
Tai Darbas, Tai Rugiapiūtė!
Visi Kalba ir Visi Rūpi*
Negražus Melas. [naši.
Bara Rooseveltienę.
“Niekšus l aukan.“

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

Lietuviu Kultūrinio Centro 
Komisija mano, kad namo ofi- 
cialis atidarymas galės įvykti 
lapkričio 22 ir 23 dienomis. 
Tai bus iškilmingas dvieju die
nų parengimas. Suplauks svie
to iš visos apylinkės.

Pasidžiaugsime dideliu lai
mėjimu, pasigėrėsime nauja 
įstaiga. Brooklyno ir apylin
kės lietuvių kultūriniam gy
venime atskleisime naują 
puslapį!

★ ★ ★
Po šio istorinio parengimo 

už savaitės prasidės Rytinių 
Valstijų Lietuvių Meno Fes
tivalis. Apie tai labai entu
ziastiškai raportuoja V. Bo
vinas. Festivalio Rengimo Ko
misijos sekretorius. Iškilmės 
tęsis keturias dienas!

Jei kaip, tai šis Rytinių 
Valstijų Meno Festivalis gali 
savo turiniu ir skaitlingumu 
pralenkti pernai Chicagoje 
įvykusį nacionalį festivalį, čia 
mane stebina chicagiečiai. Iš 
ten, pasirodo, pribus net du į 
chorai!

Valio, Chicagos meniniu- ; 
kams! j

Aš net nežinau, kur tiek 
meno jėgų besutilps toje ke
turių dienų programoje.

★ ★ ★
Beje, jau gatava bronzinė 

knyga, kurioje yra surašyti 
vardai stambesnėmis sumomis 
prisidėjusių prie įrengimo 
Vilniuje Eksperimentinės Me
dicinos ir Vėžio Ligos Institu
to. Jos išsiuntimą į Vilnių ati
dėjome iki po Festivalio, ži
nome, kad Festivalyje bus pu-' 
blikos iš tolimų miestų. Visi; 
galės pamatyti tą knygą, kuri ’ 
Vilniaus Institute amžinai by-i 
los Amerikos lietuvių gražią 
parama lietuvių tautai . jos 
sunkiose pokarinio atsistatymo | 
dienose.

★ ★ ★ į
O čia eina dienraščio Lais

vės vajus. Jau gausiai plau
kia naujos ir atnaujintos pre
numeratos. Darbas eina en- j 
tuziastiškai.

Pas mus dabar tikroji ru- 
giapiūtė.

Niekas nesiskundžia ir ne
dejuoja. Visi rūpinasi, visi ■ 
darbuojasi gražiai, sutartinai.!

★ ★ ★
Chicagos kunigų Draugas! 

negali nė vieną žingsnelį pa- i 
žengti be melo, štai jis ra-i 
šo apie Balio Sruogos mirtį 
ir sako: “Velionis drauge su 
savo šeima bėgo nuo bolševi
kų“ (D., sp. 23).

Betbi Sruoga nebėgo nuo 
jokiu bolševikų. Jį vokiečiai 
pradžioje karo suėmė ir iš
trėmė į koncentracijos stovy
klą. Iš ten jį vos gyvą iš
laisvino Raudonoji Armija. 
Sugrįžęs Lietuvon Sruoga tuo
jau stojo prie darbo — raši
nėjo ir profesoriavo Vilniaus 
Universitete, kol koncentraci
joje sunaikinta sveikata pa
guldė ant mirties patalo.

Tokia tiesa, tokia istorija 
apie Sruogą.

Kaįeina atėjo ir vargšei 
Rooseveltienei. Nors ji taip 
karštai ir ščyrai bando Jung
tinėse Tautose pravesti visas 
Trumano ir Marshallo in
strukcijas, bet vis tiek dar ne
užtenka ISo. Bostono klerikalų 
Darbininkui. Ji visiškai ne
mokanti ir nepajėgianti atsi
laikyti prieš tą ugningąjį Vi
šinskį.

Sako: “Ji, teisybė, bandė 
Sovietams kai ka pasakyti, bet 
taip blankiai, taip nereikšmin
gai, kad jos. mandagūs žode
liai skambėjo lyg pasiteisini
mas, lyg apgailestavimas,1 lyg 
atsiprašinėjimas (D., sp. 24 
d.).

Ot, jeigu jos vieton būtų 
(Tąsa 5 pus.)
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KONGRESO KOMITETAS
GRŪMOJA ĮKALINTI 

JUDŽIU RAŠYTOJĄ
Lawsonas, Indžiu Rašytojas, Nesutiko Atsakyt į Griežtą 

Neamerikinio Komiteto Klausima, ar Jis Komunistas
‘. Washington. — Kongres- 
manu Neamerikinių Veiks
mų Komitetas pasišaukė 
tardyti garsų judamųjų pa
veikslų veikalų rašytoją 
Johną Howarda Lawsona, 
kaip įtariamą komunistą. 
Komiteto pirmininkas, re- 
publikonas kongresmąnas 
J. Parnell Thomas neleido 
Lawsonui padaryt bendrą 
pareiškimą. Thomas griež
tai, grūmojančiai spyrė 
Lawsona tik stačiai atsaky
ti: “Ar tu buvai ar esi ko
munistas ar ne?”

Kada Lawsonas bandė 
aiškinti, kad tas komitetas 
neturi konstitucinės teisės 
lįsti į politinius ar kitokius 
žmonių įsitikinimus, Tho
mas kartotinai rėkė Tho- 
sonui: “Šalin nuo liudytojų 
pastolio!” ir kūjeliu trankė 
stalą. Thomas, pagaliaus, 
pašaukė policininkus nu
vesti Lavvsoną nuo pastolio, 
bet Lawsonas pats nuėjo. 
Lawsonas užreiškė:

“Tas klausimas (ar ko
munistas ar ne?) nieko 
bendra neturi su šio tyrinė
jimo tikslu. Tokiu klausimu 
jūs aršiai bandote sutremp
ti pamatines piliečio teises 
ir padaryti pradžią cenzū
rai judamųjų paveikslų, 
laikraščių ir kitų nuomonės 
išreiškimo organų Ameri
koje. Tas jūsų klausimas 
primena hitlerininku takti
ką.”

Komiteto pirmininkas ta
da pranešė, kad Lawsonas 
bus traukiamas teisman už 
“kongreso paniekinimą;” o 
už tai gali būti baudžiama? 
vienais metais kalėjimo ir 
$1,000.

Kvotime dalyvavo tik 
trys komiteto nariai. Todėl 
dar viso komiteto dauguma 
turėtų užgirti šių trijų 
sprendimą. Be to, reikėtų

NUSMERKTAS MIRT Už 
3 MOTERŲ NUŽUDYMĄ

Fort Wayne, Ind.—Ralph 
W. Lobaugh, 30 metų am
žiaus, teisme prisipažino 
nužudęs tris moteris. Už tai 
jis nusmerktas mirti elek
tros kėdėj e.. ■

Mikolaičiko Laukia Kitų Kraštų 
Dešinieji Pabėgėliai Londone

Varšava. — Gauta žinia, 
kad vadinamas lenkų vals
tiečių partijos vadas Stan. 
Mikolaičikas slaptai per
plaukė valčia į Švediją. Pa
bėgimą Mikolaičikui paruo
šę svetimų valstybių atsto
vai Lenkijoje. Sykiu pabė
go Mikolaičiko pati ir pen
ketas kitų asmenų, jų tar
pe dešinieji Lenkijos seimo 
nariai. Mikolaičikas rengia
si persikelt iš Švedijos į 
Londoną.

Kai Lenkijos seimas susi
rinks šį trečiadienį, ’būsią 
pasiūlyta išbraukt Mikolai- 
čiką ir su juom pabėgusius
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kongreso atstovų rūmo nu
tarimo traukt Lawsona tei
sman, girdi, už “kongreso 
paniekinimą.”

Lawsonas paskleidė savo 
pareiškimą raštu tarp pub
likos kvotimų kambaryje.
Antradienį kitas judžių 

rašytojas Dalton Trumbo 
taipgi atsisakė duot atsaky
mą Į Neamerikinio Komite
to klausimą: “Ar tu komu
nistas ar ne?” Dėl to komi
tetas ir jį trauks teisman 
neva už kongreso panieki
nimą.

Chiangas Uždarė Chiny 
Demokratu Sąjungą ir 
Areštavo Jos Vadus

Nanking, Chinija, spal. 
28. — Chinijos valdovas 
Chiang Kai-shekas uždarė 
chinų Demokratinę Sąjun
gą, vieną stambiųjų partijų. 
Chiango valdžia paskelbė, 
kad Lo Pin-chi ii’ kiti De
mokratinės Sąjungos vadai 
bendradarbiavę su chimi 
komunistais Mandžurijoj ir 
kurstę maištus prieš val
džią Shensi ir kitose pro
vincijose.

Tapo areštuoti ne tik žy
mieji Demokratinės Sąjun
gos vadai, bet ir nariai, ku
riuos Chiang Kai-sheko val
džia paskelbė komunistų 
padėjėjais.

Kas Gali Priklausyt 
Komunistinių Žinių Biurui

Paryžius. —- Amerikinė 
National Broadcasting ra
dijo kompanija raštu už
klausė Franci jos komunistų 
Partijos sekretorių Jacque- 
są Duclosą: Kokių kraštų 
Komunistų Partijos galėtų 
prisidėti prie Komunistinių 
Žinių Biuro Belgrade, Jugo
slavijoj. Duclos atsakė: 
Kiekvienos šalies Komunis
tų Partija gali nusitart, ar 
jinai nori prisidėti prie to 
biuro.

Biuras buvo įsteigtas per 
9 šalių komunistų vadų su
eigą Lenkijoj.

sėbrus iš seimo narių skai
čiaus.

London. — Anglų užsie
ninė ministerija pranešė 
savo seimui, kad Mikolaiči
kui bus duota prieglauda 
Anglijoj. Pabėgėliai deši
nieji vadai Jugoslavijos, 
Rumunijos, Bulgarijos ir 
Čechoslovakijos “v a Istie- 
čių”, priešai tų kraštų val
džių, laukia Mikolaičiko at
vykimo į Londoną. Jie keti
na išvien su Mikolaičiku iš- 
dirbt planus smarkesnei 
propagandai prieš komunis
tus.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

V a j ns V ingiuo j asi Sparčiai 
ir Gražiai

Per pastarąsias kely tą dienų Lietuvių Kultūriniam 
Centrui suplaukė keiptas tūkstančių dolerių daugiau
siai Šerais (akcijomis). /

Tai ir gerai! Nes šiuo metu mes dedame didžiau
sios svarbos į Šerus.

Paskolų prašome nesiųsti.
Kiekvienas raginamas stoti į Lietuvių Namo Bend

rovės šėrininkų gretas.
Raštinė nespėjo suvesti visų sąskaitų, todėl dar tik

rai nežinome, kiek trūksta ligi $75,000. Greit tai suži
nosime ir paskelbsime.

’ Tolydžio raginame visus, kurie dar nėra Lietuvių 
Namo Bendrovės šėrininkais, — patapkite jais tuojau.

Rašykite: Home for Lithuanian Workers, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Sekami asmenys prisidėjo prie įkūrimo Kultūrinio 
Centro:

PASKOLOMIS:
Bronė Vikšrienė, New Haven, Conn.
Charles Blaizes, Greenlawn, N. Y.

500.00
100.00

ŠERAIS:
Margaret Sabaliauskienė ir Rachel Kulpa, 

Newington, Conn. 200.00
Charles Blaizes, Greenlawn, N. Y. • 100.00
Anthony J. ir Mennie V. Orlens, Webster, N. Y. 100.00 
Victor ir Eva Valley, New Britain, Conn. ■ 100.00
Antanas ir Magdalena Kaluząvičiai, Pittston, Pa. 100.00 
Jonas ir Darata Vaitas, Rochester, N. Y. 100.00 
Buvęs Bayonnietis 100.00
Zenonas ir Clara Stasiuliai, Elizabeth, N. J. 100.00 
ALDLD Moterų Skyrius, 155 kp., Worcester, Mass. 50.00 
Anthony Kazakevičius, Newark, N. J. 50.00
Antanina Stanionis, Livingston, N. J. 50.00
Bronė Vikšrienė, New Haven, Conn. 50.00
Stanley Yurkin, New Britain, Conn. 50*.00
W. ir Mary Kūlikai, Brooklyn, N. Y. 50.00
John ir Erna Logisky, Brooklyn, N. Y. 50.00
Eva ir Walter Grannas, Brooklyn, N. Y. 50.00 
A. Pakarklis, Athol, Mass. 25.00
Charles ir Ursula Davis, Los Angeles, Calif. 25.00 
S .F. Smith, Los Angeles, California 25.00
J. Blažonis, Lowell, Mass. • 25.00
Petras Naruševičius, No. Chelmsford, Mass. 25.00 
Olga Kaškiaučius, Newark, N. J. 25.00
Grace ir Anthony Janush, Newark, N. J.. 25.00
George Dolinskas, Newark, N. J. 25.00
Joseph Stanionis, Livingston, N. J. 25.00
George ir Katherine Žukauskas, Union, N. J. 25.00 
J. Zemančius, Chicago, Ill. 25.00
L. Pruseika, Chicago, Ill. 25.00
Alice Yonik, Chicago, Ill. 25.00
Leon Yonik, Chicago, Ill. 25.00
Ch. J., Woodhaven, N. Y. - 25.00
Jonas Valentis, Richmond Hill, N. Y. 25.00
O. Gaškauskienė, Huntington Sta., N. Y. 25.00 
A. Gaškauskas, Huntington Sta., N. Y. 25.00
Povilas Kutkus, Great Neck, N. Y. 25.00
Augine Marson, Great Neck, N. Y. 25.00
Apollinia Bechis, Great Neck, N. Y. 25.00
Juozas ir Marijona Kupčinskai, Great Neck, N. Y. 25.00 
Ona Lukauskienė, Great Neck, N. Y. 25.00
Povilas Bechis, Great Neck, N. Y. 25.00
Anele ir Joseph Shopes, New Britain, Conn. 25.00 
Brooklyniečiai f 25.00
Alfonsas Maželis, Brooklyn, N. Y. • 25.00
Eleanor Bredes, Brooklyn, N. Y. 25.00
Lillian Bredes, Brooklyn, N. Y. * • z 25.00 
Juozas Judzint, Brooklyn, N. Y. 25.00
Mary Lazauskas, Hillside, N. J. 25.00

Anglijos Atstovybės Narys 
Lenkijoj Buvo Naciu Sėbras

Varšava. — Lenkų val
džia paskelbė, kad Lenkijos 
pilietis Charles Whitehead, 
anglų ambasados tarnąuto- 
jas Varšavoj, išdavinėjo na
ciams karo metu lenkus ko
vojusius prieš vokiečius. 
Būdamas vieno fabriko ve
dėju tada, jis persekiojo 
lenkus nenorinčius bendra
darbiaujant su naci ais. 
Whitehead paskutiniu laiku 
už tai areštuotas.

Amerika Duoda Chinijai Dar 
$30,000,000 Pašalpos

banking, Chinija.—Jung- 
tinės Valstijos paskyrė 
$30,000,000 naujos pašalpos 
Chinijai. Pasirašytoj sutar
ty j Chinijos valdžia sako, 
kad jinai “teisingai” skirs
tys gaunamus reikmenis — 
maistą,. drabužius, vaistus, 
trąšas ir kt.; taip pat žada 
leist amerikonam korespon
dentam laisvai tėmyti, kaip 
pašalpa bus dalinama. N. 
Y. Times korespondentas

FRANCI JOS KABINETAS 
ATMETE FAŠISTINIUS 
DE GAŪLLE’O PLANUS

Generolas de Gaulle Reikalauja Paleist Seimą, Paskelbt 
Naujus Rinkimus ir Fašistiniai Perdirbt Konstituciją .

