
Kultūrinis Centras.
Pirkite Daugiau Šerų.
Dienraščio Vajus.
Jų “Informacijos.”
I.LD Nariu Duoklės.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

.Amerikos Lietuvių Kultūri
niam Centrui dar reikia apie 
$50,000 serais ir paskolomis. 
Vienas mano geras prietelius 
rašo: “šolomskai, kas ten pa
sidarė, kad namo reikalams 
norėjote sukelti $75,000, gi 
sukėlėte virš $80,000 ir dar 
i I <) > 1 41* i • * »> I; 1 n ”

je buvo susitarta pirkti pusiau 
— Lietuvių Namo Bendrovė ir į 

Lietuviu Darbininkų Susivieni- į 
įimas. sudedant po $75,000. 
Reiškia, per abi įstaigas bū
tu susidarę $150,000, ko būtų 

nupirki- 
bei tū- Į

pilnai užtekę namo 
mui, išmaiiavojimui 
)i< ms pataisymams.
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FRANCŪZV KOMUNISTAI PASMERKĖ 
DeGAULLISTUS IR RAMADIERA
Fašistai Apšaudė Komunistų Centrą Marseille; Darbininkai 

Italijoj Puola Fašistų Gūštas; Susikirtimai Smarkėja
Paryžius. — Francijos' 

Komunistų Partijos politi
nis biuras pasmerkė fašis
tinį judėjimą, vadovaujamą 
generolo de Gaulle’o, ir 
premjero Ramadiero socia- 

' listų - klerikalų valdžią. Ko
muniste pareiškimas sako:

linį!” Fašistai - degaullistai 
apšaudė komunistų centrą 
mieste? Policija puolė strei- 
kierius demonstrantus.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Gražus Pavyzdys Visiems
4Grand Pas’ ir 4Grand Mas’

Tegul ir Trecioji Karta Tampa 
Kultūrinio Centro Savininkais

SOVIETAI BOIKOTUOJA AMERIKINĘ 
KOMISIJA KORĖJOS RINKIMAMS
Anglų-Amerikonų Blokas Atmetė Sovietų Siūlymą Ištraukt 

Svetimas Armijas iš Korėjos—Užtikrint Rinkimų Laisvę

žinote, Degaullistai ir tokie sočia 
depart- 

mento viršininkai nesutiko, 
kad LDS pirktų namą pusiau. 
Jie mano, kad tai organizaci jai 
yra
rėti. Todėl dabar namą perka

a pd ra ūdos

geriau atskirai namą tu-

tik Lietuvių Namo Bendrovė 
ir reikia sukelti serais ii' 
skolomis ne $75.000, bet 
$ 1 5O.OOO.

Namas jau nupirktas, 
liavojamas ir taisomas.
Naujų Metų turime visus pi
nigus sukelti, kad galutinai 
bankui apmokėjus ir paden
gus pataisymų išlaidas.

pa
nel

ma-

listai yra “tiktai du sparnai 
tos pačios amerikinės parti
jos, ir abudu sparnai susi- 
mokinę” veikia prieš komu
nistus ir šiaip kairesnius pi
liečius.

Marseille uostamiestyj ir 
aplinkiniuose m i e s tuose 
plačiai išsivystė visuotinas 
streikas. Jis paskelbtas 
prieš degaullisto majoro 
Carlinio sauvalių ir terorą. 
Darbininkai demonstruoda
mi šaukė: “Pakart Carli-

Roma. — Italijos Darbo 
Konfederacijos v a d ovybe 
planuoja iššaukt visuotiną 
darbininkų streiką Italijoj 
— protestui prieš de Gas- 
perio klerikalų valdžią. Ta 
valdžia duoda valią fašistų 
šaikoms užpuldinėti komu
nistus ir kitus politiniai pa
žangius žmones. ,

Tuo tarpu patys darbi
ninkai susibūrė veikliau 
gintis nuo Mussolinio pas
turlakų ir apdaužė bei ap
ardė daugiau, kaip 100 fa
šistų centrų įvairiuose Ita
lijos miestuose.

Todėl, visi draugai ir drau
gės, Lietuviu Literatūros Drau
gijos nariai, kuopos, apskritys 
bei mūsų judėjimo simpatikai 
pirkite šėrų ir suteikite pasko
lų. Šero kaina $25, galima

Peronas Apkrautas “Dak
taro” Garbės Laipsniais

Už paskolas mokama banko 
nuošimtis. Jūsų pagalba labai 
reikalinga.

Laisvės ir Vil
nai! jus skaityto-

Dienraščių 
nies vajai už 
jus ir atnaujinimą išsibaigu
sių prenumeratų jau įpusėjo. 
Laisvės gaspadorius sako, kad, 
kol’kas, naujų skaitytojų ne 
per daugiausia gauta. Gauti 
galima, bet reikia dirbti.

Iš Worcesterio praneša, kad 
J. J. Bakšys jau gavo 8 nau
jus metinius Laisvei skaityto- 
i us. 
irgi

Buenos Aires. — šeši Ar
gentinos universitetai sy
kiu davė garbingus “dakta
ro” laipsnius to krašto val
dovui Juanui Peronui.

Peronas yra baigęs tik 
paprastą karinę kolegiją. 
Vyriausi tų universitetų 
viršininkai yra paties Pero
no paskirti.

Chinijos Valdžia Prašo 
Dar 600 Lėktuvų

S.. Janulis rašo, I 
yra gavęs.
ikia pasmarkinti 

’srityje darbą.
šioje

Dažnai išgirsti: “Skaitau 
anglų dienraščius, tai ir gaunu 
žinias, dar greičiau, negu iš 
lietuvių laikraščių.”

Bet kokios tos žinios? Ko
mercinėje spaudoje labai daž
nai “žinios” yra tendencinės, 
ypatingai kas liečia liaudies 
demokratiją ir darbo žmonių 
reikalus. Komercinė spauda 
niekados teisingų žinių nepa
duoda apie streikus ir darbi-' 
ninku reikalus.

Nesakau, kad reikia visiš
kai atsisakyti nuo komercinės 
spaudos skaitymo, bet reikia 
skaityti ir savo spaudą, kurio
je rasite visada tokių infor
macijų. kokių 'anoje nerasite.

Nanking. — Chinijos Či- 
ang Kai-šeko valdžia prašo 
iš Amerikos dar 600 karinio 
transporto lėktuvų ir dide
lių kiekių ginklų ir amuni
cijos kovai prieš chinų ko
munistus. Skaičiuo.j a m a, 
kad Čiangas dabartiniu lai
ku turi 300 amerikinių, bom- 
banešių ir lėktuvų-kovoto- 
jų. Be to, jis pirkęs 150 
lengvųjų bombanešių iš Ka
nados.

30,000 Pabėgėliu Bus 
i Anglijos Mainieriai

Roxas Vartojo Terorą 
Ir Visokias Suktybes 
Filipinų Rinkimuose

Manila, Filipinai.—Fašis- 
tuojančio prezidento Roxa- 
so valdžia ir jos agentai 
vartojo smurtą ir juodžiau
sias suktybes šiuose senato
rių ir miestų valdybų rinki
muose, sako Eulogio Rodri- 
guez, Nacionalistų partijos 
vadas ir kandidatas . į sena
tą. Roxaso valdininkai ir jo 
neva liberalų partijos poli
tikieriai šūviais baidė nu
žiūrimus nacionalistų rėmė
jus nuo balsavimo vietų. Jie 
išbraukė tūkstančius nacio
nalistinių piliečių iš balsuo
tojų surašų ir balsavo miru
siųjų .vardais, bet ir tai dar 
slepia rinkimų pasekmes.

Amalgameitų Unija Šelpia 
Čilės Streikierius

Lapkričio 9 dieną New Yor
ke komercinė spauda plačiai 
rašė, kad iš Vengrijos būk 
pabėgę j Austriją ištisa ka
reivių kuopa (apie 150 vyrų), 
priešakyje su savo komandie- 
riais.

Sekamą dieną jau “kuopa” 
pavirto j du kareiviu! •

London. — Anglų valdžia 
nutarė įsigabent 30,000 len
kų ir kitų tautų pabėgėlių, 
kurie iš anksto sutiks dirb
ti angliakasyklose. Jie bus 
parenkami iš koncentraci
jos stovyklų anglų užimtoje 
Vokietijos daly j.

London. — Anglijos sei
mo atstovų rūmas galuti
nai nubalsavo duoti Burmai 
nepriklausomybę. Atstovų 
tarimą dar tvirtins lordų 
rūmas.

New York. — CIO Amal
gameitų Rūbsiuvių Unijos 
pirmininkas Jacob S. Po
tofsky įteikė $1,000 atsilan
kiusiam pažangiam Čilės 
senatoriui Salvadorui O- 
campo, kaipo paramą strei- 
k u o j a n t i e m s Čilės 
mainieriams. Potofsky sa
kė, CIO unijos duos ir dau
giau pagalbos tiems mainie
riams, kuriuos terorizuoja 
Čilės valdžia. Potofsky pa
stebėjo, kad jie kovoja ne 
tik už savo reikalus,f kaip 
darbininkai, bet ir už pilie
tinių teisių sugrąžinimą 
krašto gyventojams.

to

Preidentas Trumanas 6 d. 
lapkričio pasitarime su spau
dos atstovais kritikavo už 
“rinkimą trupinių ir iš jų su
darymą šiaudinių davinių.” 
Bet tas nereiškia, kad komer
cinė spauda atsisakys nuo sen
sacijų, nuo tendencinių žinių 
darbininkų reikalais ir “infor
macijų” apie liaudies demo
kratines respublikas Europoje.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos knyga “Viduramžių Isto
rija” jau gatava ir .siuntinėja
ma kuopoms. (Pirmos kuopos 
susirinkime nariai jau gavo ją. 
Apie 20 narių sumokėjo duok
les už 1948 metus, kad pa
lengvinus iškolekįtavimą duok
lių ateinančiais metais. Reikia, 
kad ir kitų kuopų nariai jau 
pradėtų mokėti * duokles už 
1948 metus.

ŠOVINIŲ SPROGIMAS 
UŽMUŠĖ 5 ITALUS

Milan, Italija. — Sprogo 
artilerijos šovinių sandėlis, 
užmušdamas penkis žmones 
ir sužeisdamas kelis kitus. 
Eksplozija įvyko, kada val
džios pareigūnai išiminėjo 
padegamąsias šovinių dalis.

Chicago. — Traukinių 
konduktorių - tarnau tojų 
Brolijos išgavo po 15 centų 
ir pusę algos priedo valan
dai.

i

Visi brūkl^niečiai gerai pažįsta veiklius draugus 
Levanus. Penktadienį Laisvės raštinėn ateina Levanie- 
nė ir sako: Aš turiu dvi anūkes—puikios, gabios mergai
tės. Skačiau paraginimą, kad mes “grand pas” ir “grand 
mas” savo anūkams bei anūkėms nupirktumėme Lietu
vių Namo Bendrovės šėrų. Taip aš ir noriu padaryti. 
Išrašykite vieną Šerą Barbutei Incas, o kitą Geraldi- 
nutei Incas.

Draugai Levanai bus vieni iš pirmutinių priimti 
mūsų patarimą. Už tai juos gražiai prisimins jų užaugu
sios anūkės. Štai gražus pavyzdys visiems, kurie turite 
anūkų bei anūkių.

Sekami asmenys prisidėjo:
ŠERAIS 

John K. Yuraitis, Orlando, Fla. 
Juozas ir Marijona Mažeikai, Pittsburgh, Pa. 
Jonas Purtikas, McKees Rocks, Pa. 
Pranas Gardauskas, New Britain, Conn. 
V. ir F. Budrioniai, Maspeth, N. Y. 
Juozas Miliauskas, McKees Ročks, Pa. 
Geraldine Incas, Brooklyn, N. Y. 
Barbara Incas, Brooklyn, N. Y.

PASKOLOMIS 
Michael Jackson, Brooklyn, N. Y.

Money orderius bei čekius išrašykite ir siųskite se
kamu adresu: Lithuanian Building Corporation, 427 
Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

$50.00 
50.00 
50.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00

$100.00

Buriasi Reakciniai Pabėgėlių 
Vadai Jungtinėse Valstijose

Washington. — Pabėgęs 
iš' Vengrijos nuo gręsiančio 
teismo, Zoltan Pfeiffer, ke
tina prisidėt prie planuoja
mos pabėgėlių vadų organi
zacijos Amerikoje. Pfeiffer, 
vengrų “nepriklausomųjų” 
partijoš vadas, būtų buvęs 
teisiamas už bendradarbia-■ 
vimą su naciais.

Pfeifferis, kaip ir kiti pa
bėgėliai iš Balkanų demok
ratinių kraštų, laukia at-

vykstant Amerikon St. Mi- 
kolaičiko, vadinamo lenkų 
valstiečių vado. Slaptai iš 
Lenkijos pabėgęs, Mikolai- 
čikas dabar vieši Londone 
ir žada neužilgo plaukti ar 
lėkti į Jungtines Valstijas.

(Lenkijos valdžia užgin
čijo Mikolaičiko pasakas/ 
būk jam ten gręsęs “arešr 
tas ir nužudmas.”)

Visi tokie pabėgėliai kur
sto Ameriką karau prieš 
Sovietus.

ĮSIVERŽĘ PAKISTANO MAHOMETONAI SUNAIKINO 
KAŠMIRO MIESTĄ, ŽUDĖ ŽMONES, ŽAGINO MOTERIS
Baramula, Kašmir, Indi

ja. — Iš Pakistano įsiver
žę, ginkluoti mahometonai 
degino, naikino Baramulą, 
žagino merginas ir moteris, 
plėšė ir žudė indusus ir ki
tataučius šio miesto gy
ventojus. Iš buvusių 14,000 
miestiečių teliko tiktai 
1,000. Kuomet Indijos armi
ja artėjo prie Baramulos, 
tai įsiveržėliai pasigrobė 
jaunas moteris, merginas 
ir vaikus ir išsigabeno juos 
į Pakistaną. Dauguma Ba
ramulos žmonių, pabėgę į 
kalnų užlandas, dar bijo 
grįžti. *

PAKELTA ALGA ANGLI
JOS MAINIERIAMS

London, — Anglijos Mai- 
nierių Unija išsiderėjo iš 
valdžios po $3 savaitinio 
priedo angliakasiams. Vidu
tinė Anglijos mainierio al
ga iki šiol buvo $20 savaitei. 
Anglų Mainierių Unija turi 
700,000 narių.

Flushing Meadow, N. Y. 
■— Jungtinių Tautų seimas 
43 balsais užgyrė Ameri
kos valstybės sekretoriaus 
Marshallo pasiūlymą iš
rinkti komisiją, kuri pri
žiūrėtų būsimus tautinės 
valdžios rinkimus Korėjoj, 
Sovietų ir jų draugų dele
gatai visai nedalyvavo bal- • 
savime. Formaliai nuo bal
savimo susilaįkė atstovai 
Danijos, Egipto, Norvegi
jos, Saudi Arabijos, Siamo 
ir Švedijos.

Priimtas amerikinis pla
nas sako; Rinkimai privalo 
būti atskirai suruošti pieti
nėje ir šiaurinėje Korėjos 
pusėse, ir amerikonų ka-

riuomenė pasilaikys pieti
nėje, o sovietinė kariuome
nė šiaurinėje pusėje ne tik 
laike rinkimų, bet ir tūlą 
laiką po rinkimų.

Sovietų delegatai siūlė 
atšaukt iki naujų metų vi
są sovietinę ir amerikinę 
kariuomenę taip, kad žmo- • 
nės galėtų laisvai išsirinkti 
valdžią ištisai Korėjai. So- 
vietų pasiūlymas atmestas 
34 balsais prieš 7. Nuo bal
savimo susilaikė delegatai 
16 kraštų.

Sovietų atstovai pareiš
kė, kad jie boikotuos seimo 
komisiją Korėjai ir neįsileis 
jos į sovietinę to krašto pu
sę.

Čiangas Reikalauja 
$1,350,000,000 Karui 
Prieš Komunistus

Amerika Perka Vokiečiam 
Grūdus iš Argentinos

Nanking, Chinija.—Čiang 
Kai-šeko valdžia kritikuoja 
Jungtines Valstijas, kad jos 
žada tiktai $300,000,000 ka
rui prieš chinų komunistus, 
pagal Marshallo planą; sa
ko, “tai lašas viedre.” Čian- 
go ūkio ministras Čen Či- 
tien pareiškė, jog “perga
lei” prieš komunistus reikė
tų 1‘ biliono ir 350 milionų 
dolerių pagalbos per metus. 
O karo ministras Pai Čung- 
hsi įspėjo, kad jeigu Ame
rika neduos gana pinigų, tai 
chinų komunistai “užims ne 
tik visą Mandžūriją ir šiau
rinę Chiniją, bet ir derlin
gąjį Yangtze upės klonį,” 
vidurinėje Chinijoje.

