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PRANCŪZU STREIKAI 
SMARKIAI AUGA

leidėjas 
Jis žada 
ją kleri-

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

TRUMANAS PRAŠO TEISES SĄLYGINIAI KONTROLIUOTI 
KAI KURIU REIKMENŲ KAINAS IR UŽŠALDYT ALGAS

Vokietijoje lietuviškieji kle
rikalai pradėjo leisti “Tėvynės 
Sargą.” žurnalo bosu esąs 
kun. Krupavičius. Su juo 
bendradarbiauja vyskupas Bu
dys ir vysk. Brizgis.

“Tėvynės , Sargo” 
pasigenda Lietuvos, 
dar kartą atkariauti
kalams. žurnalo obalsis toks: 
“Visa Lietuva, o Lietuva Kris
tui!”

Bet kaip viskas atrodo, tai 
Lietuva nebeteks nei klerika
lams nei Kristui. Lietuvos 
žmonės jų viešpatavimo gerai 
paragavo tarpe 1918 ir 1926. 
Jie atsimena, kad tas pats 
kun. Krupavičius padėjo Sme
tonai įvesti fašistinę diktatū
rą.

Streikuoja Mainieriai, 
Auto. Darbininkai ir Kiti

Grupė trockistų leidžia “The 
American Mercury.” Naujie
nos iš ten pradėjo semtis dva
sinės inspiracijos. Iš čia jos 
patyrusios, kad anais karo me
tais Stalinas norėjęs padaryti 
atskirą taiką su Vokietija. 
Tik, dėkui Dievui, girdi, 
leris prie to nepristojo ir 
lino planai iškriko.

Kas tiki šiems trockistų 
pėjimams, tas turėtų 
zietą redaguoti, bet 
namyje sėdėti.

Ilit-
Sta-

ple- 
ga-ne 

beprot-

Paryžius, lapkr. 18. — 
Sustreikavo 70 nuošimčių 
visų Francijos mainierių ir 
bent 20 nuošimčių automo
bilių darbininkų. Išsivysto 
ir kiti, streikai. Rengiasi 
streikuot valdžios tarnauto
jai ir miestiniai darbinin
kai. Darbininkai reikalauja 
pakelt algas atsvarai prieš 
gyvenimo pabrangimą. Bet 
šie streikai yra ir išstoji
mai prieš Ramadiero socia- 

Jistų-klerikalų valdžią. Dar
bininkų vadai įtaria, kad 
ta valdžia pataikauja judė
jimui, kuriam \vadovauja 
generolas de Gaulle.

Marseille marininkų, lai- 
vakrovių ir važ. darbininkų 
streikas tebelaiko suparaly
žiavęs judėjimą mieste. Su
streikavo gatvekarių kon
duktoriai ir ginklų-amuni- 
cijos darbininkai uostamie
styje Toulone. Jie streikuo
sią ne tik už tiesioginius 
savo reikalus, bet ir iš pri
tarimo ’ Marseille streikie- 
riams. ,

Socialistų valdžia atsiun-

Iš Toli Svečiai Jau Gales Aplankyti ir 
Pamatyti Amerikos Lietuvių Kultūrinio 
Centro Gražiąsias Patalpas

Prezidentas įspėjo Kongresą: Jeigu Infliacija Nebus Suvaldyta, Tai Galės Suardyt 
Marshallo Planą Europai Stiprint Prieš Komunizmą

Numirėliij laidojimas yra la
bai platus biznis. Jdomu, ką 
tūli patys graboriai mano apie 
tą biznį. Graborius Chambers 
jį vadina didžiausiu raketų. 
Graboriai, sako jis, piešia nuo 
žmonių tiek, kiek pajėgia iš
plėšti. Chambers šaukia: “Kai j tė į Marseille dvi kuopas 
kurie bomai paima iš šeimos ------- i------------------ .♦---------
už palaidojimą kūdikio $90, 
kuomet tuo tarpu karstelis 
tekaštuoja $4.50”!

Kaip kiekvienam biznyje, 
taip laidojime numirėlių vy
riausias motyvas yra pelnas. 
Už tai graboriai nėra nei ge
resni, nei prastesni 
biznierius. Patarlė 
“Kiekvieno pirštai 
linksta.”

morokkiečių kariuomenes. 
Morokkiečiai iškrovė mais
tą iš dviejų laivų tame uos
te.

Policija ir kariuomenė 
blaško Marseille streikie- 
rius, kur tik pamato jų bū
rį.

Dabar jau aišku, kad Kultūrinio Centro nebesuspė- 
sime atidaryti prieš ateinantį Rytinių Valstijų Lietuvių 
Meno Festivalį. Atidarymas turės įvykti po Festivalio. 
Kaip greitai bus atidarytas? Viskas priklausys nuo fi
nansinio vajaus eigos. Dar, kaip matote, trūksta gero
kos sumos. Todėl visi, kurie dar nesate prisidėję, esate 
karštai raginami tuojau tatai padaryti.

Tačiau vienas dalykas jau aiškus, būtent, kad iš 
tolimų kolonijų atvažiavę į Meno Festivalį svečiai ga
lės Kultūrinio Centro patalpas aplankyti ir savo akimis 
pamatyti. Tikimės, žinoma, kad kiekvienas, pamatęs 
kokį gražų ir didelį kultūros darbą esame pasibrėžę at
likti, gražiai prisidės su finansine, parama.

Šiuo tarpu eina didelis paruošimo darbas— pataisy
mai, valymas, gražinimi ir t.t. Čia brūklyniečių talka la
bai reikalinga.

Sekami asmenys prisidėjo;
ŠERAIS:

K. Žinskienė, Medford, Mass. $100.00
L. L.D. 110 kp., Moterų Skyrius, Rochester, N. Y. 50.00 
Jčnas Šinkūnas, W. Collingswood, N. J.
Jonas Stasiukaitis, Philadelphia, Pa.
LDS 34-ta kp., Shenandoah, Pa.
ALDLD 17-ta kp., Shenandoah, Pa. 
Frances Mažiliutė, Brooklyn, N. Y. 
Augustas Stravinskas, Plymouth, Pa. 
Jonas Grušelionis, Wilkes Barre, Pa. 
LLD 12 apskr., Scranton, Pa.
Jonas Barzdaitis, Brooklyn, N. Y.
Marijona Žvirblis, Brooklyn, N. Y.
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už kitus 
sako : 
i save 40 Dingę Jankių Municijos 

Eksplozijoj Japonijoj

Komunistai Išėjo iš Paryžiaus 
Miesto Tarybos, Protestuodami 
Prieš de Gaulle Politikierius

Washington. — Prezid. 
Trumanas lapkr. 17 d. dėstė 
specialei kongreso sesijai 
savo planus, kaip galima 
būtų sutaupyt dirbinių bei 
produktų, reikalingų vaka
rinei Europai. Prezidentas 
prašė duoti jam teisę apri
bot kainas tūliems daik
tams, kurių permažai, ir 
nusakyt, kiek ir kam tų 
daiktų skirti. O jeigu ne, 
tai infliacija (kainų išpūti
mas), girdi, “grūmotų par
blokš! visą mūsų programą 
užsieniams pagelbėti”. Bet 
Trumanas nežadėjo aprėžti 
kainas plačiausiai vartoja
miems kasdieniams reikme
nims. Jisai sakė:

“Pavyzdžiui, nereikės už
dėti kainų lubas pamati
niams valgiams ir drabu
žiams, kurių nestokuoja.”

Suprantama, jog prezi
dentas geidauja kontroliuo
ti kainas tik tokių dalykų, 
kurių reikia vakarinei Vo-1 
kieti j ai ir kitiems vakarų 
Europos kraštams stiprinti 
pagal Marshallo planą prieš 
komunizmą. Tarp tų daly
kų yra. plienas, anglis, fab
rikinė mašinerija, na, ir 
grūdai.

Siūlo Užšaldyt Algas
Kartu Trumanas piršo 

uždraust kelti darbininkam 
algas tokiose pramonėse,

Sen. Taftas Smerkia Bet 
Kokią Kainų Kontrolę

Keturiasdešimt keturi 
raščiai penkiolikoje valstijų 
pravedė tarpe savo skaitytojų 

.apklausinėjimą, ką jie mano 
apie spaudos laisvę Ameriko
je. Penkiasdešimt antras nuo
šimtis pareiškė, “taip, čia 
spaudos laisvė randasi”;-tris
dešimt aštuoni nuošimčiai sa
kė, kad mes “spaudos laisvės 
neturime,” o dešimtas nuošim
tis sakėsi neturi jokios apie 
tai nuomonės.

Geležinkeliečių “Darbas” 
sako, kad maža pelnagrobių 
saujelė kontrolinuoja "Ameri
kos spaudą ir “kol tokia kon
trolė bus, Amerikos spauda 
nebus laisva.”

Pasakyta tvirtai ir teisingai.

dien- Zushi, Japonija. — Per 
sprogimą didžiulio ameriki
nio amunicijos sandėlio 
Ikegoj “dingo 40 iki 50 
žmo'nių,” nesakoma, kiek a- 
merikonų, o kiek japonų. 
Spėjama, kad jie užmušti. 
Sužeista vienas amerikonas 
kareivis ir keturi japonai 
darbininkai.

ITALIJOS VALDŽIA 
SIUNČIA ARMIJA 
PRIEŠ SUJUDIMUS

— 25 komunis-Paryžius.
tai Paryžiaus miesto tary
bos nariai išėjo iš miestinės 
valdybos rūmo, kuomet ta
rybos pirmininku tapo iš
rinktas Pierre de Gaulle, 
brolis reakcininko generolo 
Charles de Gaulle. Pierre 
gavo 51 balsą, komunistų 
kandidatas Raymond Bous- 
sus, 25 balsus, o socialistų 
kandidatas J. Gevanean tik
tai 8 balsus.

Komunistai nedalyvavo 
rinkimuose tarybos vice
pirmininko ir sekretoriaus. 
Boussus pareiškė, jog Pary
žiaus valdybon dabar susė
do nacių bendradarbiai ir 
diktatoriški bankininkų ir 
Amerikos gizeliai. Boussus 
sakė, jog socialistai, lygiai 
kaip ir degaullistai, yra at
stovai Jungtinių Valstijų, 
užsimaniusių “pavergt pa-

FAŠISTUKAI SUARDĖ MITINGĄ BRIDGEPORTE, CONN.; 
SUMUŠĖ KOMUNISTUS KALBĖTOJUS .

“London Daily Mirror” įdė
jo grupę paveikslų, kurie pa
rodo, kaip Graikijos fašistai 
nukapoję partizanams galvas, 
ant kuolų užmovę raiti mie.stų 
gatvėmis nešiojo ir rodė žmo
nėms !

Prie tokio fašistinio pasiuti
mo nebuvo priėję nė hitleri
niai žmogėdros savo aukščiau
sio skautėjįmo laikais.

Chicagos Draugas sako: 
“Jei šiandien gyventų socializ
mo tėvas Karolis Marksas, be 
jokios abejonės, ir jis keltų 
griežtą protesto balsą prieš 
Stalino politiką . . 
lapkr. 15 d.).
' O tas tik parodo, kad Gri
gaitis šimučiui galvą apsuko.

Daug geriau Draugo redak
toriui sekasi Marksą ir mark
sistus plūsti, negu prašyti 
Markso užtarimo prieš Stali
ną.

(D

Roma. — Išsivystė smar
kūs unijinių darbininkų iš
stojimai .prieš de Gasperi 
klerikalų valdžią ir jos glo
bojamus fašistus dar še
šiuose Italijos miestuose.— 
Spilamberto, arti Milano; 
Candeloj, Rovigoj, Miran- 
doloj ir kt. Valdžia pasiun
tė • tūkstančius kariuome
nės į Milaną prieš demons
truojančius darbininkus.

Minimuose miestuose de
monstrantai ardė fašistų 
lizdus ir apkūlė kai ku
riuos jų vadus. Valdžia ap
statė ginkluotais policinin
kais komunistų centrus. 
Taipgi pasiųsta policija 
sergėti fašistų ir klerikalų 
raštines.

Panta Arenas, Čilė.—Mi
rė Antonio Levin, 104 metų, 
o už 10 valandų po to mirė 
ir jo žmona, 103 metų.

> Bridgeport, Conn. — Fa- 
šistuojantieji veteranų va
dai sutelkė šaiką, kuri su
ardė komunistų sušauktą 
masinį susirinkimą Rako- 
czi salėje. Riksmais ir vi
sokiu Jermu jie neleido pra
dėti susirinkimo, kur buvo 
laukiama #Gerharto- Eisle- 
rio, kaip svarbiausio kalbė
tojo. t

Keli šimtai suburtų pa
daužų užpuldinėjo einan
čius į salę žmones ir spar
dė, mušė ir plytgaliais ap
mėtė išeinančius iš suardy
to mitingo.

Socialistas miesto majo-’ 
ras Jasper McLevy ir poli
cija čia pat stovėjo ir ne
stabdė . užpuolikų. Padau
žos rėkė: “Apsidirbt su 
tais ilganosiais žydais!” 
“Nulinčiuot tuos nigerius!” 
“Užmušt tą benkartą Gold- 
ringą” (miestinį komunistų 
sekretorių)!

'Užpuolikai sumušė1 Gold- 
ringą, Russo M. Wolffą ir 
kai kuriuos kitus kalbėto
jus. Wolff buvo Lincolno 
Brigados vadas karė prieš 
fašizmą Ispanijoj ir Ameri
kos armijos leitenantas 
Antrajame pasaulini a m e 
kare. /

185 Benamiai Žydai Slaptai 
Atvyko į Palestiną

Jeruzalė. — 185 žydai 
slaptai atplaukė mažu Ali
yah laivuku į Palestiną, pa
siskirstė į mažus būrelius ir 
išsislapstė nuo anglų polici
jos. Bet anglai užklupo di
desnį laivą Kadiman, ku- 
riuom 794 benamiai europi
niai žydai plaukė Palesti
non. šie tapo suimti ir per- 
gąbenti Cyprus salon, į kon
centracijos stovyklą.

Washington. — Republi- 
konų vadas senatorius Taf
tas aštriai smerkė net tokią 
silpną sąlyginę tūlų kainų 
kontrolę, kurią siūlė prez. 
Trumanas. Taftas, vienas 
republikonų kandidatų į 
prezidentus, k a 1 b ėdamas 
per radiją, sakė, kad Tru- 
mano pageidaujama kont
rolė esanti “žingsnis į visiš
kai totalitarinę (diktatoriš
ką) valstybę.”

Bet pranešama, kad re- 
publikonai senatoriai ir 
kongresmanai užgirs Tru- 
mano peršamą tuojautinę 
paramą vakarų Europai.

kurių dirbinių kainos būtų 
kontroliuojamos.

Tačiaus jis pats pripaži
no, jog pragyvenimo lėšos 
pralenkė algas. Prezidentas 
paskelbė sekamus pabran
gimus:

— Nuo 1946 m. vidurio 
iki šiol kuro kainos pakilo 
13 nuošimčių; drabužiai pa
brango 19 nuošimčių; var
totojų perkamo maisto kai
nos pakilo 40 nuošimčių. 
Bendrai visos gyvenimo lė
šos pabrango 23 nuošim
čiais. šeimininkė šiandien, 
pirkdama maistą, turi iš
leist $10 už tiek pat val
gių, kiek jinai už $7 pirk
davo pirm pusantrų metų.

PARAMA VAKARINEI 
VOKIETIJAI

Trumanas ragino kongre
są tuojau paskirti $597,000,- 
000 greitosios pagalbos vien 
tik Francijai, Italijai ir Au
strijai, ir sakė:

“Neužilgo aš duosiu kon
gresui savo patarimus ilga- 
jai programai dėl Europos 
atsigriebimo — kaip galėtų 
sėkmingiausiai bendradar
biauti 16 (vakarinės) Euro
pos šalių, vakarinė Vokieti
ja ir Jungtines Valstijos.”

Čia prezidentas užreiškė: 
“Mes negalime leisti ir ne
leisime vienai šaliai” (So
vietų Sąjungai) užkirsti ke
lią Amerikos planams, sie
kiantiems pastatyt vakari
nę Europą ant kojų.
Ar žmonės Perdaug Turi 

Pinigų?
Prezidentas, ' ragindamas 

suvaldyt infliaciją ir gelbėt 
vakarinę Europą, sakė, kad 
vartotojai turi “daug pini
gų”, todėl įvarą tokias auk
štas kainas. Čia jau jis pa
siūlė apribot daiktų pirki
mus išmokesciais ir bankų

paskolas tokiems pirki
niams. Trumanas sakė:

— Amerikiečiai 1945 m. 
buvo tiems pirkiniams įsis
kolinę 6 bilionus ir 500 mi- 
lionų dolerių, o dabar tos 
skolos - išmokesčiai siekia 
jau daugiau, kaip 11 bilionų 
dolerių.

(Klausimas: Jeigu žmo- ’ 
nės turi perdaug pinigų, 
tai kam jie vis giliau įsi
skolina, pirkdami daiktus 
išmokesciais?)

