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Pabėgėlių “žiburiuose” ma
čiau dalį sąrašo lietuvių, ku
rie nužudyti nacių koncentra
cijos stovyklose. Naujienos 
ir Draugas kadaise skelbė il
gą litaniją lietuvių, neva Si
biran išvežtų, bet nesuranda 
vietos nacių nužudytiems lie
tuviams. O jų redaktoriai 
pyksta, jei kas juos pavadina 
pronaciais.

★ ★ ★
Vokietijoje okupacinis ame

rikiečių teismas pasmerkė 
mirtin septynis vokiečius 
mokslininkus. Keliolika nu
teista ilgų metų kalėjimai!. 
Jie prašė Amerikos įįųĮitari- 
nio gubernatoriaus susimylė- 
jimo, bet prašymas tapo at
mestas. Visi turės skaudžiai 
užmokėti už savo griekus.

Šitie žmogaus kailyje žvė
rys padėjo Hitleriui moksliš
kai žudyti žmones koncentra
cijos stovyklose. Kitų žmo
nių gyvybė jiems nieko nereiš
kė. Bet savo gyvybę jie aukš
tai vertina ir nenori su ja at
sisveikinti.

Išsigimęs, sugedęs žmogus 
nepripažįsta jokio žmonišku- Į 
mo kitiems. Kiekvienas toks 
sutvėrimas yra didžiausias 
bailys.

* * A ■
Vengrija ir Rumunija susi

tarė pamiršti visus praeities 
nesusipratimus ir nuo dabar 
gyventi kaimyniškoje meilėje. 
Panašiai naują istoriją rašo 
kitos Balkanų šalys. Tas pa
saulio kampas, kuris per am
žius atsižymėjo vaidais ir ka
rais, kerštu ir neapykanta, 
tampa taikos ir ramybės kam
pu.

★ ★ ★
Taip griežtai viską pakeitė 

pakilus naujoji demokratija. 
Kai Balkanų kraštų vairas pa
teko j darbo žmonių rankas, 
nebeliko vietos tautinės neapy
kantos beprotystei klestėti, 
žmonės ^ra žmonės. Kai nė
ra plėšikų juos nuodyti ir 
piudyti, jie vieni kitus gerbia 
ir gražiai sugyvena.

Tokia yra istorinė tiesa. Ji 
p^ims viršų visam pasaulyje." 
Tos iškilmingos dienos ištroš
kusiai laukia visa žmonija. 
Bet ji neateis prie kapitaliz
mo.

★ ★ ★
Nežinau ką pasakyti apie 

tuos draugus, kurie tiki am-1 
žinąja rūstybe. O tokių 
draugų retkarčiais pasitaiko. 
Pažiūrėk, ir išnyko jis “iš 
gyvenimo.” Kas nors nepati
ko, ant ko nors supyko, kas 
nors užlipo jam “ant komo”— 
viskas jam nebegerai, niekas 
jam nebepatinka. žmogus 
vaikštinėja surūgęs, bijo su 
žmonėmis susitikti.

Jis mano, kad jis gerai at
simoka tiems, kurie jį “nu
skriaudė,” jo garbę užgavo. 
Ir taip' savo širdyje nešiojasi 
nerimą ir kerštą.

Tokia amžinoji rūstybė yra 
baisi liga. Ji sukaneveikia 
žmogų ne tik dvasiniai, bet 
ir fiziniai. Niekas taip skau
džiai neveikia nervų ir virš
kinimo, kaip toks nerimas ir 
keršijimas. Kurie manim ne
tikite, pasiklauskite Dr. Kaš- 
kiaučiaus.

★ ★ ★
Ponas Bob Hannegan buvo 

demokratų partijos pirminin
ku ir viso krašto pašto ve
dėju. Dabar jis iš abiejų vie
tų pasibraukė ir nusprendė ei
ti į sporto biznį: susitarė su 
savo kolegomis ir nusipirko 
St. Louis miesto beizbolės ko-
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maudą “Cardinals.” Sakoma, 
už tą beizbolininkų grupę ir 
kliubą užmokėjo pusketvirto 
milijono dolerių!

Amerikoje sportas yra di
delis biznis. KAip visas kitas 
biznis, taip šis yra milijonie

MOLOTOV SAKO, ANGLAI- 
AMERIKONAI PLANUOJA
SKALDYT VOKIETIJA
Sovietai Siūlo Stiprią Demokratinę Valdžią Ištisai 
Vokietijai; Amerika Perša Skaldymą į Daug Valstybčlią

London. — Užsieninis So
vietu ministras Molotovas 
pastatė klausimą Amerikos 
valstybės sekretoriui Mar- 
shallui: Ar amerikonai ir 
anglai yra pasigaminę pla
ną atkirst vakarinę Vokie
tiją ir sudaryt iš jos atski
rą valstybę? Marshallas 
nieko neatsakė. Nedavė at
sakymo ir Franci jos užsie
nio reikalų ministras Bid- 
ault. Užtat užsieninis Ang
lijos ministras Bevinas pa
reiškė, kad vakariniai talki
ninkai negalėsią bergždžiai 
stovėti, ir turėsią sudaryt 
atskirą vakarinės Vokieti
jos valstybę, jeigu ’Sovietai 
nepriims anglų-amerikonų 
planų dėl politinio ir ūkinio 
Vokietijos sutvarkymo.

Sovietai siūlo vieną tvirtą 
demokratinę valdžią ištisai 
Vokietijai. Anglai - ameri
konai bijo, kad tokioje de
mokratijoje neįsigalėtų ko-

v

Ching Komunistai vis 
Laimi prieš Čiangą

Nanking, Chinija. —Chi- 
nų komunistai artėja prie 
svarbaus Paoting miesto. 
Čiang Kai-sheka tautinin
kai bijo, kad komunistai 
neužimtų visą didžiulį tri
kampį tarp Peipingo, Tient- 
sino ir Paotingo, šiaurinėje 
Chinijoje. Todėl iš Mandžu- 
rijos traukiama 25,000 tau
tininkų kariuomenės tam 
trikampiui ginti. Komunis
tai Šantungo pussalyje at
griebė nuo tautininkų čia- 
ohsien ir Kaomi miestus su 
geležinkelio stotimis ir lai
mėjo kitas pozicijas.

Padėką Dienos Šventėje 
Automobiliai Užmušė 107

New York.— Suskaičiuo
ta, jdg automobilių nelai
mėse L ryšium su Padėkų 
(Thanksgiving) diena žuvo 
107 žmonės visoje šalyje. 16 
asmenį? neteko gyvybės be
medžiodami, bešimaudyda- 
mi ir kitaip nelaiminguose 
nuotikiuose.

munistai. Antra vertus, jie 
nori ir pačią vakarinę Vo
kietiją suskaidyt į mažas 
savivaldiškas 1 f e d eracines 
valstybėles, kad Amerikos 
-Anglijos imperialistai galė
tų jose šeimininkauti ir su
kurti karinę bazę prieš So
vietus, kaip tvirtino Molo
tovas.

Čechoslovakai Suėmė 
38 “Vakarą” Šnipus

Praga. — Čechoslovaki- 
jos policija areštavo du vo
kiečius šnipus. Jie buvę va
dai skaitlingų šnipų, kurie 
šniukštinėja karines ir ki
tokias paslaptis naudai tū
lų “vakarinių valstybių.” 
Pirm jų suimta 36 kiti nu
žiūrimi šnipai. Tie šnipai 
Čechoslovakijoj veikė bend
rai su svetimų valstybių 
šniukštais Lenkijoje ir kito
se slaviškose šalyse. Be kit
ko, jie šmugeliavo užsienin, 
fašistų vadus, kuriem grę- 
sia teismai namie. Jie palai
kė ryšius ir sū* slaptomis 
cechų fašistų grupėmis.

Bullitt Perša MacArthurą 
Kaip Čiango Gelbėtoją

New York. — Wm. C. 
Bullitt, fašistų bendradar
bis karo metu Franci] o j, 
dabar ragmo Ameriką pa
siųsti generolą MacArthurą 
į Chiniją, kad jis padėtų 
diktatoriui Čiang Kai-šekui 
sumušt chinų komunistus. 
Sykiu Bullitt, kalbėdamas 
Town Hall’e, šaukė Ameri
kos valdžią tuojaus duoti 
Čiangui didelius kiekius 
ginklų ir pinigų. O jeigu 
ne, tai Sovietų Sąjunga, e- 
są, užvaldys Chiniją. Bullit- 
tas gąsdino, kad Sovietai iš 
Azijos, girdi, “gręsią ameri
konų gyvybėms.”

GENE TUNEY GARBINA 
PERONĄ

Buenos Aires.,— Ameri
konas Gene Tunney, buvęs 
kumštininku campionas, at
silankė pas diktatorišką Ar
gentinos valdovą prez. Jua- 
ną Peroną. Paskui Tunney 
sakė reporteriams: “Aš gi
liai .gerbiu Perono stiprybę. 
Jis žino, kur einąs.”

San Francisco. — Gresia 
žibalo darbininku streikas 
vakarinėse valstijose.
rių rankose. Socializrpas pra
šalins iš Amerikos gyvenimo 
ir šitą nedorybę.

Sportu privalo užsiimti tik 
tie žmonės, kurie jį mėgsta, 
jame randa pasitenkinimą ir 
malonumą, garbę ir poilsį.

PERPJOVĖ PAČIAI GER
KLĘ, IR IŠTEISINTAS
Chicago. — George Rapp, 

55 metų, pasitraukęs iš biz
nio groserninkas, prisipaži
no teisme, kad jis daužė sa
vo žmonai Estherai galvą 
ir perpjovė jai gerklę, bet 
prisaikdintųjų teismas Ra- 
ppą išteisino. Rappas sakė, 
“turbūt, buvau tada suvar- 
javojęs.” Jo žmonai, 47 me
tų, apgydyta gerklė, bet dar 
sunku kalbėti. Jiedu pykda
vosi dėl gyvenančių pas 
juos giminių.

* t

Rumunija Uždraudė Kirsti 
Eglaites Kalėdoms

Bucharest. — Rumunų 
valdžia užgynė kirsti eglai
tes kalėdinėm šventėm; sa
ko, reikia miškus auginti, o 
ne naikinti.

Youngstown, Ohio.— Pa- 
siliejus “samčiui” ištirpdyto 
švino, 150 tonų, tapo mirti
nai susvilinti du darbinin
kai.

Lietuvių Kultūrinio. 
Centro Reikalai

ŽENG1AME~VISP1RMYN
' IR PIRMYN!

Šiuos žodžius rašant, pas mus vykąta lietuvių meno 
festivalis. Turime daug svečių iš daugelio miestų. Kiek
vienas jų užgiria mūsų darbą, — Kultūrinio Centro įsi
gijimą. Daugelis jų jau matė patį Centrą, — specialiai 
ten nuvyko. Kiekvienas apgailestauja, kad festivalio 
pramogos nebuvo galima jame suruošti.