Buenos Aires. — Jungti
nių Valstijų’ pasiuntiniai 
nupirko Vokietijos gyven
tojams 25,500 tonų “kornų” 
(kukurūzų) iš Argentinos. 
Ketina pirkti dar apie 500,- 
000 tonų tų grūdų, po $104 
tonui.

(Jungt. Valstijose šiemet 
70 nuošimčių kornų užderė
jo mažiau negu vidutiniai.)

Padidinta Alga Auto. 
Unijos Vadams

Vis Blogiau Darosi 
Chinijos Valdžiai

Nanking, Chinija. — 
sigynimo ministras 
Čung-hsi pranešė savo vals
tybės tarybai, jog chinų ko
munistai užėmė ilgas dalis 
Lung-Hai ir Tientsin-Pu- 
kow geležinkelių; girdi, 
“mums darosi vife blogiau ir 
blogiau.”

Pai

Atlantic City, N. J.—CIO 
Automobilių Darbininkų li
nijos suvažiavimas užgyrė 
siūlymą pakelti algas jos 
vadams: pirmininkui Reu- 
theriui nuo $9,000 iki $10,- 
000 per metus; sekretoriui- 
iždininkui nuo $8,500 iki 
$9,500, dviem vice-pirminin- 
kam nuo $7,000 iki $8,000 
ir 18-kai kitų vykdomosios 
tarybos narių padidinti me
tinę alga nuo $5,000 iki $6,- 
500.

Užpuolikai, komanduoja
mi Pakistano oficierių, pir
miausiai sušaudė kelias vie
nuoles, anglą buvusį pulki- 
niųką ir jo pačią. Su įsiver
žėliais ėjo būriai sukilėlių, 
Kašmiro mahometonų.

Indijos vyriausybė pra
neša, kad užpuolikai jau iš
blaškyti, bet dar kai kur 
laikosi atskirose savo gūš- 
tose.

Kašmir yra savivaldiška 
kunigaikštija šiaurinėje In
dijoje. Indusas Kašmiro ku
nigaikštis prisidėjo prie In
dijos valstybės, bet daugu- Leonardą ir buvusį sekreto- 
ma jo pavaldinių esą maho- į rių iždininką George Adde- 
metonai.

MANDAGUMO PAREIŠ
KIMAS BUVUSIEMS 
AUTO. UNIJOS VADAMS

Atlantic City, N. J.— Au
to. Darbininkų Unijos su
važiavimas baigiamajame 
posėdyje, apdovanojo auksi
niais laikrodėliais tris kai
riuosius buvusius unijos 
vadus—vice-pirmininkus R. 
J. Thomasą ir Richardą

są. Kartu suvažiavimas nu
tarė duoti jiem dviejų mė
nesių algą, kaip pasitrauki-ANGLIJA SUTEIKUS

CEYLONUI SAVIVALDĄ mUVokSnį
•London. — Anglijos val

džia paskelbė, kad ji davė šiniuosius pirmininko Wal-
Suvažiavimas išrinko de-

Rakieta Užmušė Nacišką 
Mokslininką Anglijoj

London. — Bebandant ra- 
kietos motorą laboratorijoj, 
Westcotte, Anglijoj, eksplo- 
davo rakieta ir užmušė bu
vusį nacių mokslininką Jo- 
hannesą Schmidtą. Sykiu 
užmušta ir du anglai, ra- 
kietų specialistai; sužeista 
karinis nacių inžinierius 
Heinz Walder ir 11 kitų ra- 
kietinių mechanikų.

Anglai su buvusių Hitle
rio mokslininkų pagalba 
stengiasi išvystyti greites
nius už garsą lėktuvus.' 
Garsas lekia apie 760 mylių 
per valandą.

Ceylono salai tokią savival
dybę, .kokią turi Kanada, 
Australija ir kit. anglų do
minijos. Ceylon, į pietus 
nuo Indijos, yra 25,480 ket
virtainių mylių sala su pen
ketu milionų gyventojų.

terio Reutherio šalininkus 
vieton Thomaso, Leonardo 
ir Addeso.

Washington. - 
70 nuoš. mažiau 
užderėjo, negu pernai.

Šiemet 
“kornų”

AUSTRAI GAUS TRUPU
TĮ DĄUGIAU MAISTO. 
Vien-a. — Austrijos gy

ventojai iki šiol gaudavo po 
1,550 kalorijų racionuoto 
maisto per dieną.. Dabar su 
amerikine pagalba jiem 
skirta 1,600 kalorijų. Tai 
bus apie pusę tiek, kiek su
valgo vidutinis amerikonas.

ORAS.—Būsią lietaus;

-
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Darbo Federacija ir “ Dėmint or m"
Amerikos Darbo Federacija visais garais eisianti į 

tarptautinę politiką. Taryba nutarusi visur kovoti ko
munizmą, šimtu procentų paremti Marshall Planą ir su
organizuoti tarptautinę organizaciją, pavadintą “Demo
kratinės Informacijos Biuru,” arba “Deminform.” Tuo
jau tam tikslui būsianti sušaukta šešiolikos valstybių 
darbo unijų atstovų konferencija.

Tai visa..labai patiko The New York Times redak
toriams. Jie sveikina visūs tuos pasimetus žygius ir 
džiaugiasi, kad “mūsų darbininkų vadai puikiai supran
ta, kuri pusė laisvės duonos sviestuota” (Times, lapkr. 
14 d.). _ ,

Į tai turėtų savo dėmesį atkreipti Federacijos va
dai. Timeso redaktoriai sušilę agitavo už Taft-Hartley 
vergiškąjį įstatymą. Dabar jų toks nesuvaldomąs en
tuziazmas už Federacijos vadų užsieninę politiką ne
pareina iš jų atsivertimo prie darbininkų klasės interesų. 
Kaip tuo laiku, kai jie agitavo už Taft-Hartley bilių, taip 
šiandien, kai jie sveikina Federacijos “Deminformą,” jie 
turi savo širdyje ne darbininkų, bet samdytojų interesus.

Pelnagrobiai ir Karas
Visiškai be jokio reikalo tūli žmonės labai užpyksta, 

jeigu kas iš užsieniečių primeta Amerikos valdančiajai 
klasei pralobimą karo metu. Tai yra gryniausias fak
tas ir su juo tenka rimtai skaitytis. Pelnagrobiai grobėsi 
dar didesnius pelnus karo metu. Todėl natūralu, kad 
jie nebūtų priešingi, jeigu jiems iškiltų kita tokia pat 
rugiapiūtė.

Štai tik vienas pavyzdys. Senato komisijai betyrinė
jant karo mątu valdžios padarytus su įvairiomis kom
panijomis kontraktus, iškilo aikštėn, kad labai gražiai 
praturtėjimo progomis pasinaudojo generolas Meyers. 
Jis fnivo orlaivynui daiktų supirkinėjimo komisijos gal
va. Jis viską puikiai žinojo apie lėktuvus ir lėktuvų 
kompanijas. Jis pirko jų serus ir darė didelius pelnus. 
Taip jis esąs pasidaręs tarpe vieno ir dviejų milijonų 
dolerių. . •

Tai tik vienas mažytis pavyzdėlis. Panašių sukty
bių ir plėšikavimų buvo šimtai.

Čia, žinoma, nepriskaitomi “legališki” pelnai. Bu
vo kompanijų, kurios savo kapitalą karo metu padvigu
bino ir patrigubino. Įvestas doleris atnešė du, tris ir 
keturis dolerius.

Tai buvo laikai, kai vienuolika milijonų Amerikos 
jaunų vyrų buvo apginkluoti ir pašaukti padaryti aukš
čiausią pasiaukojimą: palikti namus ir saviškius, pa
mesti kasdieninius darbus, išeiti iš normalaus civilinio 
gyvenimo vagos, važiuoti į Aziją, Afriką, Europą, į to
limas salas ir, jei reikalas, paaukoti savo sveikatą ir net 
gyvybę! Taip save apt karo aukuro paaukojo keli šimtai 
tūkstančių geriausių Amerikos sūnų. Jų lavonai tik da
bar sugrįžta namo pas savuosius, kad juos aplaistytų 
karčiomis ašaromis tėvai ir moįinos, broliai ir seserys, 
kaimynai ir pažįstami, žmonos ir meilužės.

Tuo tarpu toks Meyers ir šimtai jam panašių val
dininkų, tūkstančiai didžiųjų, kompanijų šėrininkų plė
šėsi į kišenius milijonus dolerių ir gyveno kaip tie pasa
kiški turtuose paskendę karaliai.

Mūsų Konstitucija ir Teisių Bilius sako, kad visi 
esame lygūs prieš įstatymus. Bet kokią gi lygybę prieš 
kokius įstatymus turi lietuvės motinos sūnus, sugrįžęs 
iš Europos karste, su ponu Meyersu?

! KAS KARAŠO IR SAKO r—
PABĖGĖLIŲ moralinis 
GEDIMAS, SUKTYBĖMIS 
IŠNAUDOJIMAS AME
RIKOS LIETUVIŲ

Lapkričio 14 dienos Tėvy
nėje tūlas - Vytautas plačiai 
rašo apie tai, kaip tūli pabė
gėliai apgavystėmis išnau
doja Amerikos lietuvius. 
Kas įdomiausia, kad tokių 
sutvėrimų atsiranda vis 
daugiau ir daugiau. O tas 
tik parodo, ką mes seniai 
esame pabrėžę, jog ir kri- 
minališkai neprasižengu
siems pabėgėliams grūmoja 
ilgainiui moralinis išsigimi
mas, jeigu jie nesusiras ke
lių sugrįžimui į Lietuvą.

Minėtasis Vytautas sako, 
tiesa,
širdingai dėkojo

buvo tokių, kurie 
amerikie

čiams už gautas dovanas,—
bet buvo ir tokių, kurie juok
damiesi sakė: “Neduokite 
mums senų rūbų, bet duokite 
mums kuo daugiausiai auko
tojų adresų ir mes turėsime 
kai ką geresnio!” Ir tuomet 
prasidėjo šlykštus mūsų to
limų geradarių išnaudojimas. 
Pasipylė vienu šablonu ke
liems ar*net keliolikai ame
rikiečių rašyti laiškai, ku
riuose po veidmainingos pa
dėkos priedanga buvo 

*jama naujų dovanų, 
aukų ir tai jau aiškiai 
dant prašomą daiktą, 
greit pasirodė, kad 
užjūrių tautiečiai

>•

tie žmonės žino, kad ta šeinius nebegrįžti Lietuvon, . . _V /A ZA 1 U A. •- - «

«

LAISVES VAJUS
Štai ką turime atlikti iki Naujų Metų:
$20,000 sukelti prenumeratomis;
$10,000 parengimais ir aukomis;

$1,500 Laisves Bendrovės Šerais.
Stokime į darbą visi sukėlimui savo dienraščiui 1948 

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

ma vienintelė iš 600 tos sto
vyklos gyventojų turi privile
giją gauti atlyginimą tik už 
jos nariams sugalvotas taria
mai pareigas, kad ji vienin
telė turi dar ir kitų neviešų 
privilegijų, o gaunamus rū
bus tur būt jau seniai par
duoda į senų rūbų krautu
vę? Tokių pavyzdžių gali
ma rasti jau nemažai ir jų 
bus dar daugiau, nes jie pa
sirodė “naudingu bizniu.”

Visa tai nemalonūs reiški
niai, kurie tačiau neišvengia
mai turį atsirasti, kai žmonės 
jau porą metų išgyveno be 
aiškaus rytojaus, be galimy
bės pradėti savistoviai gy
venti ir yra pratinami nau
dotis netikėtomis progomis 
tai dienai, tam kartui. Ne
manau, kad yra naudinga vi
sa tai slėpti, nes pagaliau yra 
daug silpnesnių žmonių, ku
riuos nenormalus gyvenimas 
nuveda i nenormalu kelia.♦ * *• 
Kol pabėgėliai bus laikomi 
Europoje esamoje padėtyje, 
daug iš jų nueis tuo 
pertoli ir jau niekad 
nepajėgs sugrįžti.

Kokia iš to išvada? 
da aiški: Juo ilgiau pabėgė
liai tose stovyklose gyvens, 
tuo jų tarpe didės moralinis 
sugedimas. Jau dabar, kaip 
matome, yra nemažai visiš
kai sugedusių ir sugrįžimui 
kelio nebeturinčių/

Aiškus ir kitas dalykas, 
atsieit, tie Amerikos lietu
viai, kurie drąsina pabėgė-

keliu 
iš jo

Išva-

kurie siunčia jiems pagal
bos, kad tik jie galėtų il
giau nesistengti sugrįžti 
Lietuvon, padeda pabėgė
liams morališkai supūti. Ši
tame atsitikime ypatingai 
baisų darbą, atlieka klerika
lų, menševikų ir smetoni- 
ninkų Bendrasis Fondas 
(BALF), kuris iš Amerikos 
lietuvių surinktais pinigais 
užlaiko Vokietijoje agita
torius, kurie ragina pabėgė
lius negrįžti Lietuvon, ir 
siunčia rūbų ir maisto, kad 
jiems pagelbėti ten ilgiau 
pasilikti. Tai'toks yra nu
sidėjimas prieš lietuvių tau
tą ir prieš žmoniškumą, jog 
jo istoriją niekad nepamirš.

Kiekvienam šiandien turi 
būti aišku, kad jeigu ne to
ji B ALF agitacija ir para
ma,'šiandien stovyklose be- 
sirastų tiktai kriminalistai, 
kurie nebeturi kelių sugrį
žimui į namus pas savuo
sius. Tūkstančiai gi pabėgė
lių, kurie išbėgo iš Lietuvos 
fašistinės propagandos pa
veikti bei bijojo karo mū
šių, būtų seniai sugrįžę Lie
tuvon ir jau sutvarkę savo 
gyvenimo reikalus.

BALF nuskriaudė Ame
rikos lietuvius ir jau pražu
dė daugelį pabėgėlių. Nes iš 
tų, kurie, kaip Tėvynės ben- 
dardarbis sako, išvirto va
gimis, apgavikais, sukčiais, 
nebegalima tikėtis padorių 
žmonių!v

Gražus kontestantų surašąs:

Brooklyno Vajininkai ......... ...........
Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J..............
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J..............
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn. .......
J. Bakšys, Worcester.............................• •...
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa......................
L. L.D. 2 kp. So. Boston, Mass. ...................
Hartfordo Vajininkai ..........................., • .
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa.........................
P. Beeis, F. Klaston, Great Neck, N. Y. ..
L. Bekešienė, Rochestei* ............
Lawrence Vajininkai ..............
V. J. Stankus, Easton ................
S. Kuzmickas, Senandoah .......
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 
P. Šlajus, Chester, Pa..............
V. Ramanauskas, Minersville .... 
LLD 20 kp., Moterų Skyr.,

Binghamton .........................
J. Balsys, Baltimore ..............
J. Bimba,- Paterson ..................
ę. Anderson, Rochester ..........
A. Buivid, Dorchester ............
M. Janulis, Detroit ..................
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 
J. šimutis, Nashua ....................
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y.........
C. K. Urban, Hudson •..............
Puidkas, Rumford, Me................
J. Mockaitis-P.Baranauskas

Bridgeport .......................... 198
Geo. Shimaitis, Brockton ........  192
K. Valaika, Cleveland, Ohio ..... 181

650
644
584
532
504
504
455

434 
392 
379 
364 
355 
312 
300 
245 
224 
221 
212

o.

F.

J.
J.
E.

Punktai

. 3036 
: 2828 
. 2069

1932
1849 

. 1410 
. 1102 
. 1012 
.. 799

Penkauskas, Ig. Chulada, 
Padgalskas, Mexico ..............  172
J. Madison, Youngstown, O. 168 
J. Valley, New Britain, Conn. 168 
Blažonis, Lowell, Mass........
Rudman, New Haven .........
Kasperienė, Wilkes-Barre .... 
Vilkauskas, Nashua ............
Bemat, Los Angeles ..........A.

P. Šlekaitis, Scranton ..............
J. Kalvelis, Bridgewater .........
S. Tvarijonas, Detroit ..............
A. Navickas, Haverhill ............
J. Matacljun, Paterson ..............
S. K. Mazan, Cleveland ..............
J. Grybas-J. Casper, "Norwood .... 
J. Stankevičius, Wilkes-Barre ..