Paryžius,1 spal. 28.— So
cialisto premjero Ramadie- 
ro ministrų kabinetas vien
balsiai atmetė, reakcinio ge
nerolo de Gaulle’o reika
lavimus pakeisti Francijos 
seimą, valdžią ir konstitu
ciją. Menama, kad seimas 
užgirs ministrų kabineto 
nutarimą. Ramadiero kabi
netas susideda iš socialise 
tų, klerikalų ir radikalų.

Paryžius. — Vadinamo 
francūzų “liaudies” sąskri- 
džio vadas generolas de

Indonezija Vėl Prašo 
Jungt. Tautas Sulaikyt 
Užpuolikus Holandus

Lake Success, N. Y.—In
donezijos atstovas L. N. 
Palar vėl prašė Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybą, 
kad taikytų holandus su In
donezijos respublikiečiais.4/ 
Nors Saugumo Taryba du 
sykiu ragino sustabdyt ka
ro veiksmus Indonezijoj iš 
abiejų pusių, bet holandų 
armija vis puola indonezus 
ir užiminėja naujas sritis. 
(Sovietų delegacija Jungti
nėse Tautose siūlė, kad ho- 
landai ir indonezai pasi
trauktų atgal iki tų pačių 
linijų, kuriose buvo šių me
tų pradžioje. Amerikos at
stovas atmetė siūlymą; sa
kė, tai būtų “skriauda” ho- 
landam.)

Chinijos Tautininkai Sakosi 
“Apstabdę” Komunistus

Shanghai, Chinija.— Aš- 
tuonios brigados chinų ko- 
munist. kariuomenes įsiver
žė į Yulin miestą, 100 mylių 
nuo Yenano, šiaurinėje Chi- 
nijoje.

Nanking. — Chinijos tau
tininkai skelbia, kad jie ap
stabdę komunistų ofensyvą 
Mandžurijoj ir atgriebę 
Tehwei. Tautininkai sakosi 
dabar darą ofensyvą iš’savo 
pusės prieš komunistus, ku
rie iš tolo visomis pusėmis 
apsupo ChaUgchuną, Man- 
džūrijos sostinę.

J. Tautų Komitetas Priėmė Rezo
liucijų prieš Karo Propagandą
Lake Success, N. Y. — 

Jungtinių Tautų seimo * po
litinis komitetas vienbal
siai priėjnė Australijos- 
Francijos - Kanados rezo
liuciją. Ši rezoliucija bend
rai smerkia karinę propa
gandą ir prašo kiekvieną 
Jungtinių tautų narį, kad 
visomis galimybėmis sklei
stų žinias ir raginimus pa
laikyti draugiškus santy
kius tarp įvairių šalių, 

spėja, kad jokios pašalpos 
negaus žmonės chinų komu
nistų užimtose vietose.
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Gaulle reikalavo paleisti e- 
samąjį seimą, kuo greičiau
siai paskelbti naujus rinki
mus, sudaryti naują (jo) 
valdžią ir pakeisti šalies 
konstituciją taip, kad jokia 
partija, girdi, neturėtų įta
kos darbininkų unijoms ir 
kapitalistų grupėms. Kartu 
de Gaulle ketino įvykdyti 
santarvę tarp kapitalistų ir 
darbininkų, o Francijos ko
munistus paskelbė “nefran- 
cūziška” partija. (De Gaul
le’o programa visai panaši 
į Hitlerio ir Mussolinio.)

GOVĖDA PUOLe PROF. 
KINGDONO MITINGĄ 
JERSEY CITY

Jersey City, N. J. — Go- 
vėda, pasivadinusi “karo 
veteranais ir unijistais”, 
mėgino įsiveržti į salę ir 
suardyti masinį susirinki
mą, kur kalbėjo demokratas 
profesorius Frank King
dom Jis kandidatuoja į 
Jungtinių Valstijų senato
rius. Policija atmušė puoli
kus nuo durų. Kingdon yra 
pažangus radijo komentato
rius ir laikraščiu kolumnis- 
tas.

WASHINGTONIšKIAI 
GĄSDINIMAI SOVIETAIS

Washington. — Tūli kon
greso nariai ir kiti politi
kieriai paskleidė gandus, 
kad Sovietai, girdi, “per 
mėnesį pasistatą po 45,000 
tankų ir rengiąsi pritaikyt 
visatinius (kosminius) spin
dulius karui.” O panaudo
jus visatinius spindulius, 
esą, išeitų daug kartų 
smarkesnė atomų bomba, 
negu amerikinė.

JAPONAI LAUKIA KARO 
PRIEŠ SOVIETUS

Tokio. — New Yorko He
rald Tribune koresponden
tas rašo, kad japonai visur, 
net kaimiškuose užkam
piuose, laukią Jungtinių 
Valstijų karo prieš Sovie
tus ir pasižadą išvien su 
amerikonais “mušt rusus.”

London. — Anglija laiko 
120,000 vyrų armiją Pales
tinoje prieš žydus.

“kiek tai leidžia konstituci
ja kiekvieno krašto,” pri
klausančio Jungt. Tautoms.

Už šią rezoliuciją balsavo 
ir Amerikos ir Sovietų at
stovai po to, kai buvo at
mesta sovietinė rezoliucija. 
Sovietai siūlė baustinai už
drausti visokią karinę pro
pagandą spaudoj ir įtarė y- 
pač Ameriką, Turkiją ir 
Graikiją, kaip karo kursty
tojus.

New York. — Dar pa
brango sviestas ir tūli ki

ti valgiai.
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Pelno Pasidalinimo Biofas
Prieš keletą metų Amerikoje buvo pradėta agitacija 

už įvedimą “pelno pasidalinimo” sistemos. Buvo tokių 
samdytojų, kurie tam sąjūdžiui pritarė, nes jie buvo įti
kinti, kad jų pelnam tas daug nepakenks. Darbininkai, 
sakė, gaudami dalį kompanijų pelno, nekels streikų, nuo
širdžiau ir ištikimiau dirbs. Samdytojams f pinigai su
grįš dvigubai. Atsirado ir tokių, kurie šitoje sistemoje 
jmatė išnykimą skirtumų tarpe darbininkų ir samdyto
jų, ištiesų, girdi, klasės išnyks, nes visi darbininkai jau
sis fabrikų savininkais ir dirbs kaip sau.

Viena iš kompanijų, kuri buvo įvedus “pelno dalinimo
si” sistemą, buvo General Electric kompanija. Dabar 
skaitome pranešimą, kad ji nutarė, po dvylikos metų iš
bandymo, “pelno pasidalinimą” panaikinti, kas liečia 
darbininkus.

Kame priežastis? Kodėl kompanija priėjo prie tokios 
išvados? .

Priežastis esanti tame, kad darbininkai neįkainuoją 
kompanijos geraširdiškumo ir už gaunamą pelno dalį 
neatidirbą. Todėl jie pelno nebegaus. Tačiau “pelno da
linimasis” paliekamas kompanijos viršininkams ir bo
sams. Tikėdamiesi, kad pabaigoje metų gaus geroką pri- 
dėčką, jie rūpestingiau ves kompanijos reikalus ir dau
giau spaus darbininkus prie darbo/

Jei kas sekė darbininkišką spaudą, tai žino, kad mes 
tuojau tada paneigėme visą “pelno dalinimosi” sistemą, 
kaipo dar vieną samdytojų apgavystę. Buvo nurodyta, 
kad tas nepanaikins klasių kovos ir neilgai teapgaus dar
bininkus. u

Dabar mūsų nuomonė pilnai išsipildė. Iš sykio darbi
ninkai, matyt, buvo susižavėję tuo samdytojų blofu ir 
jautėsi kompanijos “savininkais.” Bet greitai jie įsitiki
no, kad tai tiktai dar viena priemonė iš jų darbo išspaus
ti daugiau pelno. Jie susiorganizavo į kovingą CIO uni
ją ir stojo kovon už tikrą savo gyvenimo pagerinimą. 
General Electric kompanijos viešpačiai pamatė, kad 
jiems su apgavyste žaisti nebesiseka ir nebeapsipioka.

Taip reikia suprasti kompanijos paskelbimą, kad “pel
no dalinimasis” liekasi panaikintas dėl darbininkų ne
dėkingumo. ...

Girių Gaisrai
Gal niekad pirmiau Amerikoj nėra buvę tiek ir tokių 

baisių girių gaisrų, kokių turime šiuo tarpu. Daugiausia 
nukentėjo Maine valstija. Daug miškų supleškėjo, daug 
kaimų pavirto į pelenus, tūkstančiai žmonių tapo be
namiais. Spėjama, kad atsirado piktadarių, kurie vaikš
tinėja po miškus ir juos padeginėja.

Bet, aišku, dauguma gaisrų, kyla dėl neatsargumo su 
degtukais ir cigaretėmis. Per neatsargumą arba nepai
symą išmestas iš automobiliaus neužgesytas degtukas 
arba “surūkyta” cigaretė gali būti priežastimi didžiau
sio gaisro ir baisiausių nelaimių.

Kainų Kontrolės Sugrąžinimas
“Daily Worker” siūlo Kongreso speciališkai sesijai 

tuojau sugrąžinti kainų kontrolę ir numušti kainas. 
Laikraščio manymu, Kongresas turėtų panaikinti tak
sus visiems, kurie metinių įplaukų turi mažiau penkių 
tūkstančių dolerių. Taip pat Kongresas turi uždaryti 
maisto gembleriškas biržas ir apsaugoti kraštą nuo 
grūmojančios ekonominės krizės. <

Kas liečia Europą, tai “Daily Worker” reikalauja ten 
maistu šelpti žmones visų kraštų, nukentėjusių nuo ka
ro. Pagalba lygiai reikalinga Lenkijai ir Jugoslavijai, 
kaip Francūzijai ir Italijai.

Mikolaičiko Pabėgimas
Iš Varšavos praneša, kad iš Lenkijos pabėgo Miko- 

laičikas, dešinysis valstiečių partijos vadas. Šiuos žo
džius rašant dar nežinia, kur jis atsidurs. Jo laukiama 
Londone, bet spėjama, kad ten jo bus tik laikinas ir 
trumpas apsistojimas. Jis ketinąs pribūti Amerikon ir 
čia tarpe lenkų apsigyventi. Veikiausia jį yra užkVietę 
Amerikos Lenkų Kongreso reakcijonieriai.

Jei tai visa tiesa, tai tas tik parodo, kad Mikolaičiko 
politiniai griekai jį taip prislėgė, jog toliau Varšavoje 
pasilikti ir kalbėti valstiečių partijos vardu pasidarė ne
sveika, pavojinga.

Atrodo, kad Mikolaičiko pabėgimu turėtų būti visi pa
tenkinti. Lenkija apsidžiaugs, nes ji atsikratė bėdos. Mes 
gi tikrai galime džiaugtis, nes susilauksime dar vieno 
“Amerikos draugo.” Panašių draugų mes jau turime 
daug ir, matyt, susilauksime dar daugiau. Prieš kiek lai
ko pribuvo buvęs Vengrijos premjeras Nagy. Apie jį 
buvo smarkiai pabūbnyta komercinėje spaudoje, apsi
džiaugta, rūsčiai pasibarta ant naujosios Vengrijos ir 
staiga nutilta. Atvykęs jis pasigyrė išsprukęs iš Vengri
jos tik vienuose marškiniuose, bet tuojau čia įsigijo ke
leto desėtkų tūkstančių dolerių vertės dvarą.

Mikolaičikas irgi ne iš medžio iškritęs ir bėgo iš Len
kijos ne tuščiais kišeninis. Jam toji auksinė mintis neš
dintis nekilo staiga. Apie tai jis jau seniai dūmojo ir 
viskuo puikiausiai apsirūpino.

Į KAS KA RAŠO IR SAKO gs LAISVĖS VAJUS
GRIGAIČIO - ŠIMUČIO 
TARYBA YRA LABAI 
PIGI

Kai, kada net patys tary-' 
binės Lietuvos priešai pasi
sako vieni kitiems po kele
tą “karčios tiesosv žodžių. 
Štai tūlas Dr. M. J. Colney 
apžvalginėj a Amerikos Lie
tuvių* Tarybos (Grigaičio- 
Šimučio “korporacijos”) 
n u v e i k t uosius “didždar- 
bius.” Colney rašo “Am. 
Lietuvyj” (spal. 25 d.) ir 
jis šitaip savo kolegoms 
drožia:

Šių metų Spalio piėn. 3d. 
“Sandara” • n u s i s k u n d ė, 
kad . . . “Amerikos Lietuvių 
Tarybos išlaidos bėgyje vie
nų metų nesiekia nei 50,- 
000 dolerių. Tai palyginti 
ihaža suma tokiam milžiniš- 
kam darbui, sako “Sanda
ra.” Kyla klausimas, kokius 
milžiniškus darbus Taryba 
nuveikė tų vienų metų bėgy
je? Gal išpūsto Informacijų 
Biuro išlaikymas ir taip va
dinamo Informacinio Sulė
tino leidimas, kuris dažniau
sia talpina iš kitur, jau anks
čiau atspausdintas žinias, 
tai ar tas ' yra milžiniškas 
darbas? Kokius gi kitus 
misteriškus milžiniškus dar
bus Taryba atliko? Juk 50,- 
000 dolerių tai yra didelė 

■ suma ir už tokią sumą turėtų 
būti padaryta kas nors di
desnio, nes kitaip žmonėse 
kyla įtarimas ir nepasitenki
nimas. žinoma, kaip tos 
tūkstantinės lengvai ateina, 
taip jos lengvai ir išeina, 
bet žmonės, kurie dėjo savo 
slinkiai uždirbtus dolerius, 
nemato tų varlinamų milži
niškų darbų ir nesupranta, 
kur galėjo tiek daug pinigų 
dingti. Taip atrodo, kad 
Tarybos pareigūnams sveti
mu pinigų nėra gaila . . .

Colney paduoda pavyz
džių, kaip yra visuomenės 
pinigai dorojami Waterbu
ry je. Jo žodžiais:

štai, pavyzdžiui, mūsų ko
lonijoje Tarybos skyriaus 
pirmininkas p. A. A., kuris 
yra ALT egzekutyvo narys, 
kada tik vyko į Tarybos po
sėdžius Washingtone, visa
dos pareikalavo užmokesnio 
už keliones. Taip bėgyje 
vienų metų jau yra gavęs 
du kartu po 50 dolerių. Gi 
tai sužinojus p-nia A. D. 
taipgi pareikalavo jos ke
lionės išlaidas padengti, kas 
sudarė 35 dol. žinoma, sve
timais pinigais važinėti yra 
lengva, o po to dar save ap- 
sigarsina “pasišventusiais

patrijotais”. . . Jeigu kiek
vienam iš tarybininkų veikė
jų kelionės yra apmokamos 
iš surinktų aukų, jei visi po
sėdžiai ir suvažiavimai yra 
atlyginami iš žmonių suauko
tų pinigų, tai žinoma, kad 
“Sandara” teisingai nusi
skundžia, nes juk kiek gi tų 
visokių pareigūnų atsiranda, 
kurie nori’ nemokamai pasi
važinėti ir dar iš “patrijo- 
tizmo” biznį padaryti. Jei 
taip, tai 50,000 dolerių ti
krai yra “nedaug.” Ir ti
krai, jei jų “milžiniški dar
bai” ta prasme augs, tai ki
tais metais nei 100,000 dole
rių neužteks, padengti va
žinėjimo ir posėdžiavimo iš
laidų.

