai ir 
miesto karai. Miesto didžioji 
gatvė Market Street turi ke
turias eiles bėgių dėl to. 
Transportacija labai lėta. 
Miestui perėmus, buvo mano
ma, kad pagerės, bet iki šiol 
nepagerėjo. Miesto graftinin- 
kai nepaiso ir, manoma, ty
čia nori pakenkti, idant įro
dyti, kad ne privatinė nuosa
vybė negali būti gera.

Dabar rudens rinkimuose 
darbo unijos ir abelnai pro
gresyviai žmonės vemia ben
dra kandidatą Frank Ilaven- 
ner į miesto inajjorą. Lietu
viai turėtų balsuoti už jį.

Ks. B. Karosiene.♦

Lake Success, N. Y.—-Siū
loma laikyti Jungt. Tautų 
šeimą Paryžiuj 1948 m. 
Daugelis tam pritaria.

PAJIĖŠKOJIMA)
Pajieškau savo dukters Sophia V. 

Adelis (arba Zubkus), 21 metų am
žiaus. Ji išėjo j mokyklą ir nebesu
grįžo; jau penki metai kai nesu gir
dėjus nuo jos ir nežinau kur ji ran
dasi. Maloniai prašau dukrelės atsi
liepti, arba jei kas žinote ką nors 
apie ją, prašau pranešti man. Už 
tai atlyginsiu. — Helen Adelis, 
419 Wood St., Philadelphia 6, Pa.

(250-253)

Use lower , grades (less ex
pensive) cuts of meatuthese 

have less waste fat and require 
less grain feeds to produce them.

Make use of dried eggs: 
they’re plentiful and conven

ient for/> egg dishes and other 
food preparation.

500 Kubos Darbininką Pa- 
liuosuoti po Bado Streiko

Havana, Kuba. — Tapo 
paleisti iš kalėjimo visi 500 
darbininkų, kurie 48 valan
das badavo, protestuodami 
prieš jų areštą. Jie buvo į- 
kalinti už tai, kad dalyvavo 
visuotiname darbų sustab
dyme. Sustabdymas buvo 
paskelbtas Kubos Darbinin
kų Konfederacijos (unijų 
sąjungos). Paleisti iš kalėji
mo maršavo gatvėmis, 
šaukdami: “Valio Lazarui 
Penai (Konfederacijos va
dui): Ura už vienybę!’’ 
Kartu su jais maršavo de
monstruodami 3,000 jų gi
minių, draugų ir darbinin
kų.

f

JUGOSLAVIJA NESMER
KĖ PAKART ŠNIPĄ ’ j

Belgrad. — Jugoslavų I 
teismas nusmerkė pakart' 
Francą Ahačičių, kaip Ang- ! 
Ii jos šnipą, žmogžudį ir val
džios pinigų plėšiką. Be kit
ko, jis atrastas kaltu už 
dviejų jugoslavų oficierių 
nužudymą. 12 1 Ahačičiaus 
sėbrų nuteisti kalėjiman po 
1 iki 5 metų.

Boston. — /Pradeda ma
žėt miškų gaisrai Maine ir 
kitur Naujojoj Anglijoj. 
Spėjama, jog/ kai kurie gai
srai tyčia užkurtu

Lietus apgesino \iiškų 
gaisrus vidų rvakarinėse 
valstijose.

F. W. Shalins
4

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Serve more fish: it’s one 
protein food not dependent 

on the grain crop; it’s delicious 
breakfast, lunch and dinner.

T

Use margarine in place of 
butter: much margarine is 

mad* from vegetable oils. It also 
.save money on your food bills.

Chinijos Ministras Perša 
Greit Susitart su Japonija

Tokio. — Chinijos užsie
nio reikalų ministras Wang 
Shih-chieh saka laikraščių 
atstovams, kad greitai tu
rėtų būti padaryta taikos 
sutartis su Japonija. Sutar
tį, anot jo, turi daryti visos 
11 šalių, dalyvavusių kare 
prieš japonus, bet visi su
tarties punktai turėtų būti 
užgirti Chinijos, Sovietų 
Sąjungos, Amerikos ir An- 
gliios.