168
168
168
140
140
127

84
84
84
75

A. Valinčius, Pittston ......... ..... 56
L. Prūseika, Chicago ............ ..... 56
H. Žukienė, Binghamton .... .... 48
M. Slekicne, Gardner ......... ..... 28
P. Baltutis, Chicago ............ ..... 28

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:

Philadelphia, Pa. 
Brooklynas, 
Los Angeles, Cal. 
San Francisco, Cal. 
Easton, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Hartford, Conn. 
Washington, Pa. 
New Britain, Conn. 
Binghamton, N. Y. 
Lowell, Mass. 
Youngstown, Ohio 
So. Boston, Mass. 
Rochester, N. Y. 
Chicago, Ill. 
Nashua, N. H. 
Detroit, Mich. 
Stamford, Conn. 
Newark, N. J. 
Seattle, Wash.

kauli
nau jų 
nuro- 
Labai 
mūsų 

tokiems
prašytojams visiškai tikėjo ib 
jau jiems betarpiai siuntė 
naujas rūbus, naują avalinę, 
dolerius ir nuoširdžius laiš
kus, su klausimu, ar dar ko 
nors nereikia, šiandien sto
vyklose galima rasti žmonių, 
kurie Amerikoje niekad ne
turėjo nei giminių, nei pažįs
tamų, bet siuntinius arba 
laiškus su pinigais iš ten 
gauna nuolat ir iš. daugelio 
įvairių asmenų. Savaime su- 

• prantama, kad šitokios rūšies 
vieno sukčiaus pasisekimas 
paskatino panašiai pasieįgti 
kelis menkos sąžinės žmones, 
nes tai buvo lengva: užteko 
parašyti, kad esi ligonis, in
validas, didelės šeimos tėvas 
ar ką nors panašaus ir ge
rybės plaukė kaip iš gausy
bės rago.

Apgaulė, kokia ji nebūtų, 
'visuomet anksčiau ar vėliau 
paaiškėja ir šiuo atveju, ka
da apgaunami geraširdžiai 
tautiečiai, reikia, kad ji pa
aiškėtų kuo greičiausiai. Vi
si ‘Amerikos lietuviai, kurie 
šelpia ne savo gimines ir ne 
savo senus pažįstamus, turė
tų atsiminti, kad nesąžinin
gų žmonių yra visur ir kad 
jų nuolat atsiranda ir pabė
gėlių tarpe.

Man yra žinomi atsitiki
mai, kada’* pavieniai kombi
natoriai sugalvojo amerikie
čių per BALF jiems atsiųstų 
rūbų “išpirkimo” reikalą, 
kad tuo pagrindu išvilioti iš 
amerikiečių ir dolerių korta- 
vimui bei degtinei. Aš. pa
žįstu vieną sveiką vyrą, kuris 
rašinėja nepažįs takiems 
Amerikoje graudžius laiškus, 
prašinėdamas “poros dole- 
riukų sveikatai pataisyti.” 
Viena šeima, kuri mokėjusi 
įvairiomis priemdnėtnis įsi
gyti svetimųjų’ malonės ir 
todėl išimties būdu gaunanti 
atlyginimą visiems savo na- 

. riams, veda platų “susiraši
nėjimą” su nepažįstamais 
geradariais, kurie prisiunčia 
jai įvairiausių rūbų, pinigų 
ir net brangias kailines 
apykakles “poniai.” Ar ir

Žinios iš Lietuvos
$241.00 Cleveland, Ohio

157.00 > Elizabeth, N. J.
80.00 Girardville, Pa.
37.00 Worcester, Mass.
29.00 Paterson, N. J.
26.00 i Great Neck, N.
24.00 Scotia, N. Y.
23.50
22.00
22.00
20.00

’ 20.00
18.00 Wilkes-Barre, Pa.
17.00, Bridgewater, Mass.
16.00

8.00 
8.00 
8.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00
3.00 
3.00

Jau iškasta 1196 kilometrų 
magistralinių griovių ir 
nusausinta drenažų 513 ha 
žemės. •'

Apskrityje taip pat vei
kia 3 hidrometrinės stotys 
ir 4 podirvinio vandens ho
rizonto matavimo punktai, 
kurių tikslas rinkti medžia
gą vandens horizonto svy
ravimo upėse vandens po
dirvyje nustatymui ir t.t.

Rokiškio apskrit. pram- 
kombinato odų dirbtuvės 
sutinka Spalio 30-metį pui
kiais laimėjimais. Jos išpil
dė metinį gamybos planą 
100,6% iki šių metų rugsė
jo mėnesio.

ROKIŠKIO APSKRITIS
Rokiškio kraštptiros mu

ziejuje pradėtas ' revoliuci
nio skyriaus steigimas. Jau 
gauta visi pogrindinės “Tie
sos” numeriai, V. Mickevi
čiaus - Kapsuko literatūros 
kūriniai, ir kiti eksponatai, 
apibūdinantieji apskrities 
revoliucinį judėjimą 1918- 
1919 metais.

Rokiškio MTS neseniai 
gavo iš broliškųjų respubli
kų 5 naujus vikšrinius 
traktorius ir daug atsargi
nių dalių.* Traktoriai dirba 
valstiečių laukuose.

Rokiškio apskrities darbo 
valstiečiai neribotam laikui 
ir nėmokamai gavo naudo
tis 19,647 ha žemės. Be to 
valstybė suteikė jiems dide
lę paramą: nemokamai 
perduota 886 gyvenamieji 
namai ir ūkio trobesiai, 800 
galvijų, apie 600 žemės ūkio 
mašinų, apie 30,000 kubinių 
metrų statybinės medžia
gos, ir virš 35 milijonų rub
lių kredito ūkių atkūrimui.

Apie 2,000 naujakurių ir 
neturtingų valstiečių* gavo 
500 tonų mineralinių trąšų, 
žemes ūkio inventorių.

Rokiškio apskrityje vie
nas iš stambiausių meliora
cijos darbų vyksta šetekš
nės upės fajone (Kamajų 
valsčiuje), 500 ha žemės 
plote. Šių darbų įvykdymas 
turės 'ypatingai didelės 
reikšmės, nes bus žymiai 
pažemintas šetekšnės upės 
aukštis ir tas suteiks gali
mybę ateityje nusausinti di
delius šetekšnės baseino 
plotus. ,

Melioracijos darbai dar 
vyksta Panemunėliu Devai- 
niškio, Rokiškio valsčiuose.

s

Waterbury, Conn.
Hudson, Mass.
Chęster,-Pa.
New Kensington, 
Shenandoah, Pa.

I

/

friftįjtiiji italių

Saugumo Taryba ir Palestina
Kaip atrodo, tai padalinimas Palestinos į arabų ir 

žydų valstybes bus sunkus ir ilgas procesas. Anglija, 
per apie dvidešimt penkis metus viešpatavimą ir kursty
mą arabų prieš žydus ir žydų prieš arabus privirė tiek 
košės, jog ją dabar išvalgyti bus labai sunku. O tai, kaip 
matosi, turės padaryti Jungtinių Tautų Saugumo Tary
ba. ’

Saugumo Taryba neturi ginkluotų jėgų‘Palestinos 
padalinimui pravesti gyveniman. Tų jėgų nereikėtų, jei
gu abi pusės, tai yra, arabai ir žydai kooperuotų ir ge
ruoju sutiktų vieni nuo, kitų atsiskirti. Betgi taip nėra. 
Arabai griežtai priešingi krašto padalinimui ir grūmo
ja priešintis ginklais.

Anglija griežtai atsisako padėti Saugumo Tarybai 
padalinimą pravesti. Ji ten turi didelę armiją, bet toji 
armija būsianti iš Palestinos ištraukta ateinančių metų 
rugpjūčio mėnesį ir nebūsianti pavesta Saugumo Tary
bai dėl pra vedimo padalinimo. Kitais žodžiais, anglai 
privirė košės ir palieka kitiems ją išvalgyti. ’

Negarbinga Pabaiga
Anglijos darbiečių • vadų eilėse buvo aukštai stato

mas ir didžiai gerbiamas ponas Dalton. Jis buvo skaito
mas nepavaduojamu valstybės vyru. Todėl jam buvo 
suteikta kabinete aukšta ir garbinga Anglijos izdinin-. 
ko vieta.

Prieš kelias dienas ponas Dalton nustebino visus, 
kai atėjęs į parlamentą pareiškė, kad jis iš iždininko 
vietos pasitraukia, rezignuoja.

Tai, žinoma, nebuvo rezignacija iš savo valios. Ji 
buvo priversta.

Paaiškėjo,' kad iždininkas Daltonas suteikė vienam 
komercinės spaudos/korespondentui informacijas apie 
tai, ką jis raportuos parlamentui pirma, negu jis rapor
tavo. Kiek už tai ponas Dalton paėmė nuo to laikraš
čio, kuriam tas reporteris dirbo, viešai neskelbiama.

Dalton sutepė vardą ne tik savo, bet ir darbiečių. 
Konservatoriams, kurie dar nepabaigė džiaugtis dide
liais municipaliniuose rinkimuose laimėjimais, bus nau
jas argumentas'prieš darbiečius ir jų socializmą. %

BIRŽŲ APSKRITIS
Apskrityje per paskuti

nes savaites buvo nusau
sinta virš 200 ha žemės, iš
kasta apie 6 kilometrus 
naujų griovių.

Jakubiniškių kaime ir Pa
pilio miestelyje organizuo
jamos galvijų ir arklių 
prieauglio parodėlės. Už ge
resnius egzempliorius bus 
skiriamos darbo valstie
čiams piniginės premijos.

Joniškėlio tech nikųme 
prasidėjo nauji mokslo me
tai. Apie 200 busimųjų spe
cialistų mokosi agronomijos 
ir mechanizacijos kursuose. 
Moksleiviai be teoretinių 
pamokų atlieka mokomą
sias bei gamybines praty
bas. 1

Naujais mokslo metais 
Biržų apskrityje atidaryta 
7 naujos pradžios mokyk
los, Biržų mieste atidaryta 
gimnazija suaugusiems.

Valstybinis knygų trestas 
neseniai atsiuntė Biržų ap
skričiai apie 13 tūkstančių 
knygų grožinės, specialio
sios ir politinės literatūros. 
10,500 knygų, gavo yisos 
apskrities bibliotekos.

Iki šiol Biržų apskrityje 
veikė viena veterinarijos 
ambulatorija ir keturi vete
rinarijos punktai. Paskuti
niu laiku buvo įsteigtos 
trys veterinarijos ligoninės 
Biržuose, Pasvalyje ir Va-, 
balninke.

13‘.00
13.00

• 13.00
10.00

Norwood, Mass. 
Scranton, Pa. 
Minersville, Pa.
Auburn, Me.
New Haven, Conn. 
Grand Rapids,

1.00
1.00
1.00
50c

Brooklynas jau prisiartino prie pirmo vietos: Anta
nas Balčiūnas pridavė naują prenumeratą ir didelį pluoš
tą atnaujinimų, bendradarbiavo su juom W. Baltrušaitis.

M. Svinkūniene pralenkė Worcester} ir Philadelphia 
prisiųsdama atnaujinimų.

Žinoma ir Worcester nemiega, jeigu Bakšį pralenkė, 
tai jis tuoj prisiunčia atnaujinimų, kad pasivyti.

Gražiai darbuojasi A. Taraška, iš Methuen, Mass. 
Jis prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų. 
Taipgi H. Tamašauskienė, iš W. Roxbury, Mass., prisiun
tė atnaujinimų. Taraška rašo, kad galime tikėtis daugiau 
nacijų skaitytojų iš jų kolonijos. Punktai priskaitomi 
LLD 2 kp. So. Bostone.

S. Penkauskas, iš Lawrence, Mass., prisiuntė atnau
jinimų. Taipgi J. Balsys, Baltimore, Md., E. Kasparienė, 
Wilkes-Barre, /Pa., ir A. Bemat, Los Angeles, Calif.

Aukų- gavome sekamai:
Po $5: Mr. ir Mrs. Prūsas, K. Pečiulis, Los Angeles, 

Calif. ,
Po $3: W. Diamond, So. Boston, Mass.; V. Žalvis ir 

A. May, iš Waterbury, Conn.
Po $2: F. Jankauskas ir A. Karpavičius, Toronto, 

Canada (per Liaudies Balsą); A. Genotis, Saginaw, 
Mich., L. Valančauskas, Worcester, Mass.

A. Kissell, Grand Rapids, Mich., 50c.
Mes prašome mūsų pavienių skaitytojų gauti nors 

po vieną naują skaitytoją. Taipgi nepamirškite pagelbė
ti savo vajininkams, nes jiems vieniems dirbti yra per 
sunku. Artinasi šventės, gaukite nors po vieną naują 
skaitytoją. »

Širdingai dėkojame vajininkams už pasidarbavimą 
ir aukotojams už parėmimą savo dienraščio finansiškai.

Laisvės Administracija

į

i
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( Biržų ambulatorija šio
mis dienomis gavo ,iš bro
liškų respublikų rentgeno 
aparatą “B u r e v estnik’’. 
Aparatas jau pastatytas ir 
šiomis dienomis pradės 
veikti.

TJalačkcnių stambiausioje 
pieninėje šiomis dienomis

pradėta sūrio gamyba. Pie
ninė buvo neseniai atstaty
ta ir aprūpinta"moderniško
mis mašinomis. Jau paga
minta pirmoji tona šviežių 
sūrių.

L. Ųeviniene
Vilnius,

1947 m. spalio mėn.

i
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2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Lapkr. 17, 1947
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KA VEIKIA SUGABENTI AMERIKON NACIŲ MOKSLININKAI 
nes Valstijos.ko-I tus,. “nekaltus” vokiečių at- čia jie drauge su ameriko- Kartu su jais atplukdyta mus ir tokius civilius išra- garsą lėktuvų, išradimui ra- Alexander Lipp 
?ių mokslininkų radimus pardavinėja priva- nais slaptai daro karinių į- Amerikon 5,000 tonų moks- dimus. kurie gali karui pa- diio bangomis vairuojamu miausias inžinier

—Jungtinės Valstijos ko-1 
pinėja nacių mokslininku I 
smegenis, — skaitome ame
rikiniame žurnale Everybo
dy’s Digest. — Tarp ameri
konų ir vokiečių mokslinin
kų ir technikų įvyko savoti
škas šliūbas. Jungtinėse 
Valstijose dabar yra beveik 
300 buvusių nacių, kurie iš
vystė ginklus Hitlerio armi
jai. Ir dar šimtai jų at
plauks į šią šalį... Jungtinės 
Valstijos gavo didžiulį lai
mikį iš Antrojo pasaulinio 
karo: jos laimėjo vokiečių 
pramonės smegenis.
šukuote šukuoja Moksli

nius Vokiečių Sekretus 
Jungtinių Valstijų eks

pertai, kaip šukomis, šu
kuoja kiekvieną vokiečių 
mokslinių tyrinėjimų įstai
gą, kiekvieną jų dirbyklą, 
kurią tik gali pasiekti Vo
kietijoje. Tie amerikonai 
jau davė daugiau kaip 1000 
raportų apie pramonės da
lykus, kurie padarė nacius 
tokiais galingais. Laukiama 
dar bent 1,000 panašių ra
portų.
Kariniai ir Kiti Atradimai

Amerika jau parsigabeno 
iš Vokietijos daugiau kaip 
8 milionus puslapių fabri
kinių slaptybių, patentii ir 
kitų brangių žinių pramo
nei ir technikai. Tam tikra 
įstaiga Washingtone perna- 
grinėja tuos dokumentus. 
Randamus ginklų sekretus 
Amerika sau pasilaiko, o ki-

įdomu Žinoti - Kas Dar to Nežino
PADANGĖJE TEKANTI 
ORO UPĖ

Williams Bay, Wis. —Pa
staromis dienomis Yerkes 
observatorijoj įvyko pa
saulio žymesniųjų astroYio- 
mų konferencija, kurioje, 
be kitų įdomių faktų, pa
skelbta, kad nuo 8 iki 10 
mylių padangės aukštumoje 
randasi didelė oro srovės 
“upė”, tekanti iš vakarų į 
rytus 200 mylių per valandą 
smarkumu. Šiuo metu Yer
kes observatorija mini sa
vo 50 metų veiklos sukaktį 
ir todėl čionai įvyko ši kon
ferencija.

ROBINIAI APVILKALAI 
KUKURŪZAMS

Įdomybė iš įdomybių, tai 
vėliausias mokslo nuopelnas 
—robinis apvilkalas kuku
rūzams, panašus “reinko- 
tui”, kuris mus apsaugoja 
nuo lietaus. Goodrich Che
mical kompanija išrado šį 
chemikinį robo apsiautalą 
apsaugojimui kukuruzinių 
sėklų nuo kenksmingų orga
nizmų, kurie paprastai nai
kina kukuruzų daigus žemė
je. Gana platūs išbandymai 
parodė, kad šios rūšies ap
sauga dargi padidina kuku
ruzų derlių ir pagreitina jų* 
augimą.