Kas toji “ponia A. D.’,’ 
kurią Colney mini savo ra- 
šinyj? Tai garsioji Alena 
D e v e n ienė (“Waterburio 
Alena”), kuri šiuo metu va
žinėjasi po Europą, kur ji 
nusidangino su evangelikų 
protekcija. Argi ne didelį 
“tautai darbą” ji atlieka, 
važinėdama po Europą? 
Beje, ar jūs manote, kad ji 
ten už savo kelionę ne pi
nigais, o guzikais moka? O 
jeigu ji moka pinigais, tai, 
manote, iš savo kišenės?!

Paskaitykime:
“Sandara” sako: “Jei pa

dalinti ($50,000) lygiomis I 
po mūsų išeiviją, tai kiekvic- j 
nai galvai, išeitų tik po į 
penktuką, bet nevisi priside
da.” žinoma, kad ne visi 
prisideda, ir kaipgi prisidėsi, 
kad iš vadovų nematyti pa

vyzdžio. Jie ne tik savo vei
klos neaukoja Lietuvai, bet 
jie dar už tai ir užmokėsi!j 
ima. Gi tos tūkstantinės ne- l 
gali sutirpti kaip svipstas pe- 
telnėjč, jos išeina. Toliau 
“Sandaroje” randame nusi
skundimą, kad . . . didesnė 
pusė išeivijos dar nebuvo pa
judinta ir įtraukta į tą di
delį darbą — Lietuvos iš
laisvinimą.” čia keistas pa
reiškimas, nes savo laiku 
Tarybą yra pareiškusi, kad 
ji vadovaujanti 90% visų 
Amerikos lietuvių, gi dabar 
pasidarė jau tik mažesnė 
pusė.~ Ką tuo norima su
graudinti? Kodėl taip tas 
nuošimtis sumažėjo ?

Colnio žiniai turime pasa
kyti, jog Taryba visuomet 
plepėdavo “visų Amerikos 
lietuvių” vardu. Dabar gi 
Sandara teigia, jog pusė 
Amerikos lietuvių net neži
no, kad tokis padaras, kaip 
Taryba, gyvuoja!

Colney baigia savo raši
nį šitaip:

“Skaudu matyti, kai iš 
žmonių sunkiai uždirbtų pi
nigų surinktų aukų, tūkstan
čiai eina kelionių, posėdžių 
ir algų apmokėjimams, bet 
ten, kur turėtų eiti, ir neina 
neina ten, kur aukotojai no
rėtų, kad jų pinigai eitų . . . 
Daugiau sąžinės ir pasišven
timo.”

Pasakysime ponui Col
ney: lengviau būtų galima 
išspausti iš akmens kraujo, 
negu iš tarybininkų sąžinės 
ir pasišventimo!

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

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

Gražus kontestantų surašąs:

K. & R. Žukauskas, Newark, N. J.........
Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J. ...
Brooklyn© Vajininkai ....................
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn..........
P. Pilėnas, Philadelphia ........................
P. J. Martin^ Pittsburgh, Pa........ . .........
Hartfordo Vajininkai • •.................... .
V. J. Stankus, Easton, Pa.......................
P. Beeis - F. Klaston, Great Neck, N. Y.
J. Bakšys, Worcester Mass. • •................
LLD 20 kp., Moterų Skyr., 

Binghamton ....... I.........
L. Bekešienč, Rochester ..........
A. Buivid, Dorchester ..............
S. Kuzmickas, Shenandoah .....
J. Balsys, Baltimore ...............

Tamošauskiene, W. Roxbury 
Ramanauskas, Minersville .. 
Šlajus, Chester, Pa............
Janulis, Detroit ................
Mockaitis-P.Baranauskas 
Bridgeport ... ,....................

A. P. Dambrauskas, Haverhill .
J. Bimba, Paterson ....................
K. Valaika, Cleveland, Ohio .....

Penkauskas, Ig. Chulada, 
Padgalskas, Mexico ..............

Punktai 
.. 1873 

. 1736 
. 1324 
• 1305 
.. 769 
.. 660 
... 549 
... 536 
... 435 
.. 420

H.

P.
M.

S.
V.

Itarti or dieciaif Ą vai Atsiliepė 
Kultūrinio Centro Reikalu
Spal. 24 d.' buvau nuvykęs 

į Hartford, Conn., pasitarti 
Kultūrinio Centro įsigijimo 
reikalu. Susirinko nemažas 
būrys draugų ir draugių; 
buvo atvykę keletas ir iš 
New Britaino.

Pasitarėme dėl vajaus, 
vedamo Kultūriniam Cent
rui įsigyti. Po neilgo prane
šimo, buvo duota keletas 
klausimų. Vėliau susirinku
sieji stojo pirkti Šerų.

Iš viso per vieną vakarą 
hartfordiečiai sudėjo $1,- 
244.00. Iš tos sumos $100 
buvo paskola, n kitkas vis
kas — pinigai už Šerus (ak
cijas) arba aukos!

Paskolų nei neprašiau; 
kadangi vajus dėl sukėlimo

kai Rich-AFL statybos amatų department© viršinir 
ard J. Gray ir Herbert Rivers pasikalba laike federa
cijos konvencijos.

Tuo tarpu Varšavoje Valstiečių Partijos patalpas, 
laikraštį ir vairą paėmė kairiojo sparno žmonės. Nuo 
dabar ir toji partija eis iš vien su Tėvynės Fronto Par
tijomis. Lenkija bus daug stipresnė, greičiau galės ap
sivalyti nuo fašistinių šiukšlių, pasekmįngiaū gales atsi
statyti sugriautus miestus ir kaimus. / I'

408
378
330
280
280
280
273
252
234

198
196
195
181

172

V. Kralikauskas, Lawrence 
S. Puidokas, Rumford, Me..........

K. Urban, Hudson ................
Šlekaitis, Scranton ..............
Kasperienė, Wilkes-Barre .... 
Taraška, Methuen ................
Anderson, Rochester ............
Tvarijonas, Detroit ..............
Navickas, Haverhill .............
Matachun, Paterson ..............
Stankevičius, Wilkes-Barre - 
Balsys, New London ..............
Cibulskienė, Nanticoke, Pa. 

J. Valley, New Britain, Conn.
Žukienė, Binghamton .........
Bemat, Los Angeles ...........
Slekienė, Gardner ..............
Baltutis, Chicago ..................

c.
p.
E.

P.
S.

j.
F.

H, 
A. 
M. 
P.

168
156
140
127
120
112
104
86
84
84
75
56
56

$75,000 eina prie pabaigos, 
todėl tenka daryti visą, kad 
daugiau Šerų pardavus. 
Hartfordiečiai tai suprato 
ir jie pirko Šerus.

Tenka pasakyti, kad jau 
pirmiau nemažas skaičius 
hartfordiečių įsigijo Lietu
vių Namo Bendrovės Šerų. 
Jie žadėjo pasidarbuoti at
eityj, įtraukiant Namo Ben- 
droven juo daugiau pažan
gių žmonių.

Galima drąsiai sakyti, 
kad hartfordiečiai serais 
sukels nemažiau $2.000.

Gaila, kad vienas veiklių 
draugų, Muleranka, tą va
karą buvo susirgęs — ligo
ninėje. Jo žmona man padė
jo surašinėti naujuosius šė- 
rininkus. Draugė Muleran- 
kienė prašė prisiųsti jai ši- 
rininkams įrašyti kvitų —ji 
žadėjo pasidarbuoti. Tą pa
tį padaryti žadėjo ir kiti 
draugai.
' Hartforde gyvena nema
žai gerų ląisviečių, susipra
tusių ir duosnių. Smagu su 
jais pasikalbėti ir darbuo
tis.

Beje, nemažai hartfordie
čių bus Meno Festivalyje, o 
tuomet jie iš arčiau susipa
žins ir su mūsų Kultūriniu 
Centru.

R. Mižara.

Parengimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:
Philadelphia, Pa.
Brooklynas
San Francisco, Cal.
Easton, Pa.
Methuen, Mass.
Washington, Pa.
Rochester, N. Y.
So. Boston, Mass.
Detroit, Mich.
Stamford, Conn.
Pittsburgh, Pa.
Seattle, Wash.
Cleveland, Ohio

$212.00 Chicago, Ill.
135.00 Waterbury, Conn.
37.00 | Paterson, N. J.
24.00
20.00
23.50
16.00
15.00
13.00
13.00
12.00
10.00

Hartford, Conn.
Binghamton, N. Y.
Worcester, Mass.
Shenandoah, Pa.
Great Neck N. Y.
Newark, N. J.
Wilkes-Barre, Pa.
Elizabeth, N. J.
Scranton, Pa.
Minersville, Pa.

8.00 
6.00 
6.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 

/2.00

1.00
Pirmadienį lankėsi K. Žukauskienė. Ji pridavė naują 

skaitytoją ir daugelį atnaujinimui, kuriuos ji ir jos sūnus 
Robertas gavo pasidarbuodamPper šeštadienį ir sekma
dienį. Dabar jiedu esą pirmoj vietoj.

Brooklyno punktai pakilo su Geo. Kuraičio pagalba. 
Jis pridavė naują prenumeratą.

Uoli veikėja, M. Svinkūnienė, iš Waterbury, Conn., 
prisiuntė naują prenumeratą ir pluoštą atnaujinimų. Ve
jasi prie pirmos vietos.

Iš Hartford, Conn., W. Brazauskas pasiuntė atnau
jinimų ir pranešė kad talkininku buvo J. Kazlauskas.

J. Navalinskienė, darbuojasi Moterų kuopos vardu, 
Binghamton, N. Y., prisiuntė atnaujinimų.

Sekami vajininkai prisiuntė atnaujinimų: A. Bui
vid, Dorchester, Mass., J. Bimba, Paterson, N. J., V. 
Padgalskas, Me. (prisiuntė J. Žilinskas), C. K. Urban, 
Hudson, Mass., E. Kasparienė, Wilkes-Barre, Pa., P. J. 
Anderson, Rochester, N. Y., P. Baltutis, Chicago, Ill.

Gavome gražų pluoštą aukų—sekamai:
Po $10: Joseph Severinas, Rochester, N. Y., Antanas 

Lakickas, Coaldale, Pa., Wm. Goodis, Utica, N. Y.
Po $5: LDS 4-ta Apskritis, (nuo konferencijos, pri

siuntė J. Žebrys), Cleveland, Ohio, Jurgis Daugėla, 
Richmond Hill, N. Y., Mr. & Mrs. Thomas, Maspeth,

Po $3: Kazys Degutis, Albany, N. Y., J. ir -O. Kalvaičiai, 
Maspeth, N. Y., J. Stankaitis, Woodhaven, N. Y., Juozas 
Jurgaitis, Union City, N. J., Pranas Jucis, Union City, 
N. J., S. Kvasevičius, Wilkes-Barre, Pa., K. Dzevečka, 
New York City, N. Y.

Po $2: Blanche Žilinskas, B’klyn, N. Y., K. Grybas,

M. Dapkus, Bristol, Conn., $1.
Dėkojame už aukas ir už gražų pasidarbavimą va- 

jininkams.
Laisvės Adm-cija.

ROCHESTER, N.Y
Iš Moterų Klubo Veikimo
Spalių 22 d. laikytame suvi

rinkime nutarta surengti pa- 
žmonį apvaikščiojimui 6 metų 
sukakties nuo susitvėrimo Mo
terų Klubo. Susirinkime daly
vavo daug draugių. Visos ener
gingai svarstė, kaip būtų ga
lima padaryti daugiau pelno, 
kurį skiriame darbininkų rei
kalams ir spaudai.

lapkričio (Nov.), Gedeminp 
svetainėje, 575 Joseph Ave.

Visi Rochesterio lietuviai, 
draugai ir draugės, maloniai

kviečiami dalyvauti šiame taip 
svarbiame parengime. Jūsų da
lyvavimas priduos mums dau
giau energijos ir darbo klasei 
paramos, kuri dar niekad nebu
vo taip reikalinga.

Fašizmas visur jau kelia sa
vo galvą, galanda peilius, kad 
tik greičiau įsmeigti darbo kla
sei į nugarą. Jam viskas jau 
raudonų celių daugiau už bal- 
kraują būt raudonu. Jeigu bus 
raudonų celių daugiau už bal
tas,. tai ir važiuok į. Washingto-

ną prisiekti, kad ne komunis
tas. Tie elementai nori mūsų 
garbingą demokratiją iš lais
vos šalies paversti fašistine.

Washington. — Ameriko
nų Užsieninės Politikos Są
junga smerkė “reakcinę a- 
merikonų karinę valdybą” 
pietinėj Korėjoj.

Washington. — “Drau
giškumo . Traukinys” va
žiuos skersai Amerikos, 
rinkdamas maistą alkaniem 
Europoj.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) —Tree., Spalių 29, 1947



me.
Tačiau

būtų, kad 
klubai (ten, 
dar kad jie 
kur jų rįė-

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka« 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

nių, kalnierių, pirštinių ir

M
*3

A įrodyk Karališkai, Jeigu 
Išgali, Su 26 Doleriai 

Algos Savaitei » <

Kas nors iš mums mielų, žmonių atida* 
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Gal niekas kitas taip, 
kaip jauna mergina - mo
teris neįvertins svarbą gro- kitko; kad pąti būtų išsi- 
žės, geros išvaizdos viską- maudžiusi du kart per die-

Kuri savo jaunystėje : na.
kentusi stoką gražnoms! Visa tai gražu. Tačiau 
priemonių to neatsimena! norėčiau matyti bosą ar bo- 
per visą amžių! Juk kar-i sienę taip gražiais su $26 
tais atrodydavo, kad nieko per savaitę! Nematysite, 
svarbesnio nėra pasaulyje Nei toji jų pakalike, kuri 
už tą suknelę, ploščiuką ar i merginoms 
net kokią smulkmeną.

Lai jos būna 
Kiekvienai mylimai merge
lei, išleidžiamai 
martes, esu palinkėjus 
visuomet pasilikt i 
maloni! Tačiau, kuomet! 
pamatau spaudoje pamoks
lą darbo mergelėms būti 
gražioms, puošniomis, kve
piančioms ir šypsančio- 
sioms, kad įtikti bosui, ma
ne sukrečia pasipiktinimas i 
vergiškumo r e i k a lavimu. i 
Reikalavimu to, kas negali-: 
ma didžiumos merginų da
bartinėmis algomis esama
jame pragyvenimo brangu
me. i
štai, Kas Joms Mokama
Tomis pačiomis dienomis, 

tame pačiame laikraštyje, 
kuris rašo grožės pamoks
lą, matau tokias joms pro
gas:

Dirbti banke mašininkė
mis, stenografėmis nuo $26 
iki $45.

Telefonistėmis, siuvėjo
mis, valytojomis nuo apie 
tiek pat mokesties.

Lengviems šapų darbams 
nuo $22 ir mažiau.

Didžiuma iš jų uždirbs ne 
daug daugiau ir po daug 
išdirbtų metų. Praėjusiuo
se bankų, telefonisčių ir ki
tu darbininkių streikuose 
matėme, kad tas neva mini
mum pasilieka ir maximum 
(didžiausia) alga tose vie
tose, kur nėra galingos, ge
rai vadovaujamos unijos ar
ba pačių darbininkų vie
ningumo. Matėme, kad po 
keliolikos metų 
merginos vis tebebuvo 
mažiausiosios algos.

O Išvaizdos Reikią 
Merginoms Tokios:

Ne bile kaip sutaisytų, 
bent du kart savaitėje iš
plautų plaukų;

Nesutrūkinėjusių nagų;
Nesulopytų, gražių (aiš

ku, nyloninių) ir tiesiausia 
dėvimų kojinių;

tą bosui įtiki
mo pamokslą išrėžė, negy- 

gražios! vena su $26.
i Merginai lėšuos apie du 

į jauna-1 ^0]erjus per dieną maistas, 
. i jeigu jai tenka jis gauti val

gi a/a n | gykjose. g jr tai dar ne kas 
dieną gaus reikalingiausių 
7-nių maisto produktų pilną 
kvotą. Liks $12. Ji mokės 
apie $ū per savaitę už kam
barį. Bet lai pasako kas 
nors, kur ji galėtų gauti 

į už tą sumą tokį,, kuriame 
įgalėtų kas dieną taškytis 
su dviem maudynėmis; kas 
dieną plautis ir prosytis 
apatinius; kas dvi trys die
nos plautis plaukus?