Rytoj paskelbsime platesnį sąrašą vardų tų, kurie 
pirko serų. Šiuo metu skelbiame sekamus asmenis, sto
jusius mums talkon:

r ŠERAIS:
B rock ton ietis • .$100.00
Anna Balčiūnienė, B’klyn, N, Y. . ' 25.00
Liet. Moterų,Pažangusis Klubas, Detroit, Mich. 25.00
Stanley Ūsaitis, B’klyn, N. Y. 25.00
K. Ulis, Chicago, Ill. . 25.00
Motiejus Budnikas, Pittsburgh, Pa. 25.00
J. Porčiauskas, Pittsburgh, Pa. , 25.00

PASKOLOMIS
Charles Blaizes, Greenlawn, N. Y. $100;00

Visais reikalais visuomet rašykite ir banko čekius 
bei Money Orderius už Šerus siųskite: Lithuanian Build? 
ing Corporation, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

BULGARIJA IR JUGOSLAVIJA
NEĮSILEIS “RUBEŽ1Ų 
SARGĮ)” KOMISIJOS

Varna, Bulgarija. — Ju
goslavijos. premjeras mar
šalas Tito ir Bulgarijos mi
nistras pirmininkas Geor
gas Dimitrovas pasirašė 
apsigynimo ir bendradar-« 

, biavimo sutartį dvidešim
čiai metų.

Sykiu Bulgarija ir Jugo
slavija susitarė neįsileisti 
“tėmytojų” komisijos, ku
rią paskyrė Jungtinių Tau
tų seimas. Pats komisijos

paskyrimas yra Jungtinių 
Tautų konstitucijos laužy
mas, kaip teigė Jugoslavijos 
ir Bulgarijos vadai..

(Amerikonai įpiršo Jung. 
Tautų seimui tą komisiją, 
“daboti Graikijos rube- 
žius,” girdi, nuo įsiveržimų 
iš Bulgarijos, Jugoslavijos 
ir Albanijos, ir žiūrėti, kad 
jugoslavai, bulgarai ir alba
nai neduotų jokios paramos 
graikų partizanams prieš 
monarchistus.)

Anglų Fašistų Vadas Mosley 
Steigia Naują Partiją

London. — Anglų fašistų 
vadas Sir Oswald' Mosley 
žada po naujų metų įsteigti 
savo partiją, kurią pava
dins , “vienybės judėjimu.” 
Karo metu Mosley buvo lai
kinai įkalintas už nacių rė
mimą. Mosley skelbia seka
mą programą būsimajai sa
vo partijai: .

Panaikinti visas politines

partijai (apart jo parti
jos); sudaryti glaudžią ūki
nę sąjungą su vakarinės 
Europos kraštais prieš So
vietus; išvyti žydus apart 
tų, kurie jau kelias kąrtas 
gyvena Anglijoj.

Mosley skelbia, kad Ang
lijoj yra jau 51 organizaci
ja, kurios įstos į jo steigia- 
.mą partiją.

FRANCUOS VALDOVAI 
MOBILIZUOJA ARMIJA 
PRIEŠ STREIKIERIUS %
Seimas Paskyrė Dar $173,140,000 Kariuomenei; Italijos 
Partizanai Užėmė Valdžios Įstaigas Milano Didmiestyj

GRAIKIJOS MONARCHI- 
STAI SAKOSI APSUPĘ 
BŪRĮ PARTIZANŲ

Athenai. — Graikijos mo
narchist k o m a n dieriai 
skelbia, kad jie apsupę 
1,000 graikų partizanų ties 
Bulgarijos siena, ir sako, 
jog tuziną partizanų užmu
šę ir porą tuzinų suėmę. O 
iš monarchistų pusės, gir? 
di, tik vienas kareivis kri
tęs ir vienas žandaras su
žeistas.

Praga.— Sovietai šį ket
virtadienį pradės gabenti 
Čechoslovakijai' k v i e čius, 
pagal naują prekybos su
tartį. '

Washington. — Amerika 
pasiuntė 8 inžinierius Tur- 
kijon. Jie padės.turkam tie-, 
sti karinius vieškelius.

NUTEISTAS FAŠISTINIS 
FRANCŪZŲ GENE
ROLAS NOGUES

Paryžius. — Aukštasis 
teismas už akių nuteisė ge
nerolą Ch. Nogues į sunkių
jų darbų kalėjimą 20 metų. 
Kuomet Nogues buvo Vichy 
francūzų valdžios general 
gubernatorius Morokkoj, ji- 
sąi statė skęrspaines talki
ninkų kovai prieš nacius. 
Pranešama, kad Nogues da
bar yra- Ispanijoj.

■ I,,—,...  ,
/ %

New York. — Mokslinin
kų ir Menininkų Taryba 
pasmerkė vadinamų raudo
nųjų persekiotojus judžių 
pramonėje.

i

Athenai. — Ūkinė Grai
kijos būklė eina vis blogyn, 
nežiūrint $300,000,000 “pas
kolos” iš Amerikos.

Paryžius. — Francijos 
premjero Schumano valdžia 
pašaukė armijon 80,000 iki 
150,000 atsarginių (rezervi
stų), girdi, geležinkeliams 
ir kitoms svarbioms įmo
nėms sergėti nuo streikie- 
rių. Tuo pačiu laiku, val
džiai reikalaujant, seimo 
dauguma nubalsavo paskir-

Ruhr Komunistai Reikalauja 
Suvienytos Vokietijos

Essen, Vokietija. —Ruhr 
srities komunistai varo 
platų vajų už vieną demok
ratinę valdžią ištisai Vokie
tijai ir už teisingą taikos 
sutartį jai. Įvyksta masiniai 
angliakasių ir kitų darbi
ninkų susirinkimai, kurie 
užgiria tokius komunistų 
reikalavimus. Susirinkimai 
priima rezoliucijas, smer
kiančias amerikonų ir ang
lų planus, nes Amerika ir 
Anglija mojasi atkirst va
karinę Vokietiją nuo ryti
nės ir dar suskaidyt vaka
rinę Vokietijos dalį j “sava
rankiškas valstybes.”

Oro Nelaimėje Žuvo Gen. 
Leclerc ir 11 Kitu

——— l

Paryžius. — Šiaurinėje 
Afrikoje sudužo į kalną ka
rinis lėktuvas, kuriuo skri
do francūzų generolas Jac
ques - Philippę Leclerc ir 
11 kitų asmenų. Jie visi už- 
simušę. Gen. Leclerc, 45 
metų, buvo vyriausias ins
pektorius karinių Franci
jos jėgų šiaurinėje Afrikoj. 
O 1943 m. jis vadovavo 
francūzams, kurie- padėjo 
anglams mušfi vokiečius ir 
italus Afrikoje.

______________ _jl.___

Anglijos Seiman Išrinkta 
Vienas Darbietis ir Vienas

Konservatas
London. — Edinburghe 

papildomus rinkimus į Ang
lijos seimą laimėjo darbietis 
John Wheatley, o York
shire išrinktas Seiman kon- 
servatąs-toris G. W. Odey, 
Wheatley pavaduos buvusį 
darbietį seimo narį, o Odey 
buvusį konservatą.

—_____L----------- N .

Taftas Remia Kyšius 
prieš Komunizmą

Washington. — Republi- 
ktfhų vadas senatorius Taf
tas kritikavo Trumano po
litiką dėl vakarinės Euro
pos, bet pasižadėjo balęuot 
už skyrimą $597,000,000 
greitosios paramos Franci- 
jai, Italijai Ir Austrijai 
prieš komunizmą.

Washington. — Republi-, 
konai kongreso nariai keti-" 
na tyrinėti 20 aukštų of i- 
cierių, kurie apgavingai i- 
ma pensijas iš valdžios.

Burton, Anglija. —Amu
nicijos sprogimas užmušė 
vieną darbininką.

ti dar $173,140,000 lėšų ka
rinėms jėgoms.

Be to, Schumano minist
rų kabinetas kreipiasi Sei
man, kad išleistų specialius 
įstatymus streikams slo
pinti.

Streikūoja daugiau kaip 
2,000,000 darbininkų ir val
džios tarnautojų — anglia
kasiai, visų uostų laivakro- 
viai, marininkai, didžioji 
dauguma automobilių ir 
metalo fabrikų darbininkų, 
audėjai, paštininkai ir kt.

Socialistų ir klerikalų va
dai šaukia streikierius dar
ban, ypač kurstydami juos 
prieš komunistus.

Roma. — 4,000 partizanų 
užėmė valdžios įstaigas ir 
didžiąją radijo stoti Milane, 
fabrikiniame šiaurinės Ita
lijos didmiestyje. Klerikalų 
valdžia įsakė generolams 
maršuoti su kariuomene ir 
išmušti, esą, raudonuosius 
iš valdinių įstaigų ir radijo 
stoties. Generolai atsisakė. 
Jie aiškino, kad vietinė po
licija galėsianti atsteigt ten 
tvarką.

Jugoslavijos Prekybos 
Sutartis su Italija

Roma. — Italija padarė 
prekybos sutartį su Jugo
slavija penkiems metams. 
Susitarta apsikeisti viso 
$250,000,000 vertės dir
biniais; produktais ir me
džiagomis per tą laikotarpį. 
Italija siųs Jugoslavijai ma
šinas, darbo įrankius ir che
mikalus. Jugoslavija teiks 
Italijai grūdų, pieninių val
gių ir tokių medžiagų, kaip 
švinas, varis, geležies rūda 
ir aliumino rūdos.

Italijos ir Jugoslavijos at
stovai pareiškė, jog preky
binė sutartis taipgi tar
naus kaip žingsnis į drau
giškus santykius tarp tų 
dviejų kraštų.

Francūzų Pasiūlymas dėl 
Karinių Atpildų Sovietam 

iš Austrijos

London.—Keturių didžių
jų talkininkų užsieninių mi
nistrų pavaduotojai ginčija
si apie vokiečių buvusių fa
brikų ir kitų nuosavybių 
Ąustrijoj ėmimą į karinius 
Sovietam atpildus. Prancū
zai pasiūlė, kad Austrija 
sumokėtų Sovietam $100,- 
000,000, duotų trečdalį Aus
trijoj pagaminamo žibalo ir 
daugumą Austrijos laivų 
Dunojuje, kaip karinius at
lyginimus. Užtat, francū- 
zai sako, Sovietai neturėtų 
imti vokiečių buvusių nuo
savybių iš Austrijos.

New York. — Per savai
tę sviesto svaras pabrango 
penktuku. 

f

ORAS. — Būsią šalčiau.
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Londono Konferencija?
Jungtinių Tautų Asamblėja baigė sayo sesijas. Disku

sijose pasireiškė dideli nuomonių skirtumai. Tam tikri 
nutarimai pravesti taip, jog jie negalės prisidėti prie 
tarptautinės atmosferos atšaldymo. Pavyzdžiui, įsteigi
mas “Mažosios Asamblėjos”, arba suorganizavimas “Bal
kanų Komisijos”, neturėjo visuotino pritarimo, iššaukė 
tarpe didžiųjų valstybių pasidalinimą, kas, savaime, ne
ves prie tarptautinių santykių pagerinimo.

