
Pamatėm ir Apsidžiaugėm. 
Paruošimo Darbai. 
Karpiaus Bučkis Rabinui. 
Padolskis Agentauja.
Smetonininkai ant Kelių. 
Lietuvos Derlius.

Rašo A. BIMBA

Pereitą ketvirtadieni, ne
paisant smarkiausio lietaus, 
susirinko apie šimtas brukly- 
niečiu į nupirktąjį Lietuviu 

v Kultūriniam Centrui namą, 
f Visi stebėjosi namo didumu ir 

įrengimais. Visi džiaugėsi, 
kad mes jį nusipirkome.

Dar visa eilė draugu pa
st pirko Namo Bendrovės se
rų. Visi sakė: .Jei ko reikia 
prie įtaisymo, nesibijokite, pi
nigų bus! * * *

Bet taip pat visi buvo tos 
nuomonės, kad samdysime 
darbininkus tik tiems dar
bams, kurių patys talkos pa
galba negalėsime atlikti. Mes 
turime būti, taupūs, ekonomiš
ki. Niekur be reikalo neturi 
nueiti nė vienas doleris.

Iš kitos pusės, ši įstaiga tu- 
ri būti taip užlaikoma ir ve- 

f" dama, jog kiekvienas jon at
ėjęs galėtų džiaugtis ir di
džiuotis. Visur turi viešpatau
ti didžiausia švara ir gražiau
sia tvarka.

Taip yra pasimota, ir taip 
bus padaryta. Brūklyniečių 
žodis via taip geras, kaip ge
riausias auksas.

Susirinkę brūklyniečiai la
bai šiltai sutiko tą išreikštą 
mintį, jog mes turime Šerais 
sukelti pakankamai pinigų 
atmokėjimui visų skolų. Tuo- 
mi. pastatysime Kultūrinį Cen
trą ant tvirtų ekonominių ko
jų ir apsaugosime jį nuo be
reikalingų išlaidų.

Taip galvoja brūklyniečiai! 
Ką pasakysite kitų kolonijų 
pažangos ir kultūros entuzias
tai?

Goriausias atsakymas bus, 
jeigu be jokio delsimo, jei 
dar nesate tatai padarę, įsigy
site Namo Bendrovės Šerų.

★ ★ ★
New Yorke atsirado vienas •

rabinas pavarde Schultz ir 
pradėjo rašinėti į fašistuojan- 
t'ius laikraščius prieš raudo
nuosius. Nieko jis nauja nesu
galvoja, nieko gera neiškepa.

Bet‘Schultz labai patinka 
lietuviškų fašistų “rabinui,” 
Dirvos redaktoriui Karpiui.
Anti-semitas Karpius rabiną 
Schultz iškelia į padanges ir 
liepia savo skaitytojams jį an
truoju atpirkėju laikyti. Kiek
vienas rabinq žodis esanti 
švenčiausia tiesa.

★ ★ ★
Karpiniai smetonininkai jau 

yra tjkrai pasiryžę padaryti 
taiką su Grigaičiu ir jam į 
barzdą pabučiuoti. Tarpinin
ku arba agentu pasikvietė ne 
ką kitą, kaip Dr. Padolskį, 
kuris karo metu tarnavo hit
lerinėje Lietuvos valdžioje ir 
padėjo okupantams Lietuvą 
naikinti.

Dabar šis Padolskis susi
rūpinęs Lietuvos “išlaisvini
mu.” Lietuvoje nebeliksią nė 
vieno bolševiko, jeigu Padols
kis suvienysiąs Karpių ir žiū
rį su Grigaičiu ir šimučiu.

★ ★ ★
Karpiaus - žiurio autfitas 

— Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
> — turi eiti į garbedž keną, o 

visi smetonininkai turi keliais 
eiti pas Grigaitį ir šimutį ir 
prašyti visų griekų atleidimo. 
Apsiriko tie, kurie manė, kad 
be išpažinties ir pakūtos tik 
pagalba Dr. Padolskio, Kar- 

* pins, Žiuris, Olis, Vencius, 
Klinga, Sims, Colney ir dar 
keletas kitų amžiną atilsį 
Smetonos garbintojų, pateks į 
Amerikos Lietuvių Tarybą.

★ ★ ★
Kas. sunkiausia ir pavojin

giausia, tai kad keliais at- 
šliauždami pas Tarybą, jie tūlį ri atsinešti ir jon sukratyti vi
sus savo iždus.

O ką jie už tą pasižeminimą 
laimės? Viso labo tiktai ket-
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Maniu Tarėsi su Amerikos 
Atstovais Dėl Rumunijos 
Valdžios Nuvertimo

Vadinamas Rumunų Valstiečių Vadas Planavo Ginkluotą 
Sukilimą, kaip Rodo Liudytojai ir Dokumentai

Lietu vili Kultūrinio | Jungtinių Tautų Seimas
Centro Reikalai

TĘSIAME lMRB4.PrĮJMYN 
IR PIRMYN!

Užgyrė Anglišką Karinių 
Piktadarių Glostymą

Jugoslavija ir Sovietai Smerkia Ameriką ir Angliją už 
Kvislingą ir Kitų Karinių Kriminalistų Globojimą

. BerryTū,

B u cha rest, Rumunija. — 
Dr. Juliu Maniu, tariamas 
valstiečių vadas, teisme pri
sipažino, kad jis pasakė 
politiniam Amerikos'atsto
vui Bur tonui 
kaip Maniu planavo įsteigti 
užsienyje atskirą “rumunų 
valdžią”; tokia užsieninė 
neva valdžia būtų turėjus 
darbuotis su svetimų kraš
tų pagalba nuversti esamą
ją kairiąją Rumunijos val
džia.

Maniu taipgi prisipažino, 
kad jis rankiojo slaptas 
valdiškas Rumunijos žinias 

l ir perdavinėjo jas Anglijos 
ir Amerikos atstovybėms 
Rumunijoje. Kartu Maniu 
pasisakė, kaip jis bandė iš- 
šmugeliuot keturis savo 
sėbrus į užsienį, kur jie bū
tų ieškoję talkos dėl Rumu
nijos valdžios nuvertimo.

Maniu teiravosi pas Ame
rikos pasiuntinybės narį 
Royų Melbourne, ką Ameri
kos valdžia darytų, jeigu 
Maniu su savo “valstie
čiais” pradėtų ginkluotą su
kilimą prieš Rumunijos 
premjero Grozos valdžią.

Amerikos valstybės sek-
—...................—— ■ - .r ■ ■■■-   -------- Į l\dlaVU ULIUJCLLI ĮJCLlYULV J1VJLJUO

NEGRAS PHILADELPHI- algas 30 nuošimčių. Visiem 
: gaunantiem mažiau kaip 
$10 dięnai turi būti pridė
ta po $3 per dieną, sako 
tų unijų vadai. Jie įspėja 
kompanijas, kad jeigu jos 
dar dels ir nepatenkins 
darbininkų reikalavimų, tai 
“galės būti sutramdytas ge
ležinkeliu veikimas.” c

JOS TEISeJAS
Philadelphia. — Negras 

advokatas Herbertas E. Mi
llen tapo prisaikdintas kaip 
teisėjas vienam miestiniam 
Philadelphijos teismui. Tai 
dar,pirmas Pennsylvanijoje 
negras teisėjas.

Chinijos valdovai skelbia, 
kad kariuomenė, girdi, pra
deda atgriebti nuo chinų 
komunistų čangčuno - Muk
deno geležinkelį, Mandžuri-

Jungt. Valstijos po Karo Suteikė 
Jau Virš 19 Bilionų Dolerių 
Paramos Įvairiem Kraštam

Washington. — Demok
ratas senatorius Harry F. 
Byrd, kongresinės išlaidų 
mažinimo komisijos pirmi
ninkas, paskelbė, kad Jung. 
Valstijoj po karo jau sutei
kė bei paskyrė 19 bilionų 
250 milionų dolerių civilės 
ir karinės 1 paramos įvai
riems kraštams. Byrdas, 
tarp kitko,.sako:

Devyni vakarinės Euro
pos kraštai (Anglija, Fran
ci j a, Italija ir kt.) gavo $9,- 
700,000,000;* keturi kraštai

virtojo burdingieriaus negar
bingą vietelę!

Toks jau mizernas, negar
bingas tų žmonių likimas.

Labai džiugi žini& ateina iš 
Lietuvos. Sakoma, kad šiemet 
derlius buvo puikus. Tai reiš
kia be galo daug žemės ūkio 
kraštui.

Visi atstatymo darbai ga
lės eiti pasekmingiau ir smar
kiau.

retoriaus p a v a duotojas 
Dean Acheson slaptą teleg
rama atsakė: “Praneškite 
Maniu’i, kad dar ne laikas 
ginkluotam sukilimui.”

Šią telegramą teismui 
perskaitė Serdici, buvęs as
meninis Maniu draugas ir 
tarpininkas slaptiems ry
šiams su kariniais ir politi
niais Anglijos ir Amerikos 
atstovais Rumunijoje. Pats 
Serdici yra vienas kaltina
mųjų.

Teismui buvo parodytas 
ir Maniu .planas patraukti 
dalį armijos į sukilimą prieš 
valdžią. Tas planas yra su 
pulkininko Stefano Stoicos 
rašytomis b a s t a b omis. 
Pulk. Stoica buvo vienas žy
miniu Maniu bendradarbiu, t.V fc. • v
Jis dabar taipgi teisiamas.

Geležinkeliu Unijos Reika
lauja Priedu Tuojaus
Chicago.—5-kios geležinke

liečių brolijos—ugniakūriai, 
geležinkeliečių brolijosH B 
garvežininkai, konduktoriai, 
traukinių tarnautojai ir bė
gių - relių suvedėjai—parei
kalavo tuojau pakelt jiems

Washington.— Trumanas 
ragins kongresą paskirt 
$65,000,000 be nuošimčių 
pastatymui Jungt. Tautų 
centro New Yorke.

Tolimuosiuose Rytuose — 
$2,100,000,000.

Duota 951 milionas dole
rių karinės pagalbos (Chi- 
nijai, Graikijai, Turkijai ir 
kitiem Jungtinių Valstijų 
bendram).

Tarptautinei Išvietintųjų 
(benamių, pabėgėlių) Orga
nizacijai ir Tarptautiniam 
Vaikų Gelbėjimo Fondui 
teko $86,000,000.

Į Tarptautinį Banką įdė
ta $632,000,000 (kuriais 
naudojasi Anglija ir kiti 
Amerikos “draugai”).

Byrdo raportas taip pat 
skelbia, kad nuo karo pa
baigos prieš Japonija buvo 
paskirta $1,600,000,000 Ru
sijai ir esą “Sovietų viešpa
taujamoms tautoms,” kaip 
amerikiniai politikieriai va
dina Lenkiją, čechoslovaki- 
ja, Vengriją ir kitas drau
giškas Sovietam šalis.

(Jau seniai sulaikyta A- 
merikos žadėtoji parama 
toms šalims.)

Lietuvių Namo Bendrovė, besi ryžtanti įsigyti puoš
nų, erdvų Lietuvių Kultūrinį' Centrą, visu rimtumu pa
brėžia pažangiajai Amerikos lietuvių visuomenei tai, 
kad vajus už pirkimą B-vės Šerų tebeina.

Lapkričio mėnesį įvyksta ALDLD ir LDS kuopų 
mitingai; taipgi įvyksta ir įvairių klubų ir kitų organi
zacijų mitingai. Juose tenka iškelti Lietuvių Kultūrinio 
Centro įsigijimo klausimas; juose dera iškelti Lietuvių 
Namo Bendrovės šėrų (akcijų) įsigijimo klausimas.

Raginame visas ALDLD ir LDS kuopas įsigyti 
bent po vieną (jei negalima po daugiau) serą. (Taipgi, 
prašome pavienius asmenis, dar neturinčius Rietuvių 
Namo Bendrovės šėrų, įsigyti jų po vieną bei po! keletą.

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

Sekami asmenys pirko šėrų: 
Anna Mažuikienė, Dorchester, Mass. 
Jonas ir Petronė Kasparavičiai, Baltimore, Md. 
John Kairis, Brooklyn, N. Y. 
Anthony ir Alice Prakevich, Brooklyn, N. Y. 
R. Baranik, Brooklyn, N. Y. 
Anna ir V. Kazlauskai, Forest Hills, N. Y. 
ALDLD 6-tas Apskr., Pennsylvania 
ALDLD 68 Kp., Hartford, Conn 
Julius Korris, Brooklyn, N. i Y. 
.Vaclovas Mikulėnas, Brooklyn, N. Y. 
Adam Alexander Lasas, Richmond Hill, N. Y. 
Charles Yotauta, Brooklyn, N. Y. 
Solomon Dommajatis, Brooklyn, N. Y. i . 
Louis Petkevich, Brooklyn, N .Y. 
Matthew Simon, Richmond Hill, N. Y. 
Sophia Ormąnienė, Pittsburgh, Pa. 
Elizabeth Slesarūnas, Los Angeles, Cal. 
W. Žilaitis, Norwood, Mass. 
M. Ramanauskas ir Ludmilla Harkins, ! 
Viktorija J. Rinkevičius, Rochester, N. Y. 
Petras ir Ona Paserskiai, Baltimore, Md. 
ALDLD 25 kp., Baltimore, Md. 1
M. Pakštienė, Kearny, N. J.

s AUTO. UNIJOS VADAI PRISIEKS, 
KAD JIE NE KOMUNISTAI

Washington. — CIO Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos pirriiininkas Walter P. 
Reuther pranešė, kad uni
jos centro viršininkai suti
ko daryti priesaikas, jog 
jie ne komunistai ir nepri
taria komunistams, 
priesaikų reikalauja 
Hartley’o įstatymas, 
unija nori, kad jai 
nautų valdinė Darbo Santy
kių Komisija balsavimuose 
dėl unijos pripažinimo, įvai-

Tokių 
Tafto- 

jeigu 
patar-

Kaip Žibalo Kompanijos 
Skuta Valdžią , ,

Washington. — Arabiš
kai - Amerikoniška žibalo 
kompanija mokėjo Saudi 
Arabijos karaliui tik po 21 
iki 23 centų už statinę ži
balo, ištraukiamo iš žemės 
tame krašte. O kuomet ji
nai pabrangino žibalą kari
niam Amerikos laivynui, tai 
kompanija' pristatė mela
gingas' apyskaitas, būk ji 
mokėjo Arabijos karaliui 
po 42 centus už žibalo sta
tinę iš jo žemės, šią sukty
bę aikštėn išvilko senatorių 
komitetas, tyrinėjantis ka
rinius dalykus.

Arabiška - A m e r i konų 
kompanija susideda iš Te
xas Oil ir kitų amerikinių 
žibalo kompanijų.

200.00 
100.00 
100.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
25.00 
25.00

25.00
25.00
25.00
25.00

ijhila., Pa. 25.00 
25.00 
25.00 
25.00

riūose ginčuose bči skun
duose. Auto. ! Darbininkų 
Unija iki šiol priešines tom 
priesaikom ir sakė, jog ne
paiso sudarkytos i Darbo 
Santykių Komisijos patar
navimų.

Reutheris Detroite parei
škė, kad nežiūrint sutikimo 
prisiekti, unija ir toliau ko
vos, kad pats Tafto-Hart- 
ley’o įstatymas būtų panai- 

1 kintas.

Pasitraukė Dešinieji 
Slovakų Valdininkai

Praga. — čechoslįvakija. 
— Iširo pusiau-savivaldiš- 
kos Slovakijos ministrų ka
binetas, kuriame buvo 8 
slovakai “demokratai” ir 4 
komunistai.

Čechoslovakijos Darbo 
Federacijos slovakiškoji da
lis darė tokį stiprų spaudi
mą tiem “demokratam”, 
kad privertė juos i pasi
traukti iš Slovakijos minis
trų kabineto. — Slovakija 
yra sudėtinė Čechpslovaki- 
jos dalis.

Darbininkai kaltino tuos 
neva demokratus kaip fa- 
šistuojančius politikierius.

ORAS.—Būsią šilčiau.