Daleidus, kad už 5 dole
rius šiais laikais ji gautų 
tuos visus patogumus, kas 
labai abejotina, jai dar lik
tų $7 viskam kitam. O dar 
jos tų $7 laukia taksai nuo 
pajamų, važiuotė, 
saugumo, unijos, 
nei ir bažnyčiai duoklės. 
Dar reikia tam gražiajam 
susišukavimui ir kitoms 
graznoms. O kur jos savi
švieta ir pasilinksminimas? 
Ėur drabužiai, be kurių juk 
graži nebūsi?

Aišku, kad milionai dar
bininkių lėlėmis ‘ negalės 
tapti, neigi bosams milionų 
lėliu reikia. Jiems reikia jų 
darbo ir iš to pelno. Gi dar
bininkėms reikia už vis la
biausia mokėti savo darbą, 
pažinti savo teises ir mokė
ti jas apginti, gerai uždirb
ti. Tad, ^mano linkėjimas 
yra:

Būk švari, tvarki ir gra
ži, bet pradėk nuo galvos

4 į
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Pažvelgus į žemėlapi tikriausia pamanytumėt, jog 
čia eina kalba apie mūsų sali, kai čia visas dalykas su
kasi anie sijonus. Susibūrusios į United Skirts yf Ame
rica, šios losangelietės paskelbė kovą ilgiems sijonams 
ir čia rodo laiškus, gautus iš visos šalies, kuriuose pri
tariama jų vedamai kampanijai.

PHILADELPHIA, PA
Phila. Lietuvių Moterų Klu

bas atlaikė susirinkimą spalių 
16 d., 735 Fairmount Ave. 
Nors narių atsilankė ne dau
giausia, bet dalyvavusios drau
gės visos ėmė balsą svarstyme 
mūšų klubo reikalų.

P. Valantienei pasidarbavus, 
prisirašė dvi naujos narės prie 
klubo, Elizabeth Macenas ir 
Anna Guokas. Abi draugės yra 
plačiai žinomos mūsų klubie- 
tėm ir manau, .kad draugės 
taps klubo aktyvėmis narėmis 
ateityje.

Delegatė i centralinį LLD 
Moterų Komitetą drg. Merkie
nė pranešė dalyvavus komiteto 
posėdyje, Brooklyne. Išda
vė gražų raportą. Apart tų vi
sų pranešimų, ji reiškė pagei
davimą, kad moterų klubai pri
klausytų prie centralinio komi
teto, pasimokėdami klubo duok
les $2 metams. Klubas sutiko 
priklausyti.

Nutarėm pasveikinti Lietu
vių Meno Festivalį su $10 nuo 
klubo ir šios draugės prisidė
jo: Marijona Ramanauskienė 
$5. Po $1: V. Paliepienė, B. 
Kavalchuk, A. Pauliukaitienė, 
A. Merkienė, J. Šimkienė, A. 
žalnieraitienė, H. Mattis, P. 
Walantiene.

Sirgo draugė T. šaulinskie-
vidaus pirmiausia, skaityk nė, klubo narė. Ją lankė drau- 
darbininkišką spaudą ir I gės žalnieraitienė ir Merkienė 
daug galvok. Paskui užaš- ' 
trink savo darbo už geres
nę ateitį įrankius — uniją, 
masinę organizaciją. Liku
sius gražylus susidėk ant 
savęs iš viršaus tam, kad 
geriau įtiktum savo unijis- 
tams ir kitiems draugams 
ir daugiau nuo jų talkos 
gautum darbe už savo ir jų 
šviesesnę ateitį.*

M-tė.

socialio 
pašalpi-

k vie-Avė. Visi ir visos [esate 
čiami ateiti ir syk i tj su mumis 
dalyvauti. Taipgi po vakarie
nės turėsime gerą muziką. My
lintieji šokius galėsite pasišok
ti, smagiai laiką praleisti, taip 
kaip ir visados būdavot paten
kinti moterų klubo; parengi
mais.

Tą pačią dieną, 2£j d. lapkri
čio, 2 valandą po Ipietų, LLD 
l()-ta kuopa rengia prakal
bas, 735 Fairmoūnt Ave
nue. Turėsime gerą prakalbi- 
ninką iš Brooklyn, N. Y. Taip
gi dainuos Lyros Choras, kuris 
jau yra gerai prąsimokinęs. 
Tad visi ir visos esate kviečia
mi ateiti išgirsti kalbėtoją ir 
pasiklausyti choro gražių- dai
nų.

JOHANNA ,' I

Ar Lietuvės Moterys Privalo 
Dalyvauti Valdiškosiose 
Rinkimų Kampanijose

kas ta tikroji meilė, iš kur 
ji paeina.

Ponia Veys sako, jog ly
ties meilė — aukščiausioji 
meilės rūšis. Tai yra meilė, 
kuri traukia vyrą prie mo
ters ir moterį prie vyro, jei 
tik 
vien paprastas draugišku
mas.

tas traukimas nėra
Ruduo, artinasi valdiški 

rinkimai veik kiekvienoje 
valstybėje. Valdžios tūli 
valdininkai perbalsuojami, 
perkeičiami arba paliekami 
tolesnei tarnystei pagal bal
suotojų viršinantį skaitlių.

Šiemetiniai yra į vietines 
miestų, miestelių ir kaimų 
valdvietes rinkimai.

Jungtinių Valstybių kon
stitucija teikia valią-teisę 
kiekvienam piliečiui ir pi
lietei dalyvauti kaip nomi
nacijose kapdidatų, taip ir 
rinkime jų į valdvietes. Nė
ra nustatyta, kurioje parti
joje turi priklausyti neigi 
už kuriuos kandidatus bal
suoti.

Paėmęs visų užsiregistra
vusių kandidatų sąrašą pa
sirenki, kurie, tau atrodo, 
tinkamiausiai galės išpildy
ti piliečių reikalavimus, ir 
balsuok. Tavo balsas tiek 
pat svers visuotinoje skait
linėje, kaip ir paties prezi
dento arba kito kurio bal
suotojo, tad nemanyk, kad 
tavo balsas neturės svarbos, 
balsuosi arba ne.

i

Tik dėl to vieno — savo 
balsavimo teisės — ir buvo 
ilgus laikus kovota už pa
prastųjų baltųjų žmonių, 
vėliau už juodųjų-negrų, o 
dar vėliau už moterų bal
savimo teises.

Kiekvienoje tų kovų bu
vo visokių argumentų už ir 
prieš tą balsavimo teisę. Ir 
visgi, per daug erškėčiuotų 
žygių-kovų, inkriminacijų, 
drausmių, kaip nuo svie
tiškų, taip nuo dvasiškų ži
novų, teisė buvo iškovota.

Mes, lietuvės, irgi kartu 
su kitų tautų moterimis ko
vojome už teisę balsuoti. 
Sakėme propagandines kal
bas, rašėme į spaudą toje 
kryptyje, dalinome litera
tūrą, rengėme įvairiausias 
sueigas, pikietavome Baltą
jį Namą, sėdome kaipo 
areštantės už kovos meto
das į kalėjimus, bado strei
ką, etc. Pačiuose kalėji
muose vedėme propagandą, 
veikėme į kandidatus pirm 
rinkimų, kad viešai pasisa
kytų, kur stovi tame klausi
me ir kvietėm juos kalbėti 
iminioms kiekvienoje progo
je

Galiau, mūsų kova liko 7 v
išlaimėta.

Gavome su balso teise ir 
lygią teisę būti kandidatė
mis į valdvietes ir daug ki
tokių teisių, lygybių val
džios statute. Ir kandidatės 
tapo išrinktos į centrales 
įstaigas Washingtone, į 
valstybių aukščiausias vald
vietes, kaip ir vietines.

Tos, kurios toje kovoje 
nedalyvavo, visai lengvai 
žiūri į pasekmes tų kovų. 
Jos mano, kad nesvarbu, ar 
balsuos, ar nebalsuos per 
rinkimus.

Jeigu buvo kovota ir iš
kovota balsavimo, lygybės 
teisės, tai turimą jomis ir 
naudotis. Ypatingai šian
dien, kuomet visas pasaulis 
dega lenktynėse tarp de
mokratijos su pažanga ir 
reakcijos su vergove, būki
me dėkingos turinčios tas 
teises. Eikime balsuoti visi, 
kaip vyrai darbininkai balti 
ir juodi, taip ir moterys;

kaip čia gimusios, taip at
eivės pilietės.

Patogiausia' 
mūsų esamieji 
kur jie yra ir 
susitvertų ten, 
ra) imtų rimtai, gvildenti 
politinius klausimus. Kad 
balsuojant mes suprastume 
tuos dalykus, kurie tuomet 
svarbūs. Kad žinotume, kur 
link jie veda ir pažintume 
savo kandidatus taip, kad 
žinotume, ar jie sugebės iš
vesti reikalus tinkama va
ga visų gerovei.

Perdaug Perskyrų

Toji meilė visuomet 
gimsta iš lyties pajautimo. 
Vyras įsimyli į moters iš
vaizdą: veidą, krūtinę, bal-

Tačiau lytiškų geidulių 
žmogus gali turėti be jo
kios meilės; ir antraip, ga
li būti meilė be lytiškų gei
dulių. Bet tai bus jau visai 
kitokia meilės rūšis. Tai bus 
daugiausia draugiškumas, 
negu meilė. Vyras gali 
draugauti su mergina nuo 
pat mažens. Jie gali viens 
kitam labai simpatizuoti ir 
gerbti viens kitą, bet tikro
ji meilė tarp jų pražydės tik 
tada, kada lytiškas patrau
kimas atsiras. Ir jei tokios . 
poros apsiveda, visada bū
na laimingos.

Aišku, ponia Veys nieko 
nemini apie priežastis per
skyroms iš nebuvimo buto, 
darbo ir žmoniškų uždar
bių, saugumo, neigi karo ir 
pokarinės nenormalės pa
dėties sudarytojo bendro 

■ nervingumo. Bent viena iš 
i tu, o ne karta kelios susi- - 

4. 7 t
E. Veys apie dėjusios tokios kliūtys sa

Dar kiek metų atgal, jei
gu pora persiskirdavo, j ją 
žmonės žiūrėdavo lyg į ko
kią keistenybę. Bet per ke
letą pastarųjų metų persky
ros taip padaugėjo, kad 
kiekviename mieste viena 
savaite įvyksta po kelias. 
Kodėl perskyrų skaičius 
taip padaugėjo, tą proble-1 
ma sunku išrišti .

Tūla Mrs. 
perskyras rašo šitaip žur
nale Vogue:

Į persiskyrėlius mes ne
turime žiūrėti kaip į kokius 
prasikaltėlius, bet ir netu
rime jų sekti. Gyvenimas 
yra sunki problema. Šeimy
ninį gyvenimą vesti turi bū
ti tiek gabus, kiek laivo ka- 
pitonąs. Laivo kapitonas 
turi .saugoti kelią, nes tik 
biskį vairą suktelėjus, tuo
jau jis pradės eiti kitu ke-! 
liu, katruo eidamas gali pa
skęsti. Taip pat ir mūsų gy
venimas.

Anot Mrs. Veys, dauge- j 
lis iš mūsų vedasi visai be j 
apgalvojimo. Bet jeigu mo-,* 
teris nori rimto gyvenimo, 
niekados nepatartina tekė
ti už vyro, katras jau yra 
išbraidęs visus gyvenimo 
smagumų sūkurius. Tokiam 
vyreliui niekados neįtiksi, 
nors moteris būtų visoke
riopai gabi.

Taip pat ir vyrams nepa-' 
tartina vesti tokias moteris, 
sako Mrs. Veys, katros daž
nai perdaug laisvai švaisto
si apie vyrus. Tokios mote
rys, ar tai merginos, nie
kam nėra ištikimos, nei vy- 

brui, nei meilužiui. Bet pa
prastai, trumpais apgalvoji
mais, daugumas vyrų jas 
pamyli ir apsiveda, bet jų 
gyvenimo laimė daugiau
siai baigiasi divorsu.

Toliau rašėja sako: Da
bar daugiausiai poros tuo
kiasi ne iš meilės, arba be 
tikrosios meilės, bet viso
kiais bizniškais sumeti
mais. Mergina teka už vy
ro, katras galėtų būti jos 
motinai tėvas, bet ji eina 
už jo, nes jis turtingas. To
kios poros vedasi tik ra- 
mindamiesi vilčia, kad mei
lė atsiras vėliau. Jei jų šei
myninis gyvenimas einasi 
gerai, tai dar gyvena, bet 
pasitaikius kokių nepasise
kimų, tokios porelės greit 
atsiskiria.

Šiais laikais mažai besi- 
Čia skaitytojui parūpės,

vo sunkumais nuslegia mei
le, v

Palangos Birute.

Worcester. Mass.

Taip Priimta

$
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Klubo Korįsp.
P. Valantienė.

išdirbio
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Ar žinote, kad Laisvės 
Koncertas įvyks lapkričio- 
Nov. 9-tą? Jis bus Labor 
Lyceum, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Mažiausia įverti 
tas “kritikas,” kuri 
vaidinimo ar koncerno ap
link jį sėdintiems pasakoja 
savo

ir suteikė ligonei dovanėlę nuo 
klubo, kaip kad yra mūsų tari
mas. Pranešė, kad draugė Jau 
veik sveika. Mes, klubietės, tuo- 
mi džiaugiamės ii* lauksime d. 
T. šaulinskienės klube ir vėl 
darbuojantis, kaip ir pirmiau 
darbavosi.

Parengimo komisija pranešė, 
kad jau veik viską turi priruo- 
šusios kalakutų vakarienei. 
Įvyks lapkričio (Nov.) 23-čią, 
5 vai. vakaro, 735 Fairmount

N.Joan Murray iŠ Harrison, 
’., laimėjusi Miss Stardust 
1947 titulą, $500 ir metinį

obuolius, jeigu kas tam neturi 
tinkamo skiepo. Tik svogūnus 
reikia pakabinti. Jie goriausia 
laikosi ore.

Tankiai, vienoje vietoje užau
gę burokai galima ■ iki kieto 
gruodo palikti toje pačioje vie
toje, kur augo, sausais lapais 
ar kuo pridengtus, jeigu žemė 
toje vietoje sausa, nėra pavo
jaus supūdyti. N. G.

' Chorui ar solistams 
giedojus tautos giesmę 
le kurios tautos himną), ne
plojame, kaip kad‘ neploja
me maldai, nors ji būtų gra
žiausia atlikta visoje pro
gramoje. ;

Kultūringose tautose blo
gai žiūri (tikriau tariant, 
teatre ar salėje nelaikytų) 
į tuos, kurie atėję įl koncer
tą, teatrą ar susirinkimą 
laike programos tarpusavy
je šnekučiuojasi, juokauja. 
Mandagieji net sėdynės ne
ieško be pertraukos dainos, 
muzikos ar vaidybęs akto. 
Turin tieji pasikalbėjimų, 
gerai auklėti žmonės išei
na už durų, kad nekankin
tų norinčiuosius 
programą.

Jau netenka aiškinti, kad kai
nos pakilusios ir kad jos kils, 
kol šeimininkės ir visi skriau
džiamieji perkeltomis į dausas 
kainomis neįsakys kainų keli- 
kams sustoti.