(Sovietai tvirtina jog pa
gal Pottsdamo konferenci
jos nutarimą, šios keturios 
valstybės privalo paruošti 
taikos sutartį su Japonija.)

Munich, Vokietija. — Čia 
atsilankęs Amerikos sena
torius repuhlikonas St. 
Bridges kalbėjo prieš Sovie
tus.

Washington. — Numato
ma mažiau mėsos Ameri
kai 1948 m.

PRANEŠIMAS
MINERSVILLE, PA.

ALDLD 14 kp. svarbus susirinki
mas įvyks spalių 29 d., 6:30 v. v. 
pas drg. Šemberienę, namuose ant 
Front St. Prašome visų narių daly
vauti. — Valdyba. (251-252)

J. J. KAŠKLAUČIUS, M. D. I
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. - ^-1
HUmboldt 2-7964 
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L1TUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9618

j GREEN STAR BAR & GRILL į
LIETUVIŠKAS KABARETAS | 

i: Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina »
5 pas "Graen Star Bar and Grill," nes žino, kad visados bus patenkinti 1 

? ATEIKITE PASIMATYTI ŠU GIVIAIS.
5 Geriausias Alus Brooklyne t J

I
® PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street, • Brooklyn, N. Y. | 
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-869d į

■ » ----- ’• ■ -......................................................... .... . .......... ■ ■ ■ ■_

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Antr.. Spalių 28. 1947

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

FURNISIUOTAS KAMBARYS
Su maudyne, valgiu ir alga moterci. RŪMAS 
dirbančios moteriškės vyrui, jei pageidauja 

PAKEITIMUI už pilno laiko moteriškės 
tarnybos namuose.

Reikalingi* aukšti asmenybės paliudijimai.
M. D. KRANE

43 Ackley Ave., Malvcme, L. I., N. V. 
ar skambinkite LYNBROOK 7425-R

(251)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

nai, sūnums, giminėms ir 
draugams!

★ ★ ★
Kai kada mūsų spaudoje 

dar vis pasireiškia senovišku
mo: pravardžiuoti priešų laik
raščius arba jų veikėjus.

Tai šalintinas “įprotis.” 
Sveika politine kritika, o ne 
pravardžiavimas, turėtų būti 
mūsų ginklas kovoje su prie
šu.

Pravardžiavimosi ir keiks
mų teSigriebia tie, kurių poli
tinių ginklų arsenalas yra tuš
čias.

Darydamas šią pastabą, ne
sakau, kad visuomet galima 
apsieiti be griežtesnio ir aš
tresnio žodžio; jis vartotinas 
ten, kur suvaidina savo rolę, 
kur turi politinės reikšmės ir 
prasmės.

Kritika visuomet bus tvir
tesnė, jei joje nebus perdėji
mų ir vaikiško pravardžiavi
mosi.

La Paz, Bolivija. — Ar
gentina ir Bolivija pasirašė 
sutartį, kurioj pasižada per 
derybas spręsti kylančius 
tarp jųdviejų ginčus.
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F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves

tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus Z 
sudarau su ame-f| 

; rikoniškais. Rei- 
:: kalui esant ir 

padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

; geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 

; įvairiom spalvom.

JONAS STOKES -
512 Marion St., Brooklyn,

,, Katnpnt Broadway Ir Stone Ave. 
. Drie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191
WUIIIIIIimiliWIIUIIIll»IIM
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Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. T.
Tel. EVergreen 8-9770
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Ketvirtadienį Susirinkimas 
Sudarymui Namui Talkos

Iš Jonui Juškai Pagerbti 
Bankieto

mynai, 
ninkai 
Centrui

brooklyniečiai ir kai- 
šėrininkai ir ne šėri- 
Lietuvių Kultūriniam 
namo, kviečiami susi- 

i naująjį namą šio
ketvirtadienio vakarą, spalių 
30-tą.