Trumanas taipgi siūlė pa
ilginti ir sustiprinti rendų 
kontrolę, kuri išsibaigia 
1948 m. kovo 1 d.

Prašydamas iš kongreso 
sau teisės kontroliuot tūlų 
daiktų kainas, tačiau, prezi
dentas iš tikrųjų nežadėjo 
jas kontroliuoti, kaip mato
me iš sekamų jo žodžių:

“Kur žmones savanoriai 
padarys, kas reikia, tai val
džiai nereikės pavartot sa
vo galią. Bet jeigu valdžia 
turės tą galią, tai šis fak
tas savaime darys išganin
gą veikmę.”

Spalių 16 d. šiemet prez. 
Trumanas smerkė bet kokią , 
kainų kontrolę. Tada jis sa
kė, kad kainų tvarkymas 
tai.esą “policinės valstybės” 
ūkis. O dabar jis prašo sau 
kontrolės teisės, kurią var
totų ar nevartotų, pagal sa
vo nuožiūrą.

Gegužės 8 d. šiemet pre
zidentas tvirtino, kad jo 
valdžia paėmus infliacijai 
už ragų, o dabar jis pripa
žįsta, jog infliacija paspru
ko jam iš rankų ir taip 
siaučia, kad gręsia pačiam 
Marshallo planui prieš ko
munizmą.

7,000,000 Veteranų 
Ėmė Nedarbo Pensiją

Washington.— Jau dau
giau kaip pusė 14,450,000 
pastarojo karo veteranų 
gavo pensijas iš Veteranų 
Administracijos, kaipo be
darbiai. Pusei miliono tų 
veteranų , jau išsibaigė be- 
darbiškos pensijos. Viso 
veteranams išmokėta $2,- 
200,000,000 tokių pensijų. 
Be to, 1,100,000 veteranų 
prašė valdinių paskolų.

REKORDINIAI KORPO
RACIJŲ PLANAI

Washington. — Didžio
sios korporacijos „ šiemet 
gauna rekordiniai aukštus 
pelnus, taip kad joms per 
12 mėnesių teks 17 bilionų 
dolerių grynų pelnų.

CHINŲ KOMUNISTAI 
SUČIUPO DAUG 
Č1ANG0 ĮRENGIMŲ

STREIKAS UŽDARĖ VI
SUS VIDURŽEMINIUS 
FRANCUOS UOSTUS

Paryžius, lapkr. 18. Lai- 
vakrov. ir marininkų strei
kai uždarė jau visus Fran
ci jos uostus Vidu išeminė
je Jūroje.

Nanking, Chinija.— Chi- 
nų komunistai, atimdami iš 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
Šihkiačwangą, pagrobė 46 
traukinių garvežius, 72 ke
leivinius vagonus, 702 pre
kinius vagonus ir 142 auto
mobilius ir trokus, kaip pri
pažįsta Čiango valdžia. Be 
to, komunistai sučiupo dik- 
čiai ginklų ir amunicijos. 
Šihkiačwang yra svarbus 
miestas,ir geležinkelių maz
gas, x viduriniai - rytinėje 
Chinijoje. Dabar komunis
tai grumiasi link Paotingo 
ir Taiyuano.

Londono Policija Gynė Fa
šistų Prakalbas

London. — Policija buo
žėmis daužė minią žmonių, 
demonstruojančių prieš Os- 
waldo Moseley’o, anglų fa
šistų vado, prakalbas.

čechoslovakijoj suimti 36 
tariami kitų kraštų šnipai.

Paryžius. — Sustreikavo 
žymi dalis malūnų darbi
ninkų.

Amerikonai Komanduos
Graikų Monarchistus

Washington. — Ameriko
nai oficieriai tapo prijung
ti kaip “patarėjai” prie vi
sų Graikijos monarchistų 
armijos junginių, tiesiogi
niai kariaujančių prieš 
partizanus. Aišku, jog ame
rikonai bus ne tik patarėjai, 
bet komandieriai.

VIRTUVĖS SPROGIMAS 
UŽMUŠĖ PENKIS

Nampa, Idaho. — Geso 
sprogimas chiniškos val
gyklos virtuvėje sunaikino 
valgyklą ir gretimą saliūną, 
užmušė 5 žmones ir sužeidė 
50.

ORAS.—Būsią apsiniaukę.
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Paskutiniai Nurodymai 
Apie Festivalį

J <

Socialistai Apie Savo Internacionalą
Belgijos mieste Antwerpe lapkričio 28 dieną įvyks 

dar viena tarptautinė socialistų konferencija. ONA ži
nių agentūros korespondentas Yapou iš Londono rašo, 
kad šioje konferencijoje tikimasi šturmingų sesijų. So
cialistai esą aiškiai ir griežtai pasidalinę į du sparnu. 
Dešinieji, kuriems vadovauja belgas Brouckere, reika
lauja, kad tuojau būtų atsteigtas socialistų internaciona
las. Bet kairieji socialistai priešinasi tokiam žygiui. Jų 
pryšakyje stovįs anglas prof. Harold J. Laski.

Prieš atsteigimą socialistų internacionalo vyriausias 
argumentas esąs paremtas tuox kad visam socialistų są
jūdžiui reikėtų griežtai pasidalinti ir suskilti. Atgaivin
tas Antrasis arba sukurtas Trečiasis socialistų interna
cionalas turėtų savo programoje, kaip ir pirmiau, pir
moje vietoje kovą prieš komunistus. Jis ir vėl taptų, tuo 
būdu, vyriausiu darbininkų klasės skaldytoju ir ruošėju 
dirvos fašizmo prisikėlimui. Taip buvo prieš Antrąjį Pa
saulinį Karą ir kairieji socialistai priešingi pakartojimui 
tos tragiškos istorijos. ,

Rytinės Europos socialistinės partijos labai gražiai 
bendradarbiauja su komunistais. Lenkijos, Vengrijos, 
Bulgarijos, Rumunijos socialistai yra sudarę su komunis
tais koalicines valdžias. Jeigu socialistų internacionalas 

‘nutartų paskelbti karą komunistams, aišku, sako, kad tų 
šalių socialistai negalėtų prisidėti ir turėtų paskelbti ko
vą tokiam internacionalui. Tuo būdu, vietoje sustiprinti 
socialistinį judėjimą Europoje, jam suduotų labai skaudų 
smūgį.

Tai toki argumentai iš kairės. Iš dešinės argu
mentai mums jau daug sykių yra girdėti ir puikiai žino
mi. Schumacher, Blum, Ramadier, Brouckere negali pa
kęsti bile kokio susikalbėjimo tarpe komunistų ir socia
listų. Jie geriau Vokietijoje sutiko eiti -išvien su Hinden- 
burgu ir tuomi praskinti kelią Hitleriui, negu su 
komunistais. Dabar jie Francūzijoje geriau darys* viską, 
kad paruošti dirvą gen. de Gaulle diktatūrai, negu su
daryti su komunistais koalicinę valdžią ir apsaugoti 
Francūziją nuo degaulistinio fašizmo. Tas pats Belgijoje, 
tas pats Vokietijoje.

Todėl Antwerpo konferencija ir žada būti audringa. 
Kuri pusė laimės, tik pati konferencija parodys ir tai la
bai daug reikš* darbo žmonių tolimesnėms tarptautinėms 
kovoms. .

Kongresas Posėdžiauja
Pirmadienį prasidėjo speciališkoji Jungtinių Valsti

jų Kongreso sesija. Ją sušaukė prezidentas Trumanas iš
sprendimui dviejų svarbių klausimų. Pirmoje vietoje jis 
padėjo klausimą suteikimo vakarų Europai, ypatingai 
Italijai ir Francūzijai, greitos ekonominės ir finansinės 
paramos. Jis teigia, kad tose šalyse komunistai paimsią 
viršų, jeigu dabartinės jų vyriausybės negausiančios 
greitos ir labai stambios finansinės paramos. Joms rei
kią mažiausia po tris šimtus milijonų dolerių. Ši suma, 
sako, neįeis į Marshall Planą, kurį Kongresas svarstys 
tiktai sausio mėnesį reguliarioje sesijoje.

Antroje vietoje pastatytas kainų ir infliacijos kont
rolės reikalas. Tačiau daug kas mano ir teigia, kad šio 
naminio reikalo Kongresas neturės laiko apsvarstyti. Re- 
publikonai sako, kad tai puikiai žino pats prezidentas, 
bet jis įdėjo šį klausimą į specialės sesijos dienotvarkę 
tik tam, kad pasigerinti Amerikos žmonėms ir laimėti 
juos savo kandidatūrai 1948 metais.

Kas liečia suteikimą Vakarų Europai greitų finansi
nių paskolų, tai didelio pasidalinimo tarpe republikonų ir 
demokratų nesimato. Skirtingų nuomonių esame girdė
ję tiktai dėl tų paskolų kiekio. Republikoriai sako, kad 
pats Marshall Planas yra keliais bilijonais dolerių per 
didelis. Tik dėl to, kiek galima spėti, ir bus Kongrese 

< diskusijų.
Tuo tarpu visiškai* pamirštamas dar vienas svarbus 

reikalas, tai Amerikos žmonėms taksų naštos palengvini
mas. Pavasarį dalis republikonų apie tai smarkiai kal
bėjo, bet dabar ir jie labai aptilo. Prezidentas Trumanas 
tvirtina, kad apie jokį taksų sumažinimą negali būti nė 
kalbos, kuomet tokių milžiniškų sumų reikės Marshall 
Plano pravedimui.

Tai štai ir turime tokią padėtį, jog jau treti metai po 
karo, o tebemokaųie karo metu į padanges iškeltus tak
sus.* Dar net pradeda pasigirsti balsų, kad taksai turės 
būti pakelti, jeigu vyriausybė ir Kongresas užsispirs bili
jonais dolerių palaikyti reakcinius režimus ne tik Euro
poje, bet ir, Azijoje. Čiang Kai-šekas jau turi užtikrini
mą, kad jis ir vėl gaus trijų šimtų milijonų dolerių pasko
lą. Jis irgi neišsilaikys galioje^, jeigu jo režimo doleriais 
ir ginklais nepalaikys mūsų vyriausybė.

Amerikoje didis' sujudi
mas pravedimui Marshallo 
Plano. Prezidentas Truma
nas sušaukė specialę Kong
reso sesiją tam reikalui. 
Siūlo dar šiemet duoti 
$597,000,000 Austrijai, Ita
lijai ir Frakcijai pagalbos, 
kas proporcionaliai išeina 
po $15 ant kiekvieno Ame
rikos taksus mokančio pi
liečio. Chinijai siūlo tuojau 
pagalbos $60,000,000.

Pagal Marshallo Planą, 
į keturis metus siūlo išleisti 
$20,000,000,000, kas propor
cionaliai reikalaus iš kiek
vieno Jungtinių Valstijų pi
liečio sumokėti po $500 tak
sų to plano pravedimui.

Republikonai Taftas ir 
Vandenbergas, n o rėdami 
pasidaryti politinio kapita
lo būsimiems rinkimams, 
jau kalba prieš , “Dark 
Horse” planą.

Septyni Amerikos prųtes- 
tonų kunigai, kurie lankėsi 
Jugoslavijoje, išleido parei
škimą, kad ten religija yra 
pagerbta, niekas dėl religi
jos įsitikinimų nėra perse
kiojamas.

Mr. James Byrnes sakė 
kalbas, laikė su spaudos at
stovais pasitarimus ir rei
kalauja laikytis “kietos po
litikos” linkui Tarybų Są
jungos — daryti be jos tai
ką su Vokietija ir Japoni
ja. Anglijos parlamento na
rys Denis N. Pritt, besilan
kydamas Amerikoje, parei
škė, kad “kieta politika” y- 
ra žalinga ir taikos pasau
liui neduos. Jis sakė, kad 
tie “blofai” buvo ir bus 
“blofai”, kad jų pagalba Ta
rybų Sąjungą negalima nu
gąsdinti.

Mr. I. F. Stone, dienraš
tyje “P. M.” sako, kad rei
kia tarpe Sovietų ir Ameri
kos susitarimo, kad laikas 
baigti gąsdinti atominėmis 
bombomis.

Iš Washingtono praneša, 
kad Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos prekyba 
labai nupuolė. Du metai at
gal Sovietai į mėnesį Ame
rikoje pirko proporcionaliai 
po $35,000,000 vertės reik
menų, o dabar jau tik $4,- 
000,000 vertės. Sako, kad 
Amerikos prekybos virši
ninkai daro prekybai kliū
čių. Jie stato klausimus: 
Kam Sovietams tos medžia
gos reikalingos? Kaip jos 
bus sunaudotos? Sovietai 
rokuoja tokius kvotimus 
pažeminimu ir a t s is a k o 
pirkti. Tas neišvengiamai 
didins Amerikoje nedarbą.

Komunistų Partijos va
dai W. Z. Fosteris ir E. De
nnis reikalauja suvaldyti 

. puolimus ant komunistų, 
demokratų ir Roosevelto 
šalininkų. New Yorko mies
te mirė miesto tarybos na
rys Peter V. Cacchione, iš
rinktas buvo ant komunistų 
tikieto.

Anglija sako padarys 
“malonę”, kad priims 30,000 
bėglių iš Vokietijos. Ji pri
ims todėl, kad jai reikia 
pigių rankų. Įvedė bul
vių racionavimą: nei vie
nas pirkikas negali gauti 
daugiau, kaip 3 svarus bul
vių į savaitę. Maisto- padė
tis yra baisi. Bulvės nebuvo 
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PCA Programa Kongresui
Progressive Citizens of America patiekė savo pasiū

lymus Kongreso specialei sesijai. Tie pasiūlymąi yra 
•rimti ir praktiški. Kas liečia teikimą finansinės ir eko
nominės pagalbos užsieniui, PCA sako:

Pirmas, toji pagalba turi eiti per Jungtinių Tautų 
organizaciją.

Antras, toji pagalba turi būti teikiama tiek rytinės, 
tiek vakarinės Europos šalims.

Trečias, daugiausia pagalbos turi eiti toms šalims, 
kurios daugiausia nukentėjo pereitam kare.'

Ketvirtas, pagalba turi būti Teikiama be jokių poli
tinių sąlygų, pagalba gaunančios šalys neturi patekti 
Amerikos ekonominei priklausomybei.

Naminiais reikalais, PCA reikalauja,, kad Kongre
sas tuojau sugrąžintų efektingą kainų kontrolę.

Mums atrodo, kad ši PCA programa yra protinga ir 
praktiška. Ją Kongresas turėtų rimtai apsvarstyti ir pri
imti.

racionuojamos nei karo 
laiku.

Brazilijoje atidengta gan 
platūs aliejaus laukai. Vie
tomis,jie- yra taip turtingi, 
kaip Texas valstijoje. Tuo- 
jau susidarė žibalo kompa
nija, kurioj Wall Stryto im
perialistai jau turi 80 nuoš. 
akcijų. Reiškia, žibalo šal
tiniai' bus Amerikos Stand
ard Oil Co. rankose.

Bulgarijoje užduotas.re
akcijai smūgis. Keturiolika 
buvusių parlamento narių, 
šalininkų pakarto jo Nikolo 
Petkovo, pasmerkė buvusį 
vadą, kaipo šalies išdaviką 
ir pasižadėjo nuoširdžiai 
dirbti savo šalies gerovei.

Į Bulgariją atvyko Jung
tinių Valstijų .Valstijų nau
jas atstovas Mr. Donald R. 
Heath, o Bulgarija savo at
stovu į Washingtoną pa
skyrė Dr. N. Mevorahą.

čechoslovakijoje gan gra
žiai liaudis dirbo šalies ge
rovei. Bet vėlesniu laiku 
tarpe slovakų atsirado to
kių, kurie, užsienio reakci
ninkų padrąsinti, kenkia 
vienybei. Parlamentas įga- 
liavo premjerą K. Gottwal- 
dą perorganizuoti Slovaki
joje valdžią.

Chinijoje Liaudies. Demo
kratinė Armija (komunis
tų) kirto skaudžių smūgių 
generolo Chiang Kai-sheko 
armijai. Ne vien Mandžuri- 
joje komunistai laimi, bet 
Hopeh provincijoje ir visai 
arti Nankingo ir Shangha- 
jaus.

Dabar paaiškėjo, kad pe
reitą pavasarį Liaudies De
mokratinė Armija vien 
Mandžurijoje suėmė 4,000 
patrankų, virš 4,000 kulka- 
svaidžių, 113,732 šautuvų ir 
daug amunicijos. Ginklai 
buvo Amerikos išdirbystės 
ir jais buvo apginkluota 
Chiang Kai-sheko armija.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė ruošiasi suteikti 
generolo Chiang Kai-sheko 
valdžiai $300,000,000 vertės 
pagalbos, kaip rašo iš Wa
shingtono Mr. C. P. Trus
sell.

Graikijoje fašistai pasi
rodė lygiais hitlerininkams. 
Anglijoje dienraštis Daily 
Mirror per visą puslapį įtal
pino paveikslų ir aprašymų, 
kaip Graikijos valdžios rai
teliai demonstravo mieste 
nešini už plaukų nupjautas 
partizanų galvas.