Turintiesiems savo daržus dėl 
to verta išsaugoti kiekvieną už
augintą vaisių nuo sunykimo 
šalnoje. Nesilaikančias ilgai ža
liavas sukenuoti, vaisius,
riems neištenkam stiklinių ke- 
navimui, sudžiovinti.

Bulvės, morkos, visokie kiti 
šakniav'aisiai ir net lapuočiai— 
kopūstai, celeriai ir tūli kiti lai
kosi šviežiais ilgiausia sudėti į 
kapčius dėmėje, kaip Lietuvoje 
sudėdavom bulves. Į kapčius 
galima sudėti net žieminius

šeši asmenys, vienos Cle
menti šeimos nariai, tapo ap
versti su mašina jų auto su
sidūrus su kita prie Pearl ir 
Beekman Sts., New Yorke. 
Juos iš mašinos išliuosavo po
licija atplėšusi duris, kurios 
nuo smūgio nebeatšidarė. Vi
si išliko veik nepažeisti. Jų 
laimė, kad mašina neužsidege.

Rūkymas dabar priimta. 
Didelė dalis žmonių tapo 
pavergta šio gerai išgarsin
to biznio — iš karto rūko
me, jog tas atrodo iš
ga (pagal garsinimį), pas
kui dėl to, kad įpratome. 
Vis viena reikalaujama tam 
tikrose vietose nerūkyti, 
rūkantysis gali išeini pasi
rūkyti, bet nerūkantysis 
ten negali nebūti.

Mandagus žmogus nerū
ko ten, kur užrašu ar žo
džiu prašoma nerū] 
nežinotuose vietose, 
klausia.

VIEŠA PADĖKA
Draugai, kaimynai ir orga

nizacijų nariai, priimkite mū
sų gilią ir širdingą padėką, 
kurie teikėte pagalbą ir šir
dingą užuojautą laiko skau
džios nelaimės — mirties Fra- 
no Balčiūno, mano mylimo vy
ro ir mūsų mylimo tėvo. Di
delis ačiū visiems, kurie sutei
kė gėlių vainikus.

Velionio Frano Balčiūno 
ŠeimJ.

9054
SIZES 

11—17

aomcE

SKIRT
PIECE- 1

formaDryžinės suknelės 
9054, taikoma smulkios figū
ros merginoms-moterims, gau-. 
narna 11 iki 17 dydžio.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Treč., Spalių 29, 1947



PASKUTINIS CARAS
-10.4-47— (Istorine Apysaka) ★ -22—

Parašė Justas Paleckis

(Tąsa)
•Sergiejus, kaip Maskvos gen.-gubernato- 
rius, vienas pirmųjų sužinojo apie Cho- 
dinkos katastrofą. Tačiau jis tuo mo
mentu buvo užimtas savo buvusio- 
Preobražensko gvardijos pulko karinin
kų fotografavimu.

— Tegul pasispaudo, kad žinotų caro 
dovaną ne lengvai gavę! — pajuokavo 
jis ir fotografavo toliau nesijaudinda
mas. '

Rūmų ministerijos atstovai aiškinosi, 
kad jie tik organizavo dovanų dalinimą 
liaudžiai, bet atsakomybę už tvarką aik
štėj neša Maskvos pųlicija.

Tad teko spręsti klausimą, ar atsako
mybėn turi būti patrauktas Maskvos ge
neralgubernatorius did. kunigaikštis 
Sergiejus, ar rūmų ministeris grafas 
Voroncovas-Daškovas? Abi pusės teisi
nosi ir kaltino viena kitą, t

Ginčui tarp šių dviejų galybių išsprę
sti buvo paskirtas teisingumo ministeris 
Muravjovas. Jis liepė ištirti visas įvykio 
aplinkybes ir viską užprotokoluoti. Ta
čiau patį svarbiausią kaltininką jis su
maniai apėjo nepalietęs. Ne veltui jis į 
savo aukštąsias pareigas pateko J dėka 
caro giminaičio did. kunigaikščio Sergie- 
jaus palankumui. Prieš paskiriant mi- 
nisteriu, Muravjovas buvo Maskvos teis
mo rūmų pirmininkas, taigi artimas 
Sergiejui žmogus. Žinoma, varnas var
nui .akies neiškapos, ir visiems buvo aiš
ku, kad Muravjovui tardant, did. kuni
gaikštis Sergiejus išeis švarutėlis ir bal
tutėlis. Taip ir įvyko.

Tačiau ir rūmų ministeris grafas Vo
roncovas-Daškovas, kuris buvo įtakingas 
dar Aleksandro III laikais, nenorėjo nu
sileisti ir kaltės prisiimti. Dėka jo užta
rėjos carienės motinos Marijos Feodo- 
rovnos rūpesčiui bylą prasidėjo iš nau
jo. Dabar vyriausiuoju teisėju buvo pas
kirtas vyriausias vainikavimosi iškilmių 
ceremonijmeisteris ir buvęs teisingumo 
ministeris grafas Palenas. Naujo tardy
mo daviniais pasirėmęs, Palenas įrodinė
jo, kad Chodinkos katastrofoj daugiau-' 
šia kalta Maskvos policija, o ypač polic
meisteris Vlasovskis. Be to, jis išsireiškė, 
kad didieji kunigaikščiai, apskritai, nie
kur nesugebą tvarkos apsaugoti. Tuo jis 
sukėlė prieš save visus didžiuosius kuni
gaikščius ir nusipelnė paties caro nema
lonę. Visi trys Sergiejaus broliai, didieji 
kunigaikščiai Vladimiras, Aleksiejus ir 
PoVilas, atvyko pas Nikalojų su atsista
tydinimo pareiškimais ir prigrasino, kad 
visi didieji kunigaikščiai pasitrauks iš 
jų. užimamų vietų, jei Sergiejus bus nu
baustas. Valstybės gerovės atžvilgiu žiū
rint, tai būtų naudingiausias žygis, ko
kį galėtų padaryti didieji kunigaikščiai, 
nes jie savo tarnyba darė tik žalą. Patys, 
aukštas vietas užėmę ne savo gabumų 
dėka, bet dėl aukštos giminystės, jie į 
kitas aukštas vietas sodino* ne tuos, ku
rie buvo jų nusipelnę savų gabumais, bet 
tuos, kurie jiems buvo asmeniškai arti
mesni, mokėjo pataikauti, .prisilaižyti. 
Ryškiausias tokio “didžiakunigaikštiš- 
ko” šeįmininkavimo pavyzdis buvo gene
rolo - admirolo Aleksiejaus žinyboj — 
karo laivyne. Reikėjo .baisios Cusimos 
katastrofos, kad to caro dėdės šeiminin- 

’ kavimo vaisiai paaiškėtų ir jį pašalintų.
Bet Nikalojus II buvo ne iš tų žmo

nių,* kurie galėtų vardąn teisybės eiti 
prieš savo dėdę ir svainį. O didkuni- 
gaikštiški dėdės, kurie neseniai nė pykte
lėti nedrįsdavo prieš tėvą Aleksandrą 
III, dabar jam taip smarkiai grasino. Ką 
gi jis daiys be tų savo artimiausių ir iš
tikimiausių patarėjų! Be to, jis pats su 
žmona ir dukra neseniai viešėjo ramia
jame, Sergiejaus dvare, kaip čia jam da
ryti nesmagumus? Kebli padėtis! Čia dė
dės grasina, o iš kitos pusės motina gina 
grafą Voroncovą-Daškovą! Reikėjo rasti 
išeitį, kad ir vieni ir kiti nesišiauštų.

Išeitį surado — katastrofos kaltinin
ku buvo pripažintas Maskvos policmeis
teris Vlasovskis. Jam pasiūlė pasitrauk
ti iš pareigų. Bet kadangi Vlasovskis nu
kentėjo už Sergiejų, šis pasirūpino, kad 
už ypatingus nuopelnus, jam būtų su
teikta'pašalpa. Svarbiausiu Vlasovskio- 
nuopelnu, žinoma, buvo laikoma tai, kad 
vainikavimas praėjo be jokių pasikėši-
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nimų prieš caro asmenį. O bijoti buvo 
pagrindo, nes 1895 m. buvo susektas 
Rasputino studentų teroristų ratelis, ku
ris projektavęs pasikėsinimą prieš carą 
per vainikavimą. Tiesa, buvo ir daugiau 
gandų apie teroristų sąmokslus, bet jų 
daugumą skleidė patys saugumo orga
nai savo nuopelnams iškelti. Maskvoj 
per vainikavimo iškilmes buvo pasakoja
ma, kad prieš carui atvažiuojant, Vla
sovskis sušaukęs Maskvos kišenvagius ir 

.pasiūlęs jiems sekti, ar neturi kas kiše
nėj revolverio, o už tai vogti jie gali 
kiek tik norėdami. Taigi, už Chodinkos 
katastrofą paleistasis iš tarnybos, o už 
nuopelnus gavęs 200,000 rublių “pašal
pos,” Vlasovskis nesijautė labai nu
skriaustas. Vikrusis Muravjovas, ku
riam didysis kunigaikštis Sergiejus bu
vo dėkingas už uolų gynimą, padarė pui
kią karjerą. O grafas Palenas neteko ca
ro ir jo dėdžių malonės, ii’ jam teko grįž
ti ūkininkauti į savo dvarą Kuržemy.

Taip baigėsi šiurpiosios Chodinkos ka
tastrofos byla viršūnėse. Bet ne taip len
gvai buvo ją baigti apačioj. Caro ištei
sintojo Sergiejaus liaudis' neišteisino ir 
vadino jį svarbiausiu kaltininku. Po vai
nikavimo iškilmių Sergiejui grįžtant į 
Maskvą, Maskvos gatvėse buvo išlipinti 
plakatai, kuriuose jis buvo pavadintas 
“Chodinskij carj” — “Chodinkos caras.” 
Ir kai po 9 metų teroristo Kaliajevo 
bomba į šmotelius sudraskė didžiojo ku
nigaikščio Sergiejaus kūną, žmonės kal
bėjo: “Chodinkos carą susprogdino.”

Sunki diena Nikalojūi. Vienas po kito 
apsėdo jį pranešimais ir įvairiais reika
lais. Ne gana, kad vargino jį finansų 
reikalų ministeris Vitte pinigų reformos 
reikalu, bet teko priimti dar keletą gene
rolų, pagaliau dar būtinai pasikalbėti 
norėjo Pobedonoscevas. Jis jautėsi be
veik apkvaišęs, kai atleido Pobedenosce- 
vą, ir skubėjo į sodą pasivaikščioti su sa
vo mėgiamais šunimis. Kaip vaikas bė
giojo jis mėtydamas pagalį, kurį šunys 
gaudė ir jam nešė. Taip bebėgiodamas 
jis netikėtai sutiko žmonos seserį Ellą, 
kuri buvo atvykusi carienės aplankyti.

— Niki, man Aliks pasakoja, kad tu 
šiandien visai nesirodai, į popierius įsi
knisęs ir begalę žmonių priiminėdamas. 
Negražu taip savo šeimyną užmiršti! — 
juokaudama barė jį Ella. — Ar nebūtų 
geriau tau turėti asmens sekretorių? 
Sako, tu ir laiškus pats užlakuojąs — ai* 
tai caro darbas! Juk taip tu greit pasi
baigsi. Aliks laukia tavęs pusryčių.

— O sakyk, ar gražu taip bartis dar 
gerai nepasisveikinus? — juokavo Ni
kalojus, nukreipdamas kalbą kita vaga.

Priminimas apie sekretorių jam ne
buvo malonus. Ella buvo nebe pirmoji, 
kuri jam priminė apie reikalą turėti se
kretorių. Ir carienė turi asmenišką sek
retorių, bet caras jo neturi, nors paties 
techniško darbo būtų gal dviem ir trim 
žmonėm, jei viską gerai tvarkyti. Tačiau 
Nikalojus laikėsi tėvo tradicijos ir apsi
ėjo be sekretoriaus. Kaip dabar jis gali 
patikėti savo' mintis svetimam žmogui) 
kuris galėtų pamažu daryti jam tam tik
ros-įtakos? ĮMe, vienvaldis caras turi bū
ti vienas ir tik savo sąžinės patariamas 
spręsti visus reikalus, nes per jo paties 
asmenį tegali apsireiškti Dievo vūlia. Tą 
caro įsitikinimą uoliai parėmė ir rūmų 
ministeris grafas Voroncovas-Daškovas, 
kuris ųenorėjo turėti jokių tarpininkų 
tarp caro ir savęs. Jokiai svetimai įtakai 
caras neturi pasiduoti!

Įėjęs į kambarį, Nikalojus pamatė, 
kad Aleksandra skubiai uždengė kažkokį 
piešinį.

— Aa, paslaptys! Aliks,
viena akim pažvelgti į tavo naują kūri
nį? — paklausė jis. ,

— Ne, ne ... dar jis nebaigtas ... ka
da nors parodysiu.

Bet Nikalojus jau turėjo rankose pie
šinį. Jis žinojo, kad Aleksandrai malo
nus susidomėjimas jos piešiniais ir kari
katūromis, tad nemanė įžeisiąs. Bet kas 
čia? Aukštoj Vaikiškoj kėdėj sėdi jis 
pats, Nikalojus, atvaizduotas mažu kū
dikiu, caro mantija apsiaustas, su vaini
ku ant galvos ir su čiulptuku burnoj.

(Bus daugiau)

ar galima

Į ’ '

Atsiminimai iš Praeities
(Tąsa)

Tais laikais visiems aukštes
nių mokyklų studentams, kaip 
Ukmergėj, taip ir Vilniuje, lai
ke cariškų švenčių, liepdavo su
sirinkti į mokyklą, nors pamo
kų ir nebūdavo, ir iš teiĮi visus 
varydavo į cerkvę ant pamal
dų. Varydavo visus, be skirtu
mo tikėjimo, išskiriant žydus, 
kuriems liepdavo tokiomis die
nomis visai neiti į mokyklą. Ro
dosi, pradžioje 1898 m. Mintau
jos gimnazijoje iškilo skanda
las. Visi katalikai ir liuterio- 
nai atsisakė eiti į cerkvę. Buvo 
ir areštų, bet tas skauda as nu
aidėjo po visą Lietuvą, , Latvi
ją ir Lenkiją žaibo greitumu ir 
rado didelio pritarimo tarp 
žmonių, ir prasidėjo ton kryp
ti n agitacija. Pasekmėj buvo 
tokios, kad nekurtos mokyklos 
nustojo varyti savo studentus 
cerkvėn, o kitos dar varė.