Flushing Meadow, N. Y.- 
Jugoslavijos ' delegacija į- 
nešė Jungt. Tautų seimui 
rezoliuciją, kuri reikalauja 
išduot kvislingus ir kitus 
karinius kriminalistas tom 
šalim, prieš kurias jie nusi
kalto. Jugoslavų rezoliucija 
sykiu smerkė Ameriką ir 
Angliją, kad jos neišlduoda, 
o globoja daugumą tokių 
piktadarių. Seimas pp ilgų, 
karštų ginčų atmetė Jugo
slavijos rezoliuciją 40 balsų 
prieš 7.

Anglų - amerikonų blokas 
pirm to užgyrė Anglijos re
zoliuciją 42 balsais prieš 7; 
kiti 6 susilaikė. Šioje rezo
liucijoje anglai sako:

Šalys ,reikalaujančios iš- 

Namu Statymo “Greitintojas” 
Statys Atominį Fabriką

■ - - -- -

_ n Washington. — Vąldiš-
. ! kas namų statymo “greitin-

25.00' Washington

tojas” Frank R. Creedon’as 
pasitraukė iš vietos. Dabar 
jis pasisamdė vienai.priva
čiai pramonei, kuri stato 
naują atominės jėgos fabri
ką. Pirmiau Creedonas vir
šininkavo pastatymui valdi
nio Oak Ridge, Tenn., ato
minio fabriko, kur buvo pa
gaminta atomų bomba ka
ro metu.

(Monsanto Chemical kom
panija, gaminanti daug į- 
rengimų atominiams fabri
kams, gavo $12,395,367 pel
no per 9 pirmuosius šių me
tų mėnesius.

Graikijos valdžia smarkiai 
pakėlė taksus, kovai prieš 
partizanus.

Amerika Siūlą Savarankiškas 
Žydų ir Arabų Valstybes 
Palestinoj nuo 1948 m. Liepos

Lake Success, N. Y. — 
Amerikos delegatas Hers
chel Johnson pasiūlė, kad 
Palestina apie liepos 1 d. 
kitąmet būtų padalinta į 
dvi savistovias, nepriklau
somas — žydų ir arabų — 
valstybes. Tuo tarpu, sakė 
Johnsonas, Anglijos policija 
ir kariuomenė privalo pa
laikyti tvarką Palestinoje, o 
po liepos 1 d. anglai turi 
pasitraukti iš to krašto.

(Johnsonas atšaukė pir
mesni Amerikos siūlymą 
sudaryti Palestinai savano
rių miliciją iš Jungtinių 
Tautų narių tam laikotar
piui.)

Kiti posmai amerikinio 
plano dėl Palestinos yra to
kie:

Jungtinių Tautų seimas 
privalo pasiųsti Palestinon 
patariamąją trijų narių ko
misiją, kuri' būtų atsakinga 
tiktai'seimui.

Jeruzalė ir apylinkė . su 
“šventomis vietomis” turi 
būti laisvas žydam ir ara- 

duot įtariamus karinius 
kriminalistus, turi pirma į- 
rodyt kiekvieno kaičią. An
glai ir jų šalininkai argu
mentavo, kad girdi, “pats 
žmoniškumas” neleidžia iš
duot “politinių pabėgėlių,” 
kurie tik priešingi dabarti
nėms savo kraštų val
džioms.

Sovietų delegatas Višins
kis pareiškė, kad anglai ir 
jų bendrai tik veidmainiau
ja, liedami “krokodiliaus a- 
šaras.” Kas liečia anglų re
zoliucijos priėmimą, sakė 
Višinskis: “Nežiūrint koki 
pasiūlymą duos Amerika ar 
Anglija, visuomet jam už
tikrinta mašinalė šio seimo 
dauguma.”

Ne Vienas Italas Karinis 
Kriminalistas Neišduotas 

Jugoslavijai
Jugoslavijos užsienio rei

kalų ministras pavaduoto
jas Stanoje Simič pareiškė: 
Anglai-amerikonai išdavė 
jugoslavams tik 125 iš nu
rodytų 2,104 karinių krimi
nalistų. Vien italų yra 900 
tokių kriminalistų. Bet 
amerikonai ir anglai neiš
davė Jugoslavijai dar nė 
vieno italo karinio krimina
listo.

Kitas Jugoslavijos atsto
vas, dr. Ales Bebler sakė: 
Vokiečiai ir italai išžudė 
pusantro miliono jugoslavu 
ir sudegino šimtus Jugosla
vijos miestų ir miestelių. 
Todėl labai juokingas yra 
anglų reikalavimas iš anks
to įrodyti kiekvieno karinio 
kriminalisto kaičią pirma, 
negu jis bus išduotas. . • 

bam kraštas tiesioginėje 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybos globoje.

Iki žydų ir arabų nepri
klausomų valstybių įkūri
mo reikėtų įleist Palestinon 
po 6,500 žydų ateivių per 
mėnesį.

Žydams turėtų būti pas
kirtas mažesnis plotas, ne
gu patarė senoji Jungtin. 
Tautų komisija Palestinai 
tyrinėti. Ta komisija siūlė 
žydams 60 nuošimčių Pales
tinos žemės, o arabams 40 
nuošimčių, nors arabų ten 
yra dvigubai daugiau negu

Laukiama, ką Sovietai 
pasakys apie šį Amerikos 
planą. Pirmiau Sovietai rei
kalavo, kad anglai tuojau 
pasitrauktų iš Palestinos ir 
kad ji visa būtų perimta į 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybos globą.

Amerikinis planas apeina 
Saugumo Tarybą ir perša 
Jungt. Tautų seimui visą 
Palestinos klausimui rišt
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Mūsą Šalies Atstovai Negarbingoje Rolėje
Tai, kas dabar iškilo Rumunijoje, turėtų sugėdinti 

kiekvieną padorų amerikietį. Tai parodo, kur mūsų šių 
dienų diplomatija yra nuvedus mūsų diplomatus. Tai 
pagaliau parodo, į kokias painiavas mūsų šalį yra įtrau
kus paskelbtoji doktrina, kad mes kovosime komunizmą 
visur, kur tik jį susitiksime.

Dar taip neseniai visoje šalyje buvo sukeltas propa- 
gandistinis triukšmas dėl nubaudimo Bulgarijos fašistų 
vado Petkov. Teisme, kuris nuteisė Petkovą mirtin, bu
vo įrodyta, kad jis darė suokalbius stt užsienio jėgomis 
nuversti demokratinę Bulgarijos valdžią. Niekam ne
buvo jokia paslaptis, jog tarpe tų užsienio spėkų buvo 
skaitoma ir Amerika.

Dabar istorija pasikartoja Rumunijoje. Tiktai ši is
torija yra ’daug atviresnė ir aiškesnė. Ten irgi eina teis
mas. Teisiami yra valstiečių partijos “vadas” Maniu ir 
aštuoniolika jo kolegų. Apie šią bylą tilpo penktadienio 
The New York Times’e labai įdomi W. H. Lawrence ko
respondencija tiesiai iš Bucharesto. Įdomu ir tas, kad ši 
svarbi korespondencija įdėta į 15-tą puslapį, kur, žino
ma, tik dalelė skaitytojų tepastebės.

Lawrence sako, kad net trys liudininkai Militariniame 
Tribunale parodė, kaip pereitais metais jie laikė slap
tus susirinkimus su dviemis Amerikos karininkais iš 
Office of Strategical Service ir darė planus, kaip su
organizuoti slaptą pusiau militarinę organizaciją priešin
tis Sovietų įtakai Rumunijoj ir, ilgainiui, nuversti Ru
munijos valdžią. *' Svarbu,, kad tų karininkų paduodami 
ir vardai—tai majoras Thomas Hall ir leitenantas Ira 
Hamilton. Liudininkai, pasak Lawrence, teigia, kad to
kios organizacijos įkūrimo sumanymas atėjo nuo Ame
rikos karininkų. Vardu Jungtinių Valstijų Hali ir Ha
milton pažadėję konspiratoriams didele skalė militarinę 
ir finansinę pagalbą. Liudininkai taipgi pasakojo, kad 
šitie amerikiečiai karininkai atsiuntė slaptai Rumunijon 
du lėktuvu, kuriais pabėgo iš Rumunijos trys rumunai 
konspiratoriai — Nicolescu-Buzesti, Constantin Viscianu 
ir loana Bugoiu.

Kad šitie amerikiečiai dalyvavo suokalbyje, teigia ko
respondentas Lawrence, paliudija dar ir faktas, jog jie 
buvo atšaukti Amerikon, už, kaip buvo paskelbta, “ne
klausymą savo viršininko įsakymų, dalyvaujant disku
sijose su rumunais dėl priešinimosi valdžiai* judėjimo.” 
Korespondentas stebisi, kaip tai nepaprastas dalykas, 
kad šitokiuose žygiuose minėtieji karininkai dalyvavo be 
viršininkų žinios.

Čia, žinoma, visiškai kitas klausimas. Daleiskime, kad 
jie dalyvavo konspiracijoje be savo viršininkų žinios ar
ba sutikimo. Bet faktas yra, kad jie dalyvavo. Iš kur 
jie gavo įkvėpimą dalyvauti? Argi čia nekalta abelnoji 
politika, vadinama “Trumano Doktrina”?

Jau Amerikoje plačiai eina gandai, kad Amerikos ir 
Anglijos diplomatai puikiai žino, kur “dingo” Mikolaiči- 
kas. Reikia suprasti, kad jis irgi yra vienos kurios ša
lies diplomatijos globoje.

O prieš keletą dienų vienas radijo komentatorius pla
čiai kalbėjo apie “Mėlynąjį Internacionalą.” Jo buveinė 
esanti Washinglone. Jį sudaro iš Balkanų šalių pabėgę 
“valstiečių partijų” vadai, su Vengrijos pabėgėliu Nagy 
pryšakyje. Jis teigė, kad dabar tik laukiama pribūnant 
Mikolaičiko. Tada jau, girdi, “Mėlynasis Internaciona
las” išdirbs planus, kaip,nuversti valdžią Vengrijoje, Ru
munijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje ir tt. Vadinasi, mūsų 
sostinėje randasi lizdas konspiratorių, prieš valstybes ir 
valdžias, su kuriomis mes palaikome’diplomatinius ry
šius. Argi galima tikėti, kad Nagy, Mikolaičikas ir tas 
visas “Mėlynasis Internacionalas” darbuojasi be žinios 
mūsų diplomatų, mūsų krašto vadovybės?

Tai, švelniausia pasakius, neneša į mūsų laikų neramų 
pasaulį ramybės ir taikos.

,Tautų akyse didžiausiu prasižengimu skaitoma vienos 
šalies kišimasis į kitos šalies vidinius reikalus. O šiuo 
tarpu mūsų diplomatija, atrodo, “patarimus“ teikia 
Chiang Kai-šekui Chinijoje, monarchistinei diktatūrai 
Graikijoje, reakcinei valdžiai Turkijoje. Žmonės, kurie 
seka tuos dalykus, pastebi visam pasaulyje susirūpini
mą Amerikos galybės pakilimu ir tendencija atsisveikin
ti su nabašniko Roosevelto “geros kaimynystės” politika.

Prieš dabartinę mūsų šalies užsieninę politiką griežtai 
kovoja Henry Wallace, buvęs Roosevelto laikais krašto 
vice-prezidentas ir paskui prekybos sekretorius. Jis tei
gia, kad “Trumano Doktrina” veda tiesiai į naują karą. 
Jis mano, kad už tą politiką lygiai kalti republikonai ir 
demokratai. Toji “dvi-partinė” politika, kurią veda Tru- 
manas ir Marshallas su Vandenbergu ir Dulles, pasaulį 
padalino į du lageriu, kurie, jeigu nuo tos politikos ne
bus atsisakyta, turi prieiti prie ginkluoto konflikto.

Žinoma, Wallace žodis yra nustelbtas galingu riksmu 
mūsų komercinės spaudos ir radijo. Be galo sunku 
Amerikos žmonėms teisingai susiorientuoti tokiais pai
niais tarptautiniais klausimais. Vienas teisybės žodis 
prieš šimtą neteisybės žodžių yra per maža doza, kad iš
gelbėti mases nuo suklaidinimo.

i
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jggsgS KAS KĄ RAŠO IR SAKO
DĖL ŠIEMETINIŲ 
RINKIMŲ CHICAGOJ

Dienraštis Vilnis žymn 
jog • “normaliais laikais” 
Chicagoje ir Cook apskrity
je teisėjų rinkimai nesuke
lia platesnėje visuomenėje 
jokio didesnio dėmesio, ta,- 
čiau šiemet jaučiama, jog 
bus kitaip. Dienraščio žo
džiais:

šiemet, lapkričio 4, bus 
pasirinkimas. Prie koalicinio 
sąrašo, bus progresyvįų są
rašas. šiemet teisėjų rinki
mai del to bus svarbūs.

Svarbu išrinkti geri teisė
jai, ypač aukštesniuose teis
muose. Bet šie balsavimai 
bus dar svarbesni tuo, kad 
gavus 5;% balsų Progresyvė 
Partija taps legale partija.

Daug balsų už progresyvių 
sąrašą taigi reiškia naujos 
partijos sukūrimą. Ji jau su
sikūrus, bet balsavimai ją 
užtvirtins, padarys lygiateise 
partija su demokratais ir 
republikonais.

Reiškia, lapkričio 4 visiems 
Chicagos ir visos Cook ap
skrities piliečiams reikia 
balsuoti už progresyvių są
rašą.

Progresyvei partijai taipgi 
reikalinga bent 15,000 bai
sų pridabotųjų. Kiekvienas 
pilietis gali eiti tas pareigas. 
Norinti liuosnoriai padirbėti, 
kreipkitės į tos partijos raš
tinę, 187 N. La Salle St.

šiemet yra gera proga iš
rinkti gerą skaičių gerų tei
sėjų, taipgi pastatyti ant 
tvirtų pagrindų trečią par
tiją—The Progressive ^‘Party.

NORI GAUTI PERONUI 
NOBELIO DOVANĄ i

Iš Buenos Aires praneša
ma, kad ten klerikalai 
smarkiai darbuojasi tam, 
kad Argentinos prezidentas 
Peronas šiemet gautų No
belio premiją dėl pasidarba
vimo “taikos reikalui.”

Daugiausiai tuo rūpinasi 
katalikų kunigas Filipo, ar
timas Perono bičiulis. Jis 
neužilgo vyksiąs į Švediją 
dr ten tarsis, kaip ir kokiu 
būdu padaryti Peroną No
belio laureatu; padaryti jį 
taikos,angelu.

Įrantysis buržuazinis ‘pa
saulis iškelia visokių kvai
lybių ir netikėtumų, tad ne
būtų nuostabu, jei Peronas 
būtų paskelbtas “kovotoju 
už taiką.’”

ANTISEMITIZMAS 
AMERIKOJE

visoks rasizmas, yra fašis
tinis produktas ir kaipo 
prieš tokį demokratinė A- 
merikos visuomenė privalo 
griežtai kovoti!

NEMANO, KAD KOMU
NISTŲ PARTIJĄ 
NELEGALIZUOS

Savaitraštis “Newsweek” 
rašo, kad jam neatrodo, jog 
Jungtinių Valstijų kongre
sas pravestų įstatymą, nele
galizuojantį komunistų par
tiją, nepaisant visų Ne-A- 
merikinio Komiteto “tyri
nėjimų.”

Jungt. Valstijų kongresas 
nusižengtų krašto konstitu
cijai, jei jis tokį įstatymą 
pravestų.

Kita dalykas: nelegaliza- 
vimas komunistinės parti
jos nesulaikytų komunisti
nio judėjimo.

Istorija parodė, jog nie
kur ir niekas negalėjo pa
smaugti komunistinio judė
jimo, padarydamas jį nele
galiu. Mussolinis kiek “dar
bavosi” Italijos komunistų

partijos sunaikinimui, bet 
ar jam pavyko tai padary
ti? žinoma, ne! Iki fašiz
mas buvo parblokštas, Itali
jos kompartija veikė palė- 
pyj; šiandien toji partija 
turi virš 2 milijonu narių! 
Na, o kas atsitiko su pačiu 
Mussoliniu?!...

Mums rodosi, jog Ameri
kos reakcininkai galėtų bū
ti apdairesni. į

WALLACE RAŠO 
Iš PALESTINOS

Kaip jau skaitytojas be 
abejojimo žino, šiuo metu 
Henry A. Wallace yra Pa
lestinoje. Jis ten tiria padė
tį, kalbasi, tariasi su žy
dais, su arabais, — visokių 
luomų ir visokio amžiaus 
žmonėmis.

Jo pirmas žiupsnelis įspū
džių .šios savaitės New Re
public savaitraštyje. Wal- 
lace’o nuomonė: jei Palesti
nos klausimas bus išspręs
tas teisingai ir taikiai, tai 
visas pasaulis galės ilgiau 
pagyventi taikoje.

AMERIKOS 
CENTRO

t \

Civiles Teises Ginti 
Konferencija"

Civilių Teisių Kongresas 
šaukia nacionalę konferen
ciją lapkričio 21-22-23, Chi
cago, Ill. Konferencija pra
sidės penktadienio vakare, 
lapkr. 21 d. su masiniu su
sirinkimu, Orchestra sve
tainėje, Michigan Blvd. 
Šeštadienį ir sekmadienį 
konferencija bus laikyta 
Hull House, 800 So. Halsted 
St. Kviečiamos draugijos toj 
konferencijoje dalyvauti. 
Galima rinkti du delegatus 
nuo organizacijos. Delegato 
užsiregistravimas — $3.00.

Konferencijos tikslas*, ci
viles žmonių teises ginti. 
Konferencija išdirbs prog
ramą, kaip geriausia kovoti 
prieš, negrų ir kitų tautinių 
grupių diskriminaciją, prieš 
Neamerikinio Veikimo Ko
mitetą', prieš Tafto-Hartley 
įstatymą, prieš visokią re
akciją, kuri bando sutremp
ti demokratines žmonių tei
ses. . ' ' !

Amerikos Lietuvių Cent
ras turės toj konferencijoj 
savo delegaciją. Būtų gerai, 
kad ir kitos organizacijos

LIETUVIŲ 
VEIKLA

turėtų delegatus! Visi turi
me prisidėti.,prie demokra
tinių teisių gynimo.
Peticijos prieš
Neamerikinį Komitetą

Civilių Teisių Kongresas 
išleido peticijas, kurios rei
kalauja panaikinti Neame
rikinio Veikimo Komitetą, 
kuris stengiasi atimti de
mokratines žmonių teises.

Civilių Teisių Kongresas 
prašo visų tas peticijas pla
tinti, ant jų pasirašyti.' Pa
sirašantieji ant tų peticijų 
užgiria kongresmano Ad
olph Sabath rezoliuciją-bi- 
liu No. 46 Neamerikinio 
Veikimo Komiteto panai
kinimui.

Tų peticijų galima gauti 
rašant: Civil Rights Cong
ress, 205 E. 42 St., New 
York 17, N. Y.

Kartu ten galima užsisa
kyti ir brošiūrų platinimui 
“Thought Police”, kurios 
parsiduoda po 15c. Jose yra 
daug medžiagos apie Nea
merikinio Veikimo Komite
to veiklą ir kaip prieš tą 
rėąkcinę veiklą kovoti.

J. Gasiūnas, ALC sekr.
Sdvaitraščio New Repub

lic redaktoriaus padėjėjas 
Bruce Bliven rašo apie ke
liantį galvą Amerikoje anti
semitizmą. Pasiremdamas 
surinktaisiais daviniais, Mr.
Bliven teigia, jog anti-semi- 
tizmas šiandien Jungt. Val
stijose tūlais atvejais “stip
resnis, nėgu jis buvo Vokie- 
kietijoje,. kai Hitleris pasi
grobė valstybes galią.”

Vyriausiai anti - semitiz- 
mas jaučiamas ekonominių, 
švietimo ir visuomeninių 
santykiavimų srityse. *

Daugelis amerikiečių an- 
ti-semitų, nurodo autorius, 
yęa ultra-nacionalistai, izo- 
liacininkai ir anglų neap- 
kentėjai; tūli jų yra airiai 
katalikai.

Tūli anti-semitai esą di
deli priešai žydų, negrų ir 
komunistų (nepaisant, jei 
pastarieji būtų ir patys “se
niausieji” amerikonai). Dar 
kiti anti-sėmitai— neapken- 
tėjai žydų, negrų, komunis
tų ir katalikų!

Kaip matome, anti-semi- 
tizmas dar nėra šimtu nuo
šimčių “išsikristalizavęs” ir 
apsijungęs, tačiau tai nerei
škia, kad Amerikai jis ne 
gręsia pavojumi.

Anti-semitizmas, kaip ir

Prakalbų Maršrutas ALDLD 
10-toje Apskrityje

PRAKALBAS SAKYS 
ROJUS MIZARA

Šiuomi pranešame visoms 
kuopoms, priklausančioms 
LLD 10-tai apskričiai, kad 
prakalbų* maršrutas prasi
dės lapkričio 14 dieną. Kal
bėtojas bus R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius. 
Maršrutas rengiamas seka
mai: •

Lapkričio 14 d. —* Grand 
Rapids, Mich.

Lapkričio 16 d. — Scott
ville, Mich.

Lapkričio 17 d. — Hart, 
Mich.

Lapkričio 18-19 dd., Mus
kegon, Mich.

Lapkričio 22-23 d d.,—De
troit, Mich.

Prašome visų kuopų val
dybų įsitėmyti dienas, kad 
visose minėtose kolonijose
būtų surengtos prakalbos, 
taip kad visos minėtos die
nos ' būtų užpildytos. Drg. 
R. Mizara yra vienas iš ge
riausių kalbėtojų, ir apskri-

ties valdyba tikrai džiaugia
si gavusi jį atlankyti mūsų 
apskrities ribas.

Nuoširdžiaį prašome visų 
kuopų ir pavienių narių 
kartu stoti į darbą, kad pra
kalbos visur būtų pasekmin
gos. z

Apskritis turės nemažai 
išlaidų. Drg, Mizara negali 
veltui arba savomis išlaido
mis važinėti, ir reikės pa
dengti kelionės lėšas, i Tad 
visos kuopos turės pagelbė
ti apskričiai. Antras daly
kas: reikia rūpintis, j kad 
kuodaugiausiai publikos su
traukus į d-go Mizaros pra
kalbas, kad jo laikas nebū
tų veltui eikvojamas.

LLD 188 ir 52 kuopos 
rengia bankietą pasitikimui 
d-go Mizaros. Kitos kuopos 
taipgi,, galėtų surengti ką 
nors. Drg. Mizara pirmu 
kartu maršrutuos Michigan 
valstijoje. Taigi, draugai, 
sukruskite visi prie darbo!

LLD 10 Apskr. O r g.
A. Dapšis.
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LAISVES VAJUS
Į e ....... ■■■■—-

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 tų didžiąją talką apšvietos pla
tinimui ! I

Gražus kontestantų surašąs:
Punktai

K. & R. Žukauskas, Newark, N. J. .. ■ •................  1901 i
Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J..................... •• 1736
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn. •.................... 1644
Brooklyn© Vajininkai ................ •......................... 1632
Hartfordo Vajininkai ......................................... 1074
P. J. Martin, Pittsburgh^ Pa........................ • •......... 872
P. Pilėnas, Philadelphia ....................  841
J. Bakšys, Worcester .   700
L. Bekešiene, Rochester} N. Y. ................................ 622
V. J. Stankus, Easton, Pa........................ 536
P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 491 
LLD 2 kp., So. Boston .............. ,45C
LLD 20 kp., Moterų Skyr.,

Binghamton .....................
S. Kuzmickas,* Shenandoah . 
J. Balsys, Baltimore .............
P. Šlajus, Chester, Pa...........
A. Buivid, Dorchester .........
J. Bimba, Paterson ............
V. Ramanauskas, Minersville 
J. šimutis, Nashua ...............
M. Janulis, Detroit ............
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y. ... 
Puidkas, Rumford, Me...........
J. Mockaitis-P.Baranauskas

Bridgeport ..........................
A. P. Dambrauskas, Haverhill ..
K. Valaika, Cleveland, Ohio .....
S. Penkauskas, Ig. Chulada, 
V. Padgalskas, Mexico ..............

434
364
364
336
330 

!295 
273
245 
|234 
224
212

198 
’196 
181

172
J----

S. Penkauskas, Ig. Chulada, V.
Kralikauskas, Lawrence, . .. 168

F. J. Madison, Youngstown, O. 168
V. J. Valley, New Britain, Conn. 168
Geo. Shimaitis, Brockton ......... 164
C. K. Urban, Hudson ................  140
P. Šlekaitis, Scranton ..............  127
J. Kalvelis, Bridgewater ......... 124
E. Kasperienė, Wilkes-Barre .... 120
A. Taraška, Methuen ................ 112
P. Anderson, Rochester ............  104
S. Tvarijonas, Detroit .............. 86
A. Navickas, Haverhill ............. 84
J. Matachun, Paterson ..............  84
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .. 75
A. Valinčius, Pittston .............. 56
H. Žukienė, Binghamton ........ 48
A. Bemat, Los Angeles .......... 28
M. Slekiene, Gardner ..............  28
P. Baltutis, Chicago ..................... 28

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:
Philadelhpia, Pa. - 
Brooklynas, 
San Francisco, Cal. 
Easton, Pa. 
Washington, Pa. 
New Britain, Conn. 
Binghamton, N. Y. 
Hartford, Conn. 
Methuen, Mass. 
Youngstown, Ohio 
Rochester, N. Y. 
So. Boston, Mass. 
Pittsburgh, Pa. 
Detroit, Mich. 
Stamford, Conn. 
Seattle, Wash.

M. Svinkūnienė,

$236.00 
136.00
37.60 
24.00 
23.p0 
22.00 
22.00 
21.00 
20.00 
20.00 
16.00
15.6o

Waterbury, Conn. 10.00
Cleveland, Ohio 8.85
Chicago, Ill. e 8.00 
Newark, N. J. &00
Paterson, N. J. 6.00
Great Neck, N. Y. 6.00
Scotia, N. Y. 6.00
New Kensington, Pa* 4.00 
Worcester, Mass. 3.00
Shenandoah, Pa. 3.00
Wilkes-Barre, Pa. 3.00
Bridgewater, Mass. 3.00

14.00 Elizabeth, N. J.
13.00 Scranton, Pa.
13.00 Minersville, Pa.
10.00 Auburn, Me.

■ J
iš Waterbury, Conn.,

2.00
1.25 
1.00 
1.00

prisiuntė
daugelį ątnaujinimų ir pralenkė brooklyniečius.

Iš Hartford, Conn., L. Žemaitienė prisiuntė naują
prenumeratą ir atnaujininjių, taipgi gavome atnaujinimų 
ir nuo W. Brazausko.

J. Bakšys, Worcester, Mass., prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų.

Į vajų įstojo, prisiųsdamas naują prenumeratą ir 
atnaujinimų, tai F. J. Madison, Youngstown, Ohio.

Taipgi gavome atnaujinimų nuo sekamų vajininkųĄ 
K, Maziliauskas, Bayonne; N. J., P. Vaznys, Brooklyn, 
N. Y., LLD 20 kp., moterų skyr., Binghamton, N. Y. 
(J. Navalinskienė), L. Bekešiene, Rochester, N. Y. ir 
A. J. Gudzin, Scotia, N. y.

Aukų gavome sekamai:
Nuo M. Bekerienės laidotuvių (koresp. tilpo), 

Binghamton, N. Y., $19.
Po $10: M. Nikzentaitienė, Hartford, Conn,, A. 

Pavenas, Philadelphia, Pa.
Po $3: A. Latvėnas, Wilson, Conn., A. Mazonas, 

Windsor, Conn., Juozas Smith, Bethlehem, Conn., C. 
Stašinskas, New Kensington, Pa., J. Vaikašas, Schenec-- 
tady, N. Y., A. Gudzin, Scotia, N. Y., Jonas Klimka, 
Philadephia, Pa.

Po $1: St. Juozupaitis, Philadelphia, Pa., K. Tamas, 
New Kensington, Pa., J. Zaleckas, Naugatuck, Conn., 
J. Margaitis, Windsor, Conn., ir A. Klimas, Hartford,
Conn.

Liet. Koop. Spaudos B-vės šėrų įsigijo po $10: Frank ; 
J. Madison, Youngstown, Ohio ir Petras Sodeikis, 
Youngstown, Ohio.

Širdingai dėkuojame visiems už aukas ir Šerus ir 
vajininkams už puikų pasidarbavimą visame kame. f

Laisves Adm-cija.

ANGLŲ SEIMAS. IŠMETĖ 
NEGARBINGĄ NARĮ

London. — Anglijos sei
mas 187 balsais prieš 75 iš
metė iš savo tarpo darbietį 
Garry Allighaną už negar-į 
bingą elgimąsi. Allighanas 
gaudavo po $120 per savai
tę už bendradarbaivimą 
lordo Beaverbrooko Jaikra- 
ščiui, kuriam rašydavo irj 
apie slaptus darbiečių sei
mo atstovų susirinkimus. I

Sykiu jis* savo rašymuose 
kaltindavo kitus atstovus, 
kad jie išdavinė ją skaudai 
seimo slaptybes.

BYLA PRIEŠ BANKŲ 
TRUSTĄ

Washington. — Valdžia 
ketina traukt teisman 17 
Wall Stryto bankų, kurie 
veikia kaip pramonės šėrų 
(akcijų) gemblerių trus- 4, 
tas.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. baily) —Pirm.,, Lapkr. 3, 1947



Kada sąlygos būna tin- [ vo žmogaus pagamintas. 
Abudu bandymai apėmė 120 
ketvirtainių mylių. Sniegui 
ir lietui iššaukti tame plo
te buvo pavartota tiktai 34 
svarai sausojo ledo, kurio 
svaras lėšavo 5 centus.”

Bet jeigu vienas kitas 
mėginimas pavyko, ar tai 
reiškia, kad dirbtinis lietus 
galima padaryti visur ir 
bet kada? Anaiptol ne.
Sausra ir Dirbtinis Lietus

Šį rudenį per du mėne
sius sausra džiovino vidur- 
vakarines ir Naujosios An
glijos valstijas. Skaičiuoja
ma, kad vien Kansas vals
tijoj sausra tiek sužalojo 
kviečių pasėlių, kad būsią 
210 milionų bušelių mažiau 
derliaus.

karnos, tai galima padaryti 
milioną dolerių vertės snie
go, pasejant iš lėktuvo į de
besį 85 centų vertės sauso
jo ledo (carbon dioxide) 
kruopų. Už 15 dolerių gali
ma iššaukti colį lietaus,” 
kaip entuziastiškai rašo L. 
G. Richards amerikiniame 
žurnale Country Gentle
man.*

“Aš pats padėjau padary
ti tokį paprastą, bet stebė
tiną dalyką,” tęsia tas ra
šytojas. “Pulkininkas Eck
ley C. Ellison pabarstė ke
lias saujas sauso ledo kruo
pų į aukštus debesis, pana
šiai kaip vaikas lesindamas 
vištas. Ir po trijų minučių 
lietus jau gausingai pasipy
lė ant žaliuojančių laukų ir 
mišku.

“Palaukus 15 minučių, 
pulkininkas Edisonas pasė
jo kitus 17 svarų sausojo 
ledo į kitą debesį už penke
to mylių. Tuomet jis su sa
vo lėktuvu smigo žemyn po 
debesiu ir atsidūrė po gau
singai krintančiu, apaki
nančiu sniegu, kuris buvo 
susimaišęs su lietum. Pul
kininko Edisono raportas 
apie tai sako:

— Niekur kitur artimoj 
apylinkėj ‘ nebuvo lietaus. 
Taigi atrodo, jog čia lietus 
tikrai iššauktas, pabarsiant 
sausojo ledo į debesis.

“•Šimtus tonu ta diena 
prisnigo ir prilijo dirbtinio 
sniego ir lietaus, kuris bu-

Jeigu lietus būtų taip 
lengva iššaukti, kaip piešia 
komerciniai laikraščiai ir 
sensacijų žurnalai, tai ne
būtu leista nudžiūti tiems 
milžiniškiem laukų plotam.

Kodėl nebuvo to padary
ta? Todėl, kad stokavo tam 
tikrų oro sąlygų. Toliau šia
me straipsnyje bus nurody
tos sąlygos, kurių reikia | 
norint paleisti sniegą ar lie
tu iš debesų. I v

Bandymai Naujojoj 
Anglijoj

Maine valstijų ir automa
tiškais prietaisais sėjo su
smulkintą sausąjį ledą į de
besis. Jie išbarstė pusę to
no sausojo ledo, stengda
miesi iššaukti lietų ir apge
sini miškų gaisrus tose val
stijose. Bet tas jų žygis ne
davė jokių apčiuopiamų pa
sekmių.

Tie ofičieriai ir dirbtinio 
lietaus specialistai spėja,

padidinę lietų” Maine ir 
New Hampshire. Bet val
dinio oro biuro viršininkai 
pranešė, kad jau lijo pirma, 
negu lietaus darytojai at
skrido, ir lietus tęsėsi lai
ke sausųjų ledukų barsty
mo ir po išbarstymo.

Uraganų Blaškymas
Laivyno lėktuvai, sėdami 

smulkiai sutrupintą sausąjį 
ledą, mėgino virš jūrų iš
blaškyti uraganus-viesulas, 
siautusius link Floridos, ar
ba bent tvaniškas uraganų

dyrrtai tai}) pat nepavyko.
Vis tiek Moksliniai Rimtas 

Dalykas
Nors nebuvo pasisekimo 

tuose pasimojimuose, ta- 
čiaus tūli, pavykę bandy
mai liudija, jog dirbtinis 
lietaus bęi sniego iššauki-

Armijos ir laivyno oficie- [ mas yra moksliniai rimtas 
riai ir General Electric la- (atradimas; o ateityje jis gal 
boratorijų m o k s 1 i n inkai 
spalių 29 d. skraidė dviem 
didžiais kariniais lėktuvais 
virš New Hampshire ir

Kas. Kur, Kaip iš Tikrovės
AR ŽEMĖ EINA LENG- '.padarė Anglija. Britų par- 

'liamentas išleido įstatymą • •• ••AR SUNKĖJA?

bus išvystytas į svarbų 
praktinį dalyką. Jau šiemet 
rugpjūčio mėnesį buvo pa
daryta du iki pustrečio co
lio dirbtinio lietaus septy
niose vietovėse Illinois, lo- 

(wa, Missouri, Kansas ir 
Texas valstijose. .

Išradėjai
Pirmutinis Amerikoje iš-

Žinovai tvirtina, kad mū-1 Panaikinant vergiją visoje gauk£ jg debesies
sų žemė darosi sunkesnė. 
Nuo josios susiformavimo 
laikų, žemės svoris paau
gęs net penkiais trilijonais 
tonu. €

Britų imperijoje 1833 me
tais, arba 30 metų pirm, ne
gu Abraham Lincolnas iš
leido savo Išlaisvinimo Pro-

AR KEMPINĖ AUGALAS, 
GYVŪNAS, AR 
MINERALAS?
• Kempinė arba angliškai 
vadinama “sponge”, varto

dama prausimuisi,yra gyvū
nas. Jis gyvena ir plaukioja 
tūlą laiką iki nugarmi i jū
ros dugną. Taigi prausyk
loms naudojamos kempinės 
yra niekas kitas, kaip tam 
tikros rūšies jūrinių gyvū
nu skeletonai.v

sausąjį ledą, bet skirtingus 
su sm ui k i n tu s c h e m i kalus.)

Karinis Sekretas
Netrukus po pirmųjų 

sėkmingų bandymų, Jungti
nių Valstijų armijos vy
riausybė užsakė Schaefeč- 
iui ir *Langmuirui tolesnius 
tyrimus daryti, kaip grei
čiau ir daugiau galima bū
tų iššaukti sniego bei lie
taus. Tai žymia dalim slap
ti bandymai, daromi pagdl 
karininkų nurodymus ir jų

pas, jomis ir apsigina nuo

Per 15 | minučių, galima 
padaryti • 200 ketvirtainių 
mylių . “skylę” debesyje, 
ypač žierhos laiku. Oro jė
gų kapitonas Clarence N. 
Chamberlain jau yra pada
ręs tokių skylių debesyse 
virš lėktuvu aikščių, v C

Kokių Sąlygų Reikia Dirb
tiniam Lietui ar Sniegui?

Norint
sniegą ar lietų, negana tik
tai sauso; o ledo kruopas iš 
lėktuvo sėti į debesį. Dar 
būtinai reikia sekamų sąly
gų ’

Debesies drėgmės garai- 
lašeliai turi būti 
negu

iššaukti dirbtini c-

Armijos vaidyba tikisi 
dirbtinių sniego audrų, ku
lkomis galėtų apakint ir 
suparalyžiuot ištisus priešo 
kariuomenes j u n g i n i u s. 
Aukštieji ofičieriai taipgi
pageidauja tokio smarkaus i Amerikoj 
ir gausaus lietaus, kuris suk , enheit te: 
klampintų priešo armiją. Į drėgmė t

Pačią savo tyrimams pra- ne į ledu

ledo išbarstoma į ketvirtai
nę mylią debesies.

Reikia sužinoti, kiek ore 
drėgmės yra žemiau debe
sies. Nes jeigu oras per 
sausas, tai lietus ar snie
gas gali išgaruoti, pirm pa
siekiant žemę.

Visos aukščiau 
sąlygos turi būti 
tos pirma, negu 
'pasiųsti žemyn

Sniegas nėra kokie suša-

džią Schaeferis padarę 
1943 metais, tai}) pat pagal 
armijos užsakymą. Karinė 
vyriausybė tada norėjo toi- 
kio atradimo, kuris išlytų tuosiuose 15,000-18,000 pė- 
arba išsnigtų storus debeį du debesyse drėgmė gali 

pasilaikyti skysta net iki 30 
laipsnių šalčio žemiau ze-

šaltesni, 
: laipsnių, pagal 

vartojamą Fahr- 
•mometrą. Bet ta 
.iri būti skysta, o 
<us sušalus.

Ant žemės vanduo užša- ( 
la, kuomet šaltis pasiekia 
32 laipsnius Fahrenheito 
virš zero (nulio). Bet aukš-

susidaro, kuomet vandens 
garai debesyje žemiau už
šalimo punkto susi kuopia 
aplink dulkes arba chemi
nių medžiagų krislelius, 
kaipo branduolinkus.

O tokiuose aukštuose de
besyse, iš kurių dirbtiniai 
iššaukiama lietus, visuomet 
pirma pasidaro sniegas. Jis 
gali ant žemės nukristi 
kai}) sniegas arba ore iš
tirpti ir jau kaip lietus pa
siekti žemę, arba ore išga
ruoti bekrisdamas.

Kaip Patarnauja Sausojo 
Ledo Kruopos

Sėjamas j debesis, su
smulkintas šaltasis ledas, 
sidabro iodo kruopelės ir 
tūli kit? sutrupinti chemi
kalai suteikia debesiui mi- 
lionus naujų branduolių, 
aplink kuriuos peršaldyta 
drėgmė kuopiasi j sniegules 
ir krinta žemyn. Tokiu bū- 

iššaukiamas dirbtinis

i i pgu 1 a n č i u s lėktų vu

Debesys būna iki dviejų- 
trijų mylių storio ir dau^ •

ro.
Bet . kaip sužinoti, 

giau. Debesų drėgmė dažnaį • skysta debesies drėgmė ga
na perša’us, kad galima

jog

minimos 
patikrin- 
bandoma 
lietu ar 

sniegąSš debesų. Jeigu bent
viena iš tokių sąlygų nepa
tenkinta, tai nebus pasise
kimo, kaip įspėja Schaefer, 
sakydamas:

— Kai kuriuose bandy
muose nebuvo rasta gana 
peršalusių debesų. Bet ban
dytojai pasidavė pagundai 
ir vis tiek bėrė sausojo le
do kruopas. Kas iš to išėjo? 
Nagi visai nieko — nei lie
taus, nei sniego.
Kaip Susidaro Sniegas bei 

Lietus
Kalbant apie debesis ben

drai, jie susidaro iš van-1 du ir 
dens garų. Garinės vandens [sniegas arba lietus (jei 
dalelės, susikuopia aplink j sniegas bekrisdamas ištirp- 
dulkeš arba mažyčius che- šita).
minių medžiagų krislelius [ Gaila, kad valdžia visų- 
ore, kaip branduoliukus. , pirm kariniams tikslams 
Taip susidaro lašeliai. Susi-i taiko šį išradimą ii- todėl 
durdami su kitais lašeliais,: slepia kai kuriuos jo paty- 
jie krūvon susilieja į dides-1 rimus. Jeigu ne tie sekretai, 
nius lašelius ir lašus. Ka
da lašai taip padidėja ir pa
sunkėja, kad oras negali jų 
atlaikyti, tuomet jie krim 
ta žemyn, kaip lietus.

tokia šalta, kad ledais sto-1 
rai aptraukia lėktuvą, iki būtiy iš jo sniegą ar lietų 
jis per storą debesį žemyn iššaukti, beriant sausojo le- 
nusileidžia arba nuo aikštės do kruopas? Vienas sužino- 
pakyla virš debesų. O to- jimo būd 
nais ledų apaugęs, lėktuvas pasiųsti ' 

nepakeldamas^ metru iš] 
laipsnį, 
sjyę^ąliųs 
lukpb^ąlim'a ir nuo žemės 
patirti' ar 
gana šalt

Toks [debesys turi . būti 
bent 18,0,00 pėdų aukštyje. 
Gana per: 
lis prįval 
pėdų sto: 
yra taip 
tas ir tu 
r i o, tai i 
7 dešimt

gal būtų galima greičiau ir 
plačiau išvystyti dirbtinio 
sniego ir lietaus gaminimą 
gyvenimiškiems žmonių rei-

eis, tai per debesį 
ėktuvą ir termo- 
natuoti atšalimo 
Be to, vartojant 
< įmoksi in įusss ti k-

kartais, jų. 
krinta ir sudūžta.

“Skylės” Padarymas * .J * 
Debesyje

I n ži n i e rius Sch aef eris ir ’ 
prof. Langmuir, tęsdami 
tyrimus, atrado dvejopą bū
dą apsaugoti lėktuvų nusi-į 
leidimą bei pakilimą pro ton 
kius debesis: 1) Galima po 
nedaug sausojo ledo kruoJ 
pu sėti į debesį, ir taip per 
15 minučių išlyti arba iš- 
snigti gana plačią skylę de
besyje, kad lėktuvas galėtų 
saugiai nusileisti arba pa
kilti be apledijimo pavojaus. 
2) Jeigu debesyje nebūna’ 
reikalingų sąlygų, išlijimui 
bei išsnigimui, tai reikia 
daug sausojo ledo kruopų 
berti ir tokiu būdu sušaldy
ti debesio drėgmę į labai 
smulkius kristaliukus. Ka
da drėgmės lašeliai sušal
dyti į tokius ledinius krisle
lius, tai jie jau nekimba prie 
lėktuvo, ir negali ledais jo 
aptraukti. Gi lėktuvas, ku
ris sėja sausojo ledo kruo-i

’' debesies drėgmė 
cL

i vakarą, kuris buvo įsteig
tas septintame šimtmetyje 

St. paminėjimui bei pagerbimui 
mažesnių šventųjų,' kuriems 
paskirų švenčių nėra nus
tatyta. Taipgi tai sykiu yra 
paminėjimas visų tokių 
“šventųjų” bei kankinių, 
ąpie kuriuos nėra išlikę jo
kie rekordai.

' Keisti Įvykiai ir Žmonės
NEPAPRASTAS
VEGETERANAS

Francis E. Davis, iš
Louis, Mo., niekados nėra 
ragavęs mėsos, vaisių nei 
daržovių. Vien tik pamaty
mas “pajų”, pyragaičių 
(keiksų), šaldytos Smetonos 
ir nn. valgiu jį valandoms

šalusi debesie.s da- 
o turėti bent 500 
rio. Jeigu debesys 
aukštai, toks- šal- 
ri dvi mylias sto-1 susirgdina arba, kaip sako- 
š jo. galima, gauti i ma, jam “apverčia vidu- 
pdalius colio lie- j rjus ” Davis mintas tik

, sausai n e- MŲ YRA

sniego pernai lapkrityje 
Vincentas J. Schaefer, Ge
neral Electric kompanijos 
inžinierius. O šių metų pra- 

> moksli
ninkai sėkmingai pakarto- 

! jo tą amerikinį išradimą. 
(Iš lėktuvo barstydami sau
gojo ledo kruopas į debesis, 

Pagal Fahrenheit gradus- jie iššaukė lietų, kuris pa- 
ninką, temperatūra sausa- i pylė colį vandens ant 20 
me lede yra 109 laipsniai: ketvirtainių mylių ploto iš- 
žemiau zero. džiūvusioje pusiau-dykumo-

je.
Prie to išradimo daug 

prisidėjo ir garsusis ameri
konas mokslininkas profe
sorius Irvingaš Langmuir’- 
as.

(Sovietų Sąjungoj, ypač 
Kaukazo srityje, buvo iš de
besų paleisti gausingi lie
taus būriai, barstant nę

klamaciją, panaikinant neg-, dži -e Australijos 
vii vprffiin <imp ęnlvip . , . ,rų vergiją šioje šalvje.

SAUSOJO LEDO 
ŠALTUMAS

SAULĖS DĖMIŲ DYDIS
Kai kurios saulėje pasi

reiškiančios juodos dėmės, 
arba taip vadinami “saulės 
taškai’’, yra milžiniško di
dumo. Astronomai išmata
vo, kad vienos tokios di
džiosios saulėje dėmės sker
smuo buvo daugiau kaip 
dvyliką kartų didesnis už 
skersmenį mūsiškės žemės.

KAIP PAGAMINAMAS 
VERMUTAS

Savos rūšies alkoholinis 
gėrimas vermutas nėra di
stiliuojamas kaip degtinė, 
nei rauginamas bei fermen
tuojamas kaip vynas, bet 
pagaminamas kaip geria-1 RADIJO 
moji arbata. Pagrindinė BANGOMIS 
vermuto, medžiaga yra bal-

PASIEKIMAS ŽVAIGŽ-

> tas vynas, kuris esti sustip- Kiek laiko imtų musiš- 
rinamas alkoholiu ir tam kėms radijo programoms 
tikrų žolių lapeliais nuspal- [ pasiekti artimiausias žvaig-

• vuotas. *> a

rinamas

CHINIŠKI ŠERIAI 
MŪSŲ ŠEPEČIUOSE

Kai kas įdomauja, kodėl 
šioje šalyje padirbtuose ge
nesniuose šepečiuose kiauli
niai šeriai yra atgebenti iš 
Chinijos, o ne amerikiniai. 
Tai dėl to, kad amerikonai 
farmeriai, nors turi pakan
kamai kiaulių, neturi noro 
nei kantrybės juos išrauti.

ždes? Apskaitliuojama, kad 
imtų ketverius ir vieną 
trečdalį metų laiko iki ra
dijo bangos nuo žemės pa
siektų tokį atstumą.

VERGŲ IŠLAISVINIMAS 
AMERIKOJ IR ANGLIJOJ

Jungtinės Valstijos ne
buvo pirmutinėmis panai
kinti vergiją. Pirmoji tatai

MOKINIU SKAITYMO 
GREITUMAS

Pradinėse mokyklose sep
tinto laipsnio (grade) mo
kiniai vidutiniai' gali skai
tyti 230 žodžių per minutę, 
arba 14 žodžių daugiau, ne
gu šeštame laipsnyje. Vidu
tinis vidurinės ( hi g h 
school) mokyklos studentas 
skaito 300 žodžių per minu
tę; gi kolegijos studentai, 
350 žodžių.

Pusantro colio i paprasta duona, 
mis (crackers) __ d____

j Jis taipgi niekad nevartojus • randasi
> m _ I • T V 1 Y • ___ • y 1 _ v t • . •

sniego.
Sėjamo 

kruopos privalo būti rie di
desnės, k. 
niai. Šito 
pos krint 
pėdų žem 
garuoja.

Sėkmingiausiai iššaukia
ma sniegas ar lietus, jeigu 
ne perdaug pasėjama sau
sojo ledo kruopų į debesį. 
Daugiausiai sniego ar lie
taus gaunama, kuomet tik
tai pusantro svaro sausojo

s sausojo

aip vidutiniai žir- 
kio didumo kruo- 
a kelis tūkstančius 
y n, pirma negu iš-

AFL 66-tos konvencijos delegatai klausosi prez. William Green’o pažado kovoti 
prieš Taft-Hartley Įstatymą iki jis bus atmestas ir išmesti iš kongreso visus balsa
vusius už tą Įstatymą. Konvencijoje 669 delegatai, atstovaują virš pusaštunto mi- 
liono nariu (7,577,716), žadėjo jau dabar planuoti ateinančią metu rinkiminę kam
paniją.

mis (crackers) ir javais.

peilio, šakučių, nei 
to.

AKLAS “BOWLING’O” 
EKSPERTAS

Lucky Strike Akademi
joj, Philadelphijoj, neregys 
bowling’o lošėjas B e n 
Pearlman išrutuliavo taip 
vadinamąjį “6-7-10 split’ą” 
— vieną iš sunkiausių sulo- 
šimų* šiame sporte. Toks 
giliukis, sakoma, pasitaikąs 
tik apie vieną kartą 
10,000 kirčių.

per

KIEK SKIRTINGŲ LUO- 
INDIJOJ

Indijos gyentojų tarpe. 
i nuo 3000 iki 4000 

skirtingu luomu.

KIEK SVERIA BLUSA
Blusa sveria apie pusę 

[grano. O granas—tai lz7000 
dalis svaro — arba reikė
tų dviejų blusų sudaryti 
vieną pilną graną.

KIEK AMERIKIEČIU 
NUTRENKIA ŽAIBAS

Vidutiniai apie- vieną as
menį kasdien šioje šalyje 
užgauna žaibas arba, kitaip 
sakant, trenkia perkūnas.

IVTFNINTFLTS
I TOKS PAUKŠTIS

Laukinis paukštis ~“Ross 
v ra vieninte-

“ARKLINIS” RIDIKAS
VISAI NE ARKLINIS

Krieną amerikonai vadi-( 
na “hdrse-radish”, kas lie- Snow Goose 
tuviškai išeitų “arklinis ri- lis toks pasaulyje paukštis,
dikas” ir daugelis taip ma- kurio nei lizdo nei kiauši- 
no, kadangi žodis horse niu žmogaus akys dar nėra 
reiškia arklį. Tikrenybėje i matę.
gi tai reiškia šiurkštaus, Į GIMDYMAI
r'T'O'WA'IlC* C1 17 f~X V> Y (^11 /V O I

TOKIOJ PAT DATOJ
Mrs. R. G. Kleiser, gv- 

I Venanti Mishawaka, Ind., 
i turi keturias dukteris, pas- 
Į kiriai gimusias vis ta pačia 
! 22 mėnesyje dienos data.
ANT ŠUNIES JODINĖ
JANTI VARNA

Harry Stewart iš Jericho, 
New York, turi prijaukinta 
varną, kuri mėgsta jodinėti 
ant šunies, panašiai, kaip 
kad džiokeiai joja ant lenk
tyninių arklių.

nieko bendra neturinti su 
arkliu.

KA REIŠKIA 
HALLOWEEN

Visų Šventu dienos išva-1 
kares amerikonai vadina 
Halloween ir mini jas ypa
tingomis, maskaradinėmis 
pramogomis — kaipo raga
nų bei vaiduolių naktį. Hal
loween gi pavadinimas pa
eina nuo žodžio hallow ar
ba holy, reiškiant šventąjį
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KLAIDOS PATAISYMAS
Spalių 31 dienos Laisvėje, apysakoje 

Paskutinis Caras, dedant puslapin tapo 
sukeistos špaltos, todėl apysakos tekstas 
liko sumaišytas. Idant apysakos skaity
tojai galėtų ja tinkamai sekti, čionai pa
kartojame sumaišytąją dalį sudėjus tin
kamoje tvarkoje, pradedant nuo los vie
tos, kur įvyko sumaisymas.

(Tąsa)
Tad Vilhelmas uoliai pūtė 
“geltonojo pavojaus” baubą ir pri- 
kištinai rodė naują Rusijos misiją — 
gelbėti Europą nuo bundančios geltono
sios rasės, kurios šimtai milijonų leng
vai galėtų sunaikinti visą Europos civi
lizaciją. tiesa, Vilhelmas gudriai nuty
lėjo, kad rusų veržimasis į Aziją neišven
giamai suves Rusiją į konfliktą su Ang
lija. O Vilhelmo noru ir buvo susitarti 
su Rusija prieš Angliją.

Tas “geltonojo pavojaus” motyvas įky
riai kartojasi Vilhelmo laiškuose į Nika- 
lojų:

“. . . Tolimuose Rytuose mūsų bend
rieji reikalai yra glaudžiai susiję. Mano 
laivai tau padės, kai ten dalykai surim
tės. Ir dabar visos Europos interesų var
du galiu pareikšti tau, kad tiksliausia 
būtų, jei tu Azijos reikalams kreiptume! 
savo didžiausią dėmesį. Visų krikščionių 
uždavinys — kovoti prieš mongolus ir 
budizmą. Aš suprantu, kad tu nori. Eu
ropos taikos, bet tiktai tavo aktyvumas 
Azijoj gali apsaugoti Europos kultūrą.”

Dar nepasitenkindamas sausais įtiki
nėjimais, Vilhelmas II kreipiasi į Mika
lojaus misticizmą ir religingumą, sten
giasi jį paveikti konkrečiais vaizdais. Tai 
ryškiai matyti iš tolimesnio jo laiško Mi
kalojui :

“Tolimųjų Rytų reikalai ir, ypač, iš 
ten gręsią pavojai kelia didelį susirūpi
nimą pas visus krikščionis. Tie reikalai 
ir mano širdžiai artimi. Šios mintys man 
įsikūnijo konkrečiais vaizdais. Mano su
manymu vienas menininkas nupiešė pa
veikslą. Jame atvaizduotas archangelas 
Mykolas, kuris Europos valstybių atsto
vus šaukia į kovą prieš budizmą, stab-1 
meldystę ir kitus pavojus kryžiaus ap
saugojimo vardan. Ypatingas dėmesys 
atkreiptas į visų Europos valstybių jė
gą, kuri taip pat vieningai turėtų kovo
ti ir prieš mūsų bendrus priešus: anar
chizmą ir nihilizmą. Kad tu galėtum tai 
Rusijos labui panaudoti, aš tą piešinį 
tau atsiųsiu.”

Šioji Vilhelmo kiršinimo sėkla rado 
gerą dirvą Mikalojaus sieloj, nes jis dar 
nebuvo užmiršęs japonų kardo smūgio 
Osakos šventykloj ir degė asmeniška ne
apykanta prieš geltonuosius, ypač japo
nus. Be to, kaip ir kiekvienas valdovas, 
Mikalojus II geidė pagarsinti savo vieš
patavimo laiką naujais laimėjimais ir 
Rusiją padidinti naujais žemės plotais. 
O tai galėjo padaryti ne kur kitur, kaip 
Azijoj, ypač Tolimuose Rytuose, kuriuos 
Rusijai priartino dar Aleksandro III lai
kais pradėtasis statyti didysis Sibiro ge
ležinkelis. Taigi, veržimasis į Tolimuo
sius Rytus buvo tęsinys Mikalojaus tėvo 
pradėtos politikos. Didžiosios Kinų vals
tybės silpnumas sudarė tokią būklę, kad 
Kinijos uostus ir pakraščio plotus grobė 
kiekvienas, kas tik netingėjo. Jei Rusija 
būtų pavėlavusi užgrobti savo įtakon 4 
Mandžiūriją, tai būtų padariusi kuri 
nors kita į Tolimuosius Rytus besiver
žiančioj 1 valstybė — Anglija, Amerika 
ar naujai kylančioji civilizuotame pa
sauly jėga — Japonija.

Ne tik Mikalojaus dėmesį nuo Euro
pos nukreipti, bet ir kitų tikslų turėjo 
Vilhelmas, primygtinai įkalbinėdamas 
jam “geltonąjį pavojų” ir Tolimųjų Ry
tų klausimų svarbą. Tai paaiškėjo labai 
greit Ko Vilhelmas nebūtų drįsęs pada
ryti griežtojo Aleksandro III laikais, tai 
jis padarė pasinaudodamas Mikalojaus 
II mandagumu ir svyruojančiu būdu.

1897 m. balandy, atsakydamas j Mika
lojaus vizitą, Petrapilin atvyko senasis 
Austrijos ciesorius Pranas-Juozapas, iš
buvęs dvi dienas. Tų pačių metų liepos 
16 (29) atvyko Vilhelmas ir net 14 ,die
nų viešėjo pas Rusijos carą, kurio arti

mieji apibūdino Vokietijos kaizerį, kaip 
labai ekscentrišką ir nesusivaldantį žmo
gų ir klastingą politiką. Kai Vilhelmas 
jau išvažiavo, Mikalojus papasakojo, kad 

•paskutinėmis savo viešėjimo dienomis 
Vilhelmas prašęs jo pritarimo dėl Kini
jos uosto Kiao-čao (Cindau), kurį Vo
kietija norinti užimti, nes jai uostas rei
kalingas, o rusų laivai šio uosto-nelan
ko. Mikalojui sunku buvo svečiui atsaky
ti, bet tas įvykis carui buvo labai nema
lonus ir sudarė paskui didelių nesmagu
mu, v

Tačiau ir Mikalojus atsakė žygiu, ku
ris Vilhelmui buvo dar nesmagesnis. Tai ' 
įvyko per Prancūzijos prezidento Felikso 
Foro atsilankymą. Jau Aleksandras III 
buvo nutraukęs tradicinę santarvę su 
Vokietija ir sudarė draugingus santy
kius su Prancūzija. Vis tik tai 
dar nebuvo sąjunga su 
P r a n c ū z i j a . Tačiau dabar, kai 
prezidentas Foras pakėlė taurę už Rusi
jos carą, Mikalojus savo atsakyme pa
skelbė oficialę sąjungą su Prancūzija. 
Tai buvo didelis, prezidentą Forą lydė
jusio, Prancūzijos užsienių reikalų mi
nister io Hanoto laimėjimas ir svarbus 
istoriškas žygis, kuris buvo aiškiai nu
kreiptas prieš Vokietiją.

Taigi, caras Mikalojus, nors ir klau
sydamas Vilhelmo patarimų ir pasiduo
damas jo įtakai, širdies gilumose neken
tė Vilhelmo ir tęsė savo tėvo pradėtąją 
priešvokišką politiką. Kokių kur jozų su
darydavo caro Mikalojaus būdo minkštu
mas ir nesugebėjimas atsispirti asmeniš
kai Vilhelmo įtakai, ryškiausiai parodo 
jų susitikimas Biorkėj 1905 m. Čia Vil
helmas prikalbėjo Mikalojų pasirašyti 
sutartį tarp Rusijos ir Vokietijos, kuria 
Rusija pasižada suteikti pagalbą Vokie
tijai, jei kiltų karas tarp įjos ir kurios 
nors Europos valstybės. Tai buvo di
džiausias absurdas ir kvailystė, nes Ru
sija tuo pat metu buvo sąjungoj su 
Prancūzija, kuriai ji taip pat buvo pasi
žadėjusi teikti pagalbą, jei ją užpultų 
kuri, nors Europos valstybė.. Tuo būdu 
išeitų, kad'karui tarp Vokietijos ir Pran
cūzijos kilus, Rusija turėtų teikti pagal
bą ir vienai ir antrai pusei, tai yra, pati 
su savimi kariauti!

Kas vertė Mikalojų padaryti tą neap
galvotą žygį, taip ir lieka neaišku. Grei
čiausiai, tai bus jo įgimtas mandagumas, 
kuris neleido atsisakyti, jei taip įtikinan
čiai prašo jo svečias, “mielas* draugas” 
ir “giminaitis” Vilhelmas. Caras pats 
jautėsi nesmagiai tą neatsargią sutartį 
pasirašęs, nes, lyg nusikaltęs vaikas, ii-., 
gai apie ją niekam nieko nesakė. Dar 
daugiau: po trijų mėnesių papasakojęs 
apie sutartį užsienių reikalų ministeriui 1 
Lamzdorfui, Mikalojus meluoja, sakyda
mas, kad Vitte sutarčiai pritaręs. Tuo 
tarpu Vitte buvo Portsmute, vadovauda
mas taikos derybom su Japonija, ir nieko 
apie sutartį'nežinojo. Grįžęs iš Portsmu- 
to ir susitikęs su Lamzdorfu, Vitte su
žinojo apie sutartį ir Mikalojui teko pa
rodyti jiems sutarties tekstą.VJį perskai
tę, abu valstybės vyrai stvėrėsi už gal
vos! Aišku — reikia daryti žygių sutar
čiai panaikinti. Bet kaip tai padaryti, 
nes ji monarcho pasirašyta ir jūros mi- 
nisterio admirolo Birilevo kontrasignuo- 
ta — patvirtinta.

Vitte kreipėsi į admirolą Biri levą:
— Ar žinote, ką jūs pasirašėte Bior

kėj? — klausė Vitte.
— Ne, nežinau, — atvirai pasisakė 

Birilevas. — Aš neneigiu, kad esu pasi
rašęs kažkokį labai svarbų dokumentą, 
bet koks jo turinys, aš nežinau. Jo Dide
nybė pasikvietė mane į savo kajutę ir pa
klausė: “Ar jūs tikit • manim, Aleksei 
Aleksejevič? Jei tikit, pasirašykit tą 
dokumentą.” Aš ėmiau ir pasirašiau.

Tas paslaptingumas įrodo, kad caras 
suprato darąs neleistiną dalyką. Vitte sa
vo atsiminimuose pasakoja su kokiu var
gu, pasikvietus į pagalbą didįjį kuni
gaikštį Mikalojų Nikolajevičių, pasisekė 
tą nelemtąją Biorkės sutartį panaikinti. 
Tad ne be reikalo kiekvienas Mikalojaus 
susitikimas su Vilhelmu nervino prancū
zus. .

(Bus daugiau)

Atsiminimai iš Praeities
(Tąsa)

Vasarą 1908 m. Strupin Cen- 
traliniame katorgos kalėjime 
gaunu nuo jos laišką: “Užgęso 
jo gyvenimas — ne koks bus ir i 
mano. Mano mylimas vyras mi
rė Rygos beprotnamyj užėjus i 
jam jau tankiai atsikartojan
čiam pasiutimui.”

Skaudus smūgis... Ar ma
note, kad ta nelaimė tuo ir pa
sibaigė? Ne. Po to sekė eko
nominis smūgis ... Jie turėjo 
puikų mūrinį namą, kaip lie
tuviu daina sako: “Vilniaus 
kameničia,” vertės apie 40- 
50 tūkstančių dolerių. Bortke- 
vičiaus draugai pirma jos ap
sižiūrėjo, kad jam kai. kada 
protas maišosi, bet dar nebuvo 
taip aštriai veikiantis. Užėjus 
tokiai valandai, jis palikdavo 
visai nieko nepaisantis. T«ii vi
sokie “draugai” kontraktoriai 
pakišdavo jam popierį pasira
šyti ir jis net nežinodamas, kas 
ten yra, — pasirašydavo. Po jo 
mirties, pasirodė, kad tie 
“draugai” kontraktoriai ii- per- 
kupčiai turi vekselių ir pasiža
dėjimų ant daugybės tūkstan
čių rublių. Apie tai ji nieko ne
žinojo. Jam skolinti nebuvo rei
kalo, kaip ji rašė man, nes jiė 
turėjo pilnai visko iš jo uždar
bio. Kaip tik jis mirė, tuojau 
pasirodė teisme visokie vekse
liai ir pasižadėjimų raštai ir 
namas buvo užgrėbtas, kaip čia 
sako “atachmentu.” Teismas 
nutarė, kad vekseliai ir prisiža- 
dėjimai geri, nes išduoti tuo 
laiku, kai jis dirbo, — reiškia, 
nebuvo beprotis, jeigu galėjo 
tokį darbą dirbti. Greitu laiku 
namas buvo parduotas už “sko
las” :— Felicijai neliko nė vie
nos’ kapeikos; dar trūko paden
gimui vekselių. Tai nuo to laiko 
ji paliko iš turtingos bajorai
tės darbininke —redaktore ir 
leidėja “Lietuvos ūkininko.” ir 
bendradarbe kitų progresyvių 
laikraščių, kiek galima buvo 
prisitaikyti prie tais laikais 
caristinės valdžios. Ukmergėje 
jų turtą valdė jų motina, kuri 
turėjo iš to pragyventi. Bet po 
to viso dirbo ji dvigubai — ji 
neapleido savo pasiskirto dar
bo.

Ji man rašo tais pačiais 
1908 m.: “Tai jau biskį atsi
peikėjau po tų visų smūgių . . . 
bet per tą laiką nukentėjo ma
no trys proteguojami mokiniai 
— neužmokėjau už jų mokslą 
ir sutrukdžiau jų mokinimąsi 
bent metams laiko. Stengsiuosi 
tai atitaisyti, — tai geri bied- 
ni vaikai.” •’

Kaip matote, ii- po tokių su
krėtimų ji tęsia savo užsibrėž
tą darbą. Gyvena jau neturtin
gai, iš savo darbo redakcijose 
ir šviečia Lietuvos liaudį, Ir 
kaip pamatysite iš tolimesnio 
aprašymo ir iš jos laiškų, ji 
tą daibą tęsė iki savo mirties.

Tą patį darbą dirbo ir jos 
sesuo Jozefą Okuličienė, kuri 
turėjo daug išteklių, nes gyve
no jos vyras, taipgi inžinierius 
ir turėjo savo nemažą dvare
lį — apie 10 valakų geros že
mės.

Kai pabaigoje 1905 m. ma
ne suareštavo, aš jaugiau Bort- 
kevičienės nemačiau iki jos mir
ties, per virš 40 metų. Nors 
man būnant kalėjime bandė per 
keletą kartų pamatyti mane, 
bet jos neprileido. Per tą lai
kotarpį jos abi metėsi į darbą 
išgelbėti mane nuo .mirties. Ka
da 'po 10 mėnesių tyrinėjimo, 
valdžia negalėjo primesti 'jokios 
bylos, tai atidavė karo teismui, 
kur jokių darodymų nereikia— 
užtenka nužiūrėjimo. Tas joms 
pasisekė, kaip matysite toliau.

Kai papuoliau į katorgą, pra
sidėjo jų abiejų veikimas, kad 
ir kažin kaip išgelbėti mane ir 
jos išpildė savo žodį. Bet pir
miausia noriu atžymėti Joze
fus. pastangas išleisti* mane į 
aukštesnį mokslą.

Kada parvažiavau iš Vil
niaus, mano tėvas nenorėjo nė 
kalbėti apie tolimesnį mano 
mokinimąsi. Sako, “gana.” Ru
denį nuvešiu į Kauno seminari
ją ir būsi kunigu — tai žinai, 
kad kunigo tėvai ir visi giminės 
iki 7 pakaleni jai bus “ščiesly- 
v* ’’ Na sakau tėvas ant mano

Rašo SIMONAS JANULIS

i į dangų nuvažiuo- 
jau ir taip esate iš-

kupros nor
ti. Bet jūs
ganyti, nes visai artimi gimi
nės, Žeimių km.,
žiai yra kunigai ir dar bent 4 
kunigai tolimesnių giminių. Bet 
tas mano argumentas negelbė
jo. Iš Kauno parvažiavau. Mo- 

graudžiomis ašaro- 
s pasakė: “šelmiąu,

net du žy-

tina verkia 
mis, o tėvą:
eik art, niekur neišvažiuosi — 
aš paspor'tą paėmiau.
aš nemokė; 
jau. Ką gi 
negaliu — 
Na,

Art gi* au ir noro neturė- 
daryti? Išvažiuoti 

pasporto neduoda.
manau, reikės eiti dirbti 

į aptieką 4 metus, kad gauti 
pharmacist© laipsnį. žinoma, 
pirmus me;us bonkutes reikės 
plauti už 8 rublius į. mėnesį. 
Taip jau darė keletas man ži
nomų buvusių klerikų. Ukmer
gėj buvo dvi aptiekos. Jose pa
siteiravau!. Sako,

Po lieku 1 
mendaciją 
sai netikėtai gaunu 
guvos mies 
pas taikds 
mokės 20 
duos valgį 
buvo 
rusas, 
si tetą 
moterį. Pav 
ĮSTepyšnievski. Ir iš tikrųjų toji 
pavardė jam pilnai atitiko — 
nepuikavo ir neišdidžiavo jis. 
Valgydavome kartu. Jie mane 
tikrai pamyG 
no geras 
nedidelis, vi 
bia. Pinigų užtenka ant popiro- 
sų ir drabužių.

; Prabuvau

nereikia.
io laiko, per reko- 
Jozefos draugų, vi- 

darbą Ra- 
raštininką 

kuris man 
mėnesį ir

ir butą. Teisėjas 
s žmogus, žinoma, 
s Kazaniaus univer-

;telyj už 
teisėją, 
rublių į

jauna
baigę;
ir! turėjo jauną gražią

ardė jo buvo'’ Sergei

ėjo. Prasidėjo ma- 
įyvenimas. Miestas 

si pažįsta ir ger-

kokį mėnesį laiko. 
Ateina pi'istjavas (antstolis) ir 
sako teisėjui, kad jis negali ma
nęs laikyti už raštininką, nes 
aš esąs “metežnikas” ir buvęs 
po pųlicijos priežiūra. Teisėjas 
pažiūrėjo į tą dalyką juristo 
atžvilgiu. Klausia antstolio, už 
ką mane kaltino ir kaip nutei
sė? Antstolis atsako, kad teis
mo nebuvo, nes trūko darody
mų ir byla 
Teisėjas nu 
“Nagi, kas 
kaltins jumis vagy; 
rodymų liebuį, ir aš jumis ištei 
siusiu. Jūs, 
buvote nėvagis, taip ir paliksi
te.” O tbisėjjo žmona šypsoda
mosi sako:

buvo panaikinta, 
si j nokė ir sako:
nors užpykęs ap

ste j e ii' da-

suprantama, kaip

nome. Kai nuvažiuosi į mokyk
lą, parašyk mums, tai mes pa
rašysime, kur mes atsidursime^

Apmoka jie man algą ir ant 
pradžios mokslo dar duoda 15 
rublių dovanų. Paačiuoju gra
žiai — atsisveikiname. Teisėja$ 
duoda raštą, kad gaučiau paš- 
tavus arklius ir vežiką. Už ke- 
letos valandų aš jau Ukmergė
je. Jau ir pas panelę Jozefą.

Seniai buvoirfe nesimatę; ja 
mane priima gražiai, pavaišina 
ir papasakoja, kad miestas Go- 
ry-Gorki, Mogilevo gubernijo
je, yra vien valdiškų mokyklų 
miestas. Tarp kitų mokyklų, 
yra “Zemlemerno Taksatorsko- 
je Učilišče.” Tenai priima mo
kiniais tuos, kurie turi paliu
dijimus 4 klasių gimnazijos ir 
per du metus pabaigia mokslą 
■— gauna laipsnį “zemiemęr 
taksator” ir, jei gerai užbaigia, 
tai valdžia parūpina atatinka
mą amatui valdišką vietą. Joze
fą sako: “Ilgai mokinti mes ne
galėsime ištesėti, nes reikia i
kitais rūpintis. Ir duoda man 
pinigų ant kelionės, pragyveni
mo ir užmokėti už mokyklą už 
metus, viso 40 rublių. O paskui, 
sako, aš prisiųsiu pinigų ant 
uniformos ir pragyvenimo. Nors 
dar daugiau mėnesio iki prasi
dės mokykla, bet ji pataria man 
tuojau važiuoti tenai ir susipa
žinti su aplinkybėmis. Ten, į i 
paaiškina, jau yra du lietuviai 
mokiniai, globojami Felicijos 
per tam tikrą draugiją. Tai bu
vo 1902 metais.

Aš išvažiuoju ant rytojaus.

r

Patarčiau jums ir 
dabar jį laikyti po jūsų polici
jos priežiūra, nes jis gražus 
vaikinas, tai dar suvedžios vi
sas miestelio 
viskas ir pasi

Išbuvau tenai per žiemą 
atėjo vasara, 
jo, kad. kaip 
man pasportą, nes to, ką turė
jo tėvas, laikas jau pasibajgėį 
Teisėjas 
valsčių ir už 
no nusistebėjimui, gaunu pas
portą ant met 
turi, tai gali 
tai be jokio pavelijimo.

Visai netikėtai gaunu laišką 
nuo (dar panelės) Jozefbs, kad 
aš mesčiau tiį darbą tuojau ir 
atvažiuočiau pas ją į Ukmer
gę. Rašo taip: “Tai visą gyve
nimą ir skursi už raštininkėlį 
— be jokios ateities. Dar yra ( 
klausimas, ar ilgai tą' darbą 
turėsi, nes jau šį rudenį, pagal 
naują įstatymą, taikos teisėjai 
bus 'panaikinti, o jų vieton bus 
paskirti žemiečių viršininkai” 
(zemskie načalniki). Toliau ra-

Aš pasitariau su savo plo
tina ir su Bortkevičiene i)' nu
tarėme tave įnokinti toliau sa
vais kastais. 
pajėgų leisti, 
naziją, o po 
bet per 2 nlietu galėsi gauti 
“kamarninko” 
tojo) laipsnį 
vąjdišką darbą, žinoma, ne Lie
tuvoje, o kur 
licija jau sus 
visas i n forma

Aš ateinu su laišku pas tei
sėją ir pasakau jam apie; tai. 
Jis ir jo žmona labai nudžiu-

merginas.” Tuo 
baigė.

ir
Paprašiau teisė- 
nors parūpintų

ypątiškai parašė į
meletos dienų, ma-

ų laiko. O kai jau 
mainyti kas me-

r ilgai tą' darbą

so:

Neturėsime, sako, 
kad baigtum gim
tam universitjetą,

(žemės matuo- 
ir gausi pastovų

nors Rusijoje. Fe- 
irašinėja ir gavo 
rijas.”

sako, gerai, labai 
sako, pamylėjomegerai! Mes, 

tave ir galvojome apie [tavo 
likimą, slėpdi 
faktą, kad už 
mes jau čia ‘11

m i nuo tavęs tą 
i mėnesio lailįo ir 
ebūsime ir kur ir

Važiuodamas sustojau Minške 
pas savo giminaitį, Petrą Paš
kevičių, kuris išbuvęs Kauno 
Seminarijoje tris ir pusę metų, 
metė klerikystę ir nuėjo j ap- 
tieką dirbti ir jau dabar buvo 
provizorius. O, sako, už metų 
jau bus tikras aptiekorius. Jis 
norėjo sulaikyti mane tenai, kad 
eičiau dirbti i aptieką, kur jis 
buvo viršininku, bet aš jo ne
paklausiau ir išvažiavau, kaip 
buvau instruktuotas per Po- 
vickaites.»

(Bus daugiau)

Philadelphia, Pa.
Prakalbos ir Vakarienė

Philadelphijos Moterų Kliu- 
bas ir LLD 10 kuopa nekvie
čia visus Philadelphijos .ir 
apylinkės lietuvius į šį paren
gimą.

Sekmadienį, lapkričio 23 d., 
2 vai. po pietų, įvyks prakal
bos 735 Fairmount Avė. Bus 
kalbėtojas jš Brooklyn©. Po 
prakalbų bus skani vakariene.

Daug yra svarbių klausimų, 
kaip mūsų šalyje, taip ir ki
tose. Kalbėtojas juos plačiai 
aiškins. Gi po prakalbų tu
rėsime ten pat skanią vaka
rienę, prie kurios paruošimo 
darbuojasi geriausios gaspa- 
dinės. Bus ir muzika, mylin- 

' ti galės pasišokti.
Prakalbų pradžia 2 vai. po 

pietų, o vakarienė įvyks 6 va
landą vakare. Todiėl visus ir 
visas prašome būti laiku.

P. W.
Komisijos Narė.

BAR & GRILL

BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174

RONKONKOMA
8634

B .... " J,

Peter Kapiskas

Peter
KARIŠKAS

Degtines, Vynai ir Alus

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

.ms

B

I

a

TELEPHONE 
8TAGG 2-5043

MATTHEW P, BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdėsi^ valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. I BROOKLYN, N. Y

Didelis Išpardavimas!
Daimantai,.Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai

Parduodami Labai Nužemintam Karnom.
' I . ' ' . '

Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi; Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI .
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nuž|mintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 G^aiid SL, arti Graham Ave., Brooklyn.

4 pusi •Laisvė (Liberty, Lath. Daily ) Pirm.. Lapkr. 1947
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Los Angeles, Calif.
Trečios Partijos Steigimas 
Kalifornijoje Eina Pirmyn

Nepriklausomieji pažangieji 
elementai Kalifornijoje pasek
mingai stumia pirmyn naujos 
trečios partijos registravimo 
darbą. Naujos partijos regis
travimas Kalifornijoje yra la
bai sunkus dalykas, nes tam 
reikia net 275,970 balsuotojų 
parašų peticijos arba 27,597 
balsuotojų persiregistravimo 
iš vienos senos partijos i nau
jų.

Nepriklausoma Pažangi 
Partija (Independent Pro
gressive Party) yra naujos 
grupės oficialus vardas. Kaip 
pareiškė organizavimo komi
sijos pirmininkas Hugh Bry
son, CIO unijistas, partija pa
sirinko sunkesnį kelią, 275,970 
parašų surinkimo.

Naujai partijai būtų nesun
ku gauti 27,597 pažangiečius, 
kurie yra užsiregistravę kaip 
demokratų balsuotojai, ir ku
rie sutiktų pakeisti savo re
gistravimąsi naujos partijos 
naudai. Bet pažangiečiai no
ri, kad visi Wallace’o pasekė
jai galėtų balsuoti birželio 
pirminiuose balsavimuose de
mokratų partijoje už jį. Jei
gu dabar keli tūkstančiai pa
žangių demokratų persiregis
truotų naujos partijos nariais,! 
jie negalėtų dalyvauti denio- į 
kratų pirminiuose balsavimuo
se.

Bet dabar, kuomet bus su-: 
rinkta 275,970 naujų balsų, 
pažangieji demokratai dar j 
galės atiduoti savo balsus už 
Wallace’o nominavimą savo 
partijoje, o vėliau, jeigu rei-■ 
kės, balsuoti už trečią, nepri- • 
klausomą partiją.

Partijos Verbavimas
Naujos partijos steigėjai 

laikosi nuomonės, kad naujų ) 
•parašų surinkimas, nors ir j 
sunkus darbas, apsimokės ir j 
iš kito taško: renkant tuos pa- ; 
rašus, rinkėjai tokiu būdu kai-j 
bėsis su daug platesniais gy
ventojų sluoksniais. Parašų 
rinkimas tokiu būdu bus pa-1 
verstas į vajų, į narių verba
vimo kampaniją naujai parti-! 
jai. '

Trečios partijos steigimas! 
čia, Kalifornijoje, turi gerą 
dirvą ir skaitlingas jėgas, ku- j 
rios yra pasiryžusius naują; 
partiją remti. Įsteigimo kon- Į 
ferencijoje dalyvavo net 1,- 
236 delegatai iš CIO, AFL, 
geležinkelininkų, PCA atstovų 

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 šeštadienį 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)

ir kitų pažangiečių.
. ★ ★ ★

Demokratai Susirūpinę
Naujos partijos oi'ganizavi- 

mas labai rūpina demokPatų 
vadus, kurie žino, kad pažan
giečiai aiškiai ir nedvejojan
čiai laiko Kalifornijoje balan
są ir kad be pažangiečių pa
ramos demokratai jokiu būdu 
negalėtų laimėti.
z Demokratų partijos prieš
akyje čia stovintieji trys as
menys turi skirtingus nusista
tymus. Ed Pauley, žibalo 
magnatas ir prezidento Tru- 
mano patikimas adjutantas, 
yra pilnas Dulles-Vandenber- 
go-Marshallo plano rėmėjas ir 
reakcininkų šulas. Iš kitos 
pusės yra buvęs generalinis 
prokuroras Robert W. Kenny, 
kuris yra vienas PCA vadų, 
pažangietis, kuris pilnai remia 
Wallace’a. Valstijos partijos 
pirmininkas yra James Roose
velt, FDR sūnus, buvęs pulki
ninkas marinuose.

James Roosevelt iš pradžių 
manevravo tarp abiejų frak
cijų, bet dabar yra beveik 
pilnai sutapęs su Pauley gru
pe. Praeitą liepos mėnesį 
Kenny sušaukė Kalifornijos 
Kalifornijos “demokratai už 
Wallace’a’’ konferenciją. 
Kuomet partijos vadai pradė
jo nurodyti, k <4 d Kenny tuo- 
mi skaldo partiją, jis atsakė, 
kad partiją suskaldė trumani- 
niai, išduodami Roose velto 
idėjas ir jo politiką ir nusi- 
risdami į reakcijos stovyklą. 
Savaitė po minėtos konferen
cijos partijos komitetas šaukė 
pošėdį stovio paėmimui. James 
Roosevelt, kuris iki to laiko 
atsisakė pasisakyti už Tru
mpiną ar Wallace’a, tame po
sėdyje sudarė bendrą liniją 
su Pauley. Vienok, Kenny 
vadovaujami demokratai tuo
jau įsteigė savo štabą čia ir 
pradėjo visoje valstijoje or
ganizuoti savo pasekėjų klu
bus.

AFL ir Prisideda
Dauguma CIO unijų čia iš 

pat pradžios nuoširdžiai ir 
šiltai pritarė naujos partijos 
steigimui. Su AFL jau buvo 
šiek-tiek abejonių. Rugpiūčio 
mėnesį Sacramentoje įvyko 
valstijos AFL suvažiavimas. 
Ir pirmą kartą valstijos isto
rijoj AFL suvažiavimas savo 
dienotvarkyje. įjungė nepri
klausomo politinio veikimo 
punktą. Tuojau buvo aišku,

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio 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 Poplar 4110 

kad trečia partija gaus nema
žai paramos ir iš AFL-jiečių.

1,236 Delegatai Atvyko
Kuomet rugpiūčio 23 prasi

dėjo Rodger Young auditorijoj 
naujos- partijos steigimo kon
ferencija, patys rengėjai buvo 
nustebę dėl delegatų didelio 
skaičiaus. Buvo samdyta audi
torija, kuri turi tik 800 vietų, 
bet, kaip pasirodė, ’net 1,236 
delegatai registravosi! Ir jie už
pildė koridorius, šalutinius 
kambarius ir net estradą.

Konferencijoje buvo atsto
vauta 116 CIO unijų, 51 AFL 
unijų, 19 geležinkeliečių unijų, 
34 veteranų organizacijos, 25 
jaunimo organizacijos, 205 
Townsend klubai (Dr. Francis 
Townsendo organizacija, kuri 
kovoja už pensijas visiems pa
senusioms), 45 žydų organiza
cijos, 13 negrų organizacijų, 
13 demokratų partijos klubų, 18 
tautinių grupių (tarp jų, Ame
rikos indėnų), 58 PCA skyriai 
ir 106 moterų, vartotojų, far- 
merių ir visokių mišrių orga
nizacijų.

Sentimentas už Partiją
Konferencija faktinai buvo 

tik pirmas mobilizavimas už 
nepriklausomą darbo žmonių 
pažangią partiją, bet konferen
cijoje ji faktinai dar nebuvo 
įsteigta. Vienok visas konferen
cijos sentimentas rodė, kad dir
va naujai partijai jau yra dau
giau negu pribrendusi.

Po konferencijos demokratų 
partijos pirmininkas James 
Roosevelt nepadarė jokio pa
reiškimo. Pasmerkti ją jis ne
galėjo, kadangi jos galingumas 
visus įtikino, kad su ja reikia 
skaitytis. Robert Kenny tuojau 
pareiškė, kad trečios partijos 
įsteigime liberaliniai elemen
tai demokratų partijoje rastų 
ne konkurenciją sau, bet sąjun
gininkę, kuri padėtų liberali
niams demokratams pasekmin- 
giau kovoti prieš reakcinius 
elementus demokratų partijoje.

Avangardas Šalyje
Bendrai kalbant, Kaliforni

ja dabar neginčijamai stovi 
priekyje trečios partijos judė
jimo visoje šalyje. Kalifornie- 
čiai pažangiečiai, betgi, žino, 
kad nors jie padarė pradžią, jie 
toli nebus vieninteliai, ir juos 
paseks kitos valstijos, ypatingai 
tos su dideliais industriniais 
centrais, tarp jų, Illinois su sa
vo Chicaga. R-lca.

Kenosha, Wis.
Perstatymas “Birutes” Gerai 

Pavyko
Spalių 19 d. German-Ameri

can svetainėj Roselando Aido 
Choras, vadovybėje D. Yuden, 
perstatė M. Petrausko dviejų 
veiksmų operą “Birutę.“ Tą 
istorišką veikalą pamatyti 
žmonių prisirinko pilna Ger
man-American svetainė.

Buvo daug svečių iš kitų 
artimų miestų, kaip tai, iš 
Waukegano, Racine, Cudahy, 
Milwaukee ir net iš Sheboy
gan buvo atvykusios Zaleckie
nė ir Makarevičienė.

Operą “Birutę“ aidiečiai, va
dovybėje Daratėlės Yuden, 

i suvaidino pagirtinai gerai. 
Laike perstatymo publika už
silaikė ramiai, atydžiai tėmijo 
dainininkų ir vaidintojų ju- 
judėjimą. Pasibaigus vaidini
mui svetainei pasigirdo garsus 
delnų plojimas ir tęsėsi keletą 
minutų.

Kęnoshos lietuvių tarpe yra 
vienas peiktinas paprotys. Ka
da tik mes rengiam kokį pa
rengimą German - American 
svetainėj, tai, žiūrėk, jau ir 
Šv. Petro parapija su Rengia 
ką nors. Spalių 19 d., kada 
buvo perstatoma “Birutė,” jie 
tą pačią dieną turėjo, surengę 
bazarą. Tai peiktinas pasiel
gimas. Kam gi reikėtų skal
dyti ir taip jau neskaitlingą 
Kęnoshos lietuvių būrelį ?

Varde rengimo komiteto, ta
riu visiems didelį ačiū : Aido 
Chorui ir mokytojai D. Yuden 
už gražų perstatymą /‘Biru
tės,“ publikai už skaitlingą at
silankymą, gaspadįnėms, bar- 
tenderiams ir tikintų platinto
jams. Visiems dar kartą 
ačiū. Vienas iš Komiteto.

Elizabeth, N. J.
Vieša Padėka Lietuvių Darbi
ninkų Progresyviam Kliubui

X _ _____
Iš visos širdies dėkoju LDP 

Kliubui už tokią gausią para-, 
mą vertės $100 nuo rengto 
mano naudai vakaro spalių 
18 dieną.

Tai antru sykiu šiais me
tais jūs, mano brangūs drau
gai, neužmirštate,, nes man 
būnant ligonbutyj liepos mė
nesį aš esu gavęs nuo jūs $25 
per draugą K. čiurlį.

Nežinau kaip ir atsidėkoti 
jums, draugai, už tokį šir
dingą prijautimą! Nes iš ti
krųjų sužinojau, kad turiu 
draugų savo nelaimėj.

Kaipo senam sergančiam li
goniui tai, be jokios abejonės, 
yra stambi parama.

Ypatingai leiskite man tar
ti širdingą ačiū Vladui Bitei 
už duotą rašomą plunksną, 
taipgi rengimo pramogos ko
misijai F. šiauliui, K. Čiurliui 
ir S. Liutkui.

Dėkoju visiems draugams, 
kurie vienu ar kitu būdu pri- % 
sidėjo dėl mano pagalbas.

Dar esu po daktaro prie
žiūra ir turėsiu būti per gana 
ilgą laiką, bet mano daktaras 
sakė, kad einu geryn. Galim 
vaikščioti, nes man reikalin
ga būti ant tyro oro.

Stengsiuos atsilyginti vi
siems draugams kaip galėda
mas visuomenišku būdu.

Dominikas Krūtis.

Boston, Mass.
LMS KONCERTAS

Spalių 26 d. nepaprastai 
gražiam rudens orui esant lei
domės keturi važiuoti iš 
Worcesterioi į Bostoną pama
tyti Lietuvių Meno Sąjungos 
Naujosios Anglijos Distrikto 
metinio koncerto. Pažangiųjų 
lietuvių suvažiavo iš daugelio 
Massachusetts valstijos mies
tų, gal virš 400.

Programą pradėjo kaip 2 :- 
30 po pietų. Pirmininkaująs 
Ig. Kubiliūnas pakvietė ketu
ris chorus sueiti ant estrados, 
ir jie bendrai sudainavo Ame
rikos ir Lietuvos- himnus, va
dovaujant Josephinai Karso- 
kienei. Po to pirmininkas 
perstatinėjo kiekvieną progra
mos punktą, kas jį pildys, nes 
raštiškų programų nebuvo pa
dalinta.

Buvo koncerto 10 punktų, 
ir štai kas juos atliko:

1. Himnai, bendrai 4 cho
rai.

2. J. Sabaliauskas, tenoras, 
iš Worcesterio, solo.

3. Li uosybes Mišrus Choras, 
vadovybėj Mineikiūtės, iš 
Montello.

4. R. Merkeliūtė, soprano

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinam:} atlyginimų.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tol. MĄrket 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 virtus 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

ktono.
Vyrų Choras, vadovybėj 

Norwood oi

N. čeponiūtė ir

solo, iš Broc
5.

S. Pauros, iš
6. Monteliskio choro mote-' 

rų grupė.
7. Duetas,

Kyžiūtė, iš Worcesterio.,
8. Aido Mišrus Choras, 

dovybėj J. Karsokienės, 
Worcesterio.

9. Jaunutė Mineikiūtė, 
no solo.

10. Cambridge L. P. įKliubo 
mišrus choras, vadovybėj Ta- 
toroniūtės.

va- 
iš

pia-

liriguoja ir pianu
. bet publi-

choras jaunas,

ai. Pastebėjau se 
.irtą basą ii* jau

Abelnai, reikia pasakyti, 
kad visi programos pildytojai 
gerai išsilavihę ir gerai prisi
rengę savo pareigas atliko, už 
tai galybes Aplodismentų pu
blika suteikė jiems. Cam
bridge chorui paskutinę dai
ną dainuojant suriko, kadangi 
vadovė pati 
akompanuoja) . . 
ka gausiai plojo.

Pastarasis 
šis pirmas pasirodymas buvo 
pažangiųjų publikoje. Jis su
sideda iš plačios Bostono apy
linkės; keletas senesniųjų ge
rų dainininkų randasi, du ex- 
worcesterieci 
na aid ietį t\ 
nuolį Ed. Jusiu.'

Prieš kon 
kol daininin 
darė, trump; 
Ottis Hood, 
kyklų komite 
paaiškino, kai]) dideliai svar
būs miestavi 
čio 4 d. kie 
balsuoti už ] 
didatus, i d an 
tais prezidentiniuose 
muose 
ręakcijonierius i 
tų.

certą pradėsiant, 
kai pasitarimus 
į kalbą: pasakė 
kandidatas į mo-) 
Aa Bostone. Jis

rinkimai lapkri- 
kvienam piliečiui 
progresyvius kan- 
t ateinančiais me- 

rjn ki
ls galėtų iššluoti

★

Kliubą, kur buvo

a-
> įdomi; kad pil

tai labai daug 
Mat, vieti- 

veikėjai 
i rin- 

škų raštų, k.eliau- 
visą šalį: jie pri- 

,audinių, mezgi-

Lietuviškos knyge-

Po koncerto, kaip dauguma, 
taip ir mes nuvykom į Cam
bridge L. P. 
išdėta lietuviškos knygos 400 
metu sukakties paroda, 
rodą be gal 
nai aprašyti 
reikėtų prirašyti. 
niai ir bostoniečiai 
nepasitenkino tuo gausiu 
kiniu lietuvi):“’ 
j ančių per 
dėjo piešiniai 
nių, ir tai sudarė taip puikų 
dailės daiktų vaizdą. Aibės iš
dėtų raštų !
lės 1863 nj., Vilniaus žinios 
1906 m. atveda 
mintį, nes jos matytos tais lai
kais Lietuvoj.
1908 m. čia iš Lietuvos audi- 

į n is kabo a b 
į išaustas vis4s Lietuvos himnas 
i “Lietuva Tėvynė Mūsų.“ Gai- 

jausmingą

čia vėl Viltis

•ūsas rankų darbo,

i buvo viską
trumpas laikas te- 
pamatyti. Klausiu 

aug publikos perė
jo žiūrėdami per dvi dienas, 

kad heperdaugiausia, 
<stantis to žingei- 

Tai
ignorantišku- 

D. J.

Atsakė 
gal nei tū 
durno neatėjo pamatyti, 
nepateisinapias
m as ir neįvertinimas.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-Q2 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Egzaminuojant Akis, 
Rašot

Darome ir

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

5 pusi.—Laisve r Liberty, L:th. Daily)— Pi

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

*  ’ . I

LIGONIŲ APTARNAUTOJAI 
KATETERI JOS DARBININKAI 

VYRAI VIRTUVĖJE 
APVALYTOJAI

Turi būt patikinti, nuolatiniai su gerais rekordais. Puikiausios progos.

Kreipkitės asmeniškai į Mr. Wight

NEWARK BETH ISRAEL HOSPITAL
201 Lyons Avenue, Newark, N. J.

i (257)

Amerikonai Brangiau Par
davinėja Žibalą Savo 
Šaliai, negu Francijai

Washington. — Ameriko
nų žibalo kompanijos, susi- 
dėjusios į bendrą Arabiš
kai - Amerikinę žibalo kom
paniją, pardavinėja Franci
jai žibalą po i90 ar 95 centus 
už statinę, bet ima po $1.05 
už statinę žibalo, phrduoda- 
mo kariniam Amerikos lai
vynui. Kodėl aiherikonų 
kompanijos taip skriaudžia 
savo valdžią? klausia sena
to komisija, tyrinėjanti ka
rinius dalykus. 0 valdžia 
$80,000,000 yra davus Ara
biškai - Amerikinės kompa
nijos įrengimui.

Už $2 Bilijon. Galima Būtu 
Pakeist 1,000,000 Akru 
Dykumų Į Faunu Laukus

Phoenix, Ariz. 4— Jeigu 
kongresas paskirtų 2 bilio- 
nus dolerių, už tuos pinigus 
galima būtų per! 7 metus 
užtvenkt, upes 14-je vaka
rinių valstijų ir vandeniu iš 
tų tvenkinių.- drėkint pla
čias sausas dykumas, taip 
kad pasidarytų milionas ak
rų naudingų laukų, sakė A- 
merikos vidaus reikalų sek
retorius Krug. Tuose lau
kuose galėtų įsisteigti 40,- 
000 naujų farmįų. Be to, 
tvenkinių vandeny jėga ga
lėtų būti pakinkyta gaminti 
didelius elektros kiekius.

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
‘ PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DUENAS SAVAITĖJE

282 UNION ĄVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 4-961J8

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

CT235KSKKSS5J553K.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STALIORIAI
PILNAI PATYRĘ

Nepaprasta proga dirbti vakarinėje 
Pennsylvanijojc.

KANE MFG. CORP.
KANE, PA.

ar šaukite WISCONSIN 7-5518 
dėl pasitarimo.

(257)

OPERATORIAI patyrę prie Singer Mašinų 
dirbti prie sportiškų aprėdalų.

GREELEY MILLS, 718 BROADWAY, 
N. Y. C., arti Waverly Place.

(257)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ELEKTRINI V PRESŲ 
OPERATORES 

FRED GOAT CO.
311 DEAN ST., BROOKLYN

(260)

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 13561 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 329 
Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

PETER BILLER A

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

^iiiinnmiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiM

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

padarau 
paveiks- 
kra javus Zt 
su ame-fe

ė---------------------------------------a
ffliiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiinHli

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves-' 

‘ tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
11 Iš senų 

naujus 
;lūs ir 

! sudarau
grikoniškais. Rei-' 

kalni esant ir č 
padidinu toki o, 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 

' Įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyn, 
! Kampai Broadway lr Stone Ave. <>

prie Chauncey St., Broadway Line
Tel. GLenmore 5-6191

oiiiuiraiuiuwnufluiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiuM

a

Telefonas EV. 4-8698 :

1 •»>•*! 3, 1947



Visuomeniškai Minėjo 
Gimtadienį

Mrs. Olga Reinhardt minė
jo savo gimtadieni spalių 24- 
tą. Ta proga pas juos namuo
se susirinko grupė jų artimų
jų - draugų pasveikinti ją su 
gimtadieniu.

Bot tai no viskas, žinoda
mi, kad jos vyras Frank Rein
hardt yra dienraščio Laisves 
direktorius ir kad jinai, kaipo 
darbšti ir gera gaspadinė, 
daug dirba Laisvei jos pramo
gose, svečiai, Frank Bush pa
prašyti .atžymėjo Reinhardt,- 
ienės gimtadienį su $7 dovanų 
perkėlimui Laisvės į naująjį 
Lietuvių Kultūrinį Centrą.

Prisidėjo po $1 : F. Albatt, 
G. Rittmeier.
Tamkus, F. Bush, G. 
J. Koris.

Laisviečiai dėkingi 
gams už talką. O 
Reinhardt linkime 
mingų motų ir linksmų gim
tadieniu.

G. Bonder, G.
Benhon,

drau- 
draugei 

daug lai-

Rep.

Vėliavos ant visų visuome
niškų pastatų New Yorke bus 
nuleistos pusiau stiebo šį sek
madienį pagarbai parvežamų 
kare mirusių veteranų, kaip 
patvarkė gub. Dewey.

Balsuokite "NO” Už Išlaikymą PR Balsavimų
------   -ir a -d air Balsuokit už Visus Kandidatus

to KEEP Proportional Representation
TĘS KR

A.-nendm^ol No. ]

YES NO

Amendment No. 2

yes no
Amendment No 3

YES NO

Ainendmebi No. 4

YES NO

Amendment No 5

YES W

Anwndincnt No (>

YES NO

Proposition No. 1

YES HO
Proposition No. 2

YE> NO
Proposition No. 3

Eilėje C!
Ka Veikia Dailininkas
Kartūnistas Reinhardt

To ne kartą klausia dien
raščio PM skaitytojai, kurio

44 HA M leveral IOC NO XL

KO
PROPOSITION .NUMBER 4

nhing the Proportional Representation system of 
Councilmen anil providing for the election of one

ri d ge- 
Frank 
srityje

Shall th< proposed amendment to the New York City Char
ter abol 
electing 
Councilman from each Senate Ditlrict, be approved?

American 
Ijibor

2C 1
až American
✓ Lal>or

American 
k Labor

American
Labor

American
Labor

American
Labor

American
Labor

VOTE ROW C
f/Fpr'1PE.ACE • JOBS • HOUSING • PRICE and RENT CONTROL

■* izlfv . .!i|. . V ' ' , ' • / ■ • ■   ’ • ’<• ' ’ •• s •

■A • •

* ■

New Yorko Paramount

Teberodoma “Variety Girl

ir yra vaidinimai scenoje.

Dienraščio Laisvės

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį

LAPKRIČIO 9 NOVEMBER
Labor Lyceum

949 Willoughby Ave. Brooklyn,

VIEN TIK ŠOKIAMS IŽ 60c.

Dėl ko PR balsuoti pir
miausia ?

PR yra svarbiausias už vi
sus klausimus, kurie bus šie
met balsuojami. Dėl to būtų 
perdaug iškaštinga klaida pa
vėluoti, užmiršti ar klaidingai 
nubalsuoti.

Dėl ko reikia balsuoti NO?
PR klausimas yra klaidinan

čiai pastatytas, tad labai leng
va padaryti klaida, jeigu jūs 
pirm to pradetumet kitką žiū
rinėti ir užsimirštumėt. Vie
toje klausti tiesiog, ar jūs no
rite ar nenorite PR, klausimas 
yra pastatytas taip:

Ar jūs norite, kad PR būtų 
panaikintas ?

Nenorite panaikinti, tad 
balsuokite NO.

Jeigu jūs užsimirštumėt ir 
nubalsuotumėt su “yes,” tai 
reikštų, kad jūs reikalaujate 
PR panaikinti.

• Atsiminkite, 
n i ai pastatytas 
Norintieji PR

klausimas ' pai
ne be tikslo.

sunaikinti vie
nu iš argumentų vartoja tą, 
būk piliečiai esą dar nepriau
gę prie tos sistemos, nemoką 
pagal ją balsuoti. Kitais žo
džiais, jūs ir mes, kurie nori
me išlaikyti PR, esame mul
kiais. Tad vely visi išeikime 
balsuoti ir nubalsuokime iš
laikyti PR! Parodykime 
žinome, kas visuomenei 
dingą ir mokame 
suoti!

Balsuokite prieš panaikini
mą PR balsuodami NO ir bal
suodami pirmiausia!

Paskiau balsuokite AĮnęnd-, 
ment • No. 1 (pirmą 'ęilį|ęr 
u ž bon u s veteran ams. ;I#' ,^u£J 
balsuokite toje eilėje paskų-’ 
tinius tris numerius: Proppsiw

tions numerius 1, 2 ir 3 — už 
tuos visus balsuokite su Yes.

Ir būtinai balsuokite už vi
sus Amerikos Darbo Partijos 
išstatytus ar užgirtus kandi
datus eilėje C — American 
Labor.

Balsuokite už visus toje ei
lėje. Kiekvienas, kuris yra 
vertas darbo žmonių balso, 
bus eilėje C. Nežiūrint, ku
rioje jūs hiiesto apskrityje gy
venate, jei yra toje apskrity
je darbo žmonėms naudingų 
kandidatų, jų vardai rasis ei
lėje C. Jeigu nesirastų nei vie
no vardo, tai reikštų kad 
Amerikos 'Darbo Partija ten 
nematė verto užgirti kandida
to arba reakcionierių nebuvo 
prileista uždėti ant baloto.

Kas daryti, jeigu tūli kan
didatai bus ant darbiečių ir 
ant kurios kitos partijos balo
to?

Balsuokite už juos Ameri
can Labor Party eilėje, eilė-

Juo daugiau balsų kandi
datas gaus eilėje C, juo dau
giau jis stengsis su darbinin
kais tartis, jiems tarnauti, nes 
žinos, kad kituose rinkimuo
se jo iš naujo išrinkimas pri
klausys nuo gavimo darbinin
kų balsų. Eilė C — vienatine

jog Į vieta parodyti politikieriams 
nau- į darbininkų ir jų draugų bai

li ž tai bal-jsu galia.
Balsuokite pirmiausia NO, 

kad išlaikyti PR!
Balsuokite amendment^ No. 

1 ir Propozicijas Nos. 1, 2 ir 
3 fcYes!”

Eį^Ięūrokite už visus kandi-

Jis

LONGINAS BUINIS 
žymus smuikininkas, mažai girdėtas tarp 

gros solus šiame mūsų dienraščio koncerte.

STASYS KUZMICKAS, Bosas
yra dalyvavęs koncertuose visose didžiausiose Ame

rikos lietuvių kolonijose. Tai stiprus ir 
gerai išlavintas balsas.

GEORGE KAZAKEVIČIŲ^
Aido Choro Mokytojas 

pasiryžusiai darbuojasi prirengimui Aido Choro 
Laisvės koncertui.

lietuvių

• Lietuvių Balsuotojų 
Komitetas.

FILMOS - TEATRAI

PR yra viršutinėje 
eilėje paskutinis.

Balsuokite NO--prieš 
panaikinimą PR.

Balsuokite PR
pirmiausia.

Apipiešė Namie Neleis Užsimigdyti
te-1 
at- ; 
so-1

Sakydamiesi atvežę jai 
levizijos setą, nespėjus nei 
sakyti, kad nelaukia tokio 
to, du vyrai įsibriovė per pra
viras duris į 
apartmentą, I
Ją apdaužę ir palikę surištą, 
patys išsinešdami $31,0 pini
gais ir porą
liuosavo kainhynai, bet blog-
darių su turtu jau nebesimatė.

Mrs. Sallie Stier 
Jock away Beach.

New Yorko sveikatos komi- 
sionieriaus patvarkymu nie
kas negalės pakartoti miegui 
tabletėlių pirkinio be naujo 
recepto nuo daktaro. Recep
te turės pažymėti, kiek kartų 
ir kaip tankiai leista jų dasi- 
pirkti.

žiedų. Ją pa-

Trečiadienį 
su treku prie 
Avės., BrooklVne, du keleiviai 
sužeisti sunkiau, o 23 kiti tik j 
sukrėsti ar apibraižyti. Smū- i 
giu busas išlaužė ir nusinešė ! 
aukštojo gelžkelio piliorių.

susidūrus busui
Greene ir Grand

BRO

LABOR
OKEYN

LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Bnlh]
Vettuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikuii 

8telėiu» bu naijauBini* įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos

, Koncertų, Bcnkletų.

Prieinamos

949-959 Willoughby Ave
Tel. HTaifjr 2-3842

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. SQuth 8-5339

Sugedęs signalo kabelis pri- 
dūmavo Hudson Tubes trauki
nį 100 pėdų gelmėje po Jer
sey City ir sutrukdė tūkstan
čius keleivių kitais traukiniais.

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 Į 
amerikoniškoj scenoj. Mes jį girdėsime Laisvės koncerte. |

pa-

Roxy Teatre
Randasi technispalvė “For

ever Amber,” su Linda Dar
nell, Cornell Wilde, Richard 
Greene, George Sanders. Sce
noje puikūs šokėjai Vęloz ir 
Yolanda ir komikas Sid Cae- 
ser.

Ad. Reinhardt, sūnus 
wood iečių Olgos ir
Reinhardt’ų, yra toje 
dirbęs kai kuriems žurnalams
ir kitiems leidiniams, bet il
giausia dirbo laikraščiui PM, 
jo skaitytojams buvo daugiau
sia pažįstamas. Jisai patsai 
braižydavo - kurdavo origina
lius braižinius, o taip pat la
bai įdomiai sudarydavo 
istorijas ir palyginimus 
naudodamas praeities tos
šies dailę dapildant ją su šian
dienine.

lyg 
pa
pū

Įdomaujantiems bus smagu 
žinoti, jog jų mėgiamasis kar
tūnistas dirba mažiau .mato
mą, bet bene dar svarbesnį 
darbą — jis to paties moko 
kitus. Ad. Reinhardt dabar 
yra Brooklyno Kolegijoje De
sign Department) profeso
riaus asistentu. Jisai moko 
planuoti braižybą, suderinti 
spalvas, fotografijas, taipgi 
panaudoti dailę skelbimams.

Tas darbas taip pat jam se
kasi.

Smagu, kad mūsų lietuvių 
jaunimas prasisiekia j aukštu
mas dailėje, moksluose, profe
sijose. Rep.

10J-32 97th STREET. 16 
namas, jimant 10 lotų 20 x 100 

Bus ’ištuštintas. KAINA $1R,000.
13 nr- 
SEK-

REAL ESTATE
OZONE PARK, 
kambarių 
kiekvienas.
ANT IŠMOKĖJIMO. GLENMORE 
TRIANGLE 5-0818. VAKARAIS AR 
MADIENIAIS PRESIDENT 2-3'..V1 
ESPLANADE 2-7719.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS |
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

i
Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato

giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekštra išlaidų.

! t
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei

kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, Sopranas
Tai pasižymėjusi operų dainininkė ir vaidintoja, 

taipgi New Yorko mieste dainuoja per radiją.

STYGŲ ANSAMBLIS “VYTURĖLIS”
Vadovaujamas EDWARDO SIDNEY-ŽIDŽIŪNO

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

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. .

Brooklyno Paramount
Rodo “Desert Fury,” su Li- 

zabeth Scott, John Hodiak, 
Burt Lancaster. Priedams yra 
muzikališka filmą “Sweet Ge
nevieve.”

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas perkel
tas iš antradienio, j trečiadienį, 
lapkr. 5 d., 8 vai. vak. Šapolo-Vai- 
ginio salėje, 147 Thames St. 
dalyvaukite
pasižiūrėkite, gal jau reikės užsimo
kėti duokles. — P. Babarskas, sekr.

(256-257)

Visi
šiame susirinkime ir

Greitai ir Pigiai Išmokinu 
GROTI MAN DALINA

Galiu ateiti į namus, kas pagei
dauja. 12 savaičių kursas — $10. 
Daugeliui pakanka vieno kuršė. 
Taipgi galima nusipirkti instrumen
tus pas mane už labai pigią kainą. 
Kreipkitės pas: R. židžiūnas, Lais
vės įstaigoj, arba, rezidencijoj: 473 
Grand St., viršutinis aukštas, 
Brooklyn, N. Y. (x)

Embassy Žinių Teatruose

žiniškose filmose .Bar Har
bor gaisras ir gelbėjimas žmo
nių iš^įo gaisro., Filmų žvaigž
dės Washingtone. 
Egipto, Anglijos, 
Ir rodoma 
mybių 
Sea.”

Taipgi iš 
Austrijos, 

technispalvė įdo- 
filma “Harvest of the

Stanley Teatre

Tarybų Sąjungos filmą “The 
Miracle of Dr. Petrov” pradė
jo trečią savaitę. Taipgi teat
ro lankytojams reikalaujant, 
iš naujo, priedine, pakartoja 
“Russian Ballerina,’’ puikiąją 
artistiškų šokėjų filmą, 
ras randasi 
4 2nd

7th Ave., 
St., New Yorke.

Teat- 
prie

Ir
Strand Teatre

toliau rodoma filmą 
“That Hagen Girl,” su Ronald 
Reagan ir Shirley Temple. 
Scenoje Ted Weems ir jo or
kestrą.

Radio City Music Hali
Teberodo puikiąją “Song 

of Love,” meilišką - muzika- 
lišką, su Katharine Hepburn. 
Taipgi — puikus spektaklis 
scenoje.

TONY’S
O-DATE

BARBĘR SHOP
ANTANAS LEIMONAS, *

Savininkas

306 UNION AVENUE

UP-T

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 

1—2 dienom 
6—8 vakaraisValandos:

Pasitarimais.Ir Pagal
Telefonas EVergreen 4-0203

dantų Gydytojas

Dr. A J Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVerjfreeh 7-0868

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadleiiiais Uždaryta

Valandos-:

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

-ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankictams

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

JOHN BURBULIS
I 

Savininkas

OPTIŠKŲ STIKLŲ KRAUTUVES
121-07 Jamaica Avenue, Richmond Hill, N. Y. 

z 1
LIETUVIS APRŪPINA AKINIAIS

* » Z * x •* ' * ■* • f i**r ' n • | '•S * •» » ,
Turi 15 metų patyrimo prie optiškų stiklų gamybos.

Egzaminuoja akis ir pritaiko akinius. ' •

Kasdien nuo 9:30 ryto iki 6. P .M.
Antradieniais ir Ketvirtadieniais nuo 6 iki 9 P. M. ■

šeštadieniais nuo 11 vai. iki 4 P. M.

Telephone Virginia 9-2599 
___________________ ____________________________ I

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Dailėj Pirm., Lapkr. 3, 1947