Anglų dienraštis rašo: 
“Štai Gestapo metodai... Ką 
mes, anglai, darome Grai
kijoje?” Ir dienraštis rei
kalauja tuojau atšaukti iš 
Graikijos anglų armiją. ’

Italijoj. socialistai, komu
nistai’ 'ir demokratai smer
kė Jungtinių Valstijų poli
tiką. Socialistas Signor Ne- 
nni sakė: “Tik pasiutėliai ir 
kriminalistai gali galvo.ti a- 
pie ižoliaciją Sovietų Sąjun
gos.” Komunistų vadas S. 
Togliatti sakė, kad' taikos 
šalininkų yra daugiau, kaip 
naujo karo. Jeigu imperia
listai uždegs naują karą, tai 
•jie patys jame ir supleškės.

- Romoje klerikai, su pa
galba kitų partijų, išrinko 
savo žmogų miesto majoru. 
Reakcininkai susiorganiza

Irane (Persijoje) Ameri
kos firmos B. M. Heede, 
Ine., iš New Yorko prezi
dentas Mr. B. M. Heede ir 
Johnson Automatics, Inc., 
atstovas iš Bostono susitarė 
steigti fabrikus, kur bus 
gaminami Irano armijai 
ginklai. ,

Jugoslavijos vyriausybė 
išvijo iš savo šalies Arthur 
M. Brandelį, New York 
Timeso korespondentą. Ap
kaltino jį neteisingų žinių 
perdavime ir Jugoslavijos 
liaudies šmeižime. Tas dar 
kartą parodo, kam tarnau
ja komercinės spaudos at
stovai.

Japonijoje jau yra dide
lis skaičius bedarbių. Mr. L. 
Parrott rašo, kad visur pil
na darbininkų, j ieškančių 
darbo. Tuo pat kartu gene
rolo MacArthuro atstovai 
reikalauja, kad Sovietai 
greičiau paliuosuotų visus 
japonus karo belaisvius, ku
rių dabar į mėnesį paliuo- 
suoja po 30,000. Atrodo, kad 
gen. MacArthuras nori ma
tyti dar daugiau bedarbių.

Lenkijoje iškilmingai bu
vo atžymėta Rusijos revo
liucijos 30 metų7 sukaktis. 
Lenkijos liaudis ir vyriau
sybė reiškė dėkingumo SS
SR už išlaisvinimą iš po 
hitlerinipkų jungo ir atga-, 
virną Lenkijos teritorijų iš 
po Vokietijos.

Iš Lenkijos paspruko po
nas S. Mikolaičikas. Jis yra 
Anglijoje. Aišku, kad jam 
gelbėjo diplomatai. Trys jo 
šalininkai bebėgant suimti. 
Jie žada iškelti faktus, kas 
finansavo ir rūpinosi Miko- 
laičiko anti-lenkiška veikla 
ir jo pabėgimu.

Lenkijos vyriausybė į- 
spėjo kunigiją, kad liautų
si naudojus bažnyčią veiklai 
prieš liaudies reikalus, prie
šingai vyriausybė bus pri
versta suvaldyti vyskupus 
ir kunigus.

Filipinų Salos. Filipinų 
valdonas Manuel Roxas į- 
sakė šimtus žmonių areš
tuoti. Mat, šalyje eina vals
tiečių - partizanų karas 
prieš feodalų (dvarponių) 
viešpatavimą. Cavite pro
vincijoje įvestas karo sto
vis.

Filipinų salos buvo Jungt. 
Valstijų kolonija. Pora me
tų atgal joms neva suteik
ta “nepriklausomybė”, bet 
Amerikos armija ir laivy
nas ten turi bazes, laiko l *
ginkluotas jėgas, o Wall 
Stryto kapitalistai turi 
svarbiausias įmones savo 
rankose. Filipinų salos už
ima 115,600 ketvirtainių 
.mylių ir turi apie 16,000,000 
gyventojų.^ >

Rumunijoje parlamentas 
187 balsais prieš 5 pareiškė 
nepasitikėjimą užsienio mi
nistrui Geofgui Tatarescu’i. 
Pasirodė,' kad jis Anglijos 
ir kitiems užsienio imperia
listams per davinį j o įvairius 
svarbius dokumentus. Tata- 
ęescu pavarytas iš ministro 
vietos ir tą vietą užėmė 
veikli komunistė Ana Pau- 
ker.

Dr. Juliu Maniu nuteis
tas, iki gyvos galvos kalėji- 
man, nes jis dirbo ranka 
rankon su užsienio imperia
listais nuvertimui liaudies 
valdžios. Bet jį tas negąs
dina, nes jau yra 75 metų 
-amžiaus. Kartu su juomi 
nuteista ir eilė jo sėbrų.

Siamo . valstybėje įvyko 
karinis perversmas. Armi
ja priešakyje su generolu 
Luang Pibul Songgram, bu-

vusiu Japonijos imperialis
tų pastumdėliu paėmė galią 
j savo rankas.

Siamo (Thailando) vals
tybė yra į pietus nuo Chi- 
nijos. šalimai Franci jos In- 
do^Chinos. Ji užima 200,- 
148 ketvirtaines mylias ir 
turi apie 16,000,000 gyven
tojų. Siamas neva “nepri
klausoma” valstybė, bet tik
rumoje .yra Anglijos ko
mandoje. Galimas daiktas, 
kad ir “revoliucija” įvyko 
su anglų žinia ir pritarimu. 
Atrodo, kad britai nori pa
kišti koją Amerikos bizniui.

Turkiją baigia suėsti jos 
pačios armija. New York 
Times specialis korespon
dentas rašo, kad, nepaisant 
Amerikos pagalbos, Turki
jos ekonominė padėtis yra 
baisi. Daugiau, kaip pusę 
valstybės įplaukų išleidžia 
karo prisirengimam. Keliai, 
prieplaukos, susisiekimas y- 
ra baisioje padėtyje. Vis 
vyriausias susisiekimas, tai 
mediniai ratai (nupjauti 
rytuliai nuo storų medžių).

Pagal Trumano Planą į 
Turkijos karinius prisiren
gimus Amerika įdėjo: $20,- 
000,000 į lėktuvų motorų 
gamybos‘fabriką, o likusius 
$80,000,000 į prieplaukas, 
tiltų statybą ir kitus kari
nius prisirengimus'. Bet tas 
neišgelbėja Turkijos liaudį 
nuo t baisios karo naštos. 
Turkija turi apie 16,000,- 
000 gyventojų, gi jos armija 
viršija 1,000,000 vyrų.

Vengrija išvijo iš savo ša
lies Mr. Jack Guinn, Asso
ciated Press korespondentą, 
kaltindama, kad jis “šnipi
nėjo ir gelbėjo slaptai išva
žiuoti į užsienį kriminalis
tams”.

Iš Vengrijos pabėgo Zol-

Rytinių Valstijų Meno Festivalis jau tik už k*ampo. 
Atsižvelgiant į didelį skaičiuojame užsiregistravusių pil
dyti programas dalyvių, būtų sunkoka kiekvieną jų as
meniškai pasiekti. Taigi, mes norime per laikraštį pa
siekti visus dalyvius kartų.

Dalyviai prašomi laikytis šių Nurodymų, kad paleng
vinti rengimo komitetui sklandžiai tvarkyti Festivalio 
eigą: *

1. Visi dalyviai, atvažiavę į Festivalį, prašomi pir
miausiai užsiregistruoti Labor Lyceum salėje, 949 Wil
loughby Avenue, Brooklyn, N. Y. Festivaly dalyvaujan
tieji grupėmis, prašomi užsiregistruoti kiekvienas gru
pės narys atskirai. Kiekvienas Festivalio programoj da
lyvis, užsiregistruodamas gaus veltui dalyvi? Festivalio 
bilietą. Dalyviai prašomi visada tuos bilietus su savimi 
turėti. Be bilieto nebus nei7vienas įleidžiama į bilę Fes
tivalio programą.

2. Registracijos vieta bus Labor Lyceum salėje 949 
Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y. čia taipgi bus. su
teikiama ir platesnės apie Festivalį informacijos. Ir bus 
čia pat laikoma Festivalio programos per tris dienas. 
Paskutines Festivalio dienos programa bus Schwaben 
Hall, 474 Knickerbocker Avenue, Brooklyn, N. Y.

3. Vienatinis viso Festivalio susirinkimas bus laiko
ma Piccadilly^ viešbutyje, 227 W. 45th Strėet, netoli nuo 
Times Square, New Yorke. Prasidės šeštadienį per pie
tus. Visi nariai prašomi susirinkime dalyvauti. Susirin
kimas bus taip' trumpas, kaip jis bus gąjima tokiu pa
daryti. Bet jis bus labai svarbus, nes visas rytinių vals
tijų meninis ateityje veikimas* priklausys nuo šio susi
rinkimo.

4. Kiekvienas pavienis dalyvis ar grupė duos tik 
po du muzikos ar dainos numerius. Nebus daugiau pa
kartojimų (encores) dėl to, kad yra daug dalyvių, o lai
ko visiems tinkamai pasirodyti—maža. Norint progra
mą tiksliai vesti, kiekvienas pavienis dalyvis ar grupė 
prašomi pasiteirauti apie jiems skirtą laiką pildymui 
programos. Ir kiekvienas pavienis ar grupė programose 
dalyvių’ prašomi būti pasirengę išėjimui ant estrados 
ne vėliau kaip bent dviem numeriais prieš jų pačių pa
sirodymą.

5. Penktadienį ir šeštadienį dėl dalyvių bus paga
minti užkandžiai. Tie užkandžiai bus duodama pasibai
gus tų vakarų programoms.

6. Visi atvykstantieji—grupės ir pavieniai— prašo
mi atsiųsti iš anksto savo pranešimus apie laiką, kuriuo 
jie tikisi pribūti, kad būtų galima pasiųsti ką nors' juos 
stotyje pasitikti. '

7. Paskutinis rengimo komiteto prašymas yra, kad 
visi kiek galint su juo kooperuotų. Visi bendrai dirbdami, 
pies šį Festivalį padarysime tokiu, kurį mes ilgai galėsi
me maloniai prisiminti.

Festivalio Rengimo Komitetas.

tan Pfeiffer, atkaklus liau
dies priešas. Komercinė 
spauda skelbė, kad į Austri
ją pabėgo ištisa vengrų ka
reivių kiiopa priešakyje su 
oficieriumi, bet vėliau sakė, 
kad “kuopa” virto į du ka
reiviu.

Vokietijoj, Berlyne, buvo 
minima 30-mt metų revoliu
cijos sukaktis Rusijoje. 
Maršalas V. Sokolovskis, 
Sovietų Armijos vadas, tu
rėjo virš L000 svečių. Saky
tos optimistinės kalbos.

Amerikos generolas L. I). 
Clay kvietė anglus dėtis 
prie bendros prieš-komunis- 
tus propagandos. Anglijos 
komąndierįai atsisakė, pa- 
reikšdami: “Atakos prieš 
komunistus būtų neatidali
namos nuo atakų prieš So
vietų Sąjungą.”

Vokiečių menševikų va
das Dr. Kurt Schumacher 
stoja už Vokietijos padali
nimą? į mažas valstybėles, 
tai yra, už tai, ko nori Ang
lijos ir Amerikos reakcinin
kai. Aišku, kad tas Vokieti
joje žmonių tarpe neras 
pritarimo.

Sovietų Sąjungoje proga 
30-ties metų revoliucijos 
Molotovas pareiškė, kad 
atominės bombos slaptybė 
jau pasibaigusi. Sovietų Ar
mijos vadas maršalas N. 
Bulganinas įsake armijai 
būti pasirengusiai, nes yra 
pasaulyje reakcininkų, ku
rie nori karo prieš Sovietus. 
“Pravda” rašo, kad naujo 
karo nori tie, kurie mato 
kapitalistinei tvarkai artė
jančią mirtį. Reakcininkų 
pastangos dar daugiau 
greitina kapitalizmo susmu
kimą. Maskvoje ir kituose 
miestuose įvyko miiltariniai 
paradai.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 

da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir- apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

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

ANYTA IR MARTI Profits, after taxes, of 5 Food Chain Stores Rochesterietės Tapo Lietuvių
(Feljetonas)
Artikulas

Po nepasekmingų militari- 
nių veiksmų, kuriais Anyta ti
kėjosi Marčią nutrenkti pek- 

< los dugnan, Marti atsistojo 
' Anytos gerklėje nenuryjamu

- kaulu. Kur tik Anyta kreipia 
žingsnį, visur mato Marčią, iš
didžią, nepalaužtą, kaišiojan
čią jai liežuvį. Netekus dvie
jų mylimiausių, ištikimiausių 
ir tvirčiausių izmų, ant kurių 
rėmėsi Anytos ateities tvirty
be, jos dvaras pasidarė bažny
čia be Dievo, be kunigo ir be 
šventųjų. Nei prie ko mels
tis, nei kam nuodėmes išpa
žinti, nei pas ką užtarimo 
maldauti!

Prasidėjo šaltos, niūrios, iš 
visų pusių tamsa apgaubtos 
beviltės dienos, šitiem Any- 
tos smūtkam susidarė labai 

j stiprios priežastys. Praloštas 
vyriausias trupas. Karo pa
sekmės už Anytos papildytą 
smertelną grieką, atėmė jai 
nepriklausomybę nuo Mar
čios! Dabar Anyta jaučiasi 
kaip varna pakirptais spar
nais. Savarankis Anytos vei
kimas visasvietitie plotme pa
sidarė negalimu, 

i 
šita aplinkybė Anytos una- 

rą numušė iki tarnaitės laips
nio. Tai baisus pažeminimas, 
dėlei kurio ir saulė nešviečia, 
ir ugnis šilumos neduoda, ir 
nesuprantami vėjai palocių 
stogus drasko. O kas blogiau
sia, tai kad Anytai atrodo,

# kad dabar ir jos piemenys su
► piemenėmis daug durnesni pa

liko, ne kaip buvo prieš karą. 
O čia kaip tik reikalingas pie
menų ir piemenių budrumas ir 
apsukrumas, kad • Marčios 
“agentai” jų neapkirstų, da
rant sutartis pasauliniais rei
kalais.

Jei pirmiau Anyta matė 
reikalą pašalinti Marčią iš 
gyvenimo, tai dabar, jos sava- 

“rankiam veikimui netekus 
prasmės pasaulinėje plotmė
je, šis reikalas šimteriopai 
padidėjo. Bet kaip tą atlikti, 
tai nei pas Dievą, nei pas šė
toną patarimo nesiteirauk, nes 
ir jiedu nežino. Jeigu eiti į 
dvikovą su šluotom išsikapo
ti • akis, tai taip tikrai, kaip 

4 saulė šviečia, Anyta iš tos dvi-
• kovos išeitų akla, nes Marti 

šluotą taip mitriai vartoja, 
kaip gabiausias muzikantas 
smičiolą.

Bet nežiūrint visų painiavų, 
sunkumų ir netikrumų pasi- 
mojimojimų žygiuose, Anytai 
tupėti palėpėje, kaip pelėdai, 
laukiant nežinomo likimo, bū
tu savižudvstė. Negalėjimas 
nuginčyti fakto, kad Anyta 
jau nėra vienintelė visasvieti- 
nė gaspadinė, kad visais rei
kalais priversta tartis su Mar
čia pusė ant pusės, Anytą va
ro į pasiutimą ir verčia grieb
tis kraštutiniausių priemonių.

f* Anyta sušaukė savo pieme
nis ir piemenes ir mirtinos 
baimės jaudinamu tonu pa
darė sekantį pranešimą: “Mū-

I sų padėtis desperatiška! Po 
Marčios galybės įtekme, kai- 
riaspamiškumas reiškiasi viso
se mūsų įstaigose ir net mano 
virtuvėje. Neginčijamai per
sitikrinau, kad jau ir lėkščių, 
puodų ir skauradų kairiosios 
pusės praaugusios dešiniąsias 
puses ir\jau gerokai parau
donavusios. Jei mes nesuge
bėsime prašalinti Marčios iš 
gyvenimo, tai mums galas taip 
užtikrintas, kaip šventos at
minties mūsų žuvusiem iz- 
mam. Mūsų išsigelbėjimui 
nuo negarbingo likimo, iš jūsų 
tarpo mano ištikimi piemenys 

™ ir piemenės, turi atsirasti 
toks talentingas genijus, ku-
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ris sugebės surasti priemonę 
Marčios palaidojimui, kad ir 
po visapasauliniais griuvėsiais. 
Tokį genijų apdovanosiu di
džiausiais turtais, o dėlei una- 
ro paaukštinsiu piemeniu ant 
piemenų. Bet jeigu iš jūsų nei 
vieno tokio genijaus neatsiras, 
tai būkit tikri, kaip aš Kapi
talą myliu, jus visusmugrūsiu 
peklos dugnan pirmiau, negu 
aš pati tenai keliausiu.”