Vasarą, per vakacijas, aš su
tinku seseris Povickaites ir-jos 
plačiai man kalba apie tai, kad 
mes, katalikai mokiniai, turi
me susitarti ir neiti į cerkvę. 
Kunigai slaptai taip pat agi
tuoja. Ruduo, 1898 m. Aš jau 
ir vėl mokykloje. Vieną dieną 
ateinu į mokyklą, kaip ir šim
tas kitų mokinių. Mokinamos 
su pertrauka porą valandų. 
Staiga pašaukė mūsų mokyto
ją ii' mūsų klasė palieka be 
mokytojo. Na, ir paįra tjvarka, 
—klegėsis, bildėjimas . J. Už 
kokios 10 minutų ateina inspek
torius ir pareiškia, su dideliu 
nuliūdimu, kad atėjo laba} liūd
na žinia, jog numirė card bro
lis Georgy Aleksandroviič ir 
kad šiandieną daugiau pamokų 
nebus, o bus gedulingos pamal
dos čia pat, didžiojoje Salėję, 
taip greitai, kaip tik sale bus 
prirengta tam tikslui. O tuo 
tarpu mes esame laisvi nuo pa
moku. bet turime užsilaikyti ra- 
miai, kaip pridera tokioje “ne
laimėje.” Laukiame. Prasideda 
agitacija, kad kaip tik prasi
dės pamaldos, kad katalikai, ku
rių buvo 80 nuoš. didžiumą, de
monstratyviai apleistų pamal
das. Pradėjo bėgioti iš klasėš į 
klasę pasiuntiniai ir atrodė, kad 
susitarėm išeiti. Planas Sufor
muotas toks: Aukštesnių j iį kla
sių didięji — kiti jau pusvyriai 
— pradės išeiti, o paskui visi 
paseks. . . Nuo tos dienas aš 
p a 1 i kau “revoliucijonierium,” 
būdamas 13 ar 14 metų. I ‘

Pasirodė, kad į tą salę ne
galėjo sutilpti visi mokiniai, tai 
mus, mažuolius, žemesniųjų 
klasių mokinius, suvarė Atski
rai ir kai mes jau atsimelsime 
už caro brolio “dūšią,” tai eisi
me lauk, o po tam popas jau 
dirbs viršlaikį, atkartodamas 
pamaldas dėl vyresniųjų klasių. 
Suvarė mus jaunuolius į tlą sa
lę, kur nebuvo jokių sėdynių, 
tik prie kampo buvo patiestas 
kilimas (karpetas) ir pastaty
tas stalas. Iš dešinės pusės ^sta
lo susirinko rusai mokiniai — 
dideli ir maži, kurie pril 
sė prie mokinių cerkvės c 
Tuojau atėjo popo pagelb 
kas (djačiok) nešinas glek^į ži 
bąnčių drabužių ir porą ž 
čių geležgalių su dviem skersi
niais: vienas skersinis ilgesnis, 
o apatinis: trumpesnis ir įstri
žai palinkęs. Prie to dar atsine
šė ir “pypkę be cibuko” — 
taip mes vadindavome snįilki- 
nyčią (kodilnyčią). Ir Užkū
rė 
me ženklus, 
Vieni I 
ias sutikimo, o kiti žiuri že 
ir, matomai, nenori matyt 
ženklų. Nepoilgam pribuvo 
kytojai ir inspektorius, 
pagaliau didelis ir diktąs, ii 
plaukais popas, mums jau 
nomas, 
tytojas mūsų mokykloj, 
de Lev i ko v.
popas apsirengia čia pat 
mūsų tamsiais, bet. auksu žiban
čiais drabužiais be rankovių —

Rašo SIMONAS JANULIS

burbėjęs sau po nosia keletą 
žodžių, kurių gerai nėnugirdau, 
kad užtrauks: Pomiani gospo- 
di vo carstviji tvojom ir t.tl 
Tuo momentu vienas iš moki
nių, lietuvis Ignas Miškinis- (da
bar kunigas Lietuvoje — neži
nau, ar gyvas paliko po hitleri
nės pavietrės), skubiais žings
niais tiesiai pro mokytojus ir 
link durų. Aš paskui jį, ir dar 
vienas lenkas, Malinowskis, pas
kui mane. Ir Miškinis ir aš at
siradome koridoriuje, o trečias 
daėjo iki durų, bet, koridoriu
je nepasirodė. Ar jis buvo su
laikytas, ar pats sugrįžo, neži
nau, bet paskui paaiškėjo, kad 
jis, prispirtas, per pferklausinė- 
jimą pasakė, jog mūsų klasėje 
aš buvau iniciatorius! tos agita
cijos.

Kaip vėliau supratome, tai 
aš ir Miškinis padarėme didelę 
klaidą, kad palikome mokyklo
je. Mums reikėjo tuojau eiti 
ant “kvatieros,” kur mes gyve
nome su kitais mokiniais. Mes 
laukėme klasėje, sėdėdami sa-, 
vo vietose, o ko laukėme ir šian
dieną nesuprantu. Mat, vaikai,! 
tai viskas ir vaikiškai .. .

Ilgai dar girdėjome
rėkavo ir choras giedojo. Paga-■ 
liau urmu sugrįžta rhūsų moki
niai, kiekvienas į savo klasę pa
siimti knygas ir eiti į namus. 
Staiga įlekia inspektorius Vik
tor Grigoriovič Pąnintich ir 
keikdamas pripuolė prie ma
nęs ir kad gi droš man per vei
dą ir ausį visa spėka — aš ir 
sukniubau ant savo “skamei- 
kos.” Mokiniai išlakstė . . . Ma
ne ištraukė iš tarp “jskameikos” 
ir 
vė 
no
jau atvedė čia prie manęs ir 
Igną Miškinį (jis liko nemuš
tas) ir uždarė mus štame kam
baryje. Pamišo ir [antros pa
maldos dėl vyresniųjų klasių 
ir paleido visus iš mokyklos, tik 
palikome m^es du sūj Ignu. Gir
dėjome, kad koridoriais laksto 
į visas puses. Paskui nutilo, o 
mano veidas dega, kad, rodosi, 
jį kas svilina, o ausis sukietė
jo ir pasidarė didelė, o vėliau 
pamėlynavo. Sėdime, nuliūdu
siai kalbamės, kad mūsų drau
gai mus nepalaikė. Nusiminę, 
alkani.

gas ir visą mantą ir važiuoti į 
tėviškę ir būti namuose visuo
met, kad kai reikės policijai, 
galėtų mus surasti. Jei mes 
neišsikraustysime . tuojaus, tai 
mus parvarys etapu. Kadangi 
Ignas Miškinis paėjo iš kaimy
niško mūsų valsčiaus, bet už 
30 viorstų nuo Ukmergės, tai 
kartu ir važiuojame į Ukmer
gę. Ukmergėj mano tėvynė tik 
už 3 ketvirtadalių viorsto nuo 
miesto. Todėl nutarėme- abu 
sustoti pas mus, o paskui aš 
parvešiu jį su tėvo arkliais į jo 
tėvynę, Kunigiškių kaimą, dar 
gerai toli už Tau jienų.

Atvažiuojame pas mąno tė
vą, tenai 
no tėvas 
kalėjime 
ne laikė
tas skubus pranešimas Ukmer
gės policijai, kuri tuojau pri
buvo į mano tėvo namus i)' pa
darė kratą. Surado 5 numerius

tuo laiku išeinančio Tilžėje 
klerikalų “Tėvynės Sargas,” 2 
kalendorius — vieną šimtmeti
nį ir 3 numerius dar kito, da
bar neatmenu kokio, laikraščio, 
taip pat leidžiamo Vokietijoje. 
Kaip 
buvo 
kinio 
rado, 
buvo 
rais, 
ėmė
areštavo.

paskui sužinojau, krata 
padaryta ir pas Igno Mi$- 
tėvus, bet ten nieko ne
tik maldaknyges — dvi 
naujos su puikiais apda- 
tai tas paėmė, o senų .no
ir tenai nei vieno nesu-

(Bus daugiau)

i, tai

klau- 
ioro. 
inin-

ban-

. Mes dairomės ir ddoda- 
rodydami į duris, 

linguoja galvą — ženk- 
- 1 -'4' -~-nyn

t ų 
me

ną ir 
gaiš

rusu “zakon božy” iės- 
pavar- 

Uždegta žvakės, 
orio

rankos po tuo apsiaustu. Pa
state vieną iš tų kryžiavoiūų 
ant stalo, o kitą pasiėmė į 
ną ranką, o “pypkę be cibu 
i antra ir kad užrūkė ..

vie-

tikra revoliucija. Ma
ir vyresnis brolis jau 
Ukmergėje. Kol ma- 
mokykloje, buvo duo-

GINKLUOTI SUSIKIRTI
MAI JUNAGADHE

New Delhi, Indija. —Su
sikirto indusų armija su 
Junagadho valstybėlės ka
riuomene. Ta mahometonų 
valdoma valstybėlė yra va
kariniame Indijos pussalyje 
Kathiaware. Dauguma jos 
gyventojų yra indusai. Su
sikirtime užmušta pustuzi
nis Junagadho kareivių.

popas j

nuvedė i kitą kambarį, da- 
vandens išsigeršti ir pasodi-' 
į didelę minkštą kėdę. Tuo-

Už poros valandų pašaukė 
mane į kambarį, kur radau in
spektorių, kažin kokį policijos 
viršininką ir žandarų viršinin
ką; rango.jų nesupratau. Čia 
pradėjo klausinėti, ar nesakė 
mums ką nors kunigas, kuris 
dėsto mums “zakon božy.” Ąš 
sakau, kad nė, bet, sakau, kad 
Mintaujos gimnazijoje tas bu
vo ir nuo to laiko jau nębevaro į 
cerkvę. Klausia, kas tau tą sa
kė? Sakąu, kad mano tėviškės 
apylinkėj yra gimnazistų ir net 
universiteto studentų, kurie 
apie tai pasakoja ir nekurie iš 
jų dalyvavo, nes mokinosi Min
taujoje. Mane taip ilgai kaman
tinėjo stovintį, kad aš primuš
tas, pavargęs ir alkanas ir per
sigandęs, pradėjau alpti ir jei 
būčiau nesusitvėręs už lango, 
būčiau parpuolęs ant grindų. 
Mane už pažasčių paėmė, nu
vedė atgal į tą kambarį ir pa
sodino, o pasiėmė Igną Miški
nį. Jį laikė neilgai, gal kokį 
pusvalandį. Atvedė ir jį atgal 
ir vėl mus užrakino — išbėgt 
negali — trečias aukštas.

Jau ir visai pavakaris gil
mes nieko nevalgę, jau ir verkš
lenome. Pagaliau, jau temstant, 
atsidaro .durys ir tnus veda į 
kitą kambarį, kur radome mo
kytojus, inspektorių ir popą, 
kaip jie pasivadino “pedagogi- 
českii soviet” (pedagogų—mo
kytojų taryba). Bet kunigo nė
ra, nors ir jis turi būti tary
boje ir turi lygų balsą. Ir štai 
paskaito mums tokį nutarimą. 
Pedagogų taryba (pedagogi- 
českii soviet) nutarė vienbal
siai: išmesti mane ir Miškinį 
galutinai iš .mokyklos, be tei
sės įstojimo į bile valdišką mo
kyklą ir įstojimo į valdišką tar
nybą. Perskaitė ir paaiškino,

Sceniškas Muzikos Vaizdas
RENGIA SIETYNO CHORAS

mcio
Šeštadienio vakare,

(Nov.) 1, 1947
Newark, N. J.

NEWARK0 VYRŲ OKTETAS 
Vadovybėj SIMELEVIČIAUS

Dalyvaus šiame Sietyno Choro koncerte.

Gerbiamieji! Tai bus nepaprastai įvairus muzika- | 
liškas vakaras. Scena parašyta ir sutaisyta paties t 
Sietyno. Jį išpildys Sietyno Choras, Vyrų Oktetas 
ir solistai. Taipgi bus garsi soliste Violet Cypaįtė iš | 
Cleveland, Ohio, ir mūsų mylimas Rusų “Volga” j 
šokikų grupė.

Po koncertui bus šokiai prie geros orkestros.
Kviečia visus SIETYNO CHORAS.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

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.

RONKONKOMA telephone 
8TAGO 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisni uolas Graborius
Liūdesio; valandoje kreipkitės pas mus 

Pu tarnavimas! bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčiom, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovana!

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

rty, Lith. Daily) —Tree., Spalių 29, 1947
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MIAMI, FLORIDA
APIE VIESULU SIAUTIMĄ

Į tris savaites Floridoje tu
rėjome du huraganus, o tre
čias nupleškėjo linkui Bermu
dus salos, kaip šėtono neša
mas, 125 mylių greičiu.

Rugsėjo 17 d. buvo dide
lis šturmas, labai smarkiai li
jo. Bet antras, 11 ir 12 d. 
spalių, tai perėjo su nepa
prastai dideliu lietumi, žai
bais ir perkūnija .

Kadangi visa rugsėjo me
nesį lijo ir pradžioje spalių, 
tai žemė buvo tiek persigėrusi 
vandeniu, kad jau nespėjo su
gerti. Gi Miami mieste, kaip 
ir apylinkėje kituose, nėra 
\andentekių rynų, o kur jų 
yra, tai labai retai. Įtaisyta 
yra žemėje tik tam tikri tan
kai, tai jie ir nespėja van
denį sutraukti, tai iš tos prie
žasties ir pasidaro dideli po- 
tviniai žemesnėse vietose.

Kenčia ypatingai tie. kurie 
gyvena arti kanalų, iš kurių

David labai mėgsta ši 
smetoningesnj pieną

pasileidžia didis kiekis van
dens. Jeigu būtų Įrengta 
vandentekio rynos, tai jos 
vandenį sugertų. Jeigu toki 
įrengimai būtų, tai nebūti] taip 
nuo vandens nukentėję Miami 
ir Ft. Lauderdale gyventojai. 
Kalti yra miestų viršininkai 
dėl savo apsileidimo, kad jie 
reikalus netvarko prideran
čiai. Jeigu būtų vandentekiai,* 
tai ir miestas sutaupytų pini
gų ir žmonės taip baisiai ne
būtų nukentėję.

Iš lietuvių Ft. Lauderdale, 
tai labiausiai nukentėjo drau
gai Valiulioniai, Jurevičiai ir 
Indriuliai, gi Miami mieste 
drg. M a i s o n a i , nes jų 
naujas, gražus namelis yra ar
ti kanalo. Iki jų namo van
duo nedaėjo, bet gražiai ap
sodintas sodelis ir gėlynai 
buvo vandens apsemti. Iš na
mo reikėjo jau bristi per van
denį. Maišomi damas randa
si naujame distrikte, kur dau
giausiai gyvena karo vetera
nų. Namai vandeniu aplinkui 
apsupti, daugelio namų siekė 
grindis. Pirm negu ten na
mus statė, tai inžinieriai ap
žiūrėję patarė miestui dar 
kelis metus palaukti, kol ten 
žemė sutvirtės, bet kur tau 
ponai paisys. Pėlnagrobiai 
supirko lotus, pristatė namų. 
Visi mūriniai namukai ir gra
žiai atrodo. Bet kada spalių 
19 dieną nuvažiavome pažiū
rėti, tai šiurpas sukrėtė visą 
kūną. Taip buvusi graži, 
maloni vieta, taip gražus 
distriktas. o dabar negalima

I nei pažinti! Negalima prie 
namų prieiti, gali tik iš tolo 

i matyti. Laimingi tie namų 
' gyventojai, ' kur vanduo ne- 
j siekė iki grindų, nes patys 
namai liko sveiki, tik laiki
nai aplinkui sunaikino gėles ir 
vaisinius medelius, 'gražiai su-

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

A tai jums David ir jo Motina, Mrs. 
R. D. Marzane, .Jr.. 26 Columbus 
Ave., Montclair. N. J., kurie geria 
Borden’s Golden Crest Pieną kas
dien.

David labai mėgsta šį pieną, o jo 
motina atranda, kad Golden (’rest I 
yra tikrai smeloningesnis.

Ji pradėjo imli Borden’s Golden i 
Crest beveik prieš trejus metus, ka- Į 
da Ji nusprengė, jog David ui reikia i 
pieno, kuris yra homogenized — to
kio, kurj lengva jam suvirškinti. 
Nuo to jis visuomet tarpo ir tarpsta.

Borden’s Golden Crest yra visų 
puikiausias Borden pienas.

jBL Tfordens , 
J&į GOLDEN CREST MILK

Vitamin D • Homogenised

Centas centan, 
geriausias jums maisto 

pirkinys yra PIENAS M

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

/

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

Kiekvieną šeštadienj Įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

*

Liūdėsio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
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.

Telefonas I’oplar 4110

augintas pievas.
Kada pasižiūri į kitas Mi

ami miesto dalis — Hialeah, 
Miami Springs, tai jos taip 
pat nukentėjo. Hialeah prie
miestyje gyvena drg#. Marti
nai. Kiek teko sužinoti, tai 
iki jų namo vanduo nedaėjo, 
nesiekė grindų, bet aplinkui 
namą vandens gatvės buvo 
apsemtos. Martinai ir per vi
są savaitę negalėjo iš namų 
išeįti.