Name viską gerai apžiūrė
sime ir nusitarsime, ką galė
sime patys atlikti, o kam tu
rėsime samdyti darbininkus. 
Prašome įsitėmyti: tarimai 
bus daromi sulyg šio vakaro 
susirinkusių ir pažadėjusių 
talkos.

Pagerbė Karo Mirusius

Y orką pir- 
rniru-I

Su didelėmis ceremonijomis 
—armotomis saliutą šaudant, 
bažnyčių varpams gaudžiant 
ir tūliems politikieriams atvi
jai kalbant už naują karą— 
parvežta i

• mieji 6,251 Amerikos 
šieji kare Europoje.

Apie pustrečio šimto tūks
tančių miestiečių suvyk© pa
matyti ir liūdnai tėmijo pro
cesiją vieno iš jų parlydėjimo 
nuo laivo į Central Park, kur 
įvyko ceremonijos. Tas vie
nas parinktas buvęs Kongresi-

, nio Medalio gavėjas, bet var
do neskelbiama. Parke cere
monijų klausyti taipgi buvo 
susirinkę apie 150 tūkstančių 
žmonių, pirmoje vietoje šei
mos ir giminės parvežtųjų ar
mijos transportu Joseph V. 
Connolly.

Parvežamųjų pagerbti buvo 
susirinkę ir Jungtinių Tautų
delegatai. O’Dwyer.

Procesija ėjo nuo prieplau-. ver Whalen.
kos prie 21st St. ir North Iii- į tis iš anksto paprašė publi- 
ver pro Amžinąjį žibintą Ma- kos, kad kalbėtojams nebūtų 
dison Square Parke ir ant plojama. Daugelio tikybų 
Fifth Ave. iki Central Parko į dvasiškiai,- kariški kapelionai, 
Shetjp Meadow. i atkalbėjo maldas. Paradą

Ceremonijose, be kitų, kai- vedė gen. Hodges.
bėjo gub. Dewey. Bet jo kal
ba buvo labai priešinga toms mos. 
idėjoms, už kurias čia par- bėgo 
■vežtieji atidavė savo gyvybes. į žmones

“Mes gyvename taikoje, ku- 
’ ri nėra taikai, kare, kuris nė

ra aiškiu karu...” Mes esa
me įsitraukę “i brutališką ko
vą skirtingų ideologijų...” 
Jis šaukė kovoti prieš skir
tingų ideologijų žmones, prieš 
“totalitarinius kairiųjų agen
tus užrubežyje ir namie.”

Jeigu mūsų atmintis gerai 
veikia, atsiminsime, jog po 
tuo ©balsiu 1939-41 metų lai
kotarpiu menkas žmogiukas, 
su ūseliais, buvo pradėjęs 
karą prieš pasaulį, žadėjęs jį 
užkariauti." Tai dėl tos jo 
“kovos prieš skirtingas ideo-

Mažiausia Pąreigėlė, 
Bet, Ar Visi Atlieka?

O*

šiomis dienomis kovingiau- 
sioji darbininkų organizacija, 
komunistų partija, patikrina 
savo eiles, kiek iš tikro jos 
narių skaičius paaugo, kiek 
išsilaikė senųjų ir kiek gauta 
naujų.

Nariu skaitomas ne tas, ką 
, Neamerikinis , Komitetas ar 
koks fašistuojantis liežuvio 
laidokas apšaukia komunistu, 
bet tiktai tas, kuris:

Pasimoka laiku duoklę, 
Lanko susirinkimus,

• Veikia pagal išgalę.
Patikrinimo susirinkimuose 

savo klubuose turėtų dalyvau
ti kiekvienas, kuris pats save 
skaitosi komunistu. Tai ma
žiausioji nario pareigėlė. Ne
dalyvavusius susirinkimuose ir 
nepadavusius savo stovio pa
tikrinimui, klubų valdybos tū
lės atlankyti namuose. Būtų 
flelaimfc, jeigu valdybos, ku
rioms 1r -be to tenka daugiau 
viskuo rūpintis, daugiau dirb
ti, turėtų, rinkimų kampaniją 
ir kitus darbus pametę, bėgi
nėti išrinkti duoklę, užregis
truoti nesiteikusius į susirinki
mą ateiti. Kam dėl svarbių 
kliūčių negalima ateiti, reikė
tų kitu atveju pamatyti val-