Bet, iš kitos pusės, Asamblėja pasmerkė naujo karo 
kurstytojus, taip pat melų ir nebūtų dalykų prasimany
mą ir skleidimą, tikslu kelti pasaulyje nerimą ir nuožiū
rą; Asamblėja rimtai išsprendė Palestinos klausimą ir 
suteikė platformą įvairioms šalims savo nuomonę išreik
šti kitais svarbiais klausimais. Labai galimas daiktas, 
kad pradžioje kitų metų turės įvykti specialė Asamblėjos 
sesiją, nes atsiranda tokių reikalų, kurių atidėti regulia- 
riškai sesijai kitą rudenį nebus galima.

Bet dabar iš New Yorko nuo Jungtinių Tautų Asam- 
x blėjos viso pasaulio akys nusikreipia Londonan į “ketu

rių didžiųjų” konferenciją. Kol kas dar mažai kas gali
ma pasakyti apie konferencijos eigą. Jos pradžia nepa
tvirtino pranašystės tų, kurie sakė, kad neapsimoka ton 
konferencijon mūsų sekretoriui nė važiuoti, nes vis tiek 
jokios vilties nelikę dėl susitarimo su Tarybų Sąjunga. 
Po teisybei, konferencijos pradžia buvo gana produktin- 
ga. Konferencijai dienotvarkė priimta be didelio vargo. 
Austrijos reikalai pavesta ministrų pavaduotojams.

Dabar konferencija imasi su Vokietijos reikalais. 
Tai' vyriausias šios konferencijos darbas ir bus. Čia tai 
galima tikėtis ir ginčų ir griežtų susikirtimų. Negalima 
dabar net sakyti, kad ši konferencija jau parašys Vo
kietijai taikos sutartį. Būtų gerai, kad ji padarytų gerą 
pradžią. Jei pasirodys, kad nėra jokio pagrindo susitari
mui, tai konferencija pakriks, ir tai,•sakoma, bus pasku
tinė užsienio reikalų ministrų tarybos konferencija. Kas 
toliau seks, dabar sunku pasakyti.

Beveik kiekvienu Vokietijos klausimu nuomonių skir
tumai jau gerai žinomi. Karo reparacijos, Vokietijos eko
nominė ateitis, Vokietijos valstybės forma, Vokietijos ru- 
bežiai, Vokietijos demilitarizacija ir apsaugojimas pa
saulio nuo naujos agresijos, tai vis problemos, kurias iš
spręsti bus sunku. Paimkime Vokietijos rubežių reika
lus. Molotovas teigia, kad siena tarpe Vokietijos ir 
Lenkijos buvo aiškiai nustatyta' Potsdamo susitarime. 
Marshall gi tvirtina, kad visas šis rubežių reikalas buvo 
paliktas tolimesniam sprendimui. Ar bus surastas koks 
nors tarpe šių dviejų pozicijų kompromisas?

Ir taip visais kitais klausimais vienokios’pozicijos lai
kosi mūsų valstybės sekretorius, kitokios pozicijos Tary
bų Sąjungos užsienio reikalų ministras.

Kas liečia Angliją ir Francūziją, tai šioje konferenci
joje jų vaidmuo yra nežymus. Jos neturi savo nepriklau
somos, atskiros nuomonės bei pozicijos nuo Amerikos. 
Kaip mūsų sekretorius Marshall palieps, taip Bevin ir 
Bidault balsuos. Tai visiems aišku.

Kodėl \Anglija ir Francūzija šioje konferenci
joje turi klausyti Amerikos? Todėl, kad jos Amerikai 
prasiskolinusios ir vis dar giliau į skolas brenda. Argi 
gali, pavyzdžiui, Bidault išsitarti Londone prieš mūsų 
valstybės sekretorių, kuomet mūsų Kongresas svarsto 
suteikimą Francūzijai keleto šimtų milijonų dolerių pa
skolos? Argi gali Bevin kalbėti prieš Marshallo pasiūly
mus, kuomet Anglijos darbiečių vyriausybė visas viltis 
turi sudėjus į Marshall Planą išbridimui iš savo ekono
minės ir finansinės krizės?

Londono konferencija pavyks ar pakriks nuo santykių 
tarpe Tarybų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų. Čia nieko 
nepagelbės straksejimas bei atomine bomba grūmojimas. 
Taikos kelias yra kompromisų ir nusileidimų kelias. Kai 
yra dvi skirtingos pozicijos, tai reikia ieškot trečiosios, 
vidurio pozicijos, jeigu norima pasaulyje taiką tprėti.

Mes negalime būti optimistais ir sakyti, kad ši Londo- 
' no konferencija dar kartą pilnai įrodys, jog bus pašalin

ti tarpe didžiųjų valstybių skirtumai; taip pat mes neno
rime dėtis prie tų pesimistų, kurie ją palaidojo jos išva
karėse.

“KAS NEDIRBA, TAS 
NEVALGO” — AMERIKI
NIS “ATRADIMAS”

Dienraštis “Daily Won 
ker” rašo; jog pirmojoje 
Amerikos kolonijoje, kai čia 
pradėjo gyventi baltieji 
žmonės, kapitonas John 
Smith pasakė kolonistams: 
“Kuris nedirbs, tas ir ne
valgys.”

Tai privertė kiekvieną 
’sveiką žmogų dirbti naudin
gą darbą. O kadangi visi 
galintieji dirbti — dirbo, tai 
ir Amerika išaugo į galin
gą ir turtingą- kraštą.

“Kuris nedirbs, — tas ne
valgys” dėsnis yra taikomas 
Tarybų Sąjungos žmonėms. 
Kiekvienas ten gyvenąs as
muo, jei tik jis sveikas, tu
ri dirbti naudingą darbą, 
jei jis nori gyventi.

Bet Amerikoje, kur šian
dien viešpatauja Wall stry- 
tas, kur parazitų klasė yra 
didelė ir galinga, kapitono 
John Smith o įsakymas jau 
yra bolševikinis ir jis val
dančiajai klasei pavojingas. 
Prieš jį kovojama.

Šiandien atvirai pareiš
kiama, jog Marshallo pla
nas bus taikomas tik toms 
šalims, kurios atsisako ano 
dėsnio, kuriose viešpatauja 
išnaudotojų klasė, paraziti
nė z klasė.

“Daily Workeris” nurodo, 
jog šiandien visoki raudon- 
baubiai šitaip sako europi
niams kraštams: “Tas, ku
ris negalvoja tai|), kaip no
ri Wall strytas, neturi tei
ses valgyti.”

Šis Wall stryto dėsnis jau 
taikomas ir Amerikos žmo
nėms.

Štai filmų magnatai pa
reiškė, būk jie mėtysią iš

Vilniaus Universiteto Studen
tų Moksline Konferencija

Mikolaičiko Nusivylimas
Viskas, kas buvo sakytą apie pabėgėlį Mikolaičiką, pa

sitvirtina. Jis žadėjo atvykti Amerikon ir aplankyti savo 
kolegas, taip ir padarė. Buvo sakyta, kad. jam nepatinka 
dabartinė Lenkijos vyriausybė, tą jis dabar pats savo lu
pomis patvirtina. , k

Ko Čia Mikolaičikas pribuvo? Komercinės spaudos ko
respondentai negalėję arba nespėję sužinoti. Mikolaiči
kas žadąs parašyti didelę knygą apie tai, kaip jam sunku 
buvę šiais paskutiniais keliais mėnesiais Lenkijoje gy
venti. Bet niekas netiki, kad jis čia pribuvo tik dėl kny
gos rašymo.

Mikolaičikas žada gerai pasikalbėti su prezidentu 
Trumanu ir kitais šios šalies aukštaisiais pareigūnais. Jis 
kol kas nereikalaująs dabartinei Lenkijos vyriausybei, 
paskelbti karą. Jis tačiau norėtų, kad Jungtinės Tautos 
tuojau Lenkiją išlaisvintų iš “komunistę”.

Apie tai, kad jį jo paties partija išmetė laukan ir 
paskelbė Lenkijos išdaviku, Mikolaičikas nenori nė šne-

Vilniuje įvyko Vilniaus 
Valstybinio Universiteto aka
deminės studentų mokslo 
draugijos mokslinė konferen
cija, skirta Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos 30 
metinių garbei.

Konferenciją atidarė Uni
versiteto rektorius prof. Z. 
žemaitis. Studentų akademi
nės mokslo draugijos prezi
dentas prof. V. Girdzijauskas 
savo kalboje pažymėjo, kad 
Tarybų Lietuvos Vyriausybė 
sudarė visas sąlygas respubli
kos jaunimui siekti* mokslo. 
Studentai turi įvertinti Tarybų 
Vyriausybės jiems skiriamą 
dėmesį ir mokytis taip, kad iš 
senojo Vilniaus Universiteto 
sienų išeitų aukštai išlavintais 
tarybiniais specialistais, šiam 
tikslui pasiekti daug padeda 
Universiteto studentų moksli
niai rateliai, kuriuos jungia 
akademinė mokslo draugija'. 
Baigdamas, profesorius Gir
dzijauskas palinkėjo konfe
rencijos dalyviams sėkmės 
darbe.

Po prof. Girdzijausko kal
bos Tarybų Lietuvos Sveikatos 
Apsaugos Ministras B. Pen- 
kauskas skaitė paskaitą “Tris
dešimt metų tarybinei medici
nai.”

Sekcijų posėdžiuose studen
tai padarė daugiau kaip 20 
pranešimų iš įvąirių mokslo 
sričių. Busimieji jauni gydy
tojai, teisininkai, gamtininkai, 
ekonomistai, istorikai drąsiai 
ir kruopščiai nagrinėjo savo 
pranešimuose iškylančius nau
jus klausimus pasirinktose 
mokslinėse temose.

“Tarybų Lietuvos lengvoji 
pramonė” — taip buvo pava
dintas studento Meškausko 
pranešimas.

Studentas Sprindis savo 
pranešime “XIX amžiaus lie
tuvių tautinis sąjūdis ir litera
tūra” iškėlė nemaža naujų 

darbų tuos rašytojus, akto
rius ir kitus tarnautojus, 
kurie atsisakys galvoti taip, 
kaip įsako Wall strytas!

Kitų pramonių savininkai 
magnatai siekiasi to paties.

Matote, kaip viskas kei
čiasi; kaip šių dienų kapi
talistinė klasė, suparazitė- 
jusi ir nusigandusi vis be
kylančiojo pasaulyje pro
greso, verčia viską kojomis 
aukštyp!