*

SPARČIAI PLINTĄS 
MOTORLAIVIŲ BIZNIS

Amerikiečiai kasmet iš
leidžia apie $600,000,000 
motoriniams laiveliams bei 
valtims, kuriuos jie perka 
vien tik smagesniam laiko 
praleidimui — pasivažinėji
mui ant vandens. Motorlai
vių biznio plėtimąsi rodo 
tarpe savęs, kaip du paskiri 
asmenys. Dvigalvis belais
vis buvo pilnai ginkluotas 
saidoku ir vilyčioms—pagal 
tų laikų militarinį, apsigink
lavimą. Vėliau jis buvo pa
rodytas Lenkijos karaliui 

čiams asmenims, kompani
joms ir svetimoms val
džioms. Bet armijos ir lai
vyno oficierių komisija 
sprendžia, kokius vokiečių 
išradimus slėpti, o kokius 
galima kitiem perleisti.
Surašyta Tūkstančiai Vo

kiečių Mokslininkų 
Vokiečių m o kslininkus 

medžioti amerikonai pradė
jo nuo pat įsiveržimo į Vo-

(Beje, kuomet amerikonų 
ir Sovietų armijos susitiko 
vidurinėje Vokietijoje, spe
cialiai amerikonų z būriai 
naktį urmu persi
mesdavo per sovietinę 
liniją, gaudydavo vokiečių 
mokslininkus ir imdavo sau 
mokslinių laboratorijų įren
gimus. Sovietai protestavo 
prieš tokius jankių žygius.)

Aukštieji Jungtinių Vals
tijų karihinkai andai prane
šė, kad šion šalin sugaben
ta jau 297 vokiečių moksli
ninkai, ir planuojama per- 
kraustyt Amerikon dar 
bent 700 tarnavusių naciam 
mokslininkų, gal ir dau
giau.

Amerikonai kariniai val
dininkai savo užimtame Vo
kietijos plote surašė 24 tūk
stančius vokiečių moksli
ninkų ir technikų. Iš tų su- 
rašų jie parenka tinkamiau
sius specialistus pergabeni
mui į Jungtines Valstijas; o

Sobieskiui ir Austrijos im
peratoriui Leopoldui, taipgi 
ir kitiems, kaipo nepapras
tos rūšies apsigimėlis.

GERAS IR BLOGAS - 
MEKSIKIETIS

Meksikos mieste gyvena 
Senor Miguel Bueno y Malo 
vardu, kas lietuvių kalboje 
reikštų “Geras ir Blogas 
Mykolas.” Gal tai tinkamas 
pavadinimas ir bile kuriam 
žmogui šioje' ašarų pakal
nėje, kur ir gero ir blogo 
randasi beveik pas visus.

KIEK GYVENTOJŲ 
DABAR CHICAGOJE

Dabartinis Chicagos mie
sto gyventojų skaičius, su- 
lyg vėliausių apskaitliavi- 
mų, 
1940 
ooo:

yra 3,725,000 — nuo 
m. padaugėjęs 325,-

GAMTINIS TRIMITAS <
Tropiškose šalyse puslau

kiniai gyventojai vartoja 
taip vadinamos “conch” 
kiautvarlės suraitytą lukš- 
štą kaipo trimytą. Įšgręžę 
skylę į šio lukšto galą, jie 
pūsdami išgauna savotišką 
trimito garsą, kuris pilnai 
atsako tų gyventojų tikslui.

• t

STOKVOJA
Jaučiama didelė stoka 

a m e r i k onų mokslininkų, 
kaip raportavo prezidento 
Trumano komitetas moks
liniais reikalais praeitą 
mėnesį. Ypač atominiai at
radimai parodė, kaip trūks
ta išlavintų mokslo* vyrų, 
•sako prezidentinio komite
to raportas. John H. Steel- 
man’as, to komiteto pirmi
ninkas, pastebi, kad Ameri
koje dar nebuo stipraus 
įgudimo į grynai moksli
nius tyrinėjimus. Jisai sa
ko:

— Amerika vėlai ėmėsi 

nais slaptai daro karinių į- 
rankių tobulinimus bei nau
jus išradimus toje srityje.
Slepiami Nacių Mokslinin

kai ir Jų Darbai
Kiek tokių vokiečių įve

žama ir ką jie veikia, tatai 
slepiama, iki žinia iš nety
čių prasiskverbia spaudon; 
tik tuomet karininkai duo
da savo paaiškinimus į laik
raščių reporterių klausi
mus. Karinė vyriausybė bi
jo visuomenės kritikos už 
tokį skaitlingą nacių trau
kimą į Jungtines Valstijas. 
Tačiaus sužinota bent tokie 
faktai:

Jau žinomieji Dalykai
Tam tikras skaičius įga

bentų vokiečių mokslininkų 
jau daugiau kaip ,ištisus 
metus gyvena šioje šalyje.

GREITESNI UŽ GARS4 LĖKTUVAI
Greitesniu už garsą lėk

tuvu galima bus išskristi iš 
New Yorko 3 valandą po
piet ir atlėkti į San Fran
cisco 2 valandą popiet tą 
pačią dieną, kaip pranašau
ja amerikiniai oro inžinie
riai. Taip būsiąs “pralen
kiamas laikas” už vienų ki
tų metų.

Keliaujant oru tarp New 
Yorko ir San Francisco yra 
2,568 mylios, bet New Yor
ke dienos laikas.eina 4 va
landom pirmiau, negu San 
Franciscoj. Žemei sukantis 
iš vakarų į rytus, tiek anks
čiau saulė užteka New Yor
ke. .

Žmogaus balsas arba bet 
koks kitas garsas nulekia 
763 mylias per valandą to
kioj žemumoj, kaip jūrų ly
gis. Aukščiuose garsas 
garsas skrenda kiek lėčiau.

Praeitą savaitę vienas ka
rinis rakietinis Amerikos 
lėktuvas skridęs jau 1,500 
mylių per valandą, taigi pa
dvigubinęs garso greitį. Jis 
buvo varomas perkaitinto- 
mis dujomis, švirkščiančio- 
mis pro lėktuvo uodegą.

Suprantama, jog tas lėk
tuvas buvo automatiškai 
vairuojamas be žmogaus 
jame. Platesnės žinios apie 
šio lėktuvo veikimą tebėra 
karinis valdžios sekretas.

Kai kurie žmonių vairuo
jami rakietiniai (jet) lėk
tuvai praeitą savaitę pasie
kė 530 mylių greičio per 
valandą, vydamiesi garsą.
2,000 Mylių per Valandą?

O jeigu ir toliau taip sek
sis tobulinti- švirkščiamuo
sius - raketinius lėktuvus, 
tai po vienų kitų metų gali
ma būsią žmonėms keliau
ti oru net 2,000 mylių per 
valandą, kaip tvirtina tūli 
entuziaztai amerikinėje 
spaudoje.

Dar nė vienas keleivinis 

AMERIKONŲ MOKSLININKŲ, SAKO PREZ. KOMITETAS
mokslinių tyrinėjimų. Net 
pastaraisiais metais dau
guma pamatinių mokslo at
radimų atėjo Amerikon iš 
Europos.

Prezidentinio k o m i t eto 
raportas peikia rekrutavi- 
mo valdybą, kad jinai ėmė 
armijon ir siuntė frontan 
grynojo mokslo profesorius 
ir mokslinių skyrių studen
tus. Tuo būdu Amerika su
naikino bei sutrukdė desėt- 
kus tūkstančių esamų ir bū
simų mokslininkų. Sovietų 
Sąjunga ir Anglija taupė 
savo mokslo talentus karo 

Amerikon 5,000 tonų moks
linių instrumentų ir pusė 
miliono dokumentų, kuriuo
se aprašoma įvairūs moksli
niai tyrimai bei atradimai.

Būsią Bilionai Dolerių 
“Naudos”

Oficialiai skaičiuojama, 
kad įvežti vokiečiai moksli
ninkai, jų patyrimai ir raš
tai jau sutaupė Amerikai 
bent 750 milionų dolerių 
vien' tiktai rakietinių gink
lų tyrimuose ir tobulini
muose. Tikimasi, kad nacių 
mokslininkai ir technikai 
padarys Jungtinėms Valsti
joms net kelis bilionus do
lerių “naudos”, kas .liečia 
ginklų gerinimus.

Teigiama, kad vokiečių 
mokslininkai Amerikoje pa
greitinę dvejais iki 10 metų 
svarbius karinius atradi-

lėktuvas nepasivijo garso 
greičio. Kai kurie lakūnai 
mėgino jį pasivyti, ir žuvo 
su savo lėktuvais.; Grei
čiausią iki šiol sėkmingą 
bandomąjį skridimą rakie- 
tiniu lėktuvu padarė ame
rikonas Gene May šiemet 
lapkričio 5 dieną. Jisai ka
riniu laivyno lėktuvu skri
do 680 mylių per va
landą, virš Muroc Sausojo 
Ežero, Kalifornijoj.
Kodėl Taip Sunku Pasivy

ti ar Pralenkti Garsą
Kuomet lėktuvas skren

da lėčiau, kaip 
oras 
Kada lėktuvas 
garso greičio,

garsas, tai 
paspėja prasiskirti. 
' ' _.j artėja prie

oras, nepa- 
spėdamas duoti lėktuvui ke
lio, pradeda kietai susigrūs
ti krūvon, taip kad susida
ro vadinamoji garsinė sie
na.

Oro bangos tegali keliau
ti bei prasiskirti lygiai to
kiu greičiu, kaip garsas le
kia. Viena oro molekula jau 
nepajėgia toliau pastumti 
kitą molekulą, kuomet lėk
tuvas pasiekia apie 760 my
lių greitį per valandą. Tuo
met lėktuvui tenka visomis 
jėgomis varu veržtis per 
tokią kietą oro sieną. Pa
prastas lėktuvas negali per 
ją prasibriauti, ima virpė
ti, kaip plunksna prieš vė
ją; nukrinta lėktuvo spar
nai ir jis sutyška į gabalus.

Per garsinę oro sieną 
kol kas pavyko prasiveržti, 
kiek žinoma, tiktai vokie
čių rakietoms (robot - bom
boms), o praeitą savaitę ir 
vienam kariniam rakieti- 
niam Amerikos lėktuvui.

Kaip Statomi Tokie 
Lėktuvai

Tokie viršgarsiniai lėktu
vai specialiai stipriai stato
mi. Jie panašūs į kulką, ir 
jų sparnų kraštai aštrūs, 

metu, sako tas komitetas, 
ir toliau dėsto:

— Jeigu mūsų kolegijas 
ir universitetus dabar baig
tų net toks pat nuošimtis, 
studentų, kaip pirm karo, 
vis tiek mums dar truktų 
mokslininkų.

O dabar reikia tris ir ke
turis kartus daugiau moks
linių tyrinėtojų, negu pirm 
karo. Jų st'okuoja pramoni
nei ir karinei technikai; 
stinga jų ir grynojo moks
lo tyrimams.

Tuo tarpu prastos moky
tojų ir profesorių algos iš- 

dimus. kurie gali karui pa
tarnauti, 

a.

Jų Alga ir Gyvenimas
Kiekvienam importuotam 

nacių mokslininkui Ameri
ka moka iki $3,120 regulia
rūs algos per metus ir dar 
prideda po $6 išlaidoms per 
dieną; taigi viso susidaro 
koį<ie $6.000 metinės algos 
asmeniui.

Jie gyvena karinėje sar
gyboje armijos ir laivyno 
patalpose. Daugeliui tų vo
kiečių duota “garbės lais
vė”, taip kad jie gali Jam 
kytis artimuose miestuose 
bei miesteliuose.

Kokiems Išradimams Jie 
Darbuojasi

Jie darbuojasi tobulini
mui elektroniškų prietaisų, 
išvystymui greitesnių už 

sakoma, “kaip britvos.” To
kio pavidalo lėktuvas galė
siąs prapjauti ir pradurti 
sau kelią per garsinę sie
ną. Bet kartą persigrūmęs 
per tą oro sieną, manoma, 
toks lėktuvas galės ir to
liau skristi, vis rėždamas 
atkak liai nepasiduodantį 
orą.
Tik Palaipsniui Galima Bus 

Pakilti
Keleiviniai viršgarsiniai 

lėktuvai, tačiaus, negalės 
vienu urmu šauti aukštyn 
ir tuoj lėkti iki 760 mylių 
per valandą. Žmogaus kū
nas neatlaikytų tokio smar
kaus, ūmaus "šuolio. Todėl 
viršgarsiniai lėktuvai, pra
dėdami skridimą, turės tik 
palaipsniui greitėti. Skai
čiuojama, jog iš pradžios 
bus galima kas sekundą 
tiktai po 64 pėdas vis grei
čiau ir greičiau kilti ir lėk
ti. O kada lėktuvas palaips
niui įsibėgės, tai būsią ga
lima . skristi ir garso grei
tumu arba dar smarkiau.

Tačiąu lėktuve turės bū
ti pritaikytas oro spaudi
mas ir kitos reikalingos 
žmonėms apsaugos.

Skrisdamas link sustoji
mo, viršgarsinis lėktuvas 
taipgi turės laipsniškai iš 
tolo mažinti savo greitį. 
Nes jeigu jis staiga mėgin
tų sustoti, tai žmonės lėk
tuve būtų užmušti ir su
trėkšti.

Kada rakieta pralenkia 
garsą, tai negirdėt jos at- 
skridimo. Anglai išgirsdavo 
rakietines vokiečių robot- 
bombas V-2 tik po to, kai 
jos nukrisdavo Londonan 
ir sprogdavo.

Nebus girdimas ir virš
garsinio lėktuvo atskridi- 
mas. Taigi karo metu ypač 
sunku bus užkirsti kelią to
kiem priešų lėktuvam.

vijo daugelį jų į kitus užsi
ėmimus. Sumažėjo ir įkai
čius studentų, norinčių tap
ti mokytojais ar profeso
riais.

Mokytojų algos pakilo tik 
20 iki 30 nuošimčių nuo 
1940 metų iki šiol, kuomet 
gyvenimo lėšos pabrango 
beveik 60 nuošimčių. Du 
trečdaliai visų mokytojų ir 
profesorių kolegijose ir uni
versitetuose 1946 m. gavo 
mažiau, kaip $4,000 algos 
per metus.

(Daugelis profesorių su 

(lijo bangomis vairuojamų 
robot-bombų ir pagerinimui 
karinių “jet” lėktuvų, varo
mų švirkščiamomis, perkai- 
tintomis dujomis.

Daugiausiai importuotų 
vokiečių mokslininkų dirba 
Texas ir New Mexico vals
tijose, kur bandoma išvys- 
tyt didžiausias ir smarkiau
sias rakietas. Tarp šių mok
slininkų. yra chemikų, elek
tros inžinierių, skystojo ku
ro specialistų, mechaninių 
inžinierių ir fizikų.

Vadinamuose “n e k a ri
muose” tyrimuose jie sten
giasi išrasti geresnį skystą
jį kurą, patobulinti tepalus, 
pastatyti tinkamesnes die-' 
sėlio mašinas, pagerinti 
švirkščiamųjų lėktuvų tur
bininius inžinus irpagamint 
įvairias dirbtines medžia
gas.

Didelė vokiečių moksli
ninkų grupė taipgi dirba 
karinių lėktuvų tyrimų cen
tre Wright Fielde, arti 
Daytono, Ohio. Kiti veikia 
tokiuose Amerikos armijos 
skyriuose, 'kaip inžinierių, 
transporto - važiuotės ir ar
tilerijos.

Robot-Bombos V-2 
Išradėjas.

Tarp sugabentų Ameri
kon mokslininkų yra baro
nas Wernher von Braun, 
išradėjas didžiausios ir 
smarkiausios rakietines na
cių bombos V-2, ir prof.

Kokių Keistumų Pasaulyj Esama

turkais 
Vienna 
pateko

VIENAS ŽMOGUS 
DVIEM GALVOM

Kariaujant, su 
1683 metais, ties 
lenkams į nelaisvę 
vienas turkas su dviem gal
vom, kurios dvi kalbėdavosi 
dar ir tas faktas, kad laivi
nių motorų gamyba nuo 
1929 m., kuomet jų metinė 
produkcija siekė 59,000, o 
dabar, pirmaisiais 1947 m. 
septyniais mėnesiai, pašoko 
iki 289,366.

ŽUVIS NE VIEN TIK 
ŽUVĮ RYJA

Jacksonville, Floridoj, 
tūlas Hank Chambless pa
gavo 13 colių didumo žuvį 
“bass’ą”, kurios viduriuose 
rado nurytą 181 colių žaltį. 
Tas parodo, kad žuvis ne 
tik žuvį ryja, bet kartais 
net už save didesnį žaltį su- 
doroja. Keistumas betgi ta
me, kad žmogus godžiai to
kias žuvis taipgi “ryja.”

ORLAIVINIO TIPO
YPATINGAS PAUKŠTIS

Vandeninis paukštis “Al
batross’, kurio sparnų iš- 
skėtimas yra didžiausias už 
visus kitus paukščius—kar
tais nuo 10 iki 14 pėdų plo
čio, negali ūmai pakilti nuo 

mokslų daktarato laipsniais 
negavo net po $2,000 meti
nės algos.)

Prezidentinis komitetas 
pataria, kad valdžia suteik
tų lėšų gabiems, į grynąjį 
mokslą, bet neturtingiems 
jaunuoliams.

Tuo tarpu reakcininkai 
varo per šerengą ir “valo” 
laukan pažangesnius moky
tojus, profesorius ir studen
tus, apšaukdami juos “ne- 
amerikoniškais.”

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Pirm., Lapkr. 17, 1947

)isch, žy
miausias inžinierius garsių
jų Messerschmitt karinių 
lėktuvu.

V-2 Tobulinimas
Amerika parsigabeno iš 

Vokietijos apie 100 rakieti- 
nių V-2 robot-bombų, o kar
tu su jomis ir vyriausią tų 
raki etų išradėją von Brau
ną ir 118 jo mechaniku.

Dabar jie išvien su ame
rikonais daro V-2 rakietų- 
bandymus ir stengiasi iš
vystyti juo smarkesnes ir 
toliau lekiančias rakietas; 
o ypač bando išrasti tokias 
rakietas, kurios galėtų būti 
iš tolo vairuojamos radijo 
bangomis ir automatiniais 
radaro nurodymais ir ku
rios neštų atomines bombas 
per kelis tūkstančius mylių.

Bus Amerikonų 
Profesoriai

Tiems ir kitiems nacių 
mokslininkams - išradėjams 
bus leista Amerikoj apsigy- • 
venti ir įsipilietinti. Kurie 
bus patarnavę amerikinei 
ginklų pramonei, kiek tik 
jie gali ir jų jau nereikės 
toje srityje, tokie bus palei
džiami privačiai pramonei 
dirbti. Daug jų veiks ame
rikinėse tyrimų laboratori
jose ir duos pamokas stu
dentams šios šalies univer
sitetuose ir kolegijose.

Ar galės amerikinė de
mokratija džiaugtis ir to
kiu “laimėjimu’’?

vandens. Jis turi įsibėgėti, 
panašiai kaip kad orlaivis 
pirm pakilimo, per kokius 
70 bei 80 jardų. Vienok kar
tą jau iškilęs į padangę, jis 
gali ten ištisą dieną skrai
dyti nei sykio nesuplasnojęs 
sparnų.

ILGIAUSIOS TARNY
BOS MAJORAS

New Bedford, Mass., ma
joras Charles Ashley išbuvo 
savo tarnyboje net 27 ter
minus ir tuomi užsipelnė 
garbę kaipo ilgiausios tar
nybos majoras.

PASIBAISĖTINAI 
GUZUOTAS VYRAS

Pietinėj Afrikoj gyvena 
tūlas Henry Ward, kurio 
galva, rankos, kojos, krūti
nė ir visas kūnas, išskiriant 
veidą, yra apaugęs daugybe 
guzų, kurių daugelis lygūs 
kiaušinio didumui arba dar 
didesni. Šiaip vyriškis yra 
tvirto, normalaus sudėjimo, 
gerai išaugęs, bet nuogas 
išrodo kaip koks baisūnas. 
Tai savos rūšies navikai, 
moksliškai vadinami “Neu
ro Fibromas.”

PIRMUTINIS KOSTUME- 
RIS BUVO PASKUTINIS

Perry, N. Y. — Čionai 
Charles Barber 1891 metais 
atidarė plaukų kirpyklą ir 
pirmuoju jo kostumeriu bu
vo Chas. Van Dresser, ku
ris už 55 metų vėliau toje 
pat barbernėje buvo ir pas
kutinis, kuomet barberys 
uždarė kirpyklą, pasitrauk
damas iš to biznio.

MILŽINIŠKAS RIDIKAS
R. L. Davis iš Houston, 

Texas, išaugino nepaprasto 
dydžio ridiką, 15 colių ilgu
mo ir 17J colių storio.

1
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^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Parašė Justas Paleckis

(Tąsa)
Sugrįžęs į Petrapilį, Kuropatkinas visur 
skleidė tą nuomonę įr tikino, kad karo 
su japonais negali būti. Abejonių galėjo 
sukelti tik tas faktas, kad Japonija, po 
nepasisekusių japonų markizo Ito dery
bų, su Rusija 1901 m., sudarė sąjungą su 
Anglijū, ir tuo būdu, konfliktas su japo
nais gali sukelti tarptautinio karo pavo
jų.

Todėl, susipažinęs su “miško pramonės 
bendrovės” veikimu ties Korėjos siena ir 
susijaudinimu, kurį tas veikimas sukelia 
Japonijoj, Kuropatkinas pareiškė nuo
monę, kad verčiau būtų sustabdyti tą 
avantiūrą, kuri gali sukelti nemalonių 
konfliktų. Tą nuomonę parėmė ir admi
rolas Aleksejevas. Bet dalyvavę tame pa
sitarime Bezobrazovas su Balašovu pasi
priešino, nes pradėtasis biznis kaip tik 
klestėjo. Su Korėjos vyriausybe pavyko 
susitarti dėl Jonampo srities išnuomo
jimo “Miško bendrovei” ir tartasi dėL 
koncesijos geležinkeliui į Korėjos sostinę 
Seulą tiesti. Veikimas jau buvo nesu
stabdomas. Tuo labiau, kad galingosios 
įtakos Petrapily visiškai parėmė Bezo- 
brazovo sumanymus ir jo nusistatymą.

Be kitų aktingosios Tolimųjų Rytų po
litikos šalininkų, atsirado dar vienas, be
ne svarbiausias. Tai buvo vidaus reikahj 
ministeris Plėvė. Jo išdidus pasišovimas 
per porą mėnesių suvaldyti kylančią Ru
sijoj revoliucijos audrą nuėjo niekais. 
Nei polięijos sustiprinimas, nei griežtu
mai, nei žydų skerdynės negelbėjo. Revo
liuciniai reiškiniai vis dažnėjo. Bet Plė
vė, matydamas caro norą išlaikyti nepa
judintus vienvaldybės pagrindus, jokiu 
būdu nenorėjo nusileisti. Jis galvojo apie 
naujas priemones revoliucijos pavojui už
kirsti. Pagaliau jis priėjo išvados, kad 
yra dar vienas būdas revoliucijos nuotai
kai išnaikinti — karas. Taip, karas, ku
ris sukeltų visuotiną ’patriotizmą, su
jungtų visą Rusiją aplink naujais laimė
jimais sustiprintą caro sostą.

.Vieną kartą, besikalbėdamas su Kuro- 
patkinu, Plėvė ištarė tuos žodžius, ku
riais jis liūdnai užsirekomendavo istori
joj:

— Jūs nežinot Rusijos vidaus būklės, 
— sakė Plėvė. — Rusijai nuo revoliuci
jos sulaikyti* mums reikalingas nedidelis, 
bet sėkmingas ir laimėjimais gausus ka
ras.

Tokios pat nuomonės buvo ir didysis 
kunigaikštis Sergiejus Aleksandrovičius. 
Žinodamas šio caro dėdės ypatingą įtaką 
carui, Plėvė pasistengė įgyti jo visišką 
pasitikėjimą. Vos paskyrus ministeriu, 
jo vienas pirmųjų žygių buvo aplankyti 
šventojo Sergiejaus palaikus garsiajam 
vienuolyne netoli Maskvos. O paskui jis 
aplankė Maskvoj ir didįjį kunigaikštį 
Sergiejų, kuris tinkamai įvertino tą pa-_ 
garbos parodymą. Per Sergiejų ir jo 
žmoną, carienės seserį, Plėvė turėjo du 
galingus šaltinius įtakai į carą. Tačiau 

, jis ieškojo vis naujų būdų tat įtakai pra
plėsti.

★ ★ ★
1903 m. liepos mėnesį įvyko didelės iš

kilmės Sarove, kurių metu buvo atidary
ti šventuoju paskelbtojo Serafimo palai
kai. Caras ir carienė taip įtikėjo šio, 
XIX šimtmečio pradžioj gyvenusio, vie
nuolio stebuklingumu, kad tiesiog liepė 
jį Sinodui kanonizuoti. Po tų iškilmių 
caro šeima užsuko į Maskvą. Vieną die
ną pas policijos departmento direktorių 

z Lopuchiną iš Maskvos atvyko kurjeris 
su caro rūmų ministęrio reikalavimu 
surasti departmento bylose Serafimo Sa- 
roviečio pranašavimą apie karą su Ja
ponija. Lobuehinas nieko nežinojo apie 
tokį pranašavimą ir jo nesurado. Netru
kus atvyko antras kurjeris, su nurody- 

> m u, kad pranašavimo reikia ieškoti Sa- 
rovo apylinkės savininko Tambovo gu
bernijos dvarininko Motovilovo byloj de
partamento archyve. Esą, Motovilovas 
Užrašęs >tą pranašavimą iš Serafimo Sa- 
ręviečio žodžių. Pagal tą nurodymą tik- 

* rai buvo atrastas atskiram lape surašy
tas pranašavimas, kad Rusijos carui, ku
ris viešpataus XX amžiaus pradžioj, teks 
pergyventi didelių neramumų ir nelai
mių. Bet tas caras atliks- garbingą užda
vinį nugalėdamas vieną nekrikščionišką 
rytų šalį ir sudalydamas taiką tos šalies

sostinėj. To caro viešpatavimo pirmoji 
pusė būsianti nelaiminga, bet paskui vis
kas susitvarkys ir viešpatavimo užbaiga 
bus laimės ir gerovės lydima, o caro gy
venimas bus ilgas. Tą policijos departa
mento bylose netikėtai atsiradusį prane
šimą Lopuchinas skubiai nusiuntė į Mas
kvą perduoti carui.

Net netikėtina ir baisu dabar prisi
minti, nuo kokių pripuolamų ir smulkių 
aplinkybių, kokių asmeniškos reikšmės 
priežasčių priklausė didžiulės valstybės 
likimas, šimtų tūkstančių žmonių gyvybė 
ir milijardai turtų. Tai ypač ryšku se
kant vykusių tarp Japonijos ir Rusijos 
užsienių reikalų ministerijų derybų eigą 
pagal oficialius dokumentus.

1903 m. rugpjūčio 5 d. Rusijos užsie
nių reikalų ministeris grafas Lamzdor- 
fas pranešė Japonijos pasiuntiniui esąs 
įgaliotai vesti derybas dėl japonų pasiū
lymo grąžinti Kinijos valdžiai Mandžiū- 
riją, patikrinti Japonijai lemiančią įtai
ką Korėjoj, sulaikyti “miško pramonės” 
bendrovės skverbimąsi į Korėją, atšauk
ti iš Seulo rusų patarėjus. O paskui se
ka ilga eilė rusų užsienių reikalų minis- 
terio išsikalbinėjimų ir begalinis delsi
mas atsakyti. Lamzdorfas vis aiškinasi 
negalėjęs paruošti atsakymo,. nes arba 
buvęs užimtas, arba nesusitikęs su ca
ru, kuris išvažiavęs savaitei į maniev- 
rus, paskui ilgesniam laikui. į užsienį. 
Tik spalių 3 d.' japonai gauna rusų at
sakymą. Paskui vėl derybos ir delsimas. 
Pavyzdžiui, lapkričio 22 d. Lamzdorfas 
pareiškė, kad dėl carienės ligos caras 
atidėjęs visus reikalus ir sutarties pro
jektas liko neperžiūrėtas. Lapkričio 25 
d. ministeris vis dar negali pasikalbėti 
su caru dėl carienės ligos, o sekantį kar
tą caras nepriėmė ministęrio dėl sosto 
įpėdinio Mykolo vardinių. Paskutinėj no
toj 1904 m. sausio 13 d. Japonija dar 
kartą prašė peržiūrėti ginčijamus 
straipsnius ir kuo greičiausiai atsakyti. 
Dviem, savaitėm praėjus, japonų pasiun
tinys Petrapily praneša Lamzdorfui, 
kad “tolimesnis atsakymo vilkinimas ga
li sudaryti pavojų ir Tokio vyriausybė 
prašo bent aiškiai nustatyti dieną, kada 
ji galės sulaukti atsakymo.”

Bet japonams atsakyti neskubima. 
Lamzdorfaš pats nepatenkintas Tolimų
jų Rytų avantiūra, jis lengvai ir greit 
visą tą reikalą išspręstų, nes japonų pa
siūlymai visai priimtini. Bet Lamzdor
fas tik< pastumdėlis, bebalsis tarpininkas 
šiuo reikalu, kurį faktinai tvarko caro ir 
Plėvės remiamas Tolimųjų Rytų komi
tetas — Bezobrazovas ir .kompanija — 
ir caro vietininkas Aleksejevas. O'Toli
mųjų Rytų komitete N eina pasitarimai, 
per kuriuos ne tiek svarstomas atsaky
mas japonams ir būdai geruoju ginčą 
baigti, kiek galvojama apie “nedidelį ir 
laimingą karą.” Čia rūpi tik kaip , su
versti kaltę dėl šjo karo priešingai pusei, 
nes nepatogu Hagos taikos konferencijos 
sumanytojui pačiam pulti savo kaimy
nus. Lamzdorfas praneša japonų pasiun
tiniui, kad, gal būt, bus atsakyta vasario 
2 d. ir pripažįsta'suprantąs būklės rim
tumą. Bet tik vasario 4 d. vakarą Lamz
dorfas praneša, kad atsakymo tekstas 
tą dieną pasiųstas į Port Artūrą Alekse- 
jevui, kuris su savo pataisomis nusiųs 
atsakymą Rusijos pasiuntiniui Japoni
joj. Tačiau jau per vėlu, nes vasario 5 
d. japonų pasiuntinys gauna savo vy
riausybės pranešimą nutraukti tas ne
vaisingas derybas," kurios įžeidžia Japo
nijos garbę. Iš rusų delsimo japonai da^ 
ro išvadą, kad Rusijai rūpi ne taikingas 
konflikto išsprendimas, bet laiko išloši
mas pradėtiems l<£iro pasiruošimams To
limuos Rytuos.

Į derybų nutraukimą Rusijos vyriau
sybė atsakė savo pasiuntinio Japonijoj 
barono Rozeno atšaukimu, ir pranešė di- 
džiosiom valstybėm, kad dėl santykių nu
traukimo kalta Japonija, nenorėjusi pa
laukti Rusijos atsakymo į jos notą. San
tykiai nutraukti, pašiuntinidi atšaukia
mi, bet rusai vis dar nemanė, kad tai jau 
ir karas. Dar buvo manoma, kad tai tik 
diplomatinės kovos reiškiniai, kurių tiks
las duoti progos įsikišti svetimom vals
tybėm ir pasiūlyti, tarpininkavimą.

(Bus daugiau)

Atsiminimai iš Praeities Kenosha, Wis.
(Tąsa)

Apžiūrėjo pasportą — viskas 
tvarkoje-. Atiduoda man pas
portą ir 60 rublių ir pini
ginę perlaidą, kurioje sako
ma, kad pinigai išsiųsti iš 
Peterburgo nuo ypatos rusiš
ka pavarde, apie kurią aš 
niekuomet nebuvau girdėjęs.

60 rublių pilnai užteko tais 
laikais pasiekti Sretenską ir 
nusipirkti gelžkelio tikietą iki 
Vilniaus. Bet tai man vienam, 
o kur gi dar trys draugai ?

Pirmadienio vakare aš jau 
pas draugus su pinigais, šie 
jau lauke manęs ir jau turėjo 
duonos, nes sekmadienį nedir
bo ir buvo šilta diena, tai 
pirmadienį jie iškasė užtekti
nai žemės, kad galėjome nusi
pirkti keletą svarų ryžių ir di
delę duoną. Iš po nakties 
mes dingome ir visi patrau
kėme atgal i časovinskoje 
jr pagal tą pačią upę Šilką 
per miškus leidomės iki ar
čiausio gelžkelio Sretensko, 
apsišarvoję visokiomis provi- 
zijomis. Už apie 15 dienų 
pasiekėme S re te ns k ą—m iš k e 
apsišvarinome, susilopėme su
draskytus drabužius ir jau 
stotyje! Vienas iš mūsų su
žino, kada išeina traukinys ir 
nuperka 4 bilietus iki Verch- 
neudinsko. Laukiame patam
syje už stoties. Matome, su
siformuoja traukinys ir ušmu- 
ša pirmas varpas. Antras 
varpas — stotis pilna žmonių. 
Mes pasiskirstome, susimaišo
me su žmonėmis ir įlipame į 
traukinį. Susirandame ir su
sėdame kartu. Mūsų nuotaika 
gera.

Nerčinske traukinys susto
ja ant 20 minučių, per va
gonus eina žandarai ir prisi
mygę žiūri į kiekvieną — ap
žiūri ir mumis — praeina, ir 
traukinys vėl važiuoja.

Apie pusę po 12 nakties 
traukinys sustoja dideliame 
mieste Čita. Apžiūrime pro 
langus — po dešinei stotis, 
puikiai apšviesta ir pilna po
licijos ir žandarų, o kairėje 
pusėje nelabai toli didelis 
miškas. 'Policija palieka sto
tyje, o žandarai įlipa į trau
kinį nuo paskutinio vagono ir 
eina per visus, tikrindami pas- 
portus. Konduktorius perlekia 
traukinį, šaukdamas: “Gospo- 
da, prigotovte pasporty..” Su 
mano pasportu baimės nėra, 
bet mano draugų labai silpni 
—gali užganėdinti pusiau gra- 
motną policistą, bet ne žan
darą ! ūmus pasitarimas — 
vienas — išlipti į kairę pusę 
traukinio, kuri nesaugoma, ir 
bėgti į mišką; kitas — palikti 
čia pat Ar jei nebus užganė
dinti dasportais ir norės su- 
areštucki, mūsų ginklai gata
vi ir du žandarai bus nugin
kluoti—o jei ne, tai ir pūkšt... 
Ir tik tada, girdi, į mišką! 
Taip ir nutaria. Mes radome, 
kur sėdėjome, seną kaladę ko- 
zyrių. Nutarėme nepaisyt į 
reikalavimą pasportu — nu
duoti girtais ir bartis — keik
tis *už kozyres. čia pat ant 
langiuko lentukės guli pus- 
kvortinis butelis monopolkos, 
jau seniai kaž keno ištuštin
tas.

Pasigirsta balsai: “Gospo- 
da, pasporty.”

Jau ir - prie mūsų — mes, 
su kazyrėmis rankose keikia
mės, o ukrainietis jau kimba 
rusui už pakarpos, kad jis jį 
apsuko, žandarų buvo trys.' 
Vienas' iš jų sako: “da eto 
zdešnije ^pijanyje remotnije 
rabočije” (tai vietiniai girti 
gelžkelio taisymo darbinin
kai). Na, ir palieka mus be
sikeikiant. Ncpoilgam trauki
nys sukaukė ir vėlei važiuoja
me... Kokia linksmybė per
gyventi tokį momentą, kada 
4 žmonių gyvybė tik ant plau
ko laikosi!

Apie 7 vai. ryto jau Verch- 
nęudinske; — pinigų iš 60 
rublių tik- apie - po 3 rublius 
pas kiekvieną, o dar apie 7 
tūkstančiai viorstų iki Lietu
vos!

Einame į miestą keturi ne
paprastos išvaizdos piliečiai.
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Rašo SIMONAS JANULIS

Kur einame, rodosi, visi į mus 
žiūri su išgąstingomis akimis
— su nepasitikėjimu. Policijos 
nesimatyti. Randame '“užva
žiavimo namą,” kur galima 
gauti pernakvoti, arbatos iš
sigerti iš samovaro ir baltos 
duonos. Bet ten pilna buria
tų, kurie nemoka rusiškai. Bet 
arbatinės gaspadorius, pama
tęs mus “rusus,” atranda vie
tą — duoda arbatą ir baltos 
duonos ir pradeda klausinėti, 
kaip mes čia atsiradome ir iš 
kur ir kur važiuojame. Sako
me, kad iš Rusijos atvažiavo
me dirbti pagal kontraktą ant 
naujai statomo Amūro gelžke
lio, bet'pasirodė, kad mes ga
lime dirbti ir 5 metus, o nie
ko neuždirbsime, dar paliksime 
skolingi kontraktoriui. Tai da
bar stovinėjame kiekviename 
didesniame mieste, ar negausi
me darbo, kad užsidirbti už
tenkamai pinigų parvažiuoti 
pas savo šeimynas. Nežinau, 
ką jis manė, bet sako, ir ma
no dėdukas atnešė caro rete
žius pėsčias, kada gelžkelio 
nebuvo, o dabar, jūs nepra- 
pulsite. Sako, eikite už vieno 
viorsto nuo stoties į vakarus, 
ten rasite “dorožny master” 
namus ir kazarmes dėlei dar
bininkų — samdo visus, ku
rie turi pasportus, nes veda 
antras reles ant Uzbaikalio 
geležinkelio.

Mes išsinešdiname ir vis 
dairomės, ar neseka kas pas
kui mus. Išėjome iš miesto ir 
radome miške tą vietą. Tuo
jau mus priima ir pasako, kad 
prisipirktume duonos ir arba
tos ant savaitės, nes rytoj tu
rėsime dirbti nuo saulės tekė
jimo iki nusileidimo — o už
mokestį gausime tiktai už 
už mėnesio. Jreigu neturite pi
nigų pragyvenimui ant mėne
sio, tai ir nepradėkite ! Turėda
mi tik apie po 3 rublius mes 
pasakome, kad turime, o jej 
truks, tai turime mieste pažįs
tamų, galėsime gauti pasisko
linti. Tas jį pilnai užganėdino.

Jau ir dirbame sunkiai nuo 
saulės iki saulės.. Jau nieko ne7 
bijome — turime ženklus, 
kad geležinkelio darbininkai 
ir sekmadieniais einame į 
miestą. Baigiasi" mėnuo, jau 
pinigų nė kapeikos, o dar trys 
dienos iki “pėdės.” Sekmadie
nis — žmonės eina nuo pa
maldų iš cerkvės. Tuo laiku 
ir mes patraukiame pas “se
ną pažįstamą” į tą arbatnyčią. 
Senis rusas mus tuojau pa
žįsta ir samovarą ant stalo
— daugiau žmonių nėra — ir 
barankų ir baltos duonos pil
nas stalas. Aš jam paaiškinu, 
kad mes atėjome padėkavoti 
jam už nurodymą, kaip gauti 
darbą ir kad gavome ir išdir
bome jau beveik mėnesį, bet 
pinigus gausime tik už 3 die
nų. Jis beveik įsižeidęs persi
žegnojo plačiu rusų kryžium 
ir atsisėdo prie mūsų. Sako, 
jūs mano svečiai rusai — val
gykite ir gerkite, kiek norite. 
Jeigu jūs esate tikri rusai, jūs 
man apmokėsite — ne svar
bu kada. Ar jūs manote, kad 
mano dėdukas būtų -galėjęs 
ateiti čionai surakintas kan- 
dalais, jeigu pakelyje nebūtų 
buvę gerų žmonių ?

Pavalgome, p rak ai tu o j apie 
nuo stiprios arbatos, padėka- 
vojame ir einame. Nagi, rudas 
barzdotas senis duoda mums 
2 kepalu duonos ir didelę vir
tinę riestainių —■ barankų ir 
dar džiovintą žuvį apie 3 sva
rų ir sako: “Jei jūs tikri ve- 
likorusai, tai aš nebūsiu nu
skriaustas.” Visi persižegnoja
me rusiškai prieš kampe ka
bantį Šv. Nikalojaus “abroz- 
dą” ir atsisveikinome. Išeina
me į miestą ir traukiame į 
barakus linksmi.

Ateina diena užmokesčio— 
gauname po 30 rublių kiek
vienas — 1 rublis į dieną. 
Lietuvoje tokiems darbinin
kams mokėdavo po 20 kapei
kų nuo saulės iki saulės.

Pinigų turime, bet taip esa
me nuplyšę, kad visas svietas 
.'žiūri į mus. Visi jau be če-

■u mžem ■ .1

batų, tik aš vienas turiu Bort- 
kevičienės prisiųstus čebatus.

Gavę užmokestį pasakom 
viršininkui, kad mes jau šian
dien nedirbsime, o eisime į 
miestą apsipirkti drabužių ir 
čebatų. Jis sutinka, nes ma
to, kad esame nuplyšę ir 
pirštai išlindę iš čebatų.

(Bus daugiau)

IŠ LDS 7-TOS APSKRITIES 
KONFERENCIJOS

Wilkes-Barre, Pa.
Spalių 5 d. LLD 43 kuopos 

susirinkime.padaryta daug ge
rų tarimų, tik. lieka jie pra
vesti gyveniman.

Pirma, JLnivo aptarta Lais
vės vajaus klausimas, kaip 
daugiau gauti naujų skaityto
jų. Draugai pasižadėjo kiek
vienas gauti po vieną naują 
skaitytoją, nugalint visokias 
kliūtis. Gerai, draugai, žiū
rėkime, kad mūsų pasižądėji- 
mas būtų pravestas gyveni
man. Bet į pirmą mėnesį 
laiko nieko daug nenuveikta. 
Lapkričio 2 d. turėjome vėl 
susirinkimą ir išnaujo buvo 
pasižadėta ir pasiruošta dar
bui.

Spalių 19 d. buvo koncer
tais, kurį bendrai rengė LLD 
43 ir LDS 7 kuopos. Dainavo 
K. Abekienė ir A. Kenstavi- 
čienė iš Chicagos. Jos labai 
gražiai dainavo, visiems pati
ko, publika nenorėjo jas pa
leisti nuo estrados. Jos pa
liko pas mus labai gerą įspū
dį. Publika ilgai neužmirš jų 
dainų. * I

Dainavo ir S. Kuzmickas iš 
Shenandoah, taipgi vietinis V. 
Valukas. Jie gražiai dainavo 
ir publikai patiko. A. Grigai
tė skambino piano solo. Dar 
jauna, bet jau kelintą kartą 
pasirodo mūsų parengimuose. 

• Puiku, turėsime gerą pianistę. 
Dainininkams akompanavo A. 
Zykowski. . Koncertas pavy
ko labai gerai.

Komisijos Nare.

BEŽDŽIONES
ĖDANTIS ARAS

New Yorko zoologijos so
de randasi vienintelis šioje 
šalyje toks aras, atgabentas 
iš kitur, kurio mėgiamiau
sia mityba yra bezdžionie- 
na. Jis yra trijų pėdų dy
džio ir turi baisios išvaizdos 
kumpą snapą ir nepaprastai 
stiprius nagus. Užpulti ir 
ėsti beždžiones —tai jo y- 
patinga specialybė.

Lapkričio 2 d., German- 
American svetainėje, atsibuvo 
LDS 7-tos Apskrities konfe
rencija. Gaila, kad ne visos 
kuopos prisiuntė delegatus, 
nors laiškai buvo išsiuntinėti 
visom kuopom su užkvietimu. 
Taipgi buvo pasiųstas užkvie- 
timas ir naujai kuopai Deer- 
brook, Wis., J. Getts vardu 
be ir atsakymo nesulaukėm. 
Tai peiktinas pasielgimas, 
draugai! S

Konferencija, betgi, buvo 
gana sėkminga. Delegatų da
lyvavo gana skaitlingas bū
rys. Nuo Antros Apskrities 
Komiteto dalyvavo penki bro
liški delegatai. Buvo praves
ta gerų tarimų organizacijos 
gerovei. Plačiai apdiskusuota 
vajaus reikalai. Man labai pa
tiko geros diskusijos, kuriose 
visi delegatai ėmė balsą ir 
reiškė savo mintis kiekviena
me klausime.

Plačiai diskusuota, kaip bū
tų galima pasiųsti iš Wiscon- 
sino keletą jaunuolių delega
tų į Vidurvakarinių Valstijų 
Jaunuolių Konferenciją, kuri 
įvyks Chicagoje.

Broliški delegatai išdavė 
platų raportą iš 2-ros Apskri
ties veiklos. Tarp kitko, pri
siminė, kad rengiasi prie 
įsteigimo LDS namo Chicago
je. Sakė, kad darbas labai 
sunkus, nes pradžiai trūksta 
pinigų. Kad priduoti komi
tetui daugiau ūpo namo įsi
gijimui, 7-ta Apskritis iš iždo 
paaukojo $10 ir “Vilnies” rei
kalams $25.

Mūsų gaspadinės suteikė de
legatams gerus pietus. Pasi
baigus konferencijai prasidėjo 
linksmas balius. Taip ir už
sibaigė linksmai 7-tos Apskri
ties konferencija.

Iš LLD 94 Kp. Susirinkimo
LLD 94 kuopos susirinkimas 

įvyko' 5 d. lapkričio po nu
meriu 6603—33rd Avė. Tai 
buvo pirmas susirinkimas po 
vasaros karščių.

Apkalbėjus draugijos reika
lus buvo duotas sumanymas 
pradėti ką nors veikti. Iš
rinktas komitetas ir nutarta 
surengti kugelio ir silkių ba
lius. Balius įvyks 29 d. lap
kričio, German - American 
Home.

Įžanga 65 centai ypatai. 
Užkandžiai bus duodami vel
tui. Kenoshietis.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir it, telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Pirm., Lapkr. 17, 1947
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Los Angeles, Calif.
Lietuvių Organizacijų 

Veikimas
Los Angeles Lietuvių Orga

nizacijos turi Įsteigę savo rei
kalų vedimui bendrą komite
tą. Atstovai susideda nuo pen
kių skirtingų draugijų ir cho
ro. Teisingiau pavadinti gali
ma kaipo sąryšis.

šio Bendro Org. Komiteto 
užrašai rodo, kad čia gyveni
me yra įvykdinta daug svar
bių dalykų, kurie rišasi su vi
suomeniniu veikimu ir labai 
svarbūs, kaip tai, agitacija už 
išrinkimą F. D. Roosevelto ša
lininkų, pardavinėjimai karo 
paskolos bonų, gelbėjimas ir 
šelpimas Lietuvos ir 1.1. Tas 
rodo, kad to komiteto pastan
gomis yra atlikta daug gerų 
darbų praeityje, bet po to vi
so didelip darbo mūsų sąryšis 
biskį aptingo ir net tūli skun
dėsi, kad nėra *ką daug veik
ti. Bet vėlesniu laiku Bendro 
Komiteto atstovai turėjo skait
lingą susirinkimą ir, svarstant 
bėgančius reikalus, pasirodė, 
kad mūsų darbams galo nėra 
ir prieš mūsų akis ateina di
delis darbas — Įregistravimas 
ir rinkimas parašų dėl trečios 
Progresyvių Piliečių Partijos. 
Taipgi eilė kitų darbų, kaip 
tai, veikimas prieš lietuviškus 
“paklydėlius”, amerikonišką 
reakciją ir t.t. Kaip matome, 
darbo yra daug, tik reikia no
ro veikti.

Atsiminkime Darbininkišką 
Spaudą

Mes ne visi vienokiai arba 
ne gana Įkainuojame darbi
ninkišką spaudą, kaip tai, 
laikraščius ir kitokią literatū
rą, kuri diena iš dienos kalba 
Į mus, sako kas dedasi pasau
ly j e,'“k as dedasi mūsų šalyje ir 
mūsų miestuose. Mūsų laikraš
čiai iškelia klaidingą ir gerą 
politiką užsienio ir mūsų ša
lies valdininkų arba unijų. 
Reiškia, mūsų spauda yra tik
ras veidrodis darbininkų kla
sės, tik reikia ją sunaudoti ir 
tą žinojimą mokėti perduoti 
kitiems, kurie dar -tokių daly
kų nežino. Todėl aš visuomet 
matau būtiną reikalą, kad mū
sų organizacijos ir pavieniai 
dėtų daugiausia pastangų rė
mimui darbininkiškos spau
dos. Svarbu ne vien lietuviška 
spauda, bet kad pasiekti mū
sų jaunimą, tai reikia platin
ti ir anglišką spaudą — “Dai
ly Worker,” “Peoples World” 
ir t.t.

MATTHEW 1’. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniubtas Graborius
, Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

Los Angeles Lietuvių Bend
ras Komitetas turėtų nors sy
kį Į metus surengti7 didelį 
spaudos naudai parerifcimą ii’ 
pelną aukoti darbininkiškiems 
laikraščiams. Dabartiniu laiku 
eina vajus Vilnies, Laisvės ir 
Liaudies Balso. Visi stokime į 
darbą, nors* mėnesį laiko pa
dirbėti, gaudami naujų skai
tytoj ų.

LLD 145 Kp. Veikla
Veik metų bėgyj LLD 145 

k p. turėjo 10 susirinkimų ir 
keturis parengimus, tai yra, 
drg. Mizarų prakalbas, 400 
metų knygos jubiliejų, d. An
driulio prakalbas ir pikniką. 
Savo susirinkimuose veik kiek
vieną sykį gerokai atsižymi su 
aukomis dėl visuomeniškų rei
kalų. Bet mano supratimu, 
kad dar mes per mažai išpla
tiname abelnos literatūros ir 
neturėjome nė vienų viešų dis
kusijų.

Viešos diskusijos duoda ge
ros pagalbos dėl tų draugų ar 
draugių, kurie silpnai susipa
žinę su politiniu veikimu; 
taipgi paakstina laikraščių 
skaitytojus prie platesnio ži
nojimo apie kalbamus daly
kus.

Kiek laiko atgal kuopoj bu
vo nutarta, kad po kiekvieno 
susirinkimo turėti nors valan
dą laiko diskusijų, bet tam bu
vo kliūtis, kad po LLD 145 

i k p. susirinkimo esti Liet. Mo- 
i terų Kliubo susirinkimas ir 
kad neužtęsti daug laiko, pri
sieina LLD susirinkimas grei- 

I čiau užbaigti — užleisti vietą 
Moterų Kliubui. Yra sakoma, 
kad kaltais kas teorijoj tinka, 
tai netinka praktikoj. Taip 

j Įvyko su mūsų dviem susirin- 
kiniais. Buvo manyta, kad lai- 

! kant du susirinkimai, sutau- 
pinsime laiko, .bet vėliau pa
sirodė, kad taip darydami 
mes negalime išnaudoti visas 
progas po susirinkimo. Todėl, 
manau, kad nuo pradžios 1948 
metų įvykinsime skirtingai, 
kad tiktų teorijai ir praktikai. 
Būtinai reikia bandyti turėti 
laiko dėl politinių diskusijų 
po organizacijų susirinkimų.

Verta priminti dar vienas 
, dalykas LLD nariams: Ka- 
i daugi dabar einą platus va- 
I jus parašų rinkimui dėl tre- 
į Čios partijos, tai būtinai kiek
vienas gaukime peticijos lakš
tus ir reikia stengti gauti pa

ir ašų, nors vienas lakštas pri
pildyti, ne vien savo susirinki-

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Ml. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110 

muose, bet daugiausia tarpe 
savo kaimynų. Yra labai daug 
žmonių prielankių tam ir len
gva gauti parašų.

LLD* 145 kuopos nariai, at
siminkite, kad kitas susirinki
mas įvyks gruodžio 7 d., 11 
vai. ryte. Tai bus priešmetinis 
susirinkimas ir kuopos valdy
bos rinkimas.

Moterų Apšv. Kliubas
Moterų Apšvietos Kliubas 

atliko didžiai prakilnų darbą 
dėl darbininkiškos spaudos. 
Turėjo parengimą rugs. 28 d. 
Pelno padarė $264.74. Visą 
pelną paskyrė sekamiems laik
raščiams: Vilniai, Laisvei, 
Liaudies Balsui, Darbui (Pietų 
Amerikoj) • ir Peoples World 
angliškams_ dienraščiui.
Apie Los Angeles Industriją

Keletas metų atgal, kada 
matydavom kokius produktus 
darytus Pacifiko pakrantėj, 
— didžiumoj būdavo užrašas 
San Francisco miesto. Bet da
bartiniu laiku daugiau ma
tome Los Angeles, negu San 
Francisco. Dabartiniu laiku 
pervažiuojant skersai ir išilgai 
Los Angeles miestą ir jo prie
miesčius, matosi augimas la
bai didelės industrijos — įvai
rių išdirbysčių ir plačiai auga 
automobilių dirbtuvės.

Tik pora metų atgal apylin
kėj Eastern Ave. ir Slauson 
buvo tušti laukai, dabar, iš
statytos milžiniškos dirbtuvės, 
kaip tai: Western Steel Co., 
Chrysler’io automobilių dirb
tuvė. Tik ką pastatė naują 
dirbtuvę Fordo Co. ir ne po 
ilgam pradės dirbti virš 4,- 
000 darbininkų.

Van Nuys, tai yra, Los An
geles priemiesty j neseniai bai
gė statyti milžinišką dirbtuvę 
General’ Motors dėl Chevrolet 
automobilių., Inglewood, Long- 
Beach ir Burbank priemies
čiuose atsidarė šiais metais 
milžiniškos orlaivių dirbtuvės. 
Tas rodo, kad Los Angeles su 
savo priemiesčiai^ sudaro mil
žinišką industrijos centrą.

Kadangi industrija plėtoja
si, auga, tai ir gyventojų 
skaičius nepaprastai greit au
ga. Kalifornijos gyventojų 
skaičius pora metų atgal buvo 
6,000,000, o, spėjama, kad su 
pabaiga 1948 metų gyventojų 
skaičius bus virš 10,000,000. 
Čia dauginasi įvairių tautų 
žmonės, bet ir lietuvių skai
čius kas metai auga, nes at
vykstančių yra jau ne desėt- 
kais, bet šimtais. Todėl, pro
gresyviai lietuviai turime su
daryti didelę ir veiklią koloni
ją

Pasidairius po Miestą
^Miesto centre stambūs biz

nieriai nutarė, kad šiais me
tais laike Kalėdų ir Naujų 
Metų nedekoruos gatvių biz
nio distriktuose, nes labai 
brangiai kainuoja.

Kažin ką pasakys Kalėdų 
patrijotai, kada nebus žibučių 
ir lapuotų vainikų gatvėse ?

Veltui Pastangos
Pradžioj šio menesio, lietu

viški geraširdžiai išgavo leidi
mą aukom rinkti mieste (Tag 
Day) ir per keletą blokų ščy- 
rai darbavosi būrys aukas 
rinkdami pabėgėlių naudai. 
Nors ščyras darbas, bet jūsų 
aukos nepasieks tų vargšų, dėl 
kurių buvo rinktos, — sunau
dos jas poneliai.

Sulauksim Vėl Svečių
Daugiau atvyksta į .Los An

geles svečių iš rytinių valstijų. 
Pora savaičių . atgal atvyko 
clevelandiečiai draugai Mate-

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name '

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

liai ir jau pasirengę pastoviai 
čion apsigyventi,

Ajitra atvyko, tai mūsų ma
loni drauge Marė G erai tau s- 
kienė — detroitietė daininin
kė ir veikėja. Ji čion atvyko 
aplankyti savo sūnų ir jo šei
myną ir ji mano pagyventi iki 
pavasario, o pavasari vėl grįž
ti į Detroitą su savo svarbiais 
reikalais. M. Geraltauskienė, 
atvykus į Los Angeles, atve
žė mums daug gerų linkėjimų 
nuo mūsų gerų draugų ir 
draugių detroitiečių.

Labai linksma girdėti, kad 
mus draugai ir draugės nepa
miršta, kad ir toli gyvenant, 
vis atsimena.

Sunkiai Serga M. Alvinienė
Nuo pradžios lapkričio mėn. 

sunkiai susirgo ir serga jau višr 
savaitės M. Alvinienė, Klau
se gydytojo rodos, kaip svei
katą atgauti, tai jai patarė, 
kad turi eiti ant operacijos. 
Todėl mano, kad turės gydy
tojo patarimo klausyti ir pasi
duoti operacijai.

Reakcijonierių Dvasia
Kalifornijos muziejuose ir 

universitetuose buvo rodoma 
eilė istorinių Sovietų krutamu 
paveikių, kurie duodavo daug 
naudos mokiniam. Kada reak
cionieriai pasiuto bliauti apie 
Sovietų blogumus, tai mokslo 
įstaigos ir muziejų tvarkytojai 
prašalino geras knygas ir jo
džius, kurios buvo rašytos So
vietų rasėjų. Dabar tą dalį 
judžių atpildė su Australijos 
džiunglais .ir kitokiais niekam 
nevertais paveikslais. Dabarti
niu laiku minėti judžiai buvo 
demonstruojami Los Angeles 
County muziejaus Exposition 
parke apie Australijos meškas 
ir miškus.

Štai kur link veda mokslo 
įstaigas reakcijos siautimas,.

Alvinas.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2070 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 771 
Sutter Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on l he premises.

ABRAHAM M. GOODMAN

F.W.Shalins i

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

£

0---------------------------------------------SI

Joseph Garszva
Undertaker & 'Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-9770

į------------------------------------- —a

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

GREEN STAR RAR & 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 ŠU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR® KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Pirm., Lapkr. 17, 1947

Waukegan, Ill.
ATSIŠAUKIMAS

Amerikoje pastoviai apsigy
venusius kupiškėnus ir iš Ku
piškio apylinkės, kurių randa
si nemažai, meldžiu atydžiai 
perskaityti šį žemiau paduo
tą laišką, .aplaikytą iš Kupiš
kio nuo “Stalino Keliu” re
dakcijos . Meldžiu ne tik per
skaityti šį laišką, bet atsidė
jusiai išpildyti prašymą.

Siųskite laikraščius, knygas, 
ypač knygas išleistas • LLD ir 
TMD. Mat, Kupiškyje įsteig
tas knygynas (biblioteka). 
Lai mato Lietuvos kupiškėnai, 
kad mes Amerikoje gyvenda
mi žygiuojam pažangos ke
liu ir atsidėjusiai purenam 
kūrybinės kultūros dirvonus. 
Nepamirškim pasiųsti Kupiš
kiu po vieną-kitą kopiją dai
liai atspausdintos Meno - Kul
tūros parengimo programos: 
“Meno-Kultūros Dešimtojo' Su
važiavimo,” LKM Choro “Rio 
Rita” ir kitus atliktus dar
bus.

Dr. A. L. Graičūnas.
štai laiškas iš Kupiškio 

nuo “Stalino Keliu” redakto
riaus : . ’ i
Prg, Graičūnai:

Iš Jūsų jau esame gavę 3 
laiškus. Labai malonu juos 
gauti ir matyti, kad nepamir
šote gimtojo krašto—Lietuvos, 
ir dar maloniau, kad Jūs juo 
rūpinatės ir„ teisingai supran
tate tuos pasikeitimus, ku
riuos atnešė darbo žmonių 
valdžia. Aišku, kad nuo Jū
sų apleidimo Lietuvą daug 
kas joje pasikeitė, o ypač ji 
keičiasi dabartiniu metu, šian
dieninėj Tarybų Lietuvoj dar
bo yra užtektinai visiems ir 
niekam nereikia važiuoti kur 
nors i Amerika bernauti far- 
meriui ar fabrikantui. Kurk, 
statyk ir viskas tavo! Niekas 
šiandien nedreba, kad rytoj 
ar poryt išvaržys ūkį ai* sme
toninė žvalgyba* įmes į 'kalė
jimą už tai. kad skleidei pa
žangią minti.

Jūsų paliktasis Pajuodupės 
kaimas kuria naują, tarybinį 
gyvenimą. Kupiškis išaugo į 
nemažą miestuką. Tos pačios 
Levens, Račiupio ir Kupos 
upės supa aplink jį.

Rašykit mums daugiau ir 
atsiųskit kokios nors spaudos, 
leidžiamos Amerikos lietuvių. 
Mes Jums siunčiame savo lei
džiamą laikraštį.

“Stalino Keliu” 
Redaktorius 

DAGELIS.
1947-IX-15.
Ku piškis.

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D. I 
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964 ?
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Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. 'MArkct 2-5172

Carnegie, Pa.
Pragyvenimas Eina Brangyn— 

Darbai Mažyn!

Tik neseniai pabrango pie- 
nąs, duona ir šiaip veik visi 
pragyvenimui reikalingi daik
tai. O kaip su darbais? Dar
bai mažėja, štai tik neseniai 
viena didžiausių plieno Įmo
nė Superior Steel Corp, atlei
do su virš’ 80 darbininkų. Ir 
kitur darbininkus vis atleidžia, 
ypatingai, kur darbai yra 
lauko pusėj, nes dabar užeina 
lietus ir sniegas, lauko pusė
je darbai jau užsidaro ir tūks
tančiai darbininkų eina į be
darbių eiles.

O juk ir pirmiau bedarbių 
buvo nemažai. Tiktai antro 
karo veteranų yra 10,000 Al
legheny County (apskrityj) 
be darbo (taip pasakė Pitts- 
burghe kalbėdamas buvęs 
Pennsylvania gubernatorius 
Martin). O ir kitų darbininkų 
yra gal daugiau kaip 10,000 
bedarbių, .ypatingai senesnio 
amžiaus, kuriems darbas yra 
sunku gauti. Kad ir aš pats, 
jau vieni metai ir 8 mėnesiai 
be d'hrbo.ir niekur jo negaliu 
gauti. Na, ii’ pamėginkite šian
dien prie tokio brangumo be 
darbo gyventi, tai net ir baisu 
pamislyti apie tokį gyvenimą, 
kaip mes seni darbininkai tu
rime gyventi!

Čia kalba eina tik apie Al
legheny apskritį, o kur kiti 
Pennsylvania apskričiai? O 
kur kitos valstijos? Tai jau 
bedarbių bus milijonai!(

Mat, čia yra demokratija, 
kur viešpatauja privatiška 
nuosavybė, kur viskas yra da
roma tiktai dėl pelno. Jeigu 
nėra pelno „arba mažai pelno, 
tai uždaro darbo įmones ir 
darbininkai išmetami į bedar
bių eiles. O darbininkai, ne
turėdami darbo, neturi nei do
lerių, o be dolerių nieko ne
gali gauti ir stačiai turi ba
dauti ir vaikščioti apiplyšę, 
kuomet šioje šalyje visko yra 
užtektinai, kur gerybes veža 
į kitas šalis, arba čia ant vie
tos sunaikina. Taip valdžia 
pasielgė su bulvėmis, vieton, 
kad duoti biedniems žmonėms, 
tai jas sunaikino. Kad pra
gyvenimas nenupigtų, kad 
pelnagrobiai galėtų plėšti iš 
visuomenės, kiek tik jie nori.

J. G.
•{♦i — rt—.-W—wW—-M—I.——• — M—*

| Sofa Cushions-Paduskos
Į PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS "
1 Už $3.75 KIEKVIENA

Į Sėdynių Dugnai
1 PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE

Už $12.00
Į šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.
A —m — na —— w — «« —rh — n•—hk—m —.m—•*—mi—• m—m a

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
t Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLVNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-B612

HELP WANTED—MAf-E 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGAS SUPERINTENDENT
Alga ir dviejų kambarių apartmentas. Sa
vininką galite matyti kasdien tarpe 9 ir 10 

valandos ryto, po 383 HEWES ST., 
BROOKLYN, N. Y.

’ (267)

TAISYTOJAI
Patyrę prie C & K ar Stafford automatiškų 
staklių. KREIPKITftS, RAŠYKITE ar 
ŠAUKITE MYERSTOWN MANUFACTUR

ING CO.. MYERSTOWN, PA.
MYERSTOWN 150.

___________________________________________ (273)

OPERATORIAI
Patyrę ant Singer mašinų. Geros darbo 
sąlygos. 37% valandų j savaitę. Vakacijos 
su alga. Gera proga. Gera Alga. Nuola

tinis Darbas.
PARAGON LUGGAGE CO.
34 Hubert Street, N. Y. C.

(Arti Canal St. Stoties su 6th, 7th Tr 8th 
Ave. Subvcms)

(269)

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Su ar be patyrimo , dirbti prie umbrellas 

(lietsargių). Mes jus išmokinsime. 
$25 j savaitę pradžiai.

H. SEIDEN
34 ST. MARK’S PLACE. N. Y. C. 

, (2nd & 3rd Avės.)
1 (269)

OPERATORĖS
Patyrusios prie Union Specialės Mašinos. 

Dirbti ant
MEDVILNINIU PADŽAMV

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
S & S PAJAMA MFG. CO.

618 DRIGGS AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

(269)

MERGINOS! MERGINOS!
MERGINOS!

Patylimas nereikalingas! Užsidirbkite gerą
algą laike mokinimosi. Lengvas darbas.
Nuolat. Linksmos sąlygos. Brooklyn Mills, 

75 Front Street, Brooklyn.

(272)

MERGINOS. JAUNOS. PATYRUSIOS ir 
BE PATYRIMO. MOKYTIS ALYVIŲ PRI
KIMŠIMO. $26 I SAVAITĘ LAIKE MO
KYMOSI. PATYRUSIOS DARBININKES 
UŽDIRBA VIRŠ $1 J VALANDĄ. Ap
mokamos šventės ir vakacijos. Medikalis 
aptarnavimas ir aiairauda po 6 mėnesių.
Patyrusios alyvių prikimštos yra visada 

reikalingos. 
FALCON PACKING CO.. Inc. 

Ill Hudson St., N. Y. C.
(270)

VYRAI ir MOTERYS
MALE and FEMALE

AUDĖJAI
Patyrę prie C & K ar Stafford automatiškų
staklių. KREIPKITĖS. RAŠYKITE ar ŠAU

KITE MYERSTOWN MANUFACTURING
CO., MYERSTOWN, PA.

MYERSTOWN 156.
(27.3)
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Transportininkų Unija 
Pareikalavo Pakelti 
Algas Darbininkams

CIO Transport Workers 
Unijos Lokalas 100, didžiau
sias toje unijoje, įteikė mies- 
tavajai Transportacijos Tary
bai prašymą pakelti algas po 
30 centų valandai. Prašymą 
komisionieriui William S. 
Reid įteikė Jokalo preziden
tas Austin Hogan, laišku.

Unija kviečia tarybą pasi
tarti ne vien tik apie algas, 
bet taip pat ir apie darbo są
lygas. Algų pakėlimo prašyti, 
sako unijos viršininkas, yra 
neišvengiama, kadangi jos bu
vo nustatytos prieš 18 mėne
sių, o nuo to laiko pragyveni
mas pabrango mažiausia 25 
nuošimčiais. ,

Tarpe kitų vyriausių reika
lavimų yra:

I Jberal iz u oti pensi j as.
Trijų savaičių atostogų su 

alga išdirbusiems 5 metus.
11-kos apmokamų šventa

dienių.
Priimti O’Dwyer-Davis pa

siūlytą darbo santykių planą. 
Einant tuo planu, Transport 
Workers Unija (TWU) vie
nintelė turėtų teisę atstovauti 
darbininkus, kadangi tos uni
jos nariai sudaro milžinišką 
didžiumą transportacijos dar
bininkų.

Du Daktarai Kaltinami 
Daryme Nelegalių 
Operacijų

New Yorke areštavo dakta
rą Paul Singer ir daktarą Os
wald Glasberg. Juos kaltina, 
kad jie padarę nelegalę ope
raciją 23 metų moteriškei, nuo 
kurios operacijos ji vėliau mi
rusi ligoninėje. Taipgi areš
tuotas trečias asmuo, kaipo 
liudininkas.

Anot policijos, d r. Singer 
raportavęs policijai, kad pas 
jį atvyko moteriškė, serganti 
nuo nebaigtos aborcinės ope
racijos ir kad jis ją nuvežė į 
Park East ligoninę, kur dak
taras Glasberg padėjęs jam 
operaciją užbaigti . Tai įvyko 
spalių 17-tą. O spalių 28-tą 
moteriškė mirė. Skrodimas 
parodęs, kad ji mirusi pasek
mėje aborcijos.

Kartais mūsų teisdarybė tie
siog nesuprantama. Kol ne
vedusi moteris su vaiku tebė
ra neigiama. Kol vedusioms ir 
nevedusioms motinoms valsty
bė nepadeda vaikus auginti, 
neduoda prižiūrėtuvių, kur 
galėtų vaikus palikti turin
čiosios dirbti. Kol vaikų nei 
motinų duona ir pastogė tebė
ra neužtikrinta. Kol motinos 
net su mažais kūdikiais, su 5 
ir 9 vaikų būriu metamos iš 
buto ant gatvės. Kol nėra 
viešų patarimų apsaugai 'nuo 
nėštumo, ką daugiau gali da
ryti netikėtai patapusi nėščia 
moteris? Ji eina pas dakta
rą. Daugelis maldaute mal
dauja operacijos. Veik kiek
vienas žino mažiausia vieną 
tokį nuotikį.

Išskyrus gal kelis, kurie tas 
operacijas daro tik išimtinai 
pasipelnymui, pernelyg bran
giai lupdami, didžiuma dakta
rų tas operacijas daro iš pa
gailos savo pacijenčių. Tad 
ne daktarų baudimu, bet le
galizavimu tokių operacijų 
sumažintų mirtingumą. Ir to
kias operacijas sumažintų tei
kimu paramos motinai ir vai
kui. Tą per metų metus siū
lo visi drįstantieji teisybei pa
žiūrėti į akis, bet mūsų įstaty
mų leidimo ir valdžios orga
nai tebėra kurčiais tuo klau
simu.

Festivalio Žinios
Per Meną—i Šviesą, su Šviesa—į Laisvę!

(Virš minėtas obalsis, pa
gal dailininko R. Feiferio su
gestiją, pasirinktas šio meni
ninkų suvažiavimo šūkiu.)

Ketvirtadienį, lapkričio 27- 
tą dieną (Thanksgiving Day), 
3:30 vai. po pietų, Labor Ly
ceum svetainėje, iškilmingai 
sugaudžia choro dainos aidai. 
Choras — Brooklyno Aidas, 
vadovystėje Jurgio Kazakevi
čiaus, atidaro Rytinių Vals
tijų Kultūros ir Mono Festiva
lį!

Aido Choras, sudainavęs 
“The Star Spangled Banner” 
ir “Lietuva Tėvynė Mūsų” dar 
prideda L. Eremino dainą “Su
grįžk” ir D. Judzentavičienės 
“Kaimas Pabunda.” Aido 
Choras, aišku, gerai susimoki- 
nęs ir galėtų dar daug daine
lių padainuoti, ir publika jų 
norėtų daugiau, bet jis dau
giau nedainuoja. Mat, dar 
yra daug menininkų, kuriuos 
publikai bus įdomu išgirsti, o 
Festivalis tęsiasi tik keturias 
dienas — laiko mažai, ir tas 
laikas turi būti apribotas...

Sekamas tam vakarui skir-< 
tas numeris — V. O. Wall 
(Valukas) iš Wilkes-Barre, 
Pa. Jis dainuoja solo Miko 
Petrausko “Naujoji Gadynė” 
ir T. Westerdorfo “Aš Eisiu 
su Tavim Tolyn.” Valuką pia
nu lydi Brooklyno menininkė- 
muzikė Bronė šalinaitė (Su
kackienė).

Ir vėl seka solo. Dainuoja 
Nauj. Anglijoj — Manchester, 
Conn., auklėta menininkė. Kai 
kurie ją vadina brooklyniete, 
nes ji jau ilgas laikas, kaip 
Brooklyn e gyvena. Bet ji pa
ti anaiptol neprisipažįsta esan
ti brooklyniete — Lillian Bas
tyto atstovauja savo gimtąjį 
Manchester}. Bastytė, akom-

Linksma Dėl Sūnaus 
Pasisekimo Moksle

Laisvės koncerte, po progra
mos, taikėsi matyti ridgewoo- 
diečius Anna ir Antaną Zur- 
nis linksmame pobūvėlyje su 
senais draugais yonkersiečiais 
ir su vietiniais kaimynais. Pa
rūpo užkalbinti linksmus kai
mynus. Mrs. Zumis paklau
siau :

—Kaip šeima?
—Geriau ir nereikia,— sa

ko ji.—Tik šiemet su Antanu 
atšventėme 25 metų sukaktį 
mūsų vedybinio gyvenimo, o 
dar, matote, galime ir pasi
linksminti. Sūnus ir broliai 
sugrįžo iš. karo.

—Kuo dabar užsiima jūsų 
jaunuolis veteranas?

—Leonardas siekia aukšto
jo mokslo, dabar mokosi Con
necticut valstijoje. Geras vai
kas, — pridėjo ji,—gerai mo
kėsi mažas, gerai tarnavo mi- 
litariškoje tarnyboje, o dabar 
vėl gerai mokosi. Be mūsų 
didelio vargo pasieks mokslą. 
Ir mažasis jau mokykloje.

Leonard Zumis ir kariškoje 
tarnyboje būdamas lankė spe
cialius aukštesniems karinin
kams. kursus, kuriuose jam 
gerai sekėsi. Rep.

JŲ GYVYBĖ PRIKLAUSĖ 
NUO KATĖS IR ŠUNIES

Katės kniaukimas ir šuns 
lojimas paskatino Raymond 
Smith, gyvenantį 594 Rogers 
Ave,. Brooklyne, anksčiau at
sikelti ir apsidairyti,- kas juos 
erzina. Jis atrado namą priė
jusį anglies dujų dėl .sugedu
sio dūmtraukio, šeši namo gy
ventojai jau buvo pęidusę. Pa
šaukti gelbėtojai juos atgaivi
no.

Del Ko Neatėjote 
Anksčiau?

PATAISA. Perkraustymui 
dienraščio Laisvės į naują na
mą, Laisvės koncerte, Kazys 
Balčiūnas aukojo $5.

i

Sviesto kainos vėl pakeltos, 
daugmeniškai perkant kainos 
buvo 83 centai svarui, krau
tuvėse 87 iki 90c.

Miesto Taryba Pagerbė 
Peter V. Cacchione

BRONĖ SUKACKIENĖ- 
ŠALINAITĖ

akompanuos LMS Festivalyje 
dainininkams ir muzikantams 

visais keturiais festivalio 
vakarais.

pan u oj am a B. šalinaitės, dai
nuoja Miko Petrausko “Biru
tės Aria” ir J. Putino “žiema, 
Brangi žiema.”

Tai dar tik trys tai dienai 
skirti numeriai. Bet nemany
kite, kad tai ir viskas. Dar tą 
dieną atsilankiusią į Festivalį 
publiką laukia daug malonių 
surpryzų. Sekite šį puslapį dėl 
tolesnių aprašymų tos ir kitų 
dienų Festivalio programų.

Įsigykite bilietus jau dabar. 
Bilietų kaina yra: į visus ke
turis vakarus tik keturi dole
riai, o į vieną kurį vakarą at
skirai — $1.25. Dauguma, aiš
ku, norės lankyti Festivalį vi
sais keturiais vakarais. Ir įsi
gydami visam Festivaliui bi
lietą sutaupys $1.

Antanas Pavidis ir jo Radio 
Orkestrą vakarais, po Festi
valio programų, gros šokiams.

F. R. K.

Rinkimų dieną, užbaigus 
darbą, likosi d;fr apie pusant
ros valandos iki uždarys bal
savimo punktus. Skubu į savo 
susiėdijos darbiečių klubą, gal 
jiems kuo galėsiu padėti.

—Dėl ko neatėjote anks
čiau? — pasitiko mane klau
simas.

— Dirbau.
— Reikėjo išlikti nors pus

dienį iš darbo. Imkite padaly
ti šias korteles prie artimiau
sio punkto.'

— Ai- tai dar neužimtas?
— Nelaimei, dar daug ne

užimtų, — atsakė dežuruoto- 
jas. ’

Išnėriau per duris. Už poros 
blokų ir mano kampas.

Vos atsistojau darbe, ateina 
moteriškė, su kuria susitinka
me Raudonajame Kryžiuje.

•— Ką čia d avinėj i?
— Kad išsaugoti PR, bal

suok ...
— Kad jau nubalsavau, — 

pertraukė ji mane. — O kas 
čia per dalykas. Aš tokio tur 
būt nebalsavau, nežinojau, 
kad yra.

Išaiškinau, kas tas PR.
— Jog tai būtų naudinga 

mažajam žmogui. Kodėl neat
ėjai anksčiau, čia ėjo ir ėjo 
žmonės?

— Dirbau, — avinė! iškai 
teisinausi, nors sąžinė išmeti
nėjo, kad ne visai tiesa. Ma
žiausia pora valandų anksčiau 
turėjau teisę išeiti iš darbo ir 
niekas už tai negalėjo išmėti
nėti ar bausti. Mes dirbome, 
o darbininkų priešai laimėjo.

Darbininkai turėtų rinkimų 
dieną švęsti ir visi būti ant 
kojų sargyboje savo reikalų 
prie balsavimo punktų.

Pavėlavęs.

LAIKRODIS BE NUMERIO
SUĖMĘ APARTMENTU 
VAGIS

New Yorko policija sakosi 
suėmusi du nužiūrimus apiplė
šime turtingos Sari Gabor Hil
ton jos palociškame apart- 
mente,” 8 E. 83rd St. Areštuoti 
John Wish, Jr., kuris sakėsi 
esąs atvykęs iš Omaha, ir An
thony Daboul,' 38 m., iš 
Springfield, Mass. Pas juos 
radę daug vogtų daiktų.

James Cirillo, per savaitę 
ieŠkotas kaipo pašovėjas kar- 
čiamninko Ippolito, Long Is
land City, pasidavė policijai. 
Bet nesakąs priežasties, dėl 
ko šovė, nei kur per savaitę 
slapstėsi. Ippolito mirė.

Jeigu daleidi, kad kartais 
kas gali pavogti laikrodį, ži
nok jo numerį, o jei laikrodis 
be numerio — paženklink. Ki
taip negali sakyti, kad tavo.

šiomis dienomis New Yorke 
buvo pašauktas į teismą Ir
ving Wexley, prohibicijos lai
kų raketierius. Pas jį radę tris 
laikrodėlius. Manyta tie esant 
dalimi išvogtų iš Uris Sales 
Corp. — iš ten buvo išvogta 
$40,000 vertės laikrodėlių. 
Bet kada firmos atstovas pa
sakė, jog jų laikrodžiai buvo 
be numerių ir be ženklų, pro
kuroras pasiūlė bylą išmesti.

Louis Logan pasiųstas 2 ir 
pusę metų kalėti Sing Sing 
kalėjime už įdavimą krautuvi
ninkui beverčio čekio.

W Man’s BULOVĄ...richly styled
W ...always accurate and dępend-
H able. $52.50

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . . 
17-jewels. $3X75

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil. 

The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

♦17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTONM 
Jeweler

Praėjusį ketvirtadienį įvyko 
pirmasis po Cacchionės mirties 
New Yorko Miesto Tarybos 
susirinkimas — pirmasis be 
Cacchionės. Bėgiu jo tarny
bos taryboje, per tris termi
nus, jie niekad neįvykdavo 
be jo, visuomet jis būdavo sa
vo pareigose.

šiam susirinkimui Cacchio
nės kėdė buvo aprūdyta ge
dulo kaspinais.

Kas liečia tarybos mažumą, 
darbininkų atstovus taryboje, 
tuščia. Cacchionės kėdė atro
dė dar gedulingesnė. Jiems 
dabar trūko to iškalbaus vy
ro, gynėjo darbininkų pozici- į 
jos. Ir balsavimuose dabar 1 ’ Į
jau bus balsų tik trys. Tas 
vienas balsas niekad neper- 
sverdavo balsavimų, darbinin
kų atstovai taryboje dar nie
kad nebuvo didžiumoje. Ta
čiau Cacchionės balse kaž
kaip jausdavosi didelė galia:

Cacchionės balsas atstovavo 
virš 75,000 Brooklyno eilinių 
žmonių, kožnuose rinkimuose 
vis daugėjančių dėka savo su
sipratimui ir dėka Cacchionės 
sugabiam ir pasišventusiam 
jų atstovavimui taryboje. 
Kiekvienas už jį balsavusių 
žinojo ir jautė visuotiną juomi 
pasitikėjimą.

Lapkričio 13-tą, savaitinėje 
sukaktyje po Cacchionės mir
ties, Miesto Taryba, nežiūrint 
joje esamų skirtumų politi
niais klausimais, priėmė ap
gailės rezoliuciją visų narių 
ats įstojimu, vienbalsiai.

Rezoliucijoje sakoma:
KADANGI mūsų bendradar

bis narys Miesto Tarybos Pe
ter V. Cacchione išėjo iš gy
venimo staiga lapkričio ,6-tą, 
1947, po atbuvimo tarybos po
sėdžio tą dieną, ir

KADANGI jis tarnavo New 
Yorko Miestui ir jo žmonėms 
kaipo šios tarybos narys nuo 
1-mos dienos sausio, 1942 me
tų, iki pat savo mirties die
nos, ir

KADANGI ištikimybė 
žiningtfinas ir rūpestis page
rinti New Yorko Miestą ir jo 
gyventojams būvi, ką jis pa
rodė savo pareigose, iššaukė 
jam pagarbą jo bendradarbių 
— Miesto Taryb’os narių ir 
meilę ir aukštą įvertinimą di
delės dalies piliečių jo miesto 
dalyje, Brooklyne, kurie jį iš
rinko trims pagrečiui termi
nams, tad dabar

NUTARIAME, kad New 
Yorko Miesto Taryba pareiš
kia savo gailestį ir gedulą dėl

są-

mirties savo nario Peter V. 
Cacchione. Taipgi toliau 

NUTARIAME, kad Taryba 
pareikštų jo našlei, sūnui ir 
šeimai užuojautą jų liūdesyje. 
Taip pat toliau

NUTARIAME, kad atitin
kamai pasirašyta kopija šios 
rezoliucijos 
Peter 
kaipo 
bos ir 
šiuomi
pagarbai 
newyorkiecio ir sąžiningo vi
suomenės viršininko, pasiŠven- 
tusio reikalams mūsų miesto 
ir jo žmonių.

būtų p
Cacchionės 

įrodymas mūsų 
simpatijos. Ir 
nutraukia savo 

atminties

šeimai
pagar-

posėdi 
žymaus

SKELP,KITeS LAISVĖJE

Robert Walker ir Katherine Hepburn scenoje iš filmos 
“Song of Love.”

PAJIEŠKOJIMA)
Pajieškau darbininko dirbti ant 
ūkės. Dirbame daugiausia su mo
derniškom' mašinom. Su atlyginimu 
susitarsime. Prašome rašyti seka
mu antrašu: A. Oga, R. D. 1, 
Easton, Pa. (^59-270)

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

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergrecn 4-0203

Valandos:

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių. Koncertų, Bankietų,
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Puiku, 

steičiu, »u naujausiai, įtaisymais.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVergreen 7-6868

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

f

KAPISKAS
BAK & GRILL

t

Degtines, Vynai, ir Alus
c

BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174

padarau 
paveiks- 
krajavus/ 
su ame-(i

Rei-t

650 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

TeL SOuth 8-5569

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1 — 8 P. M* 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadieni.

Peter

Valandos: į 1— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

WRinHHSnBranKBI

JOHN BURDULIS

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų 

:naujus 
;; lūs ir 
j sudarau
; rikoniškais.

kalui esant ir 
;; padidinu tokio
■ dydžio, kokio pa- 
j geidaujama. Tai-
■ pogi atmaliavoju 
'j įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
' 512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191 
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIOIIIIIIHII^

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

Peter Kapiskas

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Savininkas
OPTIŠKŲ STIKLŲ KRAUTUVĖS

121-07 Jamaica Avenue, Richmohd Hill, N. Y.

LIETUVIS APRŪPINA AKINIAIS
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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. DailyJPirm., Lapkr.'17, 1947
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