Piemenys ir piemenės, pri
grasinti savo gaspadinės, grie
bėsi išbandyt savo “genijus,” 
ir kiekvienas pagal savo pa-, 
šaukimą pasidalino pareigo
mis. Vieni leidosi į užsienius 
sužinoti, iš kur vėjai pučia, 
koki žmonių atsinešimai linkui 
Marčios idėjų, kur būtų tinka
miausios vietos paslėpti spąs
tus, Marčios pagavimui, kur 
tinkamiausia vieta pradėjimui 
pasaulinio gaisro ir kitokiem 
“demokratiniam” žygiam pra
vesti. Kiti ėręėsi populiari- 
zuoti atominę bombą, kaipo 
nepavaduojamą priemonę gel
bėjimui vakarų civilizacijos ir 
išlaikymui Anytos demokrati
jos, garantuojančios ponam 
laisvę ir neliečiamybę. Kiti 
griebėsi daužyti lėkštes, puo
dus ir skauradas, pas kuriuos 
patėmijo kairiasparniškumą ir 
raudonėjimą. Dar kiti per iš
verstų rankovių žiūronus pra
dėjo žvalgytis anapus geleži
nės uždangos, kas dedasi Mar
čios teritorijose. Paskutinei 
piemenų ir piemenių rūšiai, 
kuri susideda iš daktarų ir 
akušerkų, teko garbė rūpintis 
Anytos sveikata, kad dėlei di
delių išgąsčių ir staigių sukrė
timų neprarastų veislingumo.

Pirmutiniai raportai Anytą 
pasiekė užsieniuose eksperi
mentuojančių. ekspedicijų, nuo 
kurių ji pasišiaušėjo, kaip ka
tė netikėtai sutikus šunį. Vi
sur reiškiasi neapsakomos ir 
neprašomos baisybės ir nie
kam neįsivaizduojami stebu
klai: varlės su ragais, o avys 
su sparnais, akmenys plaukia 
viršum vandens, kaip žąsys, o 
popieriniai doleriai skęsta, 
kaip švinas, žvirbliai vištas 
drasko, o vanagai varpukus 
peri! Kaimietės moterys val
diškas vietas užima, o minyš- 
kos kiaules šeria. Ponia De- 
vėnienė automobiliuje jaučiais 
važinėja, o mužikai ponais 
pūdymus aria. Kaimiečiai mo
kyklas lanko, o kunigai mal
kas skaldo!

Nežiūrint visų šitų “baisių 
kriminalysčių,” Anytos pieme
nys Dievo rūstybės tačiau nie
kur negalėjo pastebėti nė su 
vėliausio išradimo jautriau
siais radaro prietaisais, šito 
pasekmėje, Marčios idėjos su 
kiekviena diena užkariauja 
naujas pozicijas, prasiskverk
damos visose gyvenimo srity
se, kaip saulės spindulių švie
sa.

Po gilaus apmąstymo, Any
tos piemenys priėjo išvados, 
kad jeigu šitas procesas nebus 
sulaikytas, tai vakarų civiliza
cija pasiliks kaip višta vana
go apdraskyta. Radus tokią 
padėtį, visiems išgaravo mintis 
apie greitą Marčios pagavimą. 
Dabar pirmutiniu reikalu pa
sidarė suradimas priemonių 
užtvėrimui kelių Marčios idė
jom, kad nesiveržtų į Anytos 
valdomas teritorijas. Kad 
darbas nebūtų gaudymu vėjo 
kiauru maišu, tai būtinas rei
kalas sužinoti, kaip, iš kur ir 
kokiais keliais ir kanalais 
“pikta” sėkla prasiveržia į, 
Anytos valdomas teritorijas.

Po didelių pastangų, po 
įtempto tyrinėjimo, ž vai gynio
si, šnipinėjimo ir uostinėjimo,

MILLIONS 
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Šis braižinys, imtas iš CIO Economic Outlook rugsėjo laidos, parodo penkių didžių
jų kompaniškų maisto ir šiaip groserių pardavimo firmų milžiniškus pelnus. Pavyz
džiui, A & P pelnas 1945 metais buvo apie 12 milionų, o šiandien jau siekia arti tris 
kart po tiek skaitlinę. Po tiek joms lieka gryno pelno, po atmokėjimo taksų, ne 

vien tik pajamų.

Binghamtonietės Darbuojasi 
Spaudai ir Civ. Teisėms

Iš LLD 20 Kuopos Moterų 
Skyriaus Veiklos

Susirinkime, įvykusiame lap
kričio 6-tą, Lietuvių Svetainėje, 
narių dalyvavo vidutiniai. Ga
lėjo būti ir daugiau. A. Žemai
tienė perstatė naują narę Ade- 
len Cernek. Priimta*.

Iš raportų pasirodė, kad 
veikiama ne per blogiausiai, ži
noma, galėtų būti daug geresnis 
veikimas, jeigu daugiau narių 
atsilankytų į susirinkimus,

Komisija raportavo, kad fil
mų (moving pictures) vakaras 
įvyks gruodžio (Dec.) 7-tą, Lie
tuvių Svetainėje. Filmas rodys 
brooklynietis G. Klimas, apie 
Lietuvos žmonių pokarinį gyve
nimą. Ir rodys jo paties gamin
tą “Kuprotas Oželis,” taipgi 
Chicagoje įvykusį Lietuvių Me
no Sąjungos Festivalį. Moterų 
Skyriaus narės pardavinėja ti- 
kietus. Prašome visus pasipirk
ti iš- anksto.

Kviečiame kaip šio miešto, 
taip ir iš apylinkės publiką da
lyvauti šiame svarbiame paren
gime. Kadangi pripuola šventa-

sunkumai tapo nugalėti ir pa
slaptis atidengta. Pasirodė, 
kad visomis upėmis, kurios 
išteka iš Marčios teritorijos ir 
kerta Anytos rubežius, Mar
čios idėjos, kaip sidabrinės žu
vytės, milijonais ir milijonais 
neria ir neria į Anytos pusę.

Po atidengimo šito baisaus 
pavojaus, < su didžiausiu strio- 
ku tapo sušaukti visų negero
vių specialistai, kurie po il
gų diskusijų priėjo vienodos 
išvados, kad kito išsigelbėjimo 
nėra, kaip visas upes, turin
čias susisiekimą su Marčios te
ritorijomis, užtvenkti taip 
tandžiai, taip aklinai, kad ne 
tik žuvytės ir vanduo, ale kad 
net ir piktas dūkas negalėtų 
prasiveržti. Tvenkinių inži
nieriai ir svetimų idėjų nai
kinimo specialistai raportavo 
Anytai, kad tokių tvenkinių iš 
nieko kito nepadarysi, kaip 
tik iš dolerių ir kulkų. Anyta 
sutiko. Tuojau sušaukė mate
matikus apskaitliuoti, kiek ku
rios medžiagos bus reikalin
ga.

Darbai prasidėjo visu įtem
pimu. Matematikai skaitliuo- 
ja, planuotojai planuoja, me
džiagas krauna į vežimus, ga
bena į nuskirtas vietas. ' Mū
rininkai murina “tvenkinius,” 
dolerius skandina į vandenį, 
kulkas svaido į Anytos priešų 
galvas.

Ar šitie' Anytos ir jos pie
menų ir piemenių žygiai ir di
deli pasiryžimai < susilauks

dienis, tai bus proga atsilanky
ti visiems: šapų ir ofisų darbi
ninkams, amatininkams ir biz
nieriams. Tikimės daug svečių 
ir iš kitų miestų.

Dienraščio Laisvės vajininkės 
raportavo apie darbo eigą. M. 
Kulbienė sakė, kad Johnson Ci
ty tūli draugės-draugai jau at
sinaujino prenumeratas ir pa
gal išgalę paaukoja Laisvės bu- 
džetui. J. K. Navalinskienė ra
portavo taipgi, kad keliolika 
draugių-gų atsinaujino prenu- 
merata's ir dėl budžeto pasiuntė 
$25. Trečia vaj intake M. Kaz
lauskienė nepribuvo į susirinki
mą. A. Žemaitienė pranešė,kad 
ji nėra apsiėmusi vajininke, tad 
atitaisau klaidą.

Aukų rinkėjos civilių teisių 
gynimui A. Žemaitienė ir J. 
K. Navalinskienė raportavo, 
kad per velionės M. Bekerie- 
nės laidotuves surinkta $43.75. 
Aukotojų vardai tilps atskirai. 
Ir pirmiau per A. Žemaitienę 
ant blankų surinkta $2, per J. 
K. Navalinskienę $11.75, iš Mo
terų Skyriaus iždo paaukota $5, 
viso pasidaro $62.50.

Vardai aukavusių ant blan
kų:

Per A. Žemaitienę — ji pati 
ir K. Jozapaitienė po $1.

Per J. ,K. Navalinskienę — 
I. M. Luzinai $3; po $2: V. 
Kapičiauskienė ir Peter Mack; 
po $1: V. Kaminskienė, Jose
phine Kasky, J. K. Nelesh, J. K. 
Vaičekauskai. M. Kulbienė 50c. 
P. Mikolajūnas 25c.

Varde Civil Rights gynimo, 
Moterų Skyrius taria širdingą 
ačiū aukotojams.

Moterų Skyriaus 
Korespondentė 
J. K. N.

Binghamton, N. Y.
BUS RODOMOS FILMOS

LLD 20 kuopos moterų 
skyrius ruošia parodymą ju
damų paveikslų. Pareagimas 
įvyks sekmadienį, 7 d. gruo
džio, 6 vai. vakare,, Lietuvių 
Svetainėje, 315 Clinton St.

Bus rodoma trys skirtingos 
filmos. Viena, kurioje bus 
rodoma Lietuvos išlaisvinimas 
iiš nacių vergijos ir. jos atsi
statymo darbai. Kita-—muzi- 
kalė “Kuprotas Oželis,” ir 
trečia, tai Lietuvių Meno Są
jungos įvykęs festivalis Chi
cagoje. Filmas rodys Geo. 
Klimas iš Brooklyn, N. Y.

Reiškia, Binghamtono Jr 
apylinkės lietuviai turėsime 
progą pamatyti tris lietuviškas

Dievo palaimos, matysime at- filmas. Prašome 
eityje. Paulius, sas dalyvauti.

visus ir vi-
Rengėjai.

Šeimininkėms
Obuoliai šiuo tarpu nėra la

bai brangūs. Daug valgių su 
jais galima padaryti, paskanin
ti. Vienu iš tų . populiariškų 
obuolinių skanėsių yra pajus, 
padarytas taip: •

šeši rūgštiniai obuoliai
•% puoduko baltojo cukraus.
po žiupsnytį druskos, cinamo

no, nutmeg (muskatinio riešu
to)

šaukštukas citrinos sunkos 
' po ketvirtadalį puoduko ru
do , cukraus ir sijotų miltų

2 šaukštai sviesto ar mar
garines

pusė puoduko sukapotų riešu
tų.

Išklok blėtą paprastai pada
ryta pajams tešla, sudėk plokš
čiomis riekelėmis supjaustytus 
nuluptus obuolius, užberk bal
tuoju cukrumi, sumaišytu su 
druska, prieskoniais, citrinos 
sunka. Sumaišyk rudąjį cukrų 
su miltais ir užbarstyk, apdės- 
tyk smulkiais gabalėliais svies
to ir užberk riešutais. Kepk va
landą 400 F karštyje.

Kultūros Centro Dalininkėm
Iš LLD 110 Kuopos (Buvusio 

Moterų Klubo) Veikimo

Lapkričio 1 dieną turėjome 
pažmonį. Tai buvo apvaikš- 
čiojimas 6 metų nuo klubo su- 
sitvėrimo. Parengimas gerai 
pavyko. Svečių ir viešnių pri
sirinko gražus būrelis. Visi 
draugiškai ir linksmai laiką 
praleidome. Pelnėm $95.25.

Lapkričio 12-tą turėjome 
susirinkimą ir svarstėme daug 
gerų dalykų. Visos draugės 
vienbalsiai nutarėme pirkti 
Lietuvių Namo Bendrovės du 
Šerų, už $50. Vilnies fondui 
aukavome $25, civilių teisių 
apgynimui $10. Likusius $15.- 
25 pasilikome ateities veiki
mui.

Nutarėme ^surengti kruta- 
mus paveikslus. Bus rodoma 
Tarybų Sąjungos 16-kos Res-
publikų sportininkų festivalis 
filmoje. Labai gražus ir ver
tas visiems pamatyti. Pelnas 
eis Liaud. Balsui ir Apšvietus 
Fondui. Laiką'ir vietą praneši
me vėliau.

Prie kuopos prisirašė K. Že
maitienė ir M. Sass. Bravo, 
draugutės!‘ Mes sveikinam jus 
ir džiaugiamės, kad mes mo
terys žengiame pirmyn. Per 
amžius mes buvome pažemin
tos, neturėjome teisių ir tik 
per organizaciją ir veikimą 
jas atgauname. Tad, brangios 
draugės, Rochesterio' lietuvės, 
ateikite prie mūsų ir prisira
šykite. Dirbkime vieningai, 
parodykime, kad mes moka
me veikti ir draugiškai daly
kus išrišti. Kuo daugiau mūsų 
bus, daugiau galėsirrfe nuvek- 
ti ir jausimės, kad mes sykiu 
su draugais vyrais galim ženg
ti pirmyn iridirbti vieningai ir 
draugiškai*.

Padėka Virėjoms

Dirbo šios draugės: D. 
Vaitas, V. Bullienė, J. Konte- 
nienė, A. Palapienė, S. Vaiva- 
dienė, Domicėlė Valtienė. Už 
baro dirbo d. J. Labeika. Ti-

kietus pardavinėjo E. čereš- 
kienė, G. Labeikienė.

Jaunoji Valtienė aukavo 
maisto ir iškepė gražų kėką 
su pasveikinimu mūs klubo 6 
metų sukaktyje. Kėką išlei
dom, pelnėm $6. V. Bullienė 
aukavo sūrį, pelnėm $7. A. 
Milčius aukojo $2, Ch. Simai
tis, P. Vaivadienė po $1.

Širdingai ačiū visiems dir
busiems ir aukavusiems, taip
gi svečiams už atsilankymą. 
Tas pagelbėjo mūsų spaudai ir 
darbo žmonių reikalams.

Apsivedė

Ch. Bonikat susivedė su M. 
Shiurkiene. Abudu draugai 
pažangių draugijų nariai ir 
geri darbo klasės rėmėjai. 
Draugė M. Shiurkiene — Mo
terų Klubo narė ir Laisvės 
skaitytoja ir Yėmėja. Mes vė
linami jums, draugai, laimingo 
ir linksmo gyvenimo ir kvie
čiame dirbti su mumis ateity
je, kaip dirbote praeityje.

Kalifornietes Pirko Kultūros
Centro Šerą, Parėmė Spaudą

Pažangiečių Veikimas
Lapkričio 2 d. įvyko Lietu

vių Moterų Apšvietos Klubo su
sirinkimas aptarimui įvairių 
dalykų, ne vien tik klubo reika
lų — pažangietės nepamiršta ir 
visuomeninių reikalų.

Draugės A. Bernotienė ir M. 
Alvinienė išdavė platų raportą, 
parengimo, buvusio rugsėjo 
28-tą. Liko pelno $264.74.

Kadangi buvo rengtas para
mai darbininkiškų laikraščių, 
todėl susirinkiipas priėmė seka
mą pelno padalinimą: dienraš
čiui Vilniai $64, dienraščiui 
Laisvei $50, Liaudies Balsui 
$50, angliškam dienraščiui Peo
ples World $50, Piet. Ameri
kos lietuvių laikraščiui Darbui, 
Urugvajuje, $25, ir LLD Ap
švietos Fondui $10.

Kaip matote, mūsų nuoširdus 
pasidarbavimas parėmė darbi
ninkišką spaudą.

Buvo paimtas atydon perka
masis Lietuvių Kultūriniam 
Centrui Namas, Brooklyn, N. 
Y. Po trumpo aptarimo, nutarė 
įsigyti vieną namo šėrą už $25. 
Moterų Klubas yra finansiniai 
stiprus, todėl, manau, matant 
reikalą, galės įsigyti ir dau
giau Šerų. 1

Suruošusios vieną didelį pa
rengimą, moterys jau pradėjo 
rūpintis turėti antrą įdomų pa
rengimą atžymėjimui Moterų 
Tarptautinės Dienos. Jei pavyks 
gauti svetainę, tai sekamas pa-

Adams Blvd.
Praėjusiame moterų susirin

kime buvo plačiai kalbėta, kaip 
drauges moteris suinteresuoti 
mūsų susirinkimų eiga ir kad 
sekamas susirinkimas būtų la
bai skaitlingas, žinote, draugės, 
kad sekamas susirinkimas bus 
priešmetinis. Jame bus klubo 
valdybos rinkimas, tad kiekvie
na tai žinanti draugė 'būtinai 
privalo dalyvauti ir paraginti 
kitas, kurios to nežino.

Atėjusios j sekamą susirinki
mą jausitės kaip namie, nes d. 
E. Slesariūnienė prižadėjo pa
gaminti lengvų užkandžių ir 
šiltos arbatos, kad visoms bū
tų linksmiau. Todėl, nepamirš
kime, kad gruodžio mėnesio su
sirinkimas įvyks 7 dieną, nuo 
1 vai. po pietų, 435 Boyle Ave. 
Jeigu kurioms draugėms reikia 
kokių informacijų apie Moterų 
Klubą ar suteikti jų klubui, 
klauskite telefonu: C.E. 2-0790.