KNYGA APIE 
NORWOODĄ

Šiemet Norwoodo (Mas
sachusetts) miestui sukako 
lygiai 75-ri metai. Ta pro
ga buvo tame mieste su
ruošta visokių pramogų. 
Na, o Norwoodo dienraštis 
“Daily Messenger” išleido 
stambią knygą apie Nor
woodo praeitį, dabartį ir at
eitį.

Norwoode gyvena nema
žai lietuvių, turinčių savo 
organizacijas ir salę. Visa 
tai šioje knygoje atžymima, 
nurodant kiekvienos orga
nizacijos turinį ir įvardi
jant jos veikėjus.

Gražiai ir bešališkai pa
žymimos LDS ir ALDLD 
kuopos, taipgi šitų organi
zacijų tikslai.

Būtų gerai, jei kuris nor- 
woodietis lietuvis, galįs ra
šyti, trumpai nubrėžtų Nor
woodo miesto istoriją ir 
prisiųstų Laisvei. Mes ją 
galėtume prie progos iš
spausdinti. Tai būtų nau
dinga ne tik Norwoodo lie
tuviams, bet ir platesnei vi
suomenei.

Tokiam rašiniui medžia
gos, apart asmeninių, išgy
venimų, jis ar ji galėtų ras
ti ir šiame įdomiame leidi
nyje .

minčių.
Apie vieną'’ svarbiausiųjų 

krašto energijos šaltinių — 
durpynus — taikomųjų mokslų 
sekcijos posėdyje kalbėjo sa
vo pranešime, pavadintame 
“Durpės,” studentas Pacaus- 
kas. Šios sekcijos posėdyje 
didelį klausytojų susidomėji
mą sukėlė studentės Stanisla- 
vičiūtės pranešimas “Penicili
nas” ir studento Vaitiekūno— 
“žmogaus kilmė.” Pranešė
jams buvo užduota daug klau
simų.

Labai gyvai praėjo medici
nos mokslų sekcijos posėdis. 
Gerai paruošė savo pranešimą 
studentas Jaudegis “Skran
džio opos.” Aukštame moks
liniame lygyje buvo studentės 
Bistrickaltės pranešimas' 
“Gimdymo traumatologija,” 
studento Motiejūno praneši
mas “BCG vakcina — skiepi
jimai prieš tuberkuliozę,” stu
dentes Baušytės pranešimas 
“Aukštoji smegenų veikla” 
ir kiti.

Dalyviai gyvai diskūsavo 
padarytų pranešimų temomis.

- J. BULOTA
z

Šiaulių Aušros muziejus 
Spalio 30 metinėms paruošė 
parodą, “Darbo žmonių, ke
lias į valdžią.” Paroda at
vaizduoja darbo žmonių ko
vą prieš savo engėjus.

Šiaulių mieste statomas 
vandentiekio bokštas. Dar
bai jau įpusėti. Dar šį mė
nesį bus pradėti vandens 
rezervuaro gelžbetonavimo 
darbai.

Ukmergės miesto biblio
tekos kolektyvas šiomis die
nomis orga'nizavo 17 kilno
jamųjų savo filialų, kurios 
aptarnauja artimiausius ta
rybinius ūkius, MTS ir 
MAN P.

Lietuviai Repatriantai 
Grįžta Iš Belgijos

Rugsėjo mėnesio pabai
goj iš Belgijos į Tarybų 
Lietuvą atvyko grupė lietu
vių, kurie Vokietijos ame
rikinės okupacinės išvietin- 
tųjų asmenų lageriuose bu
vo užverbuoti darbui Belgi
jos anglies šachtose.

Sugrįžusieji pasakoja a- 
pie nepaprastai sunkias 
darbo sąlygas Belgijoje, a- 
pie beteisišką padėtį, kurio
je tenai randasi išvietintie- 
ji asmenys.

Prieš mane 24-mėtis jau
nas lietuvis Bronius Savi
čius. Jo tėvai Rokiškio aps
krities valstiečiai. Vokiško
sios okupacijos metais Bro
nius dirbo Kaune šoferiu. 
Jį, kaip ir daugelį kitų, gra
sindami išvežti į katorgi
nius darbus Vokietijon, pri
vertė įstoti į' taip vadinamą 
“vietinę rinktinę”, kuriai 
vadovavo vokiečių statyti
nis Plechavičius. Kada hit
lerininkai pamatė, kad “vie
tinės rinktinės” kareiviai 
nenusiteikę kariauti prieš 
taryb. kariuomenę ir grei
čiau nusiteikę išstoti prieš 
pačius vokiečius — jie šiuos 
būrius nuginklavo ir išvežė 
žmones į Vokietiją dar
bams. Dalis karininkų nuė
jo' tarnauti vokiškojon ka
riuomenėn. Bronius, papuo
lęs į Vokietiją, statė aerod
romą ties Niurnbergu.

Kada į Bavariją įžengė 
Amerikos kariuomenė, Bro
nių perkėlė į išvietintųjų 
asmenų lagerį Ansbache. 
Šiame lageryje jau šeimi
ninkavo P 1 e c h a v i čiaus 
“rinktinės” karininkai, tar
navusieji hitlerinėje armi
joje. Šio lagerio, kuris ran
dasi Hindenburgo vardo 
kareivinėse, komendantu 
buvo paskirtas kapitonas 
Šukys, kuris vos tesuspėjo 
pakeisti hitlerinio karinin
ko kostiumą “iunriniu” ko
stiumu.
' Šukys ir jam panašūs da

rė viską, kas galima, kad 
sukliudyti lietuviams su
grįžti tėvynėn. Jie įtikinėjo 
Savičių ir kitus, kad visi lie
tuviai, tarnavusieji Plecha
vičiaus “rinktinėje”, tarybų 
valdžios skaitomi kaip “ka
riniai nusikaltėliai”, ir ge
riausiu atveju, sugrįžę tė
vynėn/ bus “išvežti į Sibi
rą”.

Kada amerikinė valdžia 
pradėjo vykdyti lageryje 
“skrining” t. y. valymą tik
slu pašalinti iš lagerio kari
nius nusikaltėlius, pasislė
pusius po išvietintųjų asme
nų skraiste — Šukys buvo 
iš lagerio pašalintas. Ta
čiau, po keletos dienų, • jis 
jau puikavo juodoje unifor
moje taip vadinamųjų* pa- 
gelbinių batalionų,' kuriuos' 
amerikonai organizavo ap-- 
saugos tarnybai eiti iš iš,— 
vietintųjų asmenų tarpo.

Praėjus kiek laiko, Savi
čių perkėlė į kitą lagerį Er
bendorf e. Ir čia vyravo toks1 
pat fašistinis režimas, ir 
čia taip pat apie grįžimą į 
tėvynę nebuvo galima ne 
tiktai kalbėti, bet ir galvo
ti. Šio lagerio komendantu 
buvo buvusis lietuviškos 
kriminalinės policijos virši
ninkas, prie vokiečių tarna
vęs gestape, — Jonas Kil- 
kaitis. Kokią valdžią turėjo 
lagerių komendantai, gali-, 
ma' spręsti pagal Savičiaus 
papasakotą atsitikimą.

Erbendorfo lageryj esan
tys lietuviai nustatė, kad 
Kilkaitis ne tiktai, politinis, 
bet ir kriminalinis nusikal
tėlis. Jis sistematiškai pasi
savindavo daiktus, kuriuos 
UNNRA atsiųsdavo išvie- 
tintiesįems asmenims.. Kada

kilo klausimas apie jo pa
keitimą, pasirodė, kad tai 
negalima pasiekti. Ameri
kos karinė administracija 
nesutiko - jo pakeisti kuo 
nors kitu. Taęla visi perkel
tieji asmenys protestuoda
mi išėjo iš lagerio ir atsi
sakė į jį sugrįžti. Taip Kil- 
kaitis ir nebuvo pakeistas. 
Lagerį gi prisiėjo uždaryti.

Savičius papuola į naują 
lagerį — Vaidene, kuriame 
vyksta lietuvių verbavimas 
į Belgijos anglies šachtas. 
Atliekančių verbavimą as
menų žadėjimais, lietuvius 
laukia žemiškas rojus. Pui
kūs butai, geras uždarbis, 
senatvėje — pensijos, o pa
kol kas išmokėjimui pato
giomis kainomis galima įsi
gyti dviratį, motociklą ir 
visokius kitus daiktus.

Sukvailinti žmonės, jų 
tarpe ir Bronius Savičius, 
važiuoja į Belgiją.

Kas gi pasirodė iš tikrų
jų? Nepakeliamai sunkios 
darbo sąlygos, pasibiaurėti- 
nas elgesys su dirbančiais, 
jokio rūpinimosi su šeimo
mis, pusbadis maisto davi
nys, medicinos pagalbos ne
buvimas, ligos ar nelaimin
go įvykio atveju administ
racija duoda nežymią pašal
pą, kad jau iš jos niekaip 
nepragyvensi. Savičius pa
sakoja apie vieną baisų at
sitikimą. Žmona ir kūdikis 
vieno latvio, sunkiai sužalo
to dirbant., šachtose, puolė 
upėn. Jie negalėjo išgyven
ti iš gaunamos pašalpos, ir 
nelaiminga moteris vietoje 
lėtos bado mirties pasirinko 
tragišką išeitį.

Savičius ir kiti lietuviai 
dažnai kalbėdavosi su len
kais, dirbusiais Belgijos 
šachtose jau po keletą de
šimčių metų. Ir juos taip 
pat suviliojo apgaulingais 
pažadais apie nuosavus na
melius, apie gerą pensiją 
senatvėje ir t.t. “Grįžkite į 
tėvynę, kol dar jūs jauni ir 
sveiki”, — kalbėjo jie.

Savičius taip pat kalbasi 
su belgais darbininkais, Ip- 
rie iš pradžių labai įtartinai

yičius, — jie pamatė, kad 
mes tik apgailėtini pėstinin
kai lietuvių liaudies išdavi
kų rankose, parsidąvusių 
užsienio ekploatatoriams.

Belgų darbininkai papa
sakojo sukvailintiems žmo
nėms visą teisybę apie jų 
naują atsikuriančią valsty
bę, ir visokiais būdais įti
kinėjo juos grįžti tėvynėn.

Savičiaus galvoje subren
do mintis grįžti į namus. 
Bet pasirodė, kad tai ne 
taip lengva įgyvendinti. 
Vinteršlako šachtų admini
stracija nenorėjo netekti 
pigios darbo jėgos, ir todėl, 
kada Savičius pareiškė apie 
savo norą grįžti į ‘tėvynę, 
jam priminė apie pasira
šytą kontraktą ir nurodė, 
kad už sauvališką Išėjimą 
iš šachtų jį uždarys į konc- 
lagerį. Bet tas nesustabdė 
Savičiaus. Po daugelio gud
rybių Savičiui pasisekė ap
lankyti tarybinį atstovą re
patriacijos reikalams ir su
žinoti visas sąlygas dėl su
grįžimo tėvynėn ir t.t.