Susirinkimas prasidės 7:30. 
Tačiau tikimasi, kad durys 
bus atdaros anksčiau, bus lai
ko apžiūrinėti viską pirm su
sirinkimo. Vieta: 110-06 At
lantic Avė., kampas 110-tos 
gatvės, Richmond Hill. Ja
maica elevated linija arba 
Long Island gelžkeliu važiuo
jant reikia išlipt ant lllth 
St., o Fulton linijos Lefferts 
traukiniu važiuojant — ant 
Greenwood St. stoties.

Prašome.

važiuojant — ant

Lauksime.

logijas” šiandieną parsiveža
me tūkstančius savo mirusių. 
Ir parsivežtume daug tūkstan
čių daugiau, jeigu ne toji kai
rioji Tarybų Sąjunga būtų 
parsivežusi milionus savo mi
rusių, kad sumušti to žmo
giūkščio sukurstytas gaujas.

Tuose mūšiuose už skirtin
gas idėjas, kaip jau žinome, 
šimtai tūkstančių pasaulio, ta
me skaičiuje ir šimtai Ameri
kos komunistų padėjo gyvybes 
tam, kad pasaulyje niekad 
niekas daugiau nedrumstų 
taikos, kad niekas nedrįstų 
užpulti šalis dėl jų ideologi
nių skirtumų, užkarti savas 

.ideologijas.
Negražu buvo kišti kursty- 

tojišką kalbą į šermenis.
Kalbėjęs armijos atstovas 

Kenneth C. Royall ragino pa
laikyti stiprią armijos “ga
lią.” Taipgi kalbėjo majoras

Pirmininkavo Gro- 
Pirmininkaujan-

Publikoje buvo daug dra- 
Tūlos motinos bėgte 

sprausdamosios per 
i užtvenktu šaligatviu, į 

i kad spėti su gatve nešamu 
karstu, tarsi jos būtų tikriau
sia įsitikinusios, jog čia neša
ma jos sūnelis. Pagaliau, ko
kia čia skirtumą. Jos sūne
lis yra kur nors vienu iš tų, 
kurie gyvais negrįžo. Tūlos 
balsu raudojo, šaukdamos sa
vo sūnaus vardą.

Ne, ne. Nei viena 
Aukso žvaigždė 
tina nenorėtų matyti 
anūką pasekant keliu 
čia parvežtą nematomąjį sū
nų, nežiūrint kaip kam norė
tųsi po priedanga kovos prieš 
“skirtingas ideologijas” užka
riauti pasaulį. - Rep.

s
eilinė 

mo
savo 

paskui

N. Y. Miestą Patraukė 
Į Teisiną

Mrs. Olga Trapani Rocco, 
apšaudyme su “camera” sub
way stotyje praėjusiuose Nau
juose Metuose praradus kai
riąją koją, užvedė prieš mies
tą bylą, reikalauja $200,000. 
Miestas jos neapsaugojo, sako 
jinai.

Mrs. Rocco buvo policijai 
raportavusi, kad jos vyras ty
ko jos gyvasties. Kartą jinai 
buvo buvusi apšaudyta namie 
per langą. Bet nei jos vyras 
buvo areštuotas, nei detekty
vai jos saugojo, nors buvo įsa
kyta, būk tam paskirtas de
tektyvas.

Carmone Cardamone, 55 
m., nubaustas metams pataisų 
ir $1,000 už gavimą statybi
nių medžiagų per apgaulę. Jis 
prašęs dastatymui kambario iš 
armijos grįžtančiam sūnui, bet 
dastatęs restauraną ir belinę?

Militariškas policistas, pa
šauktas į dešimtukinių šokių 
salę sutvarkyti porą nesilai
kančių tvarkos kariškių, pa
šovė vieną iš jų, sakoma, ne
tyčia.

dybą ir užsirekordųoti tuojau, 
be atidėliojimo.