. M. Alvinienė.

Geriausias būdas valyti šil
dymo sistemą yra pradėti nuo 
kamino viršaus ir žemyn iki 
peleninės. Išvalius, mažiau 
kainuos kuras, daugiau šildys.

■ Plyšiams kamine lopyti var
toja gatavą asbestos cementą. 
Sujungimui kamino vartoja ir 
liuošą asbestos cementą, su
maišytą į košę šų vandeniu.

rengimas įvyks . kovo 14 d., 
North Star Svetainėje, prie

Širdingai Ačiū

Dėkinga esu draugams ir 
draugėms, kurie mane užjautė 
mano ligoje: už dovanas ir 
gėles G. Labeikienei, O. Moc
kienei, D. Vaitas, V. Greibie- 
nei, P. Druseikienei, K. P., 
Moterų Klubui ir visiems už 
atlankymą : J. M. Margaičiam 
iš Windsor, Conn.; J. M. A. 
Pilkauskams iš Hartford, 
Conn.; K. O. Bekešiams iš 
Brooklyn, N. Y. Labai yra 
linksma turėti daug draugių- 
draugų, kurie sergant aplan
ko ir užjaučia. Ačiū visoms 
klubietėms už aplankymą.

Draugė V. Bullienė visą sa
vaitę man gelbėjo. Ir sesutė 
Ona Mockienė daug gelbėjo.

Ačiū visiems draugams už 
pagalbą Laisvės vajuje, kurie 
atnešėte man į namus prenu
meratas ir Šerus pirkote per 
mane.

Tas viskas suteikė daug ma
lonumo ir energijos dirbti ir 
toliau. Tas įrodo, kad aš dar 
reikalinga šioje “ašarų pakal
nėje.” Ačiū visiems.

L. Bekešienė.

Washington. — Įteikta 
kongresui prašymas su 5 
milionų piliečių parašu, kad 
išleistu įstatymą prieš neg
rų linčiavimą.

Washington. — Liudija
ma, kad generolas B. B. 
Meyers davė riebius karinių 
lėktuvų užsakymus kompa
nijoms, kurių šėrininkas jis 
pats buvo ir tebėra.

Jeanie Wilson, 19 metų, an- 
glikė mokytoja, norėjo asme
niškai sužinoti, kaip gyvena
si kasyklose. Tad jinai nuėjo 
per savaitę kasti anglį, kad 
paskui galėtų parašyti rapor

tą apie darbo sąlygas 
kasyklose.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Treč., Lapl^r. 19, 1947



PASKUTINIS CARAS
-10.4-47— * (Istorine Apysaka) ★ -36-

■HMHHMHHHHHHMHHnaaHiaMiParašė Justas Paleckis

CLEVELANDO ŽINIOS LOWELL, MASS.

(Tąsa)
Caras stvėrėsi už galvos.
— Kaip! Užpuolė? Ir tai nepaskelbę 

karo! Kokie niekšai ir barbarai! Vieš
patie, padėk mums apginti teisybę ir nu
bausti stabmeldžius! — sušuko Mikalo
jus.

Tai buvo jam skaudus smūgis. Jis taip 
mėgo karo laivyną, pažino kiekvieną ka
ro laivą, puikiai atsiminė visų žymesnių 
karo laivų vadus ir daugelį karininkų. O 
Ramiojo vandenyno laivynas buvo jo pa
sididžiavimu, tvarkos ir tarnybos pavyz* 
džiu.

Netrukus atėjo telegrama iš Korėjos 
uosto Čemulpo, kur didokas japonų lai
vynas užpuolė rusų kreiserį “Variag” ir 
patrankų laivą “Korejec.” Nenorėdami 
statyti pavojun ten buvusių svetimų 
valstybių karo laivų, tiedu rusų laivai 
patys išėjo į atvirą jūrą kautis su nepa
lyginamai stipresniu priešu. -Pagerbda
mi tą žygį, svetimi karo laivai išstatė 
garbės sargybas, išrikiavo savo įgulas ir 
griežė rusų himną. Tai buvo paskutinė . 
pagarba į tikrą mirtį einantiem. Netru
kus abu rusų laivai, vienas visas lieps
nodamas, antras pakrypęs ant'šono grį
žo, ir netoli uosto “Variagą” rusai patys 
paskandino, o “Koreicą” susprogdino. 
Dalis įgulos žuvo, kitą dalį iš vandens iš
traukė neitralių valstybių laivai. Tai bu
vo karžygiškas elgesys, garbingas pra
laimėjimas, bet vis tik pralaimėjimas.

— Aš nenorėjau karo, aš jo nepradė
jau. Jie patys privertė mane ištraukti 
kardą iš makščių — nepadėsiu jo ligi 
nebus tinkamai nubaustas klastingasis 
priešas, išdrįsęs pakelti kardą prieš šven
tą Rusiją! — tarė caras savo artimie
siems ir liepė surašyti manifestą apie ' 
karą su Japonija.

Manifeste, kurį visais titulais pasipuo
šęs caras sausio 27 d. paskelbė tautai, 
buvo išdėstytas netikėtas ir klastingas 
japonų užpuolimas ir pranešta, kad ca
ro vietininkui Tolimuose Rytuose duotas 
įsakymas pavartoti ginkluotą jėgą. Tą 
pačią dieną- Žiemos Rūmų Jurgio salėj, 
vyriausybės, aukštuomenės ir aukštųjų 
karininkų akivaizdoje, caras Mikalojus 
II pasakė trumpą kalbą, kurią baigė tra
diciniais žodžiais:

“Nepadėsiu ginklo, kol bent vienas 
priešas bus mūsų žemėj!”* * *

Nakties puolimas Port Artūre ir kau
tynės ties Čemulpo padarė tikrą žie- 
mos metu trenkusios perkūnijos įspūdį 
Petrapily ir visoj Rusijoj.

— Negirdėta niekšybė! Užpulti be for
malaus karo paskelbimo! Ir tai dvide
šimtam amžiuj! Taip gali elgtis tik bar
barai, makakai! Tai nematytas įvykis 
tarptautinių santykių istorijoj! — pik
tinosi ir visa rusų visuomenė nuo kiem
sargio iki profesoriaus.

— Tai tik nykštuko adatos dūris į mil
žino odą! Skaudžiai pasigailės tie maka
kai japoškos kai nepasiseks iš netyčių 
užpulti! — guodėsi dauguma, lygindami 
milžinišką Rusijos plotą su mažute Japo
nija.

— Tai mažojo Dovydo smūgis į rusų 
Galijoto kakt'ą! — kalbėjo tada tik vie
nas kitas opozicinis skeptikas, kuriuo 
mažai kas’tetikėjo, bet kuris aiškiau už 
kitus suprato tikrą Rusijos būklę.

Atsipeikėję nuo pirmojo įspūdžio, ru
sai ėmė samprotauti, kaip tai galėjo bū
ti, kad užpuolimas įvyko netikėtai ir ne
buvo pasiruošta jį atremti. Japonija vi
sai atvirai grasino ir ruošėsi karui, ru
sams priešinga nuotaika Japonijoj, aiš
kiai buvo jaučiama. Tiek užsienių 
pasiuntiniai Tokijoj, tiek užsienių laik
raščiai beveik kasdien pranašavo, kad 
karas neišvengiamas, jei rusai nepriims 
japonų reikalavimų, pranešinėjo apie ja
ponų slaptus kariškus ir politinius pasi
tarimus, kariuomenės iY laivyno mobili
zacijos paruošimą. Tik Rusijos vyriau-, 
sybė to viso lyg nežinojo ir nepripažino. 
Net diplomatinius santykius nutraukus 
ir Rusijos ribose gyvenantiems japonams 
skubiai išsikrausčius, nebuvo padaryta 
žygių laivynui nuo staigaus puolimo ap
saugoti. Ir vįsa tai dėl išdidumo, pasiti
kėjimo savo galybe, dėl paniekos “pigmė
jam” ir “fnakakam” japonam, kurių ru

sai nenorėjo laikyti rimtais priešais. 
Smūgis ties Port- Arturu iš karto atida
rė akis, nes jis buvo skaudus smūgis Ru
sijos prestižui, tam pačiam prestižui, dėl 
kurio Aleksejevas patarė nenusileisti ja
ponams. Petrapilio laikraščiuos už kelių 
dienų pasirodė žinios, kad japonų puoli
mo dieną laivyno vado žmona Port-Artu- 
re šventusi savo vardines ir sukvietusi 
laivyno karininkus, kurių laivuos likę vi
sai mažai. Todėl, japonams prisiartinus, 
niekas jų negalėjęs atremti. Jūrininkai 
tas žinias apie balių pas vado žmoną at-’ 
šaukė, bet publikoj liko įsitikinimas, kad 
kas nors panašaus turėjo būti.

Tačiau tie kritikos balsai skambėjo tik 
siauruos rateliuos. Gyventojų masė pa
sitikėjo Rusijos nesulaužoma galybe ir 
buvo patriotiniai nusiteikusi. Patriotinio 
jausmo apimtos petrapiliečių minios tel
kėsi aikštėje ties caro rūmais pareikšti 
savo prisirišimą carui, kuris pasirodyda
vo balkone. Petrapily ir kituose Rusijos 

^miestuose prasidėjo patriotinės manifes
tacijos su tautinėmis vėliavomis ir caro 
portretais. Plėvė galėjo džiaugtis: jo pa
geidautasis “nedidelis ir laimingas ka
ras” prasidėjo ir tikrai sužadino rusų 
tautos patriotinius jausmus. Pirmojo ne
pasisekimo sudarytasis sunkusis įspūdis 
netrukus iššsisklaidė. Visi patikėjo, kad 
japonam pasisekė tiktai klastos dėka, už
puolus naktį nepasiruošusius laivus. Tai 
greičiau esąs tik japonų silpnumo įrody
mas. Kas kita bus, kai jie susitiks su 
rusų laivynu atviroj jūroj, o ypač kai 
susirems su nenugalimąja rusų sausu
mos kariuomene ir pajus jos durtuvo 
jėgą.

Mandžiūrijos armijos vadu buvo pa
skirtas generolas Kuropatkinas, nes ad
mirolo Aleksejevo kariškais gabumais 
niekas nenorėjo tikėti. Kuropatkino pa
skyrimas buvo sutiktas dideliu entuziaz
mu, nes visi tikėjo, kad jis, garsiojo Sko- 
belevo mokinys, sugebės . sutriuškinti 
“makakus.” Ir jis pats buvo geriausių 
vilčių kupinas. Tik senasis generolas 
Dragomirovas paabejojo dėl Kuropatki
no 'gabumų: “O kas bus Skobelevu- prie 
Kuropatkino?” — paklausė jis, sužino
jęs apie Kuropatkino paskyrimą, atsi
mindamas, kad Kuropatkinas buvo tik 
Skobelevo štabo viršininku ir vykdė Sko- 
belevo sumanymus. ' >

Vienas pirmųjų Kuropatkino žygių 
buvo užtikrinti sau tokią pat algą, ko
kią gaudavo paskutiniam kare su tur
kais didysis kunigaikštis Mikalojus Ni- 
kolajevičius (vyresnysis) — 100,000 
rublių į mėnesį. Be to, jis pareikalavo 
išlaikymo pinigų 12 jojamų ir <18 krovi
niams vežioti arklių. Finansų ministeris 
Kokovcevas stengėsi perkalbėti Kuropat- 
kiną, kad užtektų 50,000 rublių algos, 

.nes jam nereiks tokių reprezentacinių 
išlaidų, kaip did. kunigaikščiui. Arkliai 
taip pat nereikalingi, nes gyvens dau
giau traukiny. Be to, kariuomenės vadui 
reikėtų duoti kįtiems kuklumo pavyzdį, 
nes išlaidų karas ir taip daug pareika
laus. Bet Kuropatkinas nenusileido ir 
savo pasiekė. Vėliau pasirodė, kad ark
liai jam tikrąi nereikalingi, bet išlaidas 
30-čiai arklių jis gaudavo.

Dėl savo planų kalbėdamas; Kuropat
kinas perspėjo, kad negalima laukti grei
to laimėjimo, nes kariuomenę tenka ga
benti už 10,000 kilometrų vienų bėgių 
geležinkeliu. Todėl jam teksią Mandžiūri- 
joj pasitraukti į ‘ šiaurę, iki 
susirinks reikalingas kiekis kariuome
nės. Tai gal sukelsiu nusivylimo juo ir 
dabar aukštai iškilusi jo* garbės žvaigž
dė nuriedėsianti. Bet, sutraukęs kariuo
menę, jis suduosiąs japonam mirtiną 
smūgį ir jo žvaigždė vėl pakils visuome
nės akyse. Kad japonai bus sumušti, 
nesą ko abejoti. Reikia tik kantrybės.

• Prieš išvykdamas į Tolimuosius Ry
tus, Kuropatkinas dar apvažinėjo eilę 
Rusijos miestų “rinkdamas ikonas,” 
kaip šaipėsi vėliau jo kolegos generolai, 
nes kiekvienam mieste jam buvo dovano
jama arba aukso kardas, arba žirgas, o 
dažniausiai ikonos* Apskritai, ikonos šia
me kare buvo labai populiarios. Kiekvie- 

’ ną į Tolimuosius Rytus siunčiamą ka
riuomenės dalį stengėsi palydėti pats ca
ras, laimindamas jas ikonomis.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKIME PADĖKŲ 
DIENOS

Visi cleveląndiečiaį ir visi 
Ohio lietuviai lapkričio 27 d. 
trauks visais keliais į Sach- 
senheim svetainę, 1400 East 
55th St., nes ten turėsime di
delį parengimą su gražia pro
grama, kurią pildys Ciceros 
Moterų Choras. Tai pirmu 
kartu Clevelande turėsime to
kį gražų koncertą. (Rodos, 
dalyvaus ir Roselando Aido 
Choras..)

Taigi nei vienas nepamirš
kime 'dalyvauti lapkričio 27 
d., nes kurie nebūsite, tai la
bai gailesitės. Gal daugiau 
clevelandiečiams nepasitaikys 
surepgti tokių šaunių koncer
tų. Bus svečių ir iš kitų ko
lonijų. &

Smagu pažymėti, kad Cor- 
letto draugams pasisekė pa
rengimas spalių 26 d. Aš 
daug nekalbėsiu, nes corlet- 
tiečiai turi gerų koresponden
tų ir patys parašys apie tai, 
tik noriu tarti kelis' žodžius 
\r paačiuoti gaspadinėms už 
pagaminimą geros vakarienės, 
kurią aš ir kiti gardžiai Val
gėm už pigią kainą. O. Pa- 
singienė, B. Mikaliūnienė ir 
M. Juozaponienė ir kitos su
šilusios dirbo per kelias die
nas prieš parengimą. Jos ver
tos pagyrimo už tokį skanų 
valgį. Pageidautina, kad daž
niau surengtų- tokius šaunius 
parengimus.

Apie Kiaušinius ir Paukštieną
Aš šį kartą nekalbėsiu apie 

bulves, bet apie kiaušinius ir 
paukštieną. Pasiėmęs “Cleve
land Plain Dealer’}” skaitau, 
kaip tas laikraštis giria mūsų 
valdžia, kad dabartiniu laiku 
ji turi supirkusi apie 165,- 
000,000' tuzinų kiaušinių ir 
200,000,000 svarų visokios 
paukštienos mėsos. Na, ii’ 
laiko sukrovusi sandėliuose tą 
viską,; kad palaikius aukštas 
kainas. Tai faktas, nes patys 
valdininkai iškelia tuos ne
tinkamus darbus. O Clevelan
de ir apylinkėj mūsų šeiminin
kės moka už tuziną kiaušinių 
po 80 ir 90 centų. O parsi- 
nešusios namo randa nemažai 
negėrų. ,

Dabar valdžia ragina mū
sų šalies žmones mažiau val
gyti. Maisto yra trigubai dau
giau negu buvo 1941-2 me
tais. Jeigu mūsų valdžia ne
laikytų sandėliuose tų šimtų 
milionų svarų paukštienos 
mėsos ir kitokio maisto, tai 
nereikėtų mažiau valgyti. Bet 
laiko ir pūdo, kad tik palai
kius aukštas kainas, o kada 
supus, paskelbs, kad sugedęs, 
ir atiduos į muilo fabrikus, 
kaip darė karo metu. Kokią 
naudą iš to turės visuomenė? 
Kam gi slėpti? Jeigu pa
leistų laisvai į rinką tuos 
kiaušinius ir kitokį maistą, ku
rį turi paslėpę, tai atneštų 
didelę naudą visiems šalies 
gyventojams ir kainos nupul
tų ant visokių prekių, -kurių 
šiandien darbo .žmonės negali 
įpirkti su. šiandieniniu uždar
biu ir yra priversti badauti.