Po nekurio laiko Savi
čius, metęs visus .savo daik
tus, slaptai su grupe drau
gų apleidžia Belgiją.

“Kada jau buvome tary
biniame garlaivyje ir ruo
šėmės išplaukti, — pasako
ja Savičius, — netikėtai pa
sirodė Belgijos valdžios at
stovai, kurie pradėjo mus į- 
temptai klausinėti ar tikrai 
mes savo noru išvažiuojam 
iš Belgijos. Šis apgaulus ap- 
kausinėjimas, kuris dau
giau priminė kvotą, vyko 
tokioje dvasioje, kad mes, 
repatrijarttai, buvome tikri, 
jog iš Belgijos mus neišleis, 
ir kad belgų valdininkai nu
stato tikrai mūsų “nusikal
timo” laipsnį paskirti baus
mei.

Tiesa, tarpe mūsų neatsi
rado nei vieno, kuris būtų 
garbingai neišlaikęs šio pa
skutinio bandymo. “Aš pra
šau jus,” — pareiškė Savi
čius mūsų pasikalbėjimo pa
baigoje, — praneškite ma
no draugams ir pažįsta
miems Belgijoje, kad aš jau 
namuose gimtajame Kaune. 
Ir su manimi kartu mano 
draugas Jurgis Krištopai- 
tis, praėjęs taip pat šį su
grįžimo į tėvynę kelią. Te
nai, Belgijos šachtose, pasi-

žiūrėjo į naujai atvykusius! ^ar tūkstančiai hętu- 
lietuvius-ir latvius. Belgai Y11^’J!110 kurių slepia teisy- 
nesuprato dėl ko tie žmonės ! y- ^ie. nezin(h kas dedasi 
nesugrįžta į savo nuo hitle- c aV ny. tėvynėje 
rininkų išlaisvintą tėvynę. larybų Lietuvoje.

“O paskiau”, — kalba Sa-! Aleksandras Garbenis

Šie vyrai, nariai AFL Compressed Air Workers Loka- 
lo 147-to, menama, yra pirmaisiais požemio pikietuo- 
tojais. Jie atsisakė toliau kasti šaką Brooklyno-Bat- 
tery tuneliui, kontraktoriams atsisakius pasirašyti nau
ją sutarti ir pridėti po 25 centus daugiau mokesties 
valandai, taipgi pagerinti darbo .saugumo priemones. 
Jų plakatai rodo, kad ju algos pakilo tik 15 nuošim
čių nuo 1939 metu, kuomet kainos tuo pat laikotarpiu 

pakilo 1OO nuošimčių.

2 pusl.’r-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)••* Pirm., Gruod. 1, 1947
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Viešieji Knygynai Užmirštami, o Kolegijos Gausiai Remiamos—Kodėl?
Bilionai dolerių dabar per 

metus išleidžiama kolegi
joms, universitetams ir juos 
lankantiems s t u d e n tams 
Jungtinėse Valstijose. Mo
kytojai organizuotai kovo
ja, reikalaudami žmoniškes
nės algos; dažnai paveikia 
miestų valdybas ir gauna 
priedų.

Bet politikieriai apleidžia 
viešųjų knygynų reikalus. 
— O knygynai yra didžiau
sia mūsų aukštesnės apšvie- 
tos versmė žmonėms, — ra
šo E. T. Leech, amerikonas 
laikraštininkas.— Bet kny
gynams leidžiama smukti 
vis žemyn ir žemyn. Inflia- 
cija-brangenybė kliudo kny
gynus lygiai, kaip ir kitas 
įstaigas. Bet beveik niekas 
nekelia trukšmo dėl knygy
nų reikalo.

Pittsburgh as pirmiau bu
vo garsus viešaisiais knygy
nais. Dabar jis atsidūrė 
ant dugno, kas liečia kny
gyno aptarnautojų algas ir 
naujų knygų pirkimą. 
Skursta bei nyksta knygy
nai ir kituose miestuose bei 
miesteliuose.

Knygynų Nepritekliai
New Yorko knygynai ku

pini visokio amžiaus žmo
nių, norinčių ten pat skaity
ti bei pasiskolinti knygų na
mo parsinešti. Bet perma- 
žai aptarnautojų; trūksta 
ir naujesnių knygų. Esami 
aptarnautojai ir aptarnau- 
tojos taip apsunkinti, kad 
nepaspėja apsidirbti ir da-

lykus tvarkyti. Ypač sto- kurie duoda joms pinigus 
kuoja knygų apie naujuo- dažųai ne dėl apšviętos, bet 
sius mokslo atradimus.

Daugelis miestinių kny
gynų užsidarinėja arba ma
žina savo skyrių skaičių. 
Priemiesčiuose ir farmų 
srityse knygynų veikla taip 
susiaurinta, kad jie tik va
landai kitai per dieną atsi
daro, jeigu dar visai neuž
rakintos jų durys neribo
tam laikui.

Knygynų aptarnautojams 
daugelyje miestų reikalau
jama tokio laipsnio apšvie- 
tos, kaip ir mokytojams. 
Bet knygynų darbuotojų 
padėtis dar sunkesnė, nors 
ir mokytojų būklė nekokia.
Knygynas Kaip Aukštesnės

Apšviętos Įstaiga
Tas pats rašytojas sako:
— Su tokia tai padėčia 

susiduria ši įstaiga, kuri 
tarnauja tikrai aukštesnia
jai apšvietai, turbūt, dau
giau negu kolegijos ir uni
versitetai. Bet knygynas 
veikia be trukšmo, nebūbni- 
ja apie save, nepadaro spau
dimo politikieriams; todėl 
jis beveik nepastebimas.

knygynus žmonės lanko 
savanoriai; vienintelis jų 
tikslas yra skaityti ir švies
tis (apart studentų, kuriem 
užduota tam tikri skaity
mai).

Skirtingi Sumetimai link
Kolegijų 1

Kolegijos, antra vertus, 
turi daug turtingų rėmėjų,

Kokių Keistumų Esama Pasaulyj
PLOKŠTELĖ
GAUDYMUI ŽIURKIŲ '

Vancouvery vienas ka
nadietis, žiurkių ir kitokio 
brudo naikintojas, turi ypa
tingą išradimą prisišaukti 

'žiurkių patinėlius, groda
mas tam tikrą elektriniai 
rekorduotą plokštelę, kuri 
išduoda patelės žiurkės 
garsus, šaukiančius sau pa
tinėlį. Tuo būdu, sakoma, 
jis gana pasekmingai 
do ir naikina žiurkes.

metų. Jinai, paeinanti iš 
Texas valst., ištekėjo ir ta
po motina turėdama tik 14 
metų amžiaus. Dabar jos 
duktė Eunice McIntyre, iš-

gau-

PAUKŠČIO UŽKUR
TAS GAISRAS

Camden, N. J., pradėjo 
degti Marijos Baugher na
mas. Pašaukti gaisrininkai 
matė, kad dūmai rūksta, 
bet iš pradžių negalėjo su
rasti, kas ten dega. Apžiū
rėję visus kampelius, paga
liau surado pastogėje pauk
ščio lizdą, kuriame kūrėsi 
gaisras. Pasirodė, kad to 
lizdo paukštis buvo įsinešęs 
nuo gatvės degančio cigare
te nuorūką, kuri, jei kiek, 
būtų sudeginusi namą.

skirtingais sumetimais. Au
komis mokslo įstaigoms jie 
skambiai pasigarsina. Jų 
vardai “žydi” kolegijų ir 
universitetu k a t a 1 oguose, 
kurie tūkstančiais pasisklei- 
džia. Turčiai tokiomis do
vanomis taipgi paveikia 
aukštąsias mokslo įstaigas, 
kad tarnautų jų bizniams 
ar jų politikai.

Labai daug studentų lan-

Reikėtų Skirt Kolegiją nuo 
Universiteto

Universitetai, kaipo aukš
tojo, profesionalio mokslo 
įstaigos, būtinai reikalingi. 
Bet didžioji studentų dau
guma lanko ne universiteti
nius skyrius, ne medicinos, 
inžinerijos, aukšto. grynojo 
mokslo fakultetus ir t.t. 
Kur kas daugiau studentų 
“ima” kolegijinius, bendro
sios apšviętos kursus uni
versitetų pastogėse. Tai ko-

ko universitetus ir. kolegi- legijiniai studentai dabav 
jas ne apšviętos tikslais, o 
pašaliniais tikslais. Pavyz
džiui: Mada reikalauja, kad 
turtingų tėvų sūnus ar duk
tė eitų į kolegiją; tėvai 
verstinai siunčia. Sūnus ar
ba duktė nori keletą metų 
laisvai pagyventi ir “gerų 
laikui turėti; įstoti į ma
dingą studentų draugiją, 
susipažinti su milionierių 
arba garsių politikierių vai
kais, per tokias pažintis 
paskui “visuomenėje pakil
ti” arba gauti pelningesnes 
tarnybas; atsižymėti futbo
lo ar beisbolo lošimais ir t.t.

A n Ir m rr

Ieškojimas
Nemažai ’studentų “mel

žia'” tėvus, eidami į kole
giją, kad dar bent keletą 
metų nereikėtų ieškoti dar
bo ar tarnybos.

Yra Ir neturtingų tėvų, 
kurie, net skolindamiesi, 
siunčia sūnų į kuo madin
giausią kolegiją — Harvar
dą, Yale, Princetoną ir kt. 
Jie nori ,kad sūnus sumegs- 
tų ten “geras pažintis,” pri
sišlietų prie turčių ir įta
kingų tėvų vaikų. Argi ne
sakė Fordas, automobilių 
fabrikantas: “Ne tiek svar
bu, ką tu žinai; svarbiau

tekėjusi, irgi pagimdė kūdi- Pasisekimui, su kuom tu su-
sipažinęs”?

sausakimšai užpildo univer
sitetus, tikriau pasakius, 
bendrosios apšviętos sky
rius.

Gimnazija ir Kolegija
Faktinai tokią pat kole- 

gijinę ’apšvietą jie galėtų 
gauti “high schoolėse,” jei
gu šios mokyklos būtų gana 
paplatintos, jeigu jos ■ pri
lygtų tokioms gimnazijoms, 
kaip vidurinėje Europoje. 
pirm fašizmo amaro, arba 
jei high schoolė duotų tiek 
mokslo, sakysime, kaip Ma
rijampolės gimnazija,, kuo
met jos direktorius buvo 
Andrius Bulota. v

šių žodžių rašytojas kal
bėjosi su asmenimis, baigu
siais gimnazijas Vokietijo
je bei Austrijoje pirm na
cizmo. Pasirodė, jog tų gim
nazijų kursas buvo beveik 

l toks pat, kaip amerikinių 
kolegijų. Beje, Bulotos gim
naziją baigęs, vienas vaiki
nas padėjo tūliems brookly- 
niečiams kolegijos studen
tams spręsti uždavinius iš 
kalkulio, aukščiausios mate
matikos šakos-. ,

Carinės Rusijos gimnazi
ją baigusiam buvo pripažįs
tama dveji metai kolegijos 
amerikiniuose u n i v ersite- 
tuose, tik reikėdavo pasimo
kyti anglų kalbos ir praleis
ti tam tikrą laiką fizikos ir

chemijos laboratorijose, ku
rių stokavo carinėse gimna
zijose;'užtat jose perdaug 
laiko buvo gaišinama seno
vinėms lotynų ir graikų kal
boms.
Pasididžiavimo Skerspainė 

ir “Prisilaižymas”
Benjamin Fine, mokykli

nių klausimų žinovas, ne 
kartą nurodinėjo New Yor
ko Times’e, jog.reikėtų pa
platinti vidurines mokyklas- 
high schooles, kad jos galė
tų duoti dar ir poros metų 
kolegijos kursą. Tatai pir
šo ir kiti rašytojai įvairiuo
se žurnaluose ir laikraščiuo
se, bet mažai pritarimo te
gavo. Nes tėvai nori pasi
didžiuoti, kad leidžia sūnų 
arba dukterį į universitetą 
bei kolegiją, o ne toliau 
mokslina jį ar ją high 
schoolė j e. Tai kas, kad ber
niukas ar mergaitė kolegi
joj mokysis lygiai tokių pat 
dalykų, kaip paplatintoj 
high schoolėje? Bet tėvai ir 
vaikai galės pasididžiuoti 
kolegijos vardu, o dar 
“svarbiau — sumegsti .nau
dingas pažintis” su poniš- 
kesniais ar turtingesniais 
už save. '

Toks laižymasis prie 
aukštesniųjų, rodos, turėtų 
būti gėda ir pasižeminimas; 
bet čia to siekiama ir tuomi 
didžiuojamasi. Savotiškas 
supratimas apie asmens pa
kilimą!
Knygynas Kaipo Kolegijos 

Papildytojas
Na, grįšime prie knygy

nų. Teisingai- E. T. Leech 
sako:

— Knygynai toliau švie; 
čia žmones ir po išėjimo iš 
kolegijų. Jie papildo gautus 
kolegijose mokslo pradus. 
Knygynai pasigauna jaunus 
savo lankytojus' ir palaiko

juos “kostumeriais” tol, kol 
tie žmonės pajėgia vaikščio
ti ir matyti.

Knygynas yra įvairiausia 
ir prieinamiausią iš visų ap- 
švietos įstaigų. Jis gali jum 
suteikti apšvietą, prilygs
tančią kolegijos kursui, jei
gu jūs norite tos apšviętos 
dovanai. Iš knygyno jūs ga
lite semtis apšvietą, pasi
rinkdami patogias sau va
landas. Knygynas papildys 
jums mokslą, gautą viduri
nėje mokykloje ar universi
tete. Jis paakstinš jums 
protą. Jis gali jums padėti 
ir šiaip naudingai laiką 
praleisti.

Knygynų Aptarnautojų 
Alga

Didžiųjų miestų knygynai 
reikalauja, kad jų aptar
nautojai būtų baigę specia- 
les mokyklas, pbse reikia 
tiek studijuoti, kaip ir mo
kytojų" kolegijose bei insti
tutuose. Bet knygynų ap
tarnautojų alga ir didmies
čiuose siekia tik $40 iki $50 
per savaitę. O mažesniuose 
miestuose ir miesteliuose 
šimtams knygynų -darbuo
tojų mokama tik kokie $25 
iki $30 savaitei.

Mokytojų alga taipgi per 
žema, bet mokytojai gauna 
trijų mėnesių apmokamas 
atostogas kas metai. Kny
gynų aptarnautojų vakaci- 
jos gi — tiktai viena kita 
savaitė. Daugelis jų todėl 
metė tarnybą knygynuose 
ir nuėjo į kitus darbus bei 
užsiėmimus, kur sąlygos

tinkamesnės.
Knygynuose Knygos

Nemažai knygynų parei
gūnų taip pat jaučiasi pa
neigti, kuomet miestų val
dybos atmeta surašus pa: 
geidaujamų naujų knygų. 
Knygos nuo karo pradžios 
iki šiol pabrango apie 60 
nuošimčių, tai tiesa. Bet ’ 
miestų valdovai suranda lė
šų visokiems galams, tik nę 
knygynams. Senoviniai po- ' 
litikieriai pro pirštus žiūri 
į šį reikalą.

O gal reakciniams valdi
ninkams atrodo pavojinga 
savamoksli žmonių apšvieta 
iš knygynų? Carinės Rusi
jos valdžia, beje, šnairuo- * 
davo į bendrąją žmonių ap
švietą, kaip pavojingą jai 
dalyką, ir remdavo tiktai 
profesinius mokslus — gy
dytojų, inžinierių, advoka
tų, vaistininkų, kunigų ir 
kt.

Vienas pirmųjų hitleriz- 
mo žingsnių buvo žmoniš
kesnių knygų deginimas. 
Amerikoje to dar nedaro
ma, bet leidžiama knygy
nams prastėti bei nykti,. 
ypatingai, kas liečia reika
lingiausias naujoviyes 
knygas ir aptarnautojų 
samdymą.

Pažangūnai tuomi susirū
pinę ir kai kur jau stengia
si išvystyti piliečių spaudi
mą “kazioniems” valdinin
kams, kad atsižvelgtų į kny
gynų reikalą, kaip į masi
nės žmonių apšviętos šalti
ni. J. C. K.v

Įdomu Žinoti^-Kas (Įar To Nežino
, •

pasišalin- 
nesmagu- 
nuostolių

Įrodyta, jog Pirmasis Radijo Išradėjas 
Buvo Rusas A. S. Popovas

IR PRIEŠ GARNĮ 
RAUDONAS SIGNALAS

Washington, D. C., trafi- 
ko direktorius George * E. 
Kenneipp išleido įsakymą 
griežtai visiems laikytis 
draudimo važiuoti pro rau
donas šviesas. Net jeigu ir 
nėščia moteris, su policijos 
eskortu būtų vežama ligo
ninėn gimdyti, visvien turi 
sustoti prieš raudonąjį sig
nalą. Išimtis daroma vien 
gaisrininkams, policijai ir 
ambulansams, o gandras— 
tegul^palaukia, kaip ir visi 
kiti.

TRYS GENTKARTĖS
JAUNAME AMŽIUJE

Bostono sekcijoj Roxbury 
Mrs. Leolą Dave susilaukė 
anūko, pati būdama vos 30

kį, būdama tik 16 metų. 
Taigi, Mrs. Dave gana jau
na savo amžiuje jau tapo 
bobutė, nesigailėdama, kad 
jauna ištekėjo.
NUOSTOLIŲ NEDARĘS 
PLĖŠIKAS

North wood, N. D., Rober
tas F. Bielowski, 22 metų 
amž., įsilaužė į geležinių 
reikmenų sankrovą ir pasi
grobęs .22 kaliberio šautu
vą nuo lentynos, ten pat 
nusišovė. Plėšikas, kuriam 
nusižudyti priemonė niekę 
nekainavo, paliko 1 kišenėje 
raščiuką, kad “tai tai buvo 
vienintelis būdas 
ti.” Sankrovai 
mas, bet kitokių 
nėra.
PERKŪNAS NURENGĖ 
ŽMOGŲ, APRENGĖ OŽĮ

Štai kokį šposą kartais 
iškrečia perkūnas. Graiki
joj, Kalavrita gyventojui 
Dimitrios Michalakopulos 
taip atsitiko. Jam be jojant 
ant arklio, trėnkė žaibas ir 
nuplėšęs visus' drabužius 
apvilko jais ožį, kuris tuo 
tarpu žygiavo priešakyje 
jojiko. Žaibas, tačiau, nei 
žmogaus nei gyvulių nei 
kiek nesužeidė.

KAS PIRMIEJI NAUDO
JO ŽIBALINES DUJAS

Klausime, kokios tauty
bės žmonės buvo pirmieji 
naudoti žibalinį gazą, ma
noma, jog veikiausia tai bu
vo chiniečiai. Jie galėję na- 
turales dujas iš druskos ka
syklų, per bamboo vam
zdžius, prisivesti iki savo 
namų ir naudoti jas žibini- 
mui.

Sovietinių mokslini n k ų 
grupė užprotestavo spaudo
je, kad Italijos valdžia vis 
dar melagingai giriasi, būk 
jos pilietis Marconi pir
miausiai išradęs bevielinį 
telegrafą - radiją.

Savo laiške dienraščiui 
“Izviestija” sovietin. moks
lininkai faktais įrodo, kad 
rusas Aleksandras Stepano- 
vičius Popovas buvo tikra
sis radijo išradėjas. Jie ra
šo:

- — Popovas 1895 metais 
viešai parodė, kaip- veikia 
jo išrastas radijo-telegra- 
fas. 1896 m. savo išradimu 
jis be vielų persiuntė žo
džius “Heirinch Herz.v Po
povo radijo imtuvo aprašy
mas buvo spaudoje paskelb
tas 1896 m. sausyje.

O italas Marconi tiktai 
1896 m. vasarą (birželyje) 
kreipėsi Anglijos valdžion, 
kad užpatentuotų, girdi, 
“jo išrastą” bevielinį teleg
rafą - radiją. Tik 1897 va
sarą Marconi viešai paskel
bė tą neva savo, išradimą. 
Jo aprašymas spaudoje liu
dija, kad tariamas 
nio išradimas buvo 
juotas iš Popovo.

Stebėtina, kaip
davė Marconiui patentą po 
to, kai pasaulis jau žinojo 
apie Rusijos piliečio Popovo 
išradimą. Vis tiek anglų 
kapitalistai įsteigė savo 
“Marconi” kompaniją ir va
rė biznį.

Jungtinių Valstijų Aukš
čiausias Teismas paskui 
pradūrė tą muilo burbulą.

Marco- 
nukopi-

Anglija

Marconi buvo užvedęs by
lą,, reikalaudamas, kad ame-, 
rikonai sumokėtų jam 6 mi- 
lionus dolerių, <girdi, už “jo 
radijo” patentų naudojimą. 
Ta byla tęsėsi 19 metų, iki 
Aukšč. Teismas galutinai 
atmetė Marconio reikalavi
mą. Teismas patikrino, kad 
Marconi nėi;a radijo-bevieli- 
nio telegrafo išradėjas.

To nežiūrint, anglai, ame
rikonai ir kitos “vakarinės 
tautos” dar ir šiandien skel
bia savo knygose ir laikraš
čiuose, būk pirmutinis radi
jo išradėjas buvęs Marconi.

— Bet tai jau ne pirmą 
kartą kitataučiai biznieriai 
pasisavina rusų mokslinin
kų išradimus, — kaip pas
tebi sovietiniai mokslinin
kai1. N. M.

KIEK PAKILO 
PRAGYVENIMAS

Sulyg prez. Trumano pa
staruoju laiku paskelbto 
apskaičiavimo, pragyveni
mas Jungtin. Valstijose nuo 
1946 metų vidurio pakilo se
kančiai :

Kuras — 15 nuošimčių; 
drabužiai, 19 nuoš.; maisto 
kainos, 40 nuoš. Bendrai vi
sos gyvenimo reikmenys 
pabrango 23 nuošimčiais.

Metalas • pabrango 36 
nuošimčiais; statybai me
džiaga, 42 nuoš.; urminės 
audeklų kainos pašoko 
nuoš.

Reikmenys brangsta 
toliau. Bėgyje praeitų 
mėnesių viskas pakilo
nuošimčių, metiniu mastu. 
Šeimininkė šiandien už mai
stą išleidžia $10 už tą patį, 
ką pirmiau nusipirkdavo 
7 doleriais.

KUR DAUGIAUSIA 
BALTOS PUŠYS AUGA

Idaho valstija turi dau
giausia baltųjų pu šių, — 
daugiau kaip bile kuri kita 
valstija šioje šalyje. Di
džiausi šių medžių pjovįmo 
ir apdirbimo tartol^ai ran- ; 
dasi šiaurinėje Idaho vals-* 
tijos dalyje.

32

ir

16

su

KIEK PADAUGĖJO 
ŽMONIŲ PASAULYJE

Per praeitą šimtmetį 
so pasaulio žmonių skaičius 
pasididino dubeltavai, arba 
dveja tiek, kiek buvo pir-. 
miau.

vi-

Rytinėse Tautose Faktinai Nėra Kūdikių Paralyžiaus
Kuom skiriasi japonų, 

šiaurinių afrikiečių ir indu- 
sų kraujas nuo amerikinio 
kraujo, kad nei jie nei jų 
vaikai beveik niekada ne
serga kūdikių paralyžium? 
Tam klausimui ištirt buvo 
pasiųsti Californijos Uni
versiteto profesoriai ir kitų 
mokslinių Amerikos įstaigų 
nariai. Jie paėmė pavyz
džius kraujo kelių šimtų 
vaikų Indijoj, Japonijoj ir 
šiaurinėje Afrikoje^ ’ Tie 
kraujo pavyzdžiai 
jau pargabenti Ameri
kon ir tyrinėjami. Ieškoma

specialių ‘ kraujo dalelių 
(anti-bodies), kurios sulai
ko kūdikių paralyžiaus išsi
vystymą pas indusų, japonų 
ir šiaurės afrikiečių vaikus.

Amerikiniai mokslininkai 
stebisi, kodėl gana daug 
Amerikos kareivių Japoni
joj serga ^kūdikių paraly
žium, kuris nekliudo vieti
nių gyventojų.

Per paskutinius dvejus 
metus Jungtinėse Valstijo
se padidėjo skaičius sergan
čiųjų ta liga žmonių^ Spė
jama, jog tai todėl, kad 
daugiau kūdikinio paraly-

žiaus perų buvo laivais ir 
lėktuvais Amerikon užneš
ta iš Japonijos, Indijos ir 
šiaurinės Afrikos, nors ta 
liga nekliudo anų gyvento
ju.

Jau seniau buvo pastebė
ta, kad(.chinams beveik ne
žinomas per aukštas kraujo 
spaudimas ir apopleksija 
dėl to. Labai retai tarp chi- 
nų pasirodo ir cukraligė. 
Sifilis taip pat daug grei
čiau kimbąs europiečiui ar 
amerikonui, negu chinui.

N. M.

PLAUKO AMŽIUS
Vidutiniai žmogaus plau

ko amžius yra apie trejeri 
metai. Tačiau kai kurie 
plaukai išsilaikė ketvertą ir 
penketą metų.

GILIAf ŠAKNIS 
LEIDŽIĄS AUGALAS

Galvijams 
lai alfa-alfa 
savo šaknis 
įleidžia net 
žemėje, kad 
mę ir tuo būdų alfa-alfa 
gali išsilaikyti šausžemyje 
geriau, negu kiti augalai.

šeriami auga- 
sausros metu 
gana dažnai 

17 pėdų gilyn 
pasiekti drėg-

GERIAUSIOS GRYBUOS 
AMERIKOJE

Daugiau kaip pusė visų 
Amerikoje surenkamų gry
bų paeina iš dviejų Penn- 
sylvaniįos apskričių, tai y- 
ra, iš Delaware ir Chester, 
esančių arti Philadelphijos.

NELEISTINAS KIŠKIŲ 
ŠAUDYMAS

Vermont valstijoj, o gal 
ir kitur, skaitoma etikišku 
prasižengimu šaudyti zui
kius iš automobiliaus. Ten 
George W. Farr, iš Ripton, 
tapo nubaustas $10 už tai, 
kad sėdėdamas savo auto
mobilyje naktimis šaudyda
vo kiškius per atdarus karo 
langus.

KAS DAUGIAUSIA 
LANKO JUDŽIUS

Manymas, kad jaunos 
moterys lanko judžių teat
rus 4abiau negu vyrai, yra 
klaidingas. Tikrovėje, iš vi
sų einančiųjų į judžius iki* 
30 metų amžiaus, 54 nuo
šimčius sudaro vyrai, o 46 
nuoš. — moterys. Bet virš 
30 metų amžiaus, visų ei
nančiųjų į judžius 54 nuo
šimčius sudaro moterys.

KITUR NERANDAMOS 
TOKIOS GĖLĖS

Trys ketvirtadaliai Nau
joje Zelandijoje augančių 
gėlių nėra, randamos niekur 
kitur per visą pasaulį.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Pirm., Gruod. 1, 1947.
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PASKUTINIS CARAS
-10-4-47— (Istorine Apysaką) ★ —45—
________________ _ ___________ l______
■■■■■■■■■■■■■■iMaMMHiParašė Justas Paleckis

(Tąsa)
. Šiandien, girdi, darbininkų minia ateina 

melstis už carą, o ryt gal ji ateis caro 
verst. Todėl vis tik caro vyriausybė dau
giausia pasitikėjo sustiprintosios įvairių 
rūšių policijos ir kitų apsaugos organų 
jėga. Tai pabrėžė ir Mikalojus per žan
darų korpo vadovybės' priėmimą pasa
kęs: “Aš labai džiaugiuos jus matyda- 

’ mas, ponai. Tikiuos, kad šiandien suda
rytieji mano ryšiai su žandarų korpu 
stiprės metai iš metų.”

Nikalojus džiaugėsi Plėvės energija ir 
veikla, apdovanojo jį orderiais, turtais 
ir kitom malonėm. Bet ir bijojo jo. Plėvė 
elgėsi kaip ištikimiausias ir' paklusniau
sias caro tarnas. Bet ar ne toks pat jis 
buvo liberaliniam Loris Melikovui, kuris 
ruošėsi Rusijoj konstituciją įvesti? Ca
ras klausėsi Plėvės pranešimų apie nau
jas priemones saugumui sustiprinti ir 
'galvojo: “O vis tik tu niekšas.” Tas gar
susis Pobedonoscevo posakis švaistydavo- 
si Mikalojaus sąmonėj kiekvieną kartą 
Plėvę pamačius. Ir carienė Aleksandra 
ėmė skersom žiūrėti į Plėvę, kaip ir į 
kiekvieną kitą, .kuris, kaip jai atrodė, 
perdaug įsigali ir lyg nustelbia patį ca
rą. Tai buvo bendras reiškinys, kad juo 
caras su kuo ilgiau bendradarbiaudavo, 
juo silpnėdavo jo asmeniškas palanku
mas ir draugystė tam asmeniui. Nika
lojus vis ieškodavo ministerių, kurie ne
paliktų jo paties šešėly, savo figūra ne
užstotų jo paties. Dėl savo negriežtumo 
nemokėdamas kitų priversti vykdyti jo 
valią, Nikalojus atkakliai nenorėdavo 
pasiduoti kito valiai. Tad psichologiškai 
painūs buvo caro santykiai su Plėvė. 
Čia Plėvė carui nepaprastai reikalingas 
kaip režimo saugotojas, čia jis kėlė abe
jonės, ar negali jis vieną dieną pasida
ryti pavojingu carui, ar negali jo ranko
se sutelktąją milžinišką ir klusnią jėgą 
panaudoti prieš carą. Nikalojus, su Plė
vės pagalba apsupęs visą Rusiją šnipinė
jimo ir provokacijas tinklais,^ pasijuto 
pats lengvai galįs patekti, ar jau patekęs 
į šio tinklo nelaisvę.

Pertvarkęs kovos orgąnizaciją ir apsi
rūpinęs ryšiais ir kovos priemonėm, 
Azefas pasiūlė imtis svarbiausio uždavi
nio '— įvykdyti partijos jau seniau pa
darytą mirties sprendimą Plevei. Tas 
pasiūlymas sukėlė džiaugsmo kovos or- 
gaftizacijoj. Vienas per kitą prašėsi jos 
dalyviai*į šio pavojingo žygio vykdyto
jus.' , , ’ : i

Artimiausiu pagelbininku Azefas pa- 
\ sirinko neseniai kovos ūrganizacijon įė

jusį, bet sumanumu ir veiklumu pasižy
mėjusį Savinkovą. Įvairiais keliais te
roristai suvažiavo į Petrapilį ministerio 
medžioti. Vieni vežikais, kiti smulkiais 
pardavėjais ir tarnais pęrsirengę, tero
ristai pradėjo.sekti kokiu laiku ir kur 
važinėja Plėvė.

Visagalis Rusijos mjnisteris dabar 
buvo provokatoriaus Azefo rankose. Pra
sidėjo šiurpus žaidimas. Azefo valioj bu
vo ar žūti Plevei, ar už brangius pinigus 
išduoti, policijai savo draugus teroris
tus. Azefas nekentė Plėvės kaip žydas ir 
norėjo keršyti už savo tautos brolius, nes 
laikė jį svarbiausiu kruvinų žydų pogro
mų kaltininku. Jis gerai suprato, kokį 
milžinišką pasitikėjimą savo partijoj, 
įgys tą atentatą įvykdęs. Tačiau kai jau 
viskas buvo atentatui paruošta ir 1904 
m. kovo 18 (31) d. buvo numatyta mes
ti bombą į minister), Azefas nuėjo pas 
policijos departmento direktorių Lopu- 

g,.chirrą.
—, Turiu tikrų žinių, kad prieš tam- v 

stą ruošiamas atentatas, — tarė Azefas 
Lopuchinui. Šis" nepatikėjo, tuo labiau, 
kad Azefas ta pat proga paprašė pridėti 
jam algos už jo pavojingą veiklą. Tačiau 

Į Lopuchinas vis tik sustiprino apsaugą 
aplink departmentą; Nustatytąją pasi
kėsinimo dierfą Plėvės karieta ramiai 

. pravažiavo. Ties departmentu su bom
bom jos laukę teroristai pastebėjo sustip
rintą apsaugą ir vos suspėjo pabėgti iš 
Petrapilio. Policijos agentai, skubiai nu
vykę suiminėti kai kurių išduotųjų tero- 

- ristų, jau jų neberado.'Lopuchinas turė
jo progos įsitikinti, kad atentato pavo
jaus tikrai būta ir patikėjo, kad tai jį 
Azefas išgelbėjo.

Bet pradėtoji ministerio medžioklė ne
siliovė. Jokio įtarimo nesukėlęs savo 
draugų tarpe, Azefas su Savinkovu ruo

šė naują atentato planą. Bet įvyko neti
kėta kliūtis. Kovo 31 d. visas Petrapilis 
susijaudino dėl paslaptingo s sprogimo 
“Šiaurės viešbuty.” Sprogimas įvyko vos 
tik atvažiavusio ir dar neprisirašiusio 
svečio numery. Kas-buvo tas svečias nie
kas negalėjo sužinoti, nes jis buvo visas 
į smulkius gabalėlius sudraskytas. Aišku, 
kad tai teroristo būta. Sprogimas sukėlė 
ant kojų vįsą policiją, suskatusią ieškoti 
žuvusiojo teroristo bendradarbių. Kovos 
organizacija turėjo slėptis. Jos nariai iš
važinėjo po įvairius miestus ir į užsienį. 
Su sprogime žuvusiuoju Pokotilovu iš
gaišo ir beveik visos atentatui paruoš
tosios bombos. Plėvė liko vėl gyvas. Bet 
jis jautė jo siekiančią teroro ranką. Plė
vės karietą lydinčių saugumo agentų 
skaičius dar padidėjo. Policijos departa
mentas spyrė Azefą energingiau sekti 
teroristų veikimą. Azefas išdavinėjo ne
žymius revoliucionierius, pyko, kad po
licija savo neatsargiu elgesiu dažnai jį 
klampinanti, o pats vis dar svarstė kas 
daryti su Plėvė. Neapykanta prieš Plėvę 
vis augo net ir jo artimųjų tarpe. Plėvė 
šiurkščiai pašalino garsųjį Zubatovą, ku
rį kaltino dėl policijos vadovaujamos 
Odesos darbininkų draugijos suruošto 
streiko. Ypatingai įsižeidęs jautėsi ilgus 
metus buvęs caro asmens slaptosios ap
saugos agentas ir paskui agentas Pary
žiuj Račkovskis, kuris labai nesugyveno 
su Lopuchinu ir buvo atleistas. Pasikal
bėjimas su įtūžusiu prieš Plėvę ir Lopu- 
chiną Račkovskiu, buvusiu seniau jo tie
sioginiu viršininku, buvo labai reikšmin
gas Azefo nusistatymui. Azefui pasidarė 
aišku, kad senasis provokacijos vilkas 
Račkovskis nori keršyti Plevei ir sukom
promituoti Lopuchiną. Nors Račkovskis 
ir nebe oficialus asmuo, bet savo senais 
ryšiais jis gali pakenkti Azefui, ko gero 
dar atidengti jo veiklą revoliucionie
riam. Račkovskis davė suprasti, kad 
Plėvės žvaigždė ir caro rūmuos rieda. 
Iš kitos pusės, kovos organizacijos narių 
tarpe kilo neaiškių gandų apie provoka
ciją. Tad reikia būtinai Plėvės auka pa
kelti savo vardą. Be to, Azefas jautė tokį 
aršų pasiryžimą pas teroristus, kad su
prato, jog ir be jo Plėvė bus nužudytas. 
Pagaliau ir piniginiai sumetimai neatro
dė vylioj ą, nes Azefas buvo visiškas or
ganizacijos lėšų šeimininkas, o lėšų plau
kė daug aukomis iš Rusijos ir užsienio. 
Pasikėsinimui pasisekus lėšų plauks* dar 
daugiau. Buvo aišku—Plėvė žus, ir Aze
fas, net norėdamas, negali jo išgelbėti. 
Vėl prasidėjo ministerio sekiojimas. Te
roristai, Savinkovo vadovaujami ir Aze
fo planą vykdydami, suvažiavo į Petra
pilį ir vieni tj*rė jo važinėjimus, kiti* ruo
šė bombas..,Azefas savo pranešimuos po
licijai sakėsi susekęs kas*vadovauja ko
vos organizacijai, būtent Odesoj gyveną 
Hekeris ir Suchomlinas. Dar jis pranešė, 
kad pasikėsinimas-prieš Plėvę esąs ati
dėtas, bet ruošiamas pasikėsinimas prieš 
Irkutsko general gubernatorių Kutaiso- 
vą. Tuo būdu jis nukreipė policijos dė
mesį į kitą pusę. <►

r Kaip tik apie tą laiką lietuvių veikė
jai sukruto sparčiau rūpintis spaudos 
laisvės atgavimu. Višinskis ir inžinie
rius Maciejauskas kėlė bylas, kuriom bu
vo stengiamasi įrodyti, kad draudimas 
lietuviam spausdinti raštus lotynų rai
dėm neteisėtas. Pasiekusios senatą tos 
bylos privertė iš esmės išnagrinėti lietu
vių spaudos klausimą. Ir pasirodė, kad 
tas uždraudimas, dėl kurio lietuvių tau
ta beveik 40 metų liko be savo laisvos 
spaudos, neturi jokio'teisėto pagrindo! 
Spauda buvo uždrausta tik Vilniaus ge-~ 
neral gubernatoriaus įsakymu, kuris se
nato nebuvo patvirtintas. Abi bylas išna
grinėjęs, senatas tai pripažino. v Rusų 
biurokratai suskato per ministerių komi
tetą tą reikalą atitaisyti. Buvo paskelb
tas caro patvirtintas ministerių komite
to nutarimas, kuriuo .pakeisti visi anks
čiau buvę lietuvių ir žemaičių raštų su
varžymai ir leista “greta rusų šrifto 
vartoti taip pat lotynišką ir kitpkį.” Tai 
įvyko 1904 m. balandžio 24 (gegužės 7 
d.) Plevei ministeriaujant. Rusai pama
tė lietuvių spaudą vistiek plačiai plin
tant po Lietuvą slaptai, jautė augant lie
tuvių tautinę sąmonę ir pagaliau supra
to, kad raidžių klausimas kelia didelę vi
sos lietuvių tautos neapykantą prieš ru
sus. (Bus daugiau)
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Ne Visiems New Yorkas Žiba
(Pabaiga)

Tą viską pamačius, man 
tuojau prisiminė knyga Gy
venimas Dumble. Tą knygą 
man buvo davęs pasiskaity
ti J. Gricius, jos autoriaus 
dabar neprisimenu. Joje 
buvo parašyta apie pražu
vusius vyrus Amerikoje, ar
ba apie Bowery gatvę. Ta 
knyga gabaus rašėjo para
šyta. Kiekvienas žodis jo
je paliesdavo širdies gel
mes. Bet vis benorėjau ti
kėti, kad tokia gatvė galėtų 
būti.

Kada nunešiau tą knygą 
atiduoti savininkui J. Gri
ciui, jis manęs ' paklausė, 
kaip patiko joje' aprašy
mas? Pasakius, jog neno
riu tikėti, kad taip galėtų 
būti, jis man gražiai tėviš
kai aiškino, kad tas viskas 
tiesa. Bet aš skeptiškai pa
siklausiau ir abejojau. Ir 
štai atėjo diena, kad gavau 
savo akimis pamatyti.

Ant Coney Island
Šilta, troški šeštadienio 

dienelė, nėra kur pasidėti. 
Mano draugelė davė pasiū
lymą važiuoti ant Coney Is
land salos. Pusėtinai ilgai 
pavažiavus, pasiekėm tą 
garbingą salą. Ten man at
rodo didžiausioji biznio vie
ta. Kur tik neisi, ten įvai
riausių lošimų, ir visur pil
na žmonių. O ten tiek daug 
gražiausių daiktų išstatyta 
išlošimui. Ir kas nenorėtų 
juos laimėti?

Kitur vėl leidžiasi pora 
po poros parašiutu iš 250 
pėdų aukščio. Kaip ten jie 
jaučiasi keldamiesi ir nusi
leisdami ,nenore jau rizikuo
ti bandymu, nors mano 
draugė ir kvietė pabandyti.

Didžiuliuose namuose yra 
įvairios maudynės. Jei no
ri, “štyminėje” pirtyje mau- 
dykis, jei nori—saulės. Vi
sur puikiai ir patogiai pa
darytos.

Apžiūrėjusios visas įdo
mybes, nutraukėm pas jūrą. 
Pajūriu padarytas platus 
lentinis kelias, kuris nueina 
pusėtinai toli. Įeinant ant 
to lentinio kelio stovi, dau
giausiai juodveidžiai, su ko
kiais tai vežimais. Kas gi 
čia dabar? Ateina sau ko
kios tinginės, sėdasi ir juod- 
veidis, sudžiūvęs senelis, 
stumia tą vežimą, veža tuo 
lentiniu keliu kol tik jis. ei
na. O tos sau važiuoja to
kioje karietoje ir traukia 
cigaretus.

Atsistojau ir didžiausiu 
nusistebėjimu žiūriu, kas 
šventoje Amerikoje dedasi! 
O jūs, besarmačiai žmonės, 
turėtumėt būti gamtai dė
kingi, turėdami pilną svei
katą! Važiuojate vežime 
kaip tik kojų netekęs žmo
gus. Ar ne sarmata jums 
jame sėdėti, kuomet vežimą 
stumia senelis, baigdamas 
sava gyvenimo suskaitytas 
dienas? Toks vaizdas sukė
lė manyje neapykantą ir di
džiau^ nusistebėjimą. To 
Montrealenėra. v

O jūra, tu gražute jūra! 
Ji pilna gyvybės.. Jos ban
gos kyla ir leidžiasi be su
stojimo. Ten toks geras po
ilsis ir ramybė. Rodos, ten 
sėdėtum, žiūrėtum ir klau
sytum jos bangų pliaukšėji
mo, lyg kokios nebaigtos pa
sakos. Jos švelnus vėjelis 
gaivina žmogaus sielą ir 
jausmus. Ir, rodos, pultum 
jos glėbin ir plauktum mie
los tėviškės link, dainuo
jančio jaūnilno būrin.

Ten pulkai maudosi, 
krykštauja jos šaltose ban
gose. ' Voliojasi tyrame gel
toname smėlyje.

Mudvi su drauge sėdiva

ant suolelio ir žiūrime į 
juos. Diena buvo karšta, 
rodos, lyg kepi dar gyvas, o 
ten besėdint pasidarė net 
šiurpu. Apsisupom abi po 
vienu kauteliu. Bet pas
kiau oras pradėjo niauktis 
ir dar šalčiau pasidarė.' Pa
likom tą svajingą jūrą ir 
nuėjome.

• Einame