Po tų gamtos baisenybių 
oras pasidarė labai gražus. 
Tartum, gamta nori atsilygin
ti ir atsiprašyti už savo pik
tus šposus. Saulutė skaisčiai 
šviečia, vėjelis švelnutis, tar
tum tų baisybių ir nebuvo.

čia norėčiau priminti drau
gams lietuviams, kurie ren
gėsi atvykti į Miami vakaci- 
joms būsimą žiemą, tai nenu
sigąskite tų gamtos “šposų,” 
jeigu tik laikas leidžia, tai at
važiuokite, nes jau viskas vėl 
grįžta į normalę tvarką. Rei
kia pasakyti, kad spauda ir 
radi,jas tūlus dalykus perdaug 
išpūtė. Pasakoja, būk ligos 
plečiasi ir kitokių kvailysčių. 
Jokių ligų čia nepasireiškė. 
Sveikatos skyriai ėmėsi grei
tai darbo. Vandens apsemtų 
vietų gyventojai veltui gavo 
medikalę ir daug kitokios pa
galbos. Buvo naudojama ir 
chemikalai. Taip, kad dėl 
sveikatos jokio pavojaus nesu
sidarė. *

Ne tik Miami, Florida, tu
ri šturmų ir gamtinių įvykių, 
bet jų atsitinka visoje šalyje. 
Nors gamta suteikia baimių ir 
nelaimių, bet su ja būtų ne
sunku dalykus suderinti, jeigu 
tik būtų į tai kreipiama aty- 
dos ir skiriama išlaidų. Bet 
tas valdonams neapeina. Daug 
blogiau yra su pelnagrobyste 
n- liaudies apiplėšimu. Reikia 
tik prisiminti, kiek daug mai- 
nierių žūva anglių kasyklose, 
kiek nelaimių atsitinka indus
trijoje, o ką jau kalbėti apie 
karus ii’ kišimąsi i kitįj žmo
nių vidaus reikalus! Viso to 
galima būtu išvengti, jeigu 
ne tas godumas, ne tos pel- 
nagrąbystės, ne - ta baisi ne
teisybė iš valdonų puses.

E. K. Sliekienė.

Hartford, Conn.
PADĖKA

Dėkui visiems draugams ir 
draugėms, kurie lankė mane 
laike mano ligos ir reiškė už
uojautą. Ačiū Laisvės Cho
rui už suteiktą man dovaną, 
kuri pasiliks ilgai atmintyje. 
Ačiū už atvirutes! Aš sugrį
žusi į savo kasdieninį darbą 
stengsiuosi veikti už darbinin
kiškus reikalus ir liaudies ge
rovę. Kostancia Miller.

__ ?___________
SKELBKITĖS LAISVĖJE

Matthew 
BUYAUSKĄS 

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.

Easton, Pa.
IŠ DARBO LAUKO

Jau keturios savaitės kaip 
streikuoja 400 Tread will En
gineering Co. darbininkų, iš
skyrus bosus, formanus ir 
raštinės darbininkus. Pama
tinis darbininkų reikalavimas, 
tai pakėlimas jiems algos po 
15 centų į valandą. Ant to 
kompanija ir sutinka?

Tačiau bosai - kompanai 
griežtai nusistatę^ panaikint 
“seniority” — darbininkų iš
kovotas pamatines teises. 
Kompanai nori tokį apynasrį 
uždėti darbininkams, kad ga
lėtų bile darbininkui pakeis
ti nuo vienokiško darbo prie 
kitoniško, aišku, prastesnio, 
ypač lavintus darbininkus 
perkelt prie sunkesnių piges
niu darbu ant žemesnės ska
lės, o nesutinkančius, kad vi
sai pravyt nuo darbo lauk.

Atostogų klausimą kompa
nai siūlina yisai miglotai su 
visokiais# priekabiavimais, žo
džiu. sakant, kompanija nori 
išvaikyt tokius darbininkus, 
kurie turi dasidirbę aukštes
nes algas ir daugiau apmo
kamas atostogas, o į jų vietas 
susižvejot naujus paklusnius 
darbininkus. Tai toks bosų 
tikslas.

Darbininkai laikosi vienin
gai. Fabrikas pikietuojamas 
dieną ir naktį, kad niekas ne
būtų išgabenta nei įgabenta. 
Darbininkai susiorganizavę į 
CIO uniją, kurių kontraktas 
išsibaigė rugsėjo 27 dieną tai 
nuo tos dienos jie ir streikuo
ja. t Jų kova sunki, taip kaip 
ir jų darbai sunkūs—dulkini, 
nešvarūs, tačiau jie tikisi lai
mėt ąnt šimto nuošimčių.

Ligoniai
Jau šešios savaitės, kaip 

serga ir guli miesto ligoninė
je Laisvės rėmėjas Vladas 
Danielius, kuris sakė, kad pu
sėtinai pagerėjo ir gal už sa
vaites laiko pareis namo.

Prieš šešias savaites Jonas 
Grockis, Glendone iš buso iš
lipęs skubiai b,ego skersai gat
vės. Ant .jo užbėgo auto ma
šina ir labai sulaužė dešinę 
koją. .Tai buvo jam< didelė 
nelaimė. Jis pasekmingai 
sveiksta, neužilgo apleis ligo
ninę.

Svečiavosi
Spalio 19 dieną čia svečia- 

'-vosi porą dieną Laisvės skai
tytoja draugė Franė Skarnie- 
nė, buvusi Viršilienė iš Wilkes 
Barre Lind wood priemiesčio.

★ ★ ★
Pastaruoju laiku sugrįžau i 

Eastoną porai mėnesių. Kaip 
tiktai užklups šaltoji žiemužė-’ 
lė — skrisiu ir vėl į saulėtą 
Florida. O dabar sumaniau 
pasidarbuot Laisvės vajuje, 
vietos draugam prigelbstint.

V. J. Stankus.

PAJIEŠKOJIMA)
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 noi's 
apie ją, prašau pranešti man. Už 
lai atlyginsiu. — Helen Adelis, 
419 Wood St., Philadelphia 6, Pa.

(250-253)

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)

BALTIMORE, MD.
United Slav Committee rengia 

Halloween Masquerade Ball. 851 
Hollins St., įvyks spalių 31 d., 8 v. v, 
Ray Albert Orkestrą gros visų tau
tų šokius. įžangą $1. Maskarade dė
vės tautiškus kostiumus, už gra
žiausią kostiumą bus įteikta dova
na. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti. Lietuviai taipgi 
įeina j Rengimo Komisijaą. — Kom.

' (252-253)

HARTFORD, CONN.
Platus susirinkimas (Election 

Rally) įvyks spalių, 31 d., 8 v. v., 
155 Hungerford St. Susirinkime kal
bės kandidatai į miesto tarybą, 
Dr. Jackson ir J. Cronin ir kiti. 
Kviečiame balsuotojus dalyvauti,' at
siveskite savo draugus. Lapkr. 4 d., 
visi eikite balsuoti už demokratiškai 
nusistačiusius Councilmanus kaip tai 
J. Cronin, Dr. Jackson ir adv. Nar 
hum. Šiuos kandidatus remia Pro
gressive Citizens of America, Hart
ford Chapter (252-253)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

buvęs pastatytas prelatas Ur
bonavičius, Darbininko redak
torius, tai būtų buvę kas kita. 
Vjšinskis būtų buvęs bematant 
ožio ragan suraitytas.

Kodėlgi prezidentas ir se
kretorius taip nesusiprato!

Pereitą sekmadienį New 
Yorke kalbėjo liberalų ‘vadas 
sdhatorius Pepper iš Floridos. 
Jis sakė, kad Amerikos demo
kratija atsidūrė pavojuje. Jai 
grūmoja reakcija ir fašizmas.

“Washingtone yra žmonių,” 
sakė Pepper, “kurie netiki 
demokratija ir nori karo.” 
Thomttsai ir Kankinai esą 
mūsų sostinę, supėckoję. Bet, 
girdi, “šalyje randasi užten
kamai balsų, kad, tuos niek
šus išvyti laukan.”

Detroit Mich
Torontas Bus Detroite! 

1 
--------- ■----------------- 1 
%

Torontas yra Kanados mies
tas ir viso miesto negalima 
perkelt Detroitan, bet iš To
ronto atvažiuoja lietuvių Ban- 
igos mišrus choras, o su cho- 
[riečiais ir jų draugai. Sekma
dienį, lapkričio (Nov.) 2 d., 
kanadiečių lietuvių Bangos 
choras pildys programą Ra
dijo Kliubo koncerte Lietuvių 
svetainėje, ant 25th Street ir 
West Vernor Highway. Kon
certas prasidės 5 vai. po pie
tų, o paskui bus šokiai prie 
dvejų orkestrų.

Kanadiečių lietuvių Bangos 
choras yra mišrus choras, bet 
iš to choro jie sudaro vienų 
vyrų chorą, merginų chorą- ir 
vienu jaunuolių jhorą. Apart 
to, jie turi solistų, duetų, šo
kikų grupę, instrumentų • mu
ziką, akrobatus ir daug kitoki-ų 
naujienybių. Solistės Elena 
Degutienė ir Regina Strazevi- 
čiūtč; akrobatiką išpildys 
Myrna Balsytė; šokikai Myr
na Balsytė ir Feliksas Lauru- 
sevičius; solo mandolina—Mi
chael Cabinet; matysite ir ti
krą lietuvišką gegužinę, su šo
kiais, muzika ir dainavimu; 
satyros-juokų “Juodos Akys” 
dalį išpildys Stanley Jakavi- 
čius.

O Bangos choro dainos ir jų 
malonaus susigrupavimo iš
vaizda visus sužavės, palinks
mins. Taigi niekas nepraleiski
te tos auksinės progos pama
tyt ir pasiklausyt kanadiečių 
lietuvių programos. Progra
moj dalyvaus ir Detroito Ai
do Choras, Moterų Pažangos 
Kliubo Choras ir Merginų 
Sekstetas iri kiti.

Svetainės durys atsidarys
4 vai., o koncertas prasidės
5 vai. po pietų. Visi pasi
matysime su kanadiečiais.

Jokūbo Brolis.

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

anglai apsieisią
BE “NEANGUŠKOS”
VEIKLOS KOMITETO

London. — Konservatas 
anglų seimo narys Waldron 
Smithers užklausė, ar bus 
sudarytas “neangliškiem” 
veiksmam tyrinėti komite
tas, panašus kaip Neameri- 
kiniu Veiksmu Komitetas 
Washingtone* Anglijos mi
nistrų tarybos pirmininkas 
Herbertas Morrisonas at
sakė, “Ne.” Tuomet Smith
ers ragino išleisti įstatymą, 
pagal kurį būtų uždrausta 
anglų Komunistų Partija ir 
užgrobta visa jos nuosavy
bė. Morrisonas pasipriešino 
ii* šiam sumanymui. Jisai. 
sakė, jog kitos politinės 
partijos Anglijoj gali atsi
laikyti prieš komunistus be 
specialių įstatymų prieš 
juos.

Jungtinių Tautų Generalio Seimo teisinė komisija 
pasiūlė priimti šią vėliavą oficialąja. Jos spalva būtų 
šviesiai mėlyna, su UN emblema jos viršutiniam centre.

Paryžius.— Frajncija per
ėmė 17 laivų, kuriuos Ame
rika jai padovanojo. Tai

i nuo nacių pagrobti laivai.

, Melbourne, Australija.- — i 
; Tik dabar anglai suėmė pa
skutinį japonų kareivį Solo
mon salose. ' ;

kra javus 
šu ame-f
‘ Rei-H

ir'ls

Į Fotografas
TTrauldu paveikslus familijų, ves- 
I tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir 1 
sudarau 
rikoniškais.

Į kalui esant 
į padidinu tokio 
Į dydžio, kokio pa- 
i geidaujama. Tai- 
Į pogi atmaliavoju 
t įvairiom spalvom.
Į JONAS STOKES

1
512 Marion St., Brooklyn,

Kampa* Broadway fr Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. Glx^nmore 5-6191

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-06L8

j GREEN STAR RAR & GRILL 
j LIETUVIŠKAS KABARETAS

I
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 

pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkint!
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

? BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

>

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Treč., Spalių 29, 1947

SIŪLOMA PAKIRPTI
ANGLIJOS LORDU
PANČIUS SEIME

London. — Lordų rūmas, 
vadinamas “aukštasis” An
glijos seimo skyrius, pagal 
1911 m. įstatymą, gali dve
jiems metams sulaikyti ta
rimus, kuriuos padaro vadi
namas “žemasis” seimo rū
mas. Tuo būdu lordai gali 
per ilgai pančioti reikalingu 
įstatymų leidimą, sakė mi
nistrų tarybos pirmininkas 
Herbertas Morrisonas. Jis 
reikalavo viso iki vienų me
tų sutrumpint laiką, per 
kurį lordai galėtų už
gniaužt seimo žemojo rūmo 
tarimus.

Žemąjį rūmą renka pilie
čiai, o lordų rūmo niekas 
nerenka. Kiekvienas ponas- 
lordas skaitosi ir seimo 
“aukštojo” rūmo nariu.

New Yorko valstijoj per 
mėnesį bendrai buvo tik 1 
dvidešimta dalis colio lie
taus.

J. J. KAŠK1AUČ1US, M. D. 
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

‘winnmiiiiwiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn II, N. Y, 

Tel. EVergreen 8-9770

Brooklyn,. N. Y.
Telefonas EV. 4-8698



Prasidėjo Baisus Riksmas 
Prieš PR, Bet Faktai 

Kalba Už PR
Visa priešd arbin in k iškoj i, 

pries unijas ir prieš viską tą, 
kas liaudiška, rėkiančioji 
spauda prapliupo begaliniu 
riksmu prieš proporcionalės 
atstovybės balsavimu sistemą 
(proportional representation- 
sutrumpintai Pit). O tas jau 
savaime rodo, jog PR yra kas 
nors tokio, kas turi būti nau
dinga liaudžiai.

Faktai kalba už PR. Ta
čiau — pasikalbėkime atvirai 
—tie geri faktai pasiliks bal
su pūsčioję, jeigu darbo žmo
nės, jūs ir aš, apsibundūba
vę tuos klausimus aiškinančia 
literatūra, neisime po žmo
nes kiekvieną likusią valandą 
ir minutą iki rinkimu dienos.

Balsavimai Įvyks ateinantį 
antradieni, lapkričio 4-tą.

Vien tik dėl supainiotai da
lyko pastatymo reikia eiti į 
žmones, kad išaiškinti, jog vi
si norintieji išlaikyti PR tu
rės balsuoti NO.
PR Primetimai;
Kaltina N. Y. Times ir Kiti:

L Būk PR ne pilnai atsto
vavęs liaudies sentimentą.

2. Auklėjęs partines atska
las, Įleidęs komunistus ir ki
tus radikalus.

3. Balsuotojai neišmokę in
teligentiškai balsuoti pagal tą 
sistemą. 1945 metais vienas 
iš 4 nemokėję nubalsuoti — 
vieni palikę nebalsuotu, o ki
ti nubalsavę visus kandidatus 
vietoje pasirinkti tinkamuo
sius, tad balotai atmesti. Tik 
demokratų partinė mašina ir 
komunistai išmokę balsuoti ir 
iš to turėję naudos, o repu- 
blikonai ir nepriklausomi iš 
to turėję nuostolių.

4. Visos apskrities skale 
balsuojant piliečiai negalį pa
žinti kandidatų, esą per bran
gu kandidatui tapti pažįstamu 
milionams piliečių.