Supylėm Naują Kapą

Spalių 3 d. Highland Parko 
kapinėse tapo palaidota M. 
Mikaliūnienė, nuo 13309 
Benwood Ave., Cleveland, O. 
Labai gražiai lydėjo nemažas 
būrelis draugų, giminių ir or
ganizacijų narių. Buvo la
bai daug gėlių nuo giminių ir 
draugų, kurie atidavė pasku
tinį patarnavimą velionei.
. Velionė po pirmo vyro bu
vo Graibienė. Ji daug dar
bavosi darbininkiškoj dirvoj. 
Pirmasis vyras išsiskyrė iš 
gyvųj tarpo apie 8 metai at
gal. Velionė kiek vėliau iš
tekėjo už J. Mikaliūno ir gra
žiai gyveno iki nelaboji mir
tis išplėšė iš gyvųjų tarpo.

•Velionė dalyvaudavo visame 
pažangiame judėjime, buvo 
plačiai žinoma ftisi&ns cleve
landiečiams, ypač Corletto 
apylinkėj^ kur ji nemažai dar
bavosi. Reiškiu gilią užuojau

tą vyrui Juozui šioj liūdesio 
valandoj ir dukterims ir žen
tams, o tau, Drauge, lai būna 
lengva ilsėtis šaltoj žemelėj! 
Mes pasilikę tavęs neužmirši
me, kol gyvi būsime. Draugės 
Mikalįūnienės nebėra mūsų 
tarpe, bet gyvenimas turi eiti 
pirmyn savo vaga, pilnas nau
jų rūpesčių ir kovų už būvį.

Žilas Petras.

Svarbus Įvykis Bus pas Mus 
Lapkričio 30-tą

RINKIMAI GERAI IŠĖJO
Smagu žymėti, kad Cleve- 

lando piliečiai lapkričio 4 d. 
rinkimuose gerą darbą Aatliko 
ir parodė sveiką supratimą sa
vo reikalų, kaipo demokrati
nės šalies piliečiai, išrinkdami 
T. Burke miesto majoru. 

«
Thomas Burke gavo 164,- 

849 balsus, republikonas Ness 
tik 83,533, Didelis kreditas 
priklauso Cleveland© pilie
čiams už išrinkimą pažangaus 
Idandidato. Į miesto tarybą 
taipgi išrinkti demokratijos 
šalininkai, kurie valdys mies
to reikalus per dvejus metus. 
Smagu žymėti, kad Clevelan- 
do piliečiai atviromis akimis 
žiūri į ateitį ir rūpinasi palai
kyti laisvę, demokratinę šalį, 
kad nebūtų persekiojimų.

Nekurie .minkštagalviai 
prieš rinkimus iškėlė raudoną 
baubą vadindami Burkę ko
munistų draugu. Tuomi jie 
norėjo pakenkti jo išrinkimui. 
Visi žino, kad Burkė nėra ko
munistas. Bet kaipo pažangus 
demokratas jis pilnai tinka
mas eiti Clevelando gaspado- 
riaus pareigas.

Ohio valstijoje -nubalsuoita 
mokėti kareiviams bonus. Tai 
irgi geras tarimas, nes jie pil
nai užsitarnavo kovodami 
prieš fašizmą ir gindami lais
vą, demokratinį pasaulį nuo 
užpuolikų fašistų.

Bilius Prieš Streikus
Ohio gubernatorius Her

bert pasirašė bilių, kurį Ohio 
legislatūra išleido. Bilius už
draudžia Ohio viešųjų įstaigų 

| tarnautojams streikuoti. Tas 
paliečia visą valstiją. Už strei- 
kąvimą tarnautojai bus bau
džiami. Tai negeras tarimas. 
Nevalia bus reikalauti gar
desnio duonoj kąsnelio, dides
nių algų už darbą.

Panaikins Gatvekarius

x Clevelando Miesto Tarybos 
susirinkime nutarta bėgyje 10 
metų panaikinti Clevelando 
Transit System arba miesto 
gatvekarius. Vietoj jų bus 
įvesta elektros varomi busai. 
Tas projektas kainuos apie 
115 milionų dolerių. Tą jau 
seniai1 reikėjo padaryti.

Didelio Pyčių Perlius
šiemet Ohio valstijoj pyčių 

derlius labai didelis. Ypač 
Ottawa ir Sandusky apskrity
se buvo labai daug pyčių, 
taipgi kitokių vaisių. Pyčių 
augintojai džiaugiasi1, kad pir
mą kartą Ohio istorijoj tiek 
daug pyčių užaugo. Bet ne
pajėgė’visas surinkti ir išvežti 
ant pardavimo, nes stoka dar
bininkų tam darbui. *

Žilas Petras.

Po tiek daug padėto darbo, 
pakol Lietuvių Piliečių Kliu
bas įsitaisė nuosavą namą,— 
įtaisė gražią viršutinę svetai- 
nų ir žemutinę patalpą, kur 
dabar įrengtas dailus baras iš- 
sigėrimui ir iš kitur atvyku
sioms svečiams. Rodos, ir ti
kėti nesinori, kad jau taip 
greit einama prie vienerių 
metų sukakties, kaip namas 
įtaisytas. ' I

Pereitais metais namo atida
rymo iškilmę turėjome gruo
džio 29 dieną. Gi šiemet, pir
mąjį paminėjimą, kaip namas 
įsigytas (įtaisytas), rengiame 
lapkričio (Nov.) 30 dieną. 
Tai bus stambus paminėjimas 
vienerių metų gyvavimo šioje 
kryptyje. Bus šaunus bankie- 
tas suruoštas ir jame tikima
si turėti daug svečių ne tik 
vietinių, bet ir iš kitų vietovių.

Kadąngi bankietas rengia
mas ant 4-tos valandos po pie
tų, tai bus labai paranku to
lesniems svečiams pas mus pa- 
sibūti ir su lowellieciais pasi
svečiuoti geroką laiką.

Mes laukiame svečių iš Na
shua, Haverhill, Lawrence, 
Worcester, Bostono plačiosios 
apylinkės ir Lowellio artimes
nių draugiškų kaimynų. Visi 
bus brangūs svečiai, kurie tą 
popietį pas mūs atsilankys ir 
maloniai pasisvečiuos kiltinga- 
me ūpe.

Kur man tenka nuvažiuoti 
ir draugiškai susitikti su 
draugais bei draugėmis, pasi
kalbėjus tie draugai išsitaria:

“Na, kada čia reikės nuva
žiuoti. į Lowellį?” * Taigi, 
draugai ir draugės, dabar ge
riausia proga mūsų parengime 
—naujoje svetainėje — daly
vauti ir mus paremti. Adre
sas: Lithuanian Citizens’ So
cial Club, 14 Tyler St. Visai 
arti prie Central Street, ket
virtas namas nuo kampo.

žinome, kad nekurie drau- 
gai-gės tuo laiku bus New 
Yorke, damų puikiajame fes
tivalyje, bet ne visi ten bus, 
todėl likusieji smagiausią lai
ką susirasite Lowellyje, pa
žangiųjų lietuvių namo iškil
mėje.

Išrodo, kad vidurrudeninis 
oras ir vėl pasidarys gražus 
ir sausas, žmonėms būtų per 
anksti užsidaryti žieminiam 
pastovumui, tad ir tikimės iš 
visur gražaus prielankumo. 
Gaminsime apsčiai kalakutie
nos ir kitokių valgių pakanka
mai, o išsigerti ir dailios mu
zikos irgi netruks.

Kurie jau buvę mūsų dides
niuose parengimuose, tai tiems 
ir sakyti nereikia. O kurie 
dar nesate buvę, tai prašome 
dabar persitikrinti. Bilieto 
kaina bus $2.

Kliubas prašo visus.
J. M. Karbonas.

Washington. — Republi- 
konų kongresiniai vadai už- 
gyrė Marshallo pasiūlymą 
tuojau paskirt $597,000,000 
paramos Francijai, Italijai 
ir Austrijai prieš komunis
tus.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

Augusi Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Philadelphia, Pa.
Vakariene, Prakalbos, Šokiai

Philadelphijos Lietuvių Mo
terų Kliubas ir LLD 10 kuopa 
bendrai rengia prakalbas, va
karienę ir šokius.- Įvyks sek
madienį, 23 d. lapkričio, 735 
Fairmount Ave. 1*

Prakalbos prasidės 2 vai. po 
pietų. Kalbės Jonas Siurba, iš 
Brooklyno, LDS Centro Valdy
bos Sekretorius. Jis aiškins 
svarbius Amerikos ir viso pa
saulio reikalus. Dainuos Ly
ros Choras naujas dainas.

Vakarienė įvyks toje pat 
svetainėje, 6 vai. vakare. Ji 
bus skani ir visi būkite pasi
tenkinę, Po vakarienės bus 
ir šokiai prie geros muzikos. 
Todėl visus ir visas prašomė 
atsilankyti į prakalbas, vaka
rienę ir šokius.

P.z Waląnt.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Mt Vernon Si 
PHILADELPHIA. PA

Telefonas Poplar 4110

■ ■ • • ■ > * - - - * -— . ■ *■ .... a i...... ■ , .a   » į'

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Lapkr. 19, 1947

Liūdesio valandoj Kreip 
kitės prie manęs .diens 
ar naktį, greit suteiksi 
me modernišką patams 
urną. Patogiai ir gražia1 
modemiškai įruošė rnū 
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomu 
būsite patenkinti.



MONTREAL, CANADA jo negalėjo teisti mirčia. Jis 
tapo nuteistas 10 metų‘ kalė
jimo.

Los Angeles, Calif. Philadelphia, Pa.
40 METU SUKAKTUVĖS

Montreal o lietuvių Vytauto 
Neprigulmingo Kliubo 40 me
tų sukaktuvių proga, lapkri
čio Š dieną, buvo suruošta 
šauni vakarienė. Nors oras 
buvo nepaprastai lietingas, 
bet į vakarienę prisirinko ga
na daug publikos .

Vienas stalas buvo paruoš
tas atskirai, prie katro susodi
no naujai atvykusiuosius iš 
Vokietijos mergaites ir šeimy
nas. Naujieji svečiai gana 
gražiai atrodo. Visi ir visos 

i gražiai apsitaisę. Atrodo kai 
tikri kanadijonai.

Vakarienė buvo visapusiš
kai gerai priruošta, buvo gar
džių valgių ir gėrimų, pas- 
kiauš turėjome gerą muziką. 
Viskas ėjosi geroje nuotaiko
je iš pradžios.

Vikrios šeimininkės sukosi 
aplink stalus, kad tik visus 
patenkinti. Ten jų buvo ga
na daug, jei norint visas iš
vardinti, reikėtų daug vietos 
užimti. Vietoje to mes joms 
širdingai padėkojame už ,įų 
puikų patarnavimą ir už mi
nimos vakarienės primosimą.

Mums labai pagailo ^tų 
vargšų tarybininkų jie gal 
daugiausiai pavargo toje va
karienėje besaugodami, kad 
kas neprakalbintų tuos nau
juosius svečius. Jei tik pa
matė, kad kas jau kalbasi su 
jais, tuojaus atbėga ir vedasi. 
Tai turėjo puikaus vargo pa
nelė Orlauskiūtė, ponas Na
vickas ir kiti.

O kokie malonūs pasveikini
mai. Iš šalies matosi, kad po
nas Navickas iš ščyros meilės 
sveikina viešnias, kad papurto 
ranką, rodos, kad ir galva 
nuo peties nuriedės.

Labai tinkamas saugotojas 
jaunų mergaičių nuo “pra
keiktų raudonųjų.’’ Vyras ne
blogai atrodantis, nevedęs, o 
be to juk Lietuvos konsulas. 
Gražiai viskas skamba. Kaip 
jūs, žmonės, manote? Juk 
toks asmuo tai ne šešėlis...

Bet vargšai nebeįstengia vi
sų suvaikyti, nei išsaugoti. 
Baigiant vakarienę ima ir su
sipažįsta cLgė Vilkelienė su 
Itūšienu ir jo žmona. Prade
da jie kalbėtis, šokti ir tt. 
Čia jau nebe vaikai, bet su

augę žmonės, atbėgęs nepa- 
tęsi už rankos.

Tas labai nepatiko tarybi- 
ninkams, o labiausiai Navic
kui. Tas nėrėsi iš savo sme
toniško kailio. Jiems atsisky
rus pasivijęs J. Vilkelienę iš
plūdo visokiais žodžiais ir 
stūmė ją laiptais žemyn. Lai
mė, kad draugė spėjp susi- 
stverti įsikibtuvą; nenupuolė. 
Bet jei būtų nupuolusi, galėjo 
smarkiai užsigauti, arba su
sižeisti. / t

Pakilo skandalas, tarybinin
kų ponas konsulas žaibo grei
tumu iš svetainės su kažkieno 
pagalba atsidūrė ant gatvės.

Pagailo man to “garbingo” 
asmens, kad jis susilaukė to
kio nemalonaus momento. 
Bet paskui vėl kita mintis 
švystelėjo: Ką padarysi. Juk 
pasaulyje visiems visokių 
kryželių būna. Jei pats pre
zidentas, ponas Smetona, tu
rėjo išsinešdinti iš Lietuvos, o 
čia tai ne prezidentas, tik ta
rybininkų konsulas.

Jo kelionė daug trumpesnė, 
buvo, palyginus su buvusio 
prezidepto. Iš salės ir ant 
gatvės. Dėl tokio atsitikimė
lio aš manau pono Navicko 
akys mažai tepaiso, nes jam 
ir dėl didesnių gana drąsos 
užtenka.

Bežaisdam? Uždegė Stubą
Motina, palikusi tris vaiku

čius stuboje, išėjo pas kaimy
nę. Tuom tarpu vaikai su
siradę degtukus pradėjo jais 
žaisti ir uždegė pirma Česta- 
fylių, o paskiau ugnis pasiplė
tė po stubą.

Eidama motina namo pa
stebėjo, kad durnai veržiasi 
pro langus. Įbėgusi į stubą gel
bėti vaikų, kol ugniagesiai at
važiavo, motina su dviem vai
kais priduso, o trečią mergaitę 
dvejų metų ugniagesiai rado 
visai uždususią. Motina su 
dviem dukraitėm nuvežta į 
St. Luke ligoninę tapo atgai
vintos.

10 Metų Kalėjimo už 

Primušimą Žmonos
Adrien Lalonde biauriai pri

mušė savo žmoną ' plaktuku. 
Jis buvo teisiamas kaipo 
žmogžudys. Nors jis žmoną 
nepaprastai žiauriai sužalojo, 
bet kad ji nuo žaidų nemirė,

Serga B. Pranevičienė
Sunkiai serga B. Pranevi

čienė. Ligonė randasi ligoni
nėje, bet nespėta sužinoti ko
kioje ligoninėje, nei kambario 
numeris. Linkime draugei B. 
Pranevičienei greit pasveikti.

Koresp.

Newark, N. J.
Panaikinti Neamerikinį 

Komitetą

LDS 8 kuopa turėjo savo pa
prastą mėnesinį mitingą spalių 
4 d., 1947 m. Apsvarsčiusi sa
vo dienotvarkės reikalus, kuo
pa priėmė protesto rezoliuci
ją prieš Neamerikinį komite
tą ir pasiuntė jos kopijas N. J. 
va^tijos abiem senatoriam 
(Albert W. Hawkes, Senate 
office bldg., Washington,x D. 
C., ir H. Alexander Smith, 
Senate office bldg., Washing
ton, D. C.) ir 12 apygardos 
(distrikto)' atstovui (repre
zentatyvu! )— Robert W. Kean, 
House office bildg., Washing
ton, D. C:

Tegul ir visos kitos LDS ir 
LLD, taipgi klubų ir chorų 
kuopos, padaro taipo pat. Iš
sirašykite rezoliucijos tekstą, 
padarykite tris \ kopijas ir iš
siųskite į savo valstijos abu 
senatorius ir apygardos atsto
vą.—

♦
• Whereas the Un-American 

Activities Committee tends to 
(interfere with the privileges 
and civil rights of American 
citizens under the Bill of 
Rights, and

Whereas the Committee has 
interfered with radio,, news
papers an cl the movies of our 
nation, and

Whereas the Committee is 
abusing its right .and causing 
arrests on so-called “con
tempt” charges of many Ame
rican citizens, and

Whereas the Committee is 
using he taxpayers* purse for 
is bigoted activities, therefore

Resolved, that this Branch 
go on record to urge our Con
gressmen and Senators to 
vote for abolishing of the Un- , 
American Activities Commit-

KVIEČIAME VISUS 
LOSANGELIEČIUS
Į SUKAKTUVES

Lapkričio (Nov.) 29 d. Los 
Angeles įvyksta didžiausia 
gimtadienio puota. Tą dieną 
LDS 2z05-ta kuopa, “Mixmas
ters,” švęs pirmas metines su
kaktuves nuo susitvėrimo.

ši kuopa, nors dar jauna, 
jau pasižymėjo ne tik Los An
gelėj savo veikimu, bet ir vi
sose Jungtinėse Valstijose. Pa
klausk bile lietuvį, kubi LDS 
kuopa stovi pirmoj vietoj nau
jų narių ,vaju j, ir kiekvienas 
atsakys—“Los Angeles 205-ta 
kuopa.” ši kuopa stovi.pirmoj 
vietoj šiuo laiku ir pasiryžus 
toj a pačioj vietoj būti, kai bus 
sušaukta pirma sesija LDS su
važiavimo Clevelande.

Todėl, kad tinkamai atšvęs
ti pirnlas sukaktuves, kuopa 
rengia šokius. Prie įžangos bi
lieto bus įteikta dovana; bus 
valco ir polkos kontestas; bus 
daug įvairių kitų pamargini- 
mų.

Nežiūrint ar lytų ar snigtų, 
šokiai įvyks (bet ką čia kalbė
ti, juk čia ne Chicaga ar Brook- 
lynas, čia niekuomet nelyja). 
Todėl, tą vakarą visi Los An
geles, San Francisco ir apie- 
linkės lietuviai veršis į North 
Star Svetainę, 1631 W. Adams 
St., 8 vai., kad smagiai pasi
linksmint ir tinkamai padėt 
LDS 205 “Mixmasters” kuo
pai atšvęsti, sukaktuves.

Los Angeles Kvieslys.

Sunkiai serga drg. Liudvikas 
Ziigmantayičius ('Zig m o n ). 
Jau penkta savaitė kaip ran
dasi Philadelphia General 
Hospital. Atlankyti galima 
pirmadieniais nuo 2 vai. iki 3 
dieną, antradieniais ir penk
tadieniais nuo 6 vai. iki 7 
vakarais. Namų antrašas 2106 
S. '57th St. < Drg. .Zigmon vi
suomet dirbdavo Laisvės pik
nikuose ir priklauso prie LLD 
10 kp.

Pageidauja pasimatyti bent 
kartą kitą su senais draugais. 
Atlankykim draugą L. •Zig
mon. * R. M.

bar yra gera proga, kuomet 
eina nominacijos į SLA Pild. 
Tarybą — pastatyti kitus, tin- 
kamesnius žmones į SLA Pil
domąją Tarybą.

Aš manau, kad į Pildomąją 
Tarybą būtų tinkami šie žmo
nės: ant prezidento — B. F. 
Kubilius, ant vice-prezidento 
J. žebrys, ant sekr. S. Masy- 
tė, ant ižd. J. K. Mažukna, 
ant iždo globėjų: J. Miliaus
kas ir P. Jatul. Dr. kvotėjas 
V. A. Šimkus. Jeigu mums pa
vyktų išrinkti šie SLA bariai 
į Pild. Tarybą, tai susivieniji
me būtų kitokia tvarka.

Senas SLA Narys.

HELP WANTED—MALE ’ 
REIKALINGI VYRAI

TAISYTOJAI
Patyrę prie C & K ar Stafford automatiškų • .
fltaklių. KREIPKITĖS, RAŠYKITE ar
ŠAUKITE MYERSTOWN MANUFACTUR

ING CO., MYERSTOWN, PA.
MYERSTOWN 150.

(278)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS, JAUNOS, PATYRUSIOS ir 
BE PATYRIMO, MOKYTIS ALYVIŲ PRI
KIMŠIMO. $26 I SAVAITĘ LAIKE MO
KYMOSI. PATYRUSIOS DARBININKĖS 
UŽDIRBA VIRŠ $1 I VALANDĄ. Ap
mokamos Šventės ir vakaCijos. Medikalis 
aptarnavimas ir apdrauda 6 mėnesių. 
Patyrusios aiyvių prikimšėjos yra visada 

reikalingos. 
FALCON PACKING CO.. Inc.

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

Living Room Cushions
Refilled With New Springs 

$3.75

Sofa Apačios Perbudavojimas
Už $12.00

. šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

LITUANICA SQUARE 1

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE !

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen *-MU

1

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) t x

Laisniuotas Graborius
,■ Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus »<

Pararnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengto* Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

tee.
--------------  Secretary.

(ir adresas).
Tai padarytas naudingas1 

darbas. Toliau mūsų 8 kp. 
perka vieną Lietuvių Namo 
bendrovės akciją, ir jos iždi
ninkas Karolis Anuškis irgi 
nusprendė paimti dar vieną 
akciją. Jis jų jau turi nuo 
pirmiau.

Kuopa pasveikino Rytinių 
Valstijų Meno , Festivalį su 5 
dolerių auka.

Kuopa pasimokėjo savo na
rinę mokestį į LMS — $5.

Kuopa išrinko du delegatu 
d. Kunicką ir Kunickienę į 
Pilietinių Teisių gynimo Kon
gresą Civil Rights Congress, 
N. J. branch, ir įteigė jiems 
25 dol., kaipo pasveikinimo 
auką, tam Kongresui. Įvyks 
lapkričio 15 d., Essex House 
patalpoj©, Newark, N. J.

Kuopoje buvo tartasi apie 
organizavimą Balsuotojų Klu
bo. Rengsimės šaukti, tam 
tikslui mitingą su prakalbo
mis, gal pradžioje busimųjų 
metų.

Kuopa nusitąrė visiems ei
ti Į Kanterburio dekano Hju- 
leto Džonsono (Hewlet John
son) prakalbas, lapkričio 13 
d., Mosque Theatre, 1020 
Broad St. salėje.

Mūsų kuopa padarė organi
zacinį kultūrinį darbą ir ragi
na kitas LDS ir LLD kuopas 
pasekti šitokį pavyzdį.

Jonas Kaškaitis.

RUMUNIJA GAL SU
TRAUKYS RYŠIUS SU 
AMERIKA IR ANGLIJA

Bucharest, Rumunija. — 
Politinėse rumunų grupėse 
kalbama^ kad Rumunija gal 
sutraukys diplomatijos ry
šius su Jungtinėmis Valsti
jomis ir Anglija. Komunis
tų spauda primena, kaip 
Amerikos ir Anglijos oficie- 
riai dalyvavo Maniu są
moksle — suruošt ginkluotą 
sukilimą ir nuverst demok
ratinę Rumunijos valdžią; 
o paskui Amerika dar pro
testavo prieš Maniu nuteisi
mą kalėjimam 

tranešimaU
MONTELLO, MASS.

Pereitą sykį šauktas Laisvės nau
dai draugiškas susirinkimas dėl blo
go oro nepavyko. Todėl dar kartą 
šaukiam dienraščio Laisvės rėmėjus 
į draugišką susirinkimą, kuris jvyks 
lapkr. 22 d., 7:30 v. v. Liet. Taut. 
Namo apatinėj salėje. Galėsime pa
kalbėti apie Laisvės ir Kultūrinio 
Namo reikalus. Prašome visus atei
ti j minėtą susirinkimą, tuomi pa- 
gelbėsime darbininkiškai spaudai. •— 
Geo. Shimaitis. (270-271) .

RIDGEWOOQ, N Y.
LLD 55 kf£ susirinkimas jvyks 

lapkr. 18 d., 8 v. v., Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St. Nariai daly
vaukite šiame susirinkime, turime 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi iš
girsite vajiningų raportus. — P. 
Babarskas, sekr.

PHILADELPHIA, PA.
Moterų klubo susirinkimas jvyks 

20 d. lapkr. 8 v. v., 735* Fairmount 
Ave. Draugės, visos dalyvaukite, nes 
turime prisirengti prie vakarienės, 
kuri jvyks 23 d. lapkr. ■ toje pačioje 
salėje. —• Sekr. Mattes. (269-270^

BROCKTON, MASS.
Lapkr. 20 d., bus rodoma du pa

veikslai '■ NORTHERN KOREA ir 
THE RUSSIAN PAGEANT. Pradžia 
7:30 v. v. Liet. Taut. Namo apati-. 
nėję salėje, 8 Vine St.' Rengia IWO 
ir Lietuvių Komitetas. Įžanga 65c. 
(su taksais). Kviečia visus dalyvau
ti.

' Carnegie, Pa.
Dėl Konversijos Nariai Meta 

SLA

Čia buvo trys SLA kuopos. 
Bet dabar jau liko tiktai dvi, 
nes 93-čios kūopos visi jauni 
nariai išsibrau-kė ir tokiu bū
du virš minėta kuopa susilik- 
vidavo. Yra narių išsibrauki 
siu iš SLA 128-tos ir 323 kuo
pų, o tai vis pasekmės tos 
naujos “moderniškos” apdrau
dos.

Kaip mes žinome, kad SLA 
šeimininkauja jau nuo seniai 
advokatai, daktarai ir kiti po
nai, kurie Susivienijimą prive
dė prie tokios liūdnos padė
ties, kad nariams reikia mo
kėti du sykiu tokias mėnesi
nes mokestis, arba ant tos pa
čios mokesties žymiai susima
žinti pomirtinę (apdraudą). O 
kas svarbiausia, kad ponai iš 
Pildomos Tarybos nesistengė 
sustiprinti apdraudos fondą, 
bet jie tuoj sustiprino savo lė
šų fondą. Jiems apdraudos 
fondas nesvarbus, bet lėšų 
fondas, tai kas kita, nes jie 
iš šio fondo ima dideles algas, 
lėšas už keliones ir sugaištis. 
Už tą, tai jie ir ima iš persi
kėlusių narių į naują apdrau
dą per vienus metus visas mo
kestis į lėšų fondą.

Labai Didelės Ponų Išlaidos
“Tėvynės” No. 38-tam yra 

tilpus finansinė atskaita už 
pirmą bertainį 1947. Kiek pa
sirodo, tai labai daug išleista, 
ypatingai už konversiją, kur 
išmokėta šimtai dolerių. Pa
vyzdžiui, tokis vice-preziden- 
tas P. Dargis, ktfris turi ma
žiausia darbo SLA, o ir tai yra 
paėmęs bėgyje trijų mėnesių 
$491.34. Reiškia, daugiau ne
gu po $163 į mėnesį, o ką jau 
kalbėti apie didesnius ponus!

SLA nariai ir narės: Jeigu 
mes norime, kad susivienijime 
būtų geresnė tvarka,1 kad pi
nigai būtų sulaikyti SLA ižde, 
o ne būtų išleisti žalingiems 
politiniams tikslams, kaip da
bar yra daroma, tai mums da-

Great Neck, N. Y.
Trumpos Žinutės ■

Spalių 26 d. įvyko dienraš
čio Laisvės skaitytojų draugiš
kas susirinkimas, apkalbėti 
dabartinį vajų gavimui naujų 
skaitytojų, taip pat įsigijimui 
naujo namo, taip sakant, Lie
tuvių Kultūrinio Centro.

Tais klausimais buvo pa
kviestas pakalbėti J. Orman iš 
Brooklyno, kuris nurodė, kaip 
yra svarbūs šie vajai. Po tam 
gražus būrys draugų ir drau
gių pasipirko Namo Bendro
vės šėrų (apie tai jau buvo 
rašyta), taipgi prisidėjo! su 
aukomis dėlei perkraustymo 
spaustuvės į naują namą. •

Aukavo sekančiai: V. Aly- 
ta $10; ALDLD 72 kp. $5; J. 
Kupčinskas ir M. Smaidžiunas 
po $2.

Po $1: F. Klaston, A. Gash, 
Mrs. Biganskienė, F. Griškevi- 
čia, T. Vezdžiunienė, O.- Lu- 
kąuskienė, E. Gruden, B. Kut- 
kienė, Viso $27. Taipgi, reikia 
paačiuoti draugėms T. Vez- 
džiunienei ir A. Bečienel už 
pagaminimą valgių ir už pri
sidėjimą su maistu prie šio va
karėlio. Beje, L dar keletas 
draugų pasižadėjo pirkti Na
mo Bendrovės šėrų. Tikimės, 
kad jie tą padarys greitoje 
ateityje.

Lapkričio 2 d. įvyko masi
nės prakalbos dėlei rinkimų 
kampanijos, kurios buvo su
rengtos per L.A.P Kliubą. Pra
kalbos buvo gana pasekmin
gos, nes turėjome gražios pu
blikos ir daug kalbėtojų. Buvo 
užkviestos visos politinės par
tijos, kad prisiųstų kalbėtojus 
—- kandidatus. Bet prisiuntė 
tiktai demokratai (penkis kal
bėt.) ir Labor Partija. Apart 
to, kalbėjo žymūs veikėjai: 
Mr. H. Feuersten (plokštelė- 
record) ir Daktaras A. Ali
šauskas — Allen, šiedu veikė
jai yra daug pasidarbavę, 
ypatingai dėlei Namų Savinin
kų organizacijos ir dėlei L.A. 
P. Kliubo. Po prakalbų visi 
dalyviai buvo kliubo pavaišin
ti ir gražus būrys piliečių pri
sirašė prie kliubo.

Apie mėnuo tam atgal mirė

MERGINOS. JAUNOS
Patyrusios ir be Patyrimo. 5 Dienų Savaitė. 
Mokytis Aiyvių Prikimšimo. $26 j savaitę 
laike mokymosi. Patyrusios darbininkės už
dirba virš $1 j Valandą. Apmokamos Šven
tės ir vakacijos. Medikalis aptarnavimas ir 
apdrauda po 6 mėnesių. Patyrusios aiyvių 

prikimšėjos yra visada reikalingos.
FALCON PACKING CO.. Inc.
Ill Hudson St., N. Y. C.

_________________________________
MERGINA PRIE PARDAVINĖJIMO

Dirbti Bekernėje. HOFFMAN’S BAKERY, 
2140 Fulton St., Brooklyn. Telefonas 

GLENMORE 2-1060.
.  (272)

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 150.
’ (273)

J. Norbutaitis. Taipgi buvęs 
kliubo narys ir dienraš. Lais
vės skaitytojas. Kliubiečiai ap
gailestauja jo, nes buvo gero 
būdo ir širdingas žmogus.

Serga draugė A. Klimaitie- 
nė. Jai buvo padaryta opera
cija spalių 31 d., Parsons 
Hospital, Parsons Blvd, ir 
State St., Flushing, N. Y. Lin
kime draugei Klimaitienei 
greitai pasveikti.

Taipgi yra linksma matyti, 
kad draugės E. Gruden, M. 
Kupčiūnienė ir A. Šidlauskas 
jau pasveiko ir sugrįžo prie 
savo kasdieninib užsiėmimo.

P. B.

New Delhi, Indija. —Per
sikraustė jau 4,400,000 ma
hometonų iš Indijos į ma- 
hometoniškąjį Pakistaną ir 
3,000,000 indusų iš Pakista
no į Indiją.

Pajieškojimai
Aš, Teodora Girvickaitė, pa j ft? š- 

kau savo sesers vyro brolio, Kazi
miero Savicko. Prieš 30 metų gyve
no Sioux City, Iowa. Malonėkite 
rašyti sekamu antrašu: Teodora 
Halam, 3115 — 23rd Ave., So. 
Seattle 44, Wash. . (269-271)

Jieškau laisvos moteries, kad būtų 
pasiturinti pinigais ar su nuosavybe. 
Amžiaus tarp 40 ir 50. Esu vyras 
50 metų amžiaus. Blaivininkas. Pa
siturintis. Prašau su laišku prisiųsti 
paveikslą. Galite telefonuoti 6:30 
v. v. penktadieniais arba šeštadie
niais. Ma. 2-2294.

Būsią Kvočiami Generolai
Washington.—Būsią kvo

čiami tūli generolai, kodėl 
jie slėpė laišką* kuris prane
šė jiem, kad gem Meyers už 
“paskolas” davė milioninius 
karinius užsakymus .lėktu
vų kompanijoms.

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

Newark 4, N. J. |
HUmboldt 2-7964 • į
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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. MArket 2-5172
• •?

F. W. Shalins
(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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

■ kiekvieną šeštadienį Įvyksta puota, pasivdlšinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, Vestuvių. 
Žemos katnoš už viską. *

Valgiais ir gėrimais aptaroaujaihe žemom kainom.

■

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daįjy)— Tree., Lapkr. 19, 1947

ii•ž

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

459 Grand Street,
I '

(Skersai nuo Republic Teatro)

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
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Majoras Vėl Pakartojo 
Siūlymą Kelti Ferą

Festivalio Žinios Sovietai ir Amerika Gali
Sugyventi Taikoje

Majoras O’Dwyer vėl pakar
tojo savo ataką ant 5 centų fė
ro, nors ir šį kartą ne oficia
liai, bet po priedanga reikalo 
daugiau pinigų sveikatos prie
žiūrai ir ligoninėms. Tai jau 
šeštoji ataka ant 5 centų fėro 
begiu pastarųjų dviejų savai
čių.

O’Dwyer vėl siūlė kelti fėrą, 
paskelbdamas haujojo sveikatos 
komisionieriaus daktaro Harry 
S. Mustard trečią laišką su 
prašymu sukelti daugiau pini
gų sveikatos reikalams.

Sutikdamas, kad sveikatos 
reikalams — ligoninėms, klini
koms, pasamdymui daugiau 
slaugių, pabrangusiam maistui 
ir tt. — reikia daugiau pasky
rų, angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker rašytojas 
Michael Singer nurodinėja, kad 
pakėlimas fėro dar neišrištų 
ligoninių klausimo.

Pakeltas iki 8 centų fėras 
duotų tiktai apie $31,000,000 
daugiau pajamų metų bėgiu. 
Tai būtų apie tiek pat, kiek ti
kimasi tranzito deficito 1948 
metų birželio pabaigoje. Iš pa
kelto fėro visai nieko neliktų 
pagerinimams sveikatos prie
žiūros srityje.

N e Tuo Keliu Išspręs 
Subway Klausimą.

Visi, nenorintieji fėro kėlimo 
žmonės argumentuoja, kad va
žiuotės linijos, kaipo miestui 
būtina priemonė, turi būti ir 
užlaikomos viso miesto ištek
liais, o ne suversti vien tik ant 
keliautojų tomis linijomis.

Kas gi pra keliautojai? Tai, 
didžiumoje, darbo žmonės, vyk
stantieji į nepermokamomis al
gomis darbus ir važinėjantieji 
į mokyklas darbininkų vaikai. 
Jiems kelių dešimtų dolerių 
priedas išmokesčių nuo kiek
vieno asmens metams pasidaro 
didele sunkenybe.

Jeigu vaduotis logika, kad 
tas moka, kas naudojasi, tad 
policijos departmentą turėtų 
apmokėti veik išimtinai tos fir
mos, kurių darbininkai strei
kuoja. Pamename, praėjusią

Iš Ridgewoodieciy 
Bankieto

lyg*

Ridgewood Brooklyn, N. Y.
Lapkričio 15 d., šapolo-Vaigi- 
nio svetainėj, 147 Thames St., 

„ atsibuvo bankietas. šį bankie- 
tą surengė bendrai LLD 55 ir 
LDS 103 kuopos. Bankietas 
buvo planuotai prirengtas ir 
atrodė, kad svečiai buvo pil
nai pasitenkinę. Tiktai turėjo 
būt daugiau svečių. Nežinia, 
dėl kokios priežasties dauge
lis įsigiję tikietus iš anksto į 
bankietą nepribuvo.

Baigiant vakarieniauti, va
karo pirmininkas Petras Gra
bauskas iššaukė pakalbėti pir
miausia šios kuopos pirminin- 

. ką Jurgį Bernotą, o po jo Jo
ną Siurbą, LDS Centro Sekre
torių, Joną Gasiūną, LDS Cen
tro prezidentą, ir Praną Buk- 
nį, dienraščio Laisvės gaspa- 
dorių. Iššauktieji svečiai kal
bėjo tik bėgamaisiais, svarbes
niais klausimais ir trumpai. Po 
kalbų pirmininkas pakvietė 
dainininką Albertą Vasiliaus
ką. Dainininkas sudainavo dvi, 
liaudies daineles: žinau Aš 
Dainą Vieną ir Kur Bakūžė 
Samanota. Svečiams labai pa
tiko ir jie suteikė dainininkui 
daug aplodismentų.

Kad vakarienė buvo gera, 
tvarkiai prirengta ir patarnau
ta, tat kreditas priklauso tiem, 
kurie darbavosi jos prirengi- 
me.

Komisija prirengimui vaka
rienės: Petras Babarskas, Jur
gis Lukaitis, Povilas Kukonis 
ir Petras Grabauskas. Gaspa- 
dinės: Marija Babarskienė ir 
Magdalena Stripeikienė. Pa
tarnautojos prie stalų: Dolo
res ir Virginia Vaitkiūtės, 
Ruth Babarskaitė-Mrs. Wayne 
ir Milly Saleckaitė. Taipgi 
virtuvėje darbavosi ir jaunuo
lis Albertas Stripeikutis. AŠ

Mon-vasarą prie banko ant 
tague St., Brooklyne, vieną ma
žytę moteriškę pikietutoją sau
godavo keliolika vyrų policistų. 
O visgi ne bankas, bet miesto 
taksų mokėtojai mokėjo poli
cistų algas ir jiems įrankių ir 
stočių išlaikymui. Moka’visi, 
įskaitant ir tą moteriškę, prieš 
kurią buvo pastatytas tas būrys.

Už mokyklas moka visas 
miestas — turįs ir neturįs vai
kų asmuo moka taksus moky
kloms.

Gaisragesių užlaikymą moka 
degęs ir nedegęs.

Puikius vieškelius, kuriais 
ponų limozinai šaudo, moka 
jais važiavęs ir nevažiavęs.

Atrodo logiška. Subway lini
jos tarnauja ne vien tik tam, 
kas važiuoja. Paimkime di
džiausias krautuves, pasilinks
minimų vietas, visokias finan
sines įstaigas — jos visos pel
nosi iš buvimo važiuotės linijų.

Kur tada gauti pinigų, jeigu 
nekelti fėro?

Fėro nekėlimo šalininkai siū
lo sukelti trūkstamą sumą po 
mažiau mokėjimu bankams ir 
taksavimu nejudinamo turto.

Tiesa, taksais turėtų damo- 
kėti ir mažiuko namelio savi
ninkas. Bet jo išmokestis tak
sais būtų mažesnė, negu bus jo 
išmokestis pakeltu fėru, jeigu 
jo šeimai reikia važinėti. Dau
giau atsieitų tik tam, kuris tu
ri namuką, bet niekad nevaži
nėja miesto subways, gatveka- 
riais ar busais. Bet tokių labai 
mažai rasis.

Apmokant subways išlaiky
mo lėšas taksais, didžiumą tos 
sumos sumokėtų tie, kurie turi 
milionų dolerių vertės nejudo- 
mo turto miesto centruose ir iš 
to darosi didžiausius pelnus.

Tokią išeitį siūlydavo velio
nis Cacchione, kuris visuomet 
eneregingai kovojo prieš kėli
mą fėro. Dėka jo vadovybei ne 
kartą fėro kėlimas buvo atito
lintas. Tokią išeitį siūlo visi 
priešingieji kėlimui fėro. To
kia, atrodo, tėra vienatinė tei
singa išeitis. L. K. N.

Degantis Yra Reikalas 
Festivalio Svečiams 

Nakvynių
Kaip jaustumeis, jeigu gau

tum tokį laišką:
“Mielas broli, Jūsų festiva

lis, atrodo, bus įdomus. Jo
kiu atveju nenorime praleisti 
nepamatę, tad atvyksime visa 
šeima: mudu, mūsų trys sū
nūs ir marčios, mūsų trys 
dukterys ir žentai. Tikimės, 
kad mus priglausite pernak
voti.”

Pašoktum iš džiaugsmo dėl 
mielų svečių ir susiimtum už 
galvos prisiminęs apie nakvy7 
nes, žinodamas, jog pas save 
gali priglausti tik vieną ar, 
geriausiu atveju, trejetą.
' Festivalio sekretorius Vin
cas Bovinas ir visi komisijos 
nariai daba? kasdien šį 
džiaugsmo ir sykiu rūpesties 
karštį pergyvena. Programų 
dalyviai praneša, jog jie at
vyksta būriais. O jiems nakvy
nės tebėra* neregistruotos, pas 
jus. Nelaukite, praneškite 
nakvynes tuojau. Laisvės raš
tinė sutiko priimti nakvynių 
pranešimus.

manau, kad sekančiam kuopos 
susirinkime bus, išreikšta dide
lė padėka visiems, kurie tik 
kuomi prisidėjo prie surengi
mo vakarienės. Į LLD kuo
pą gauta viena narė: Ona Ta
mošiūnienė.

Po vakarienės ir kalbų, 
Jack Stukui ir jo pagelbinin- 
kui grojant, svečiai šoko ir 
linksminosi iki vėlumos.

M. STAKOVAS, 
LLD Kp. Koresp.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Per Meną—i Šviesą, su Šviesa—j Laisvę!

WATERBURIO VILIJOS CHORAS DAINUOS RYTINIO VALSTIJŲ MENO LESTI VALYJE,

Ketvirtadienis, lapkričio 27- 
tos dienos popietis, apie 3:30 
valandą. Vieta: Labor Lyce
um, 949 Willoughby Ave., 

x Brooklyn, N. Y. čia vyksta 
Rytinių Valstijų Meno Festi
valio programa, čia skamba 
iš toli ir iš arti suvykusių me
nininkų dainų aidai, susilieję 
bendrai su muzikos akordais;..

Apie kai kuriuos tos dienos 
programos pildytojus buvo 
kalbama pirmiau. Ir pagal iš 
anksto numatytą planą turėtų 
sekti clevelandietės Aldonos 
Klimaites (DeVetsko) solo. Ji 
dainuoja B. šalinaitės-Shellan 
“Tamylos Dainą” ir S. Šim
kaus “Ne dėl Tavęs Aš Mer

Brooklynietės Šiame 
Susirinkime Turės

Daug Naujo
ti-Moterų Apšvietos Klubas 

kimūs įdomaus ir dalyvėmis 
turtingo vakaro šį ketvirtadie
nį, lapkričio 20-tą. • Literatū
ros skyriaus narių laukia gra
ži, didelė knyga, Viduramžių 
Istorija. Visų laukia visi kiti 
klubo reikalai, taipgi pasitari
mas bendrais visiems svarbiais 
reikalais — pabrangusio pra
gyvenimo, kainų kontrolės ir 
kitais.

Po darbo, turėsime drau
gišką pobūvėlį prie arbatos ir 
pyrago, kas jau buvo priža
dėta iš anksto, praėjusiame 
susirinkime. Ir bus dar kai 
kas naujo, ko seniau neprak
tikavome.' Narės prašomos 
visos atvykti ir atsivesti drau
ges. Pas mus visuomet yra 
kviečiamos ir ne narės.

Sekretorė.

gelė.” .
Po jos seka poezija. Poe

mą deklamuoja (o gal ir apie 
poeziją kalba) visų Amerikos 
lietuvių gerbiamas, visų myli
mas, ir beveik visų žinomas 
daktaras J. J. Kask jaučius iš 
Newark, N.'J.

Po jo, jeigu programa eis 
iš anksto' numatyta tvarka, se
ka Detroito Merginų Sekste
tas. Sekstetas , susideda iš: 
Mary Adams, Stella ’Smith, 
Ruth Gugas, Antoinette Gare
lis, Emma Rye ir Lillian Gu
gas; vadovaujamas Stella 
Smith. Sekstetas dainuoja 
J. Dirginčiaus “Kamgi Liūdė
ti” ir “žvaigždė Mano.’ ’

Nenori Išgirsti Miesto 
Labdarybei Dirbančiųjų 

Tarnautojų Balso
CIO United Public Workers 

Lokalo 1-mo viršininkas Frank 
Herbert sako, kad bendra 
mašinerija, veikusi iki šiol 
tarp miestavoj'o labdarybės 
departmento viršininkų ir jo 
darbininkų, pastaruoju laiku 
suspenduota.

Jau iš anksto buvusieji su
sitarti su departmento virši
ninkais susirinkimai ir dabar 
unijos reikalaujamieji naujai 
iškilusiais reikalais pasitari
mai nevykdomi, sako Herbert.

Dėl to nesiskaitymo su dar
bininkais unijos viršininkas 
įteikė komisionieriui Benjamin 
Fielding skundą, kuriame, be 
kitko, sako:

“Buvo randama pakanka
mai laiko spaudos konferenci
joms, kuriose mesta šešėliai

BROOKLYNE.

Sekite šį puslapį dėl toles
nių apie Festivalio programas 
žinių. Įsigykite bilietus iš 
anksto: visam Festivaliui—$4, 
o atskiriems jo vakarams — 
$1.25. Bilietai gaunami pas 
rengėjus, platintojus ir Lais
vės raštinėje. ,

Festivalis vyksta Labor Ly
ceum, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne, tris vakarus: lap
kričio 27, 3:30 vai. po pietų; 
lapkričio 28, 7:30 vai. vaka
re, ir lapkr. 29, 6 vai. vakaro.

Ketvirtas ir paskutinių Fes
tivalio vakaras: Schwaben 
Hall, 474 Knickerbocker Ave., 
Brooklyne, pradžia 3:30 vai. 
po piėtų. , F. R. K.

ant šio departmento štabo na
rių. Bet nerandama laiko iš
spręsti darbininkų skundus, 
kurie kasdien daugėja. Pa
sekmėje, tokios problemos, 
kaip žemos algos, nesamdy- 
mas pakankamai darbininkų 
ir dėl to paskuba, kurios bu
vo diskusuojamos su pirmes- 
niuoju komisionierium, dabar 
tapo sustabdytos.”

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name 

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Fotografas
' Traukiu paveikslus familijų, ves

tuvių, kitokių grupių ir pavienių/ 
Iš senų padarau

’ naujus paveiks- 'ĮMKa : 
lūs ir krajavusZ^||B^HPmk •• 

/sudarau su ame-P ;
;' rikoniškais. Rei-''^. ,^^^ Wfe ■

kalui . esdnt k „.J- 'm
’ ’ padidinu toki o ' A gfcreS: •
' • dydžio, kokio ;
^geidaujama. Tai- "wT/

pogi atmaliavoju
‘ įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, "

, Kampai Broadway ir Stone Ave.
prie Chauncey St., Broadway Lin*

Tel. GT^nmnre K-tROI
iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiniiiiiiH

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Taip pareiškė Andrius Y. 
Višinskis, Tarybų Sąjungos 
užrubežiams ministro pava
duotojas, kalbėdamas Council 
of Soviet-American Friendship 
suruoštame bankiete New 
Yorke praėjusio sekmadienio 
vakarą.

Tarybų Sąjungos politika 
yra taikos politika, sakė Vi
šinskis, bet Tarybų Sąjunga 
pilnai sugebės save apsiginti. 
Toji šalis pageidauja su Jung
tinėmis Valstijomis' draugiš
kiausių ryšių ir pasitiki Ame
rikos liaudies geru atsinešimu 
ir gera valia.

šaunus masinis bankietas 
buvo šios amerikiečių organi
zacijos suruoštas pagerbti 
Tarybų Sąjungą sukaktyje jos 
30 metų ir paminėti įsteigimo 
diplomatinių ryšių tarp Tary
bą Sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų 14 metų sukaktį.

Bankiete taipgi kalbėjo spe-

PAJIEŠKOJ1MA1
Pajieškau darbininko dirbti ant 
ūkės. Dirbame daugiausia su mo
derniškom mašinom. Su atlyginimu 
susitarsime.1 Prašome rašyti seka
mu antrašu: A. Oga, R. D. 1, 
Easton, Pa. (259-270).

Parsiduoda gražiai ištaisytas mū
rinis namas. 9 kambariai, dvi mau
dynės. Nėra violacijų. Aliejum šildo
ma. $9,000. Tel. GLenmore 5-5223. 
Prieš 10 vai. ryto arba po 2 vai. 
dieną. (269-271)

ADAM V. WALMUS, D.D.S
DAKTARAS—DENTIST AS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N.; 1-8 P. M. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

i-------------------
650 5th Ave., kamp. 19th St. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. SOnth 8-B569

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

I 
I

i

Peter Kapiskas

JOHN BURDULIS 
» Savininkas

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

I *

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 vaL iki 4 P. M.

Telephone Virginia 9-2599

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Tree., Lap kr. 19, 194.7

cialiai tuo tikslu atskridęs iš 
Anglijos tos šalies parlamento 
narys darbietis Koni Zilliacus. 
Svečias atvyko užvaduot) žy
mųjį anglą dvasiškį Hewlett 
Johnson, Canterburio dekaną, 
kuris buvo pasižadėjęs, bet 
negalėjo atvykti dėl nesveika
tos.

Zilliacus pareiškė, kad an
glai neprisidės į prieštarybinį 
bloką.

Bankiete kalbėjo ir keli žy
mūs amerikiečiai.

PRANEŠIMAS
FESTIVALIO REIKALU

Organizacinė Sesija jvyks lapkr. 
29 d., Hotel Piccadilly, 227 W. 45th 
St., New York City, lygiai 1 vai. po 
pietų ir tęsis iki 4 vai. vakaro. Kvie
čiame Chorų narius, valdybas bro
liškų kuopų ir svečius dalyvauti. 
Dauguma atvykstančių menininkų- 
artistų apsistos Hotel Piccadilly, pa
čiam miesto centre, 
čia 
ta.

tad ir sesijai 
geriausia ir prieinamiausią vie- 
Festivalio Komitetas. (270-271)

BROOKLYN, N. Y.
Brooklyno našliai, gyvanašliai ir 

viengungiai rengia parę, lapkr. 22 d. 
Liet. Am. Piliečių Klube, 280 Union 
Avė. Pradžia 7:30 v. v. Bilietas $3. 
Bus duodama geri, skanūs užkan
džiai. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti. Gera orkestrą gros 
šokiams. — Rengėjai. (279-271)

C. BROOKLYN, N. Y.
Lapkr. 19 d., 8 v. v. Liet. Neprj- 

gulmingo Klubo Name, 269 Front 
St., jvyks LDS 46 ir LLD 24 kp. su
sirinkimas. Visi nariai būkite, turė
sime išrinkti delegatus j LDS 3-čios 
ApsRr. konferenciją. Taipgi turime 
ir kitų svarbių reikalų atlikti. — 
Valdyba , (269-270)

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
.f . t 1—2 dienomValandos: j - o , .( 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

DANTŲ GYDYTOJAS I

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street /

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

bandos:

Penktadieniai? Uždaryta t

Peter 
KAPISKAS
BAK & GR/LL

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten. Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

■N9