Susirinkimų Lankytojas.

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
, Įvyks Sekmadienf

LAPKRIČIO 9 NOVEMBER
Labor Lyceum

949 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y.
ĮŽANGA $1.00 IR $1.50

VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 60c.

pa
LENKŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ

Dalyvaus lenkų šokikų grupė, kuri jau ne kartą yra 
sižymėjus Carnegie Salėje. Pirmu kartu jie 

dalyvaus lietuvių koncerte.

ALBERTAS VASILIAUSKAS, Tenoras
Puikiai išsilavinęs dainininkas, daug kartų pasižymėjęs 
amerikoniškoj scenoj. Mes jį girdėsime Laisvės koncerte.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, Sopranas
Tai pasižymėjusi operų dainininkė ir vaidintoja. Ji 

taipgi New Yorko mieste dainuoja per radiją.
STASYS KUZMICKAS, Bosas 

yra dalyvavęs koncertuose visose didžiausiose 
rikos lietuvių kolonijose. Tai stiprus ir 

gerai išlavintas balsas.
STYGŲ ANSAMBLIS “VYTURĖLIS”
Vadovaujamas Edward Sidney-židžiūno 

Dalyvaus programoje su naujom dainom. Prie
Stygų Orkestros taipgi yra ir dainininkų grupė, ku
ri skambinant sudainuos gražių Lietuvos liaudies 
dainų.

siūs

AIDO CHORAS
George Kazakevičius mokina Aido-Chorą naujų dainų 

Laisvės koncertui. Visi choriečiai mokinasi-rūpinasi 
gerai pasirodyti Laisvės koncerte.♦

PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ
Po koncerto bus šokiai. Gros Antano Pavidžio garsioji 

Radijo Orkestrą.
Taipgi bus kitokių su instrumentais numerių, kuriuos 

paskelbsime vėliau.
Koncerto bilietai jau gatavi, prašome iš anksto įsigyti 

bilietus, nes sėdynės numeriuotos.

Lazauskas Vėl Gavo iš 
Lietuvos Liūdną Žinią

Jonas Lazauskas, ridgewoo- 
dietis, gavo antrą laišką iš 
Lietuvos (iš Prienų) nuo bro
lio Juozo. Ir abu laiškai liūd
ni: pirmame buvo rašyta, kad 
mirė motina, o 
šo, kad mirė 
žmona.

šiaip viskas,
Lietuvoje einasi gerai.

Laisviečiai ir teatrininkai, 
su kuriais draugas Lazauskas 
veikliai dalyvauja, prijaučia- 
me jam. Ir linkime ateityje 
gauti tik linksmus .laiškus.

antrajame ra- 
jauna brolio’

rašo jo brolis,

ir
Sugrįžo j Savo Lizdą

Vienas iš mandriausių 
gabiausių Brooklyn© lietuvių 
bartend erių, Vincas žvirblis, 
kuris taip pat yra geras Lais
vės patrijotas, neseniai buvo 
išskridęs į platų pasaulį. Ir 
skraidė gi jis visur — pietuo
se, vakaruose,, šiauriuose ir 
rytuose. Bet pagaliau grįžo at
gal į savo numylėtą lizdelį — 
pas Stanley Misiūną ir vėl jau 
čionai eina savo atsakomingas 
pareigas kaip gabus bartende- 
ris. Misiūno gi įstaiga randasi, 
kaip žinote, kampas Union 
Avė. ir Grand St., Brooklyne.

Beje, kelios dienos atgal 
V. žvirblio vardas figūravo 
Laisvės pirmam puslapyj, są
raše Liet. Kultūrinio Centro 
namo rėmėjų, žvirblis įsigijo 
to namo 8 plytas (Šerus). Tai 
geras pavyzdys ir kitiems biz
nieriams ir bartenderiams.
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Mergšės Plepalai 
Pamate Šaudymo?

Detektyvai esą susidarę iš
vadą, kad John Scanlon, įtar
tas šaudant į būrį žmonių nu
šovus du ir sužeidus du, šau
dęs būdamas sukurstytas 18 
metų amžiaus telefonistės pai
kais plepalais. Ji, manydama 
iš to turinti sau daug šposų, 
pasakodavusi dviem skirtin
goms vyrukų bandoms, kad 
viena esanti kitos priešu.

Taksiko vairuotojas, mena
mas esant Joseph Fulton, gy
venęs Howard Ave., Brookly- 
ne, mirė dėl nežinomos prie
žasties įvažiavęs su taksiku į 
East River prie 18th St., New 
Yorke, anksti sekmadienio ry
tą. Per kelias valandas po
licija žvejojo po upę iki veži
mą iškėlė.

Peter Kapiskas

Kaip jau žinoma, praeitą 
sekmadienį Brooklyn© Lietu
vių Piliečių Klubo patalpose 
įvyko bankietas Jonui Juškai 
pagerbti jo 30-ties metų1 su
kakties sceninėje dirvoje dar- 
bavosimosi proga.

Lygiai G-tą vai. žemutinė
je salėje svečiai apsėdo ap
link stalus ir užkandžiavo, o 
po to vakaro toastmasteris 
Skuodis iššaukė visą eilę va
karo dalyvių pratarti keletą 
žodžių dėl paties jubilejato 
nuveiktų darbų. Iššauktųjų 
tarpe buvo: Dr. J. J. Kar
kiančius, Geo. Stasiukaitis, 
Ignas Urbonas, Kūlikas, R. 
Mizara, P. Buknys, Juditė 
Sadauskienė, J. Kačergius, Jo
nas Valentis, 
J. Judžentas, 
Lazauskas ,A. 
valiauskaitė, 
M. Stakovas, 
J. Nalivaika, 
Ch. J u k n y s , N 
M. M. Juškienė

Eva Mizarienė, 
M. Liepus, J.

Velička. L. Ka- 
P. Grabauskas. 
J. Stankaitienė, 

Bunkienė, 
Buknienė,

(iš Hartford. 
Conn.), Lepinskas, J. Variso- 
nas, Eva Graunienė, Semė
nienė, J. Weis, J. Patašius, A. 
Baltaitis, Semėnas, K. čiurlis, 
M. Graunienė, A. Bimba, Dr. 
Henry Juška (Jono Juškos 
sūnus), M. Juškienė (Jono 
žmona) ir, pabaigoje, pats ju- 
bilejatas Jonas Juška. (Viena 
mergaitė padeklamavo, bet 
jos pavardės nenugirdau.)

Kalbėjusieji linkėjo Jonui 
Juškai juo didesnės energijos 
ir daugiau ir geriau darbuotis 
sceninio meno srityje, negu 
jis dirbo praeityj. Gi jis pats 
pareiškė, jog darbuosis, kiek 
pajėgos leis, • ir dėkojo vi
siems už atsilankymą į poky
lį ir linkėjimus.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda du angliniai virtuvės 
pečiai, mažai naudoti ir taipgi par- 

register, elektri- 
pas Lazauskų, 

Avė., kampas

siduofla “National”
kinis. Kreipkitės 
337 St. Nicholas
Myrtle St., Brooklyn, N. Y.

(251-253)

REIKALAVIMAI
Reikalinga kambarys su rakan

dais ar be rakandų pavieniai mote
riai prie ramios šeimos. Pageidau
jama atskiras įėjimas. Valyt nerei
kės. — e. D. Pažereckis, 1354 Wil- 
lougby Ave., Brooklyn, N. Y.

(250-252)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN. N. Y.
Tel.EVergrcen 7-6868

Valandos:

Penktadieniais Uždaryta

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

VALANDOS
9 A M. - 12 N.: 1 - 8 P M 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni 

650 5th A ve., kamp. 19th St 
BROOKLYN, N Y

Tftl. SOuth

K įPISb. V*
BAU 4 GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Jonui Juškai rengėjai įtei
kė gražią dovanėlę — fonta- 
ninę plunksną, gi jo žmonai 
M. Juškienei, įteiktas gražus 
gėlių buk etas.

Buvo atėjusių sveikinimų 
laiškais, kuriuos, tikiu, rengė
jai paskelbs vėliau .

T^) vakarienės viršutinėj sa
lėj Aido Choras gražiai su
dainavo keletą dainų, o po 
to tęsėsi šokiai ,grojant Jurgio 
Kazakevičiau s orkestru i.

žodžiu, visas vakaras pra
ėjo kultūringai ir pakilusiu 
ūpu. Koresp.

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. židžiūnas, Lais
ves ištaigoj, arba rezidencijoj: 473 
Grand St., viršutinis aukštas, 
Brooklyn, N. Y. (x)

REAL ESTATE
EAST NEW YORK-BROOKLYN

3 Šeimų Mūrinis Namns, Ištaisytas Skiepas
17 Kambarių. Užpakalinis Porcius ir Daržas.

F, Kambarių Apartmentas ir Ištaisytas 
Skiepas. Du Pirkėjai.

$8,500
šaukite APplegato 7-C385. Po G P. M.

, (248)

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Prašome jsitemyti, kad lapkričio 
22 'd., įvyks graži parė. Šią parę- 
ruošia našliai, gyvanašliai ir vien
gungiai. įvyks Piliečių Klube, 280 
Union Avė. Bus duodama skani va
karienė ir įsigėrimų. Tikietas $3 as
meniui. Pradžia 7:30 v. v. Rengėjai 
kviečia vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti. Po vakarienės gros gera or
kestrą šokiams. Rengėjai užtikrina, 
kad visi būsite maloniai priimti. Tad 
nepamirškite datos, užkvieskite ir 
savo kamynus, pažįstamus kartu 
dalyvauti. — Kom. (251-252)

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūš Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)Antr., Spalių 28, 1947

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai

Parduodami Labai Nužemintom Karnom
I »

Nepaprastai Žemom Kainom*

Aukso Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai 
Branzalietai ir Špilkos.

Taipgi Links ir Pendants

Padėka
Kazimieras ir Kazimiera 

B u k č i a i , gyvenanti 4 3 2 
Bleecker St., Ridgewood, dė- 
kavoja draugams už surengi
mą tokios gražios “parės.” 
Tai buvo mūsų 25 motų vedy
binio gyvenimo sukakties “pa
re.” Įvyko 20 rugsėjo, Logan 
Inn svetainėje. Svečių buvo 
apie 200.

“•Parės” sumanytojos ir ren
gėjos buvo M. Račkauskienė, 
U. Žilinskienė, J. Pužauskie- 
nė. Pagelbėjo U. Vilčinskie- 
nė, V. Palubinskienė, A. An
derson, taipgi mūsų sūnai Bro
nius ir Algirdas.

Dėkui už brangias ir gra
žias dovanas draugams Rač
kauskams, V. Žilinskams,- C. 
Pužauskams, P. Vilčinskams, 
A. Lovininkaitis, Skrude! šei
mai, seselei Šeštokienei su 
dukterim, S. Palubinskam, S. 
Resko, Birutei ir Adelei Rač- 
kauskiūtėm, Frank Leahy, Z. 
Yuškos šeimai iš Bloomfield, 
Conn., Genovaitei Cepones ir 
Jasilioniams iš Binghamton. 
Taipgi mųsų sūnams.

Dėkui visiems svečiams už 
bendrą dovaną; II. Paraš- 
čikienei už tokį gražų tortą 
su elektros žiburiais ant vir
šaus; J. Gailiūnui už vaišes, 
kuriomis svečius vaišino kaipo 
svotas.

Ačiū J. Draugeliui už pa
dėjimą mūsų sūnams vakarą 
vesti, taipgi muzikantams Vy
tautui Žilinskui, Al Meškaus
kui ir jų draugui už gražią 
muzika. L

Širdingai dėkui visiems ir 
visoms už gerus gražus linkė
jimus ir už viską.

K. K. Bukčiai.

SKELBKITĖS LAISVeJE

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

rF