5. Perrokavimas ginčijamų 
balsų esąs per brangus.

6. Nebeatstovaująs susiedi- 
jų.

7. Taryba kišanti nosį toliau 
miesto ribų, į šalies ir tarptau
tinius reikalus, “nepakėlusi 
fėro.“

Ir daug kitų smulkių kalti
nimų iškelta komercinėje 
spaudoje, New York Times ir 
kituose.
O Faktai Yra Tokie, Paeiliui 

Atsakant Į Užmetimus:
1. Paskiausia Aldermanų 

Taryba, be PR, turėjo 63 de
mokratus ir 2 republikonus.
Jeigu ta pati sistema būtų 
buvusi paskiausiuose Miesto 
Tarybos rinkimuose (praves
tuose su PR), demokratai, ga
vusieji tiktai 40 nuošimčių 
balsų, būtų užėmę 80 nuo
šimčių vietų taryboje arba 
mažiausia 20. Dabartinė ta
ryba turi 21 narį (jei tik 2 
partijos galėtų rinkti, visų ki
tų negavę atstovybės balsai 
leistų laimėtojoms partijoms 
dasidėti dar apie 2-3 kandi
datus). Ar tai būtų atsto
vautas liaudies sentimentas?

2. Patvirtina, kad PR duo
da visiems lygią progą išrink
ti pagal gautą skaičių balsų.

Į .1 > Tai dėl to ir patsai Times 
. iš pradžių PR rėmė.

, 3. Balsavimuose be PR ne
kas ketvirtas, bet didelė di
džiuma prarasdavo ' balsą. 
Prarasdavo visi balsavusieji 
už tuos kandidatus, kurie ne
būdavo išrenkami.

4. Balsavimuose be PR di
džiuma balsuotojų kandidato 
net nei vardo nežinodavo. Jie 
balsuodavo už partiją, o kan
didatai būdavo parinkti pagal 
partinės mašinos kurpalį, be 

Warner Bros. Paverčia Garsią Novelę i 
Judamaisiais Paveikslais! ■

Shirley Temple * Ronald Reagan J 
Rory Calhoun |

■’’THAFHAGEN GIRL” į
* Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj J

Ted Weems ir Jo Orkestras I
Morey Amsterdam, • j

Gorden Macrae •
STRAND Broadway ir 47 St.:

balsuoto.įo valios. Vargiai 
bent kas galėtų atsiminti, ka
da jam ant mašinos iš eilės 
paduota iki 15 ir 20 vardų.

5. Bevertis argumentas. La
bai retai taikosi reikalas antru 
kartu perrokuoti. balsus.

6. Didžiuma PR išrinktųjų 
geriau žino visą miestą, negu 
politinių mašinų klapčiukai 
bent kada žinodavo vien apie 
savo distriktą.

7. Už PR kalbame ne vien
i tik mes, kurie pritariame ne- 
kėlimui fėro, kurie stojame, 
kad Miesto Taryba privalo 
matyti toliau savo nosies ir 
veikti svarbiais šalies ir pa
saulio klausimais.

Už PR kalba net paties 
Times’o ir eilės kitų laikraščių 
buvusios ne kartą iškeltos kai
po svarbiausios pilietiniais 
klausimais dalykų žinovės — 
Piliečių Unija, City Club, 
League of Women Voters. Jos 
kovoja už PR greta unijų, 
greta Amerikos Darbo Parti
jos.

Už PR kovojo velionis La
Guardia. Tą sistemą, kaipo 
demokratiškiausią, užgyrė ve
lionis Rooseveltas. Bet. . .

Dabar PR priklauso tik iš- 
' imtinai nuo mūsų, eilinių pi
liečių minios, kaip mes su
gebėsime aiškinti ir norėsime 
pasidarbuoti PR apgynime.

PADĖKA
Pereitą sekmadienį, spalių 

26, Liet. Piliečių Klubo sve
tainėje, 280 Union Avenue, 
Brooklyne, įvyko bankietas at- 
žymėjimui mano meno veiklos 
per 30 su viršum metų. Ban- 
kietą rengė Central Brooklyn© 
Lietuviu Literatūros Draugijos 
24-ta ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 46-ta kuopos. 
Surengimui darbavosi Petro
nėlė Semėnienė, Juozas Weiss, 
William Skodis, A. Jonikienė,
J. žemaitis, M. Juškienė. J. 
Bertašius ir mergaitės Adelė 
Graunas. Flory Semen ir Pe- 
tricia Kralik. Taigi širdingai 
dėkoju aukščiau minėtų kuo
pų draugams-gėms už suren
gimą dėl manęs šito bankieto.

Bankiete aplaikiau sekan
čius sveikinimus bei linkėji
mus: Iš Chicagos: nuo Rose- 
lando Aido Choro, nuo Jono ir 
Petronėlės Peškaičiu. nuo Juo
zo ir Besiukės Paviloniu, nuo
K. Danvlos ir nuo Walter ir

Jis

Petronėlės Cookų. Iš Bing
hamton nuo poeto Stasio ir jo 
žmonos Paulinos Jasiliomų. Iš 
Floridos? Miami, nuo E. K. 
Sliekų, S. A. Maisonių, E. G. 
Mikitų ir nuo Margaret Lau- 
danskienės ir F. Cvirkos. Iš 
Orange, N. J., nuo Motiejaus 
ir Katrinos Stelmoku ir nuo 
Onos Stelmokaitės-Eicke . Iš 
Brooklyn© nu© Jono Gužo ir 
iš Cliffside Park, N. J., nuo 
savo marčios Lillian Juškie
nės. Ir taipgi aplaikiau ir 
dovanų : Nuo rengėjų rašo
mąjį setą ir gyvų gėlių di
delį bukietą. Ir taipgi mano 
žmona gavo didelį bukietą 
nuo rengėjų. Nuo Walterio 
Cook labai gražią ir artistiš
ką skrynutę auksiniam daik
tam sudėti. Toji skrynutė yra 
jo paties rankomis daryta. 
Matyt, kad draugas Cook yra 
tame darbe geras meisteris. 
Nuo Jono ir Petronėlės Peš
kaičiu du sūrius ir pluoštą pi
nigų ir nuo K. Danylos, kurį 
aš vadinu savo broliu, pluoštą 
pinigų.

Už šituos aukščiau minėtus 
linkėjimus ir dovanas visiems 
širdingai dėkoju. Ir aš juos 
laikysiu savo širdyje ir atmin
tyje, kol gyvas būsiu. Taipgi 
širdingai dėkoju už straipsnių 
parašymą į Laisvę Juozui 
Weissui, Rojui Mizarai, Anta
nui Bimbai ir Midred Stens- 
ler.

Baigdamas šitą rašinėlį dar 
dėkoju rengėjams už surengi-

KONCERTAS
LAPKRIČIO 9 NOVEMBER

Labor Lyceum 
949 Willoughby Ave. Brooklyn,

ĮŽANGA $1.00 IR $1.50
VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 60c.

N.

GEORGE KAZAKEVIČIUS 
Aido Choro Mokytojas

Jis pasiryžusiai darbuojasi prirengimui .
Laisvės koncertui.

LONGINAS BUINIS
žymus smuikininkas, mažai girdėtas tarp lietuvių 

gros solus šiame mūsų dienraščio koncerte.
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 koncerto.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, Sopranas
Tai pasižymėjusi operų dainininkė ir vaidintoja, 

taipgi New York© mieste dainuoja per radiją.

STASYS KUZMICKAS, Bosas
ym daly vavęs koncertuose visose didžiausiose Ame

rikos lietuvių kolonijose. Tai. stiprus ir 
gerai išlavintas balsas.

STYGŲ ANSAMBLIS “VYTURĖLIS” 
Vadovaujamas EDWARDO SIDNEY-ŽIDŽIŪNO

Dalyvaus programoje su naujomis dainomis. Prie šios 
Stygų Orkestros taipgi yra ir dainininkų grupė, kuri 
skambinant sudainuos gražių Lietuvos liaudies dainų.

Choro

pa-

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.

Matulis Pirko Trailerį 
Floridon Važiuoti

Andai Lituanica Aikštės val
gykloje teko susitikti kriau
čių šapos kontraktorių A. 
Matulį. Be kitko, jis sakė 
pirkęs gerą trailerį, kuriuo 
būsią galima važiuoti Flori
don atostogų. Traileryj ga
li miegoti keturi žmonės. Nu
vykus Flųridon, taigi, galima 
bus keturiem žmonėm gyven
ti šitame vežime ir nereikės 
mokėti brangių kainų už kam
barius viešbučiams.

mą, gaspadinėm už skanią 
vakarienę, publikai už atsi
lankymą, švogerkom Marei 
Grąunienei, Evai Graunienei 
ir Petronėlei Semėnienei už 
bukietus, kuriais papuošė sta
lus, visiems kalbėtojams arba 
sveikiptojams už širdingus lin
kėjimus ir Lillian Grauniūtei, 
mano jauniausiai aktorei, ku
ri labai gerai ir gražiai pade
klamavo atidarant bankietą. 
Ir taipgi mūsų mylimam Ai
do Chorui, kuris puikiai pa
dainavo uždarant bankietą. 
Ir dar aidieciams vaikinams ir 
merginoms, kurie dirbo prie

(stalų Jonas Juška
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ŽYMŪS KALBĖTOJAI 
SVARBIAME MITINGE

■ Lapkričio 9-tą Įvyksiančia
me masiniame Amerikos-Tary- 
bų Sąjungos draugingumo mi
tinge, . St. Nicholas Arena, 
New Yorke, kalbės paskilbęs 
anglas Canterbury dekanas ir 
Tarybų Sąjungos ambasado
rius čechoslovakijai V. A. Zo
rinas.

Gaila, kad šis svarbus mi
tingas supuola su Laisvės 
koncertu viena diena.

Peter Kapiskas

Ketvirtadienį Susirinkimas 
Sudarymui Namui Talkos

D ■■ . ' w w _ . . . . _ — . * _ . . **   — ® . _ - _ —  _ _ _ _ _ - —PrašorAe visus norinčius pa
tarimu ar kokiu darbu prisi
dėti prie pagerinimo Lietuvių 
Kultūriniam 'Centrui namo ir 
pagreitinti jo atidarymą at
vykti i visų bendrą susirinki
mą.

Susirinkimas įvyks spalių 
30-tos vakarą, naujame name, 
110-06 Atlantic Avę., kampas 
110th St., Richmond ’Hill. 
Pradžia 7:30. 
anksčiau.

Kviečiamų 
šėrininkai.

Richmond
Dtirys atdaros

šėrininkai ir ne 
Sudėję į bendrą

Raudonojo Kryžiaus I,
, ; džiovintas pienas, nes švie-

? žias pienas pabrango ir gal
daugiau pabrangb,” sako ji.

Vartojimas pigesnių pro-

Mitybos Kursas
Pradedant lapkričio 3-čia, 

(Raudonasis Kryžius Brookly
ne praves mitybos j kursą, tai
komą nėščių motinų ir vaikų 
sveikatos apsaugai. Tačiau kas 
gera motinoms ir vaikams, aiš- 

| ku, gera ir visiems. Tad ver- 
j ta pasinaudoti kursu visjems, 
’kam jis prieinama^. Vieta ap
ribota, gal ne visus priims.

Pamokos teikiamos nemoka
mai. Įvyks kartą per savaitę, 

j pirmadieniais. Užsitęs 6 savai
tes. Valandos 2—4 po pietų. 
Vietai 57 Willoughby St.

Reikalas tokių klasių, sako 
Dorothy Jones, mitybinio sky
riaus vedėja, iškilo dėl pa
brangimo maisto. Pabrangi
mas vedai į “blogą sveikatą. *• * uuio niuu uuhc

dėl nedamitimo. Kad išvengti i neį persivalgę, 
tragiškų pasekmių, mes no-Į 
rime supažindinti i moteris su Į 
vėliausia 
paruošimo techniką ir suteikti 
informacijų, kaip pavartoti 
pigesnį maistą be sumažinimo 
maistingumo.”

nebrangaus maisto

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

Parsiduoda du angliniai virtuvės 
pečiai, mažai naudoti ir taipgi par
siduoda “National” 
kinis. Kreipkitės 
337 St. 
Myrtle St.

register, elektri- 
pas Lazauską, 

Nicholas Ave., kampas 
, Brooklyn;, N. Y.

i (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. Pažerdckis, 1354 Wil- 
lougby Ave., Brooklyn, N. Y.

1(250-252)

*
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN. N. Y.
Tel.EVergreen 7-6808

Vandos: jt’IXre

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

Tel. SOuth 8-B569 

Peter
KAPTSK AS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y.

Tel. E Vergreen 4-8174

visų žinojimus ir sumanymus, 
pamatę kas yra ir ko trūksta, 
išspręsim, kas daryti, kad 
gražiau atrodytų, geriau tar
nautų mūsų reikalams ir grei
čiau galėtume atidaryti.

KELRODIS
Išlipti lllth St. (stotyje nuo: 
Jamaica Line ir 
Long Island Railroad.

-
Išlipti Greenwood St. 

tyje nuo Fulton linijos 
ferts traukinio.

sto-
Lef-

Vartojimas 
dūktų, žinoma, nhaisto bran
gumo neprašalins. Pastebėję 
po daugiau perkant pigesnių 
gabalų mėsos ar ko kito, per- 
kupčiai galės ir ant tų dau
giau užkelti kainas. Ant dau
gelio jau užkėlę. Pavyzdžiui, 
pynatai, vienas Įš pavaduoto
jų mėsos produktų, visų ir 
ypačiai vaikų mėgstamas 
maistas, pabrango arti kita 
tiek. Mažiau metai atgal sva
ras kainavo 25cJ dabar 35c.

f 4Tačiau daugiau žinoti apie 
maisto vertybes; yra reikalin
ga, nes be žinojimo kartais 
net pertekliuje esą žmonės ba
dauja tam tikrų 
nors kitų būna privalgę ar

elementų,

Demokratų partinės mašinos 
šulai tikisi, kad eiliniai žmo
nės neišeisią balsuoti ir dėl 
to proporcionalės atstovybės 
balsavimų sistema (PR) bū
sianti pralaimėta.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
ji—2 dienom 
j 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

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

ir tt., telefonuokite 
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOJI KAINOM

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

Relįgijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu/ i

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Tree., Spalių 29, 1947

ž Užsakymus
FUNERAL

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kafnom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

Auksi), Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai ir Špilkos.

Taipgi Links ir Pendants

Du Miiionai 
Lapelių už PR

Now York© CIO ir Keep 
PR Komitetas bendrai išleido 
2,000,000 lapelių, kuriuose 
aiškina svarbą ir braižiniu pa
rodo, kaip balsuoti už PR. 
Lapelių antraštė šaukia:

“Norite grafterių Miesto 
Salėje!” Jeigu nenorite, sa
ko lapelis, būtinai balsuokite 
lapkričio 4-tą, balsuokite už 
išlaikymą PR. Ir parodo, kad 
norintis išlaikyti PR turi bal
suoti NO, kuomet PR priešai 
balsuos YES.

Amerikos Darbo Partija, 
Amerikos Komunistų Partija 
ir tūlos kitos organizacijos 
yra išleidusios savų lapelių, 
laukia skleidėjų.

Komunistų Partija New Yor
ke šaukia masinį mitingą 
Manhattan Center šį trečia
dienį, kuriame specialiai bus 
aiškinama būdai apginti PR 
nuo liaudies priešų pasimoji- 
mo ją sunaikinti.

New York© valstijinių įstai
gų darbininkai, organizuoti į 
CIO, pateikė gub. Dewey rei
kalavimą po $600 metinės aL 
gos priedo padengimui pa
brangusio pragyvenimo.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Prašome jsitėmyti, kad lapkričio 
22 d., įvyks graži pare. Šią par<? 
ruošia našliai, gyvanašliai ir vien
gungiai. Jvyks 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)

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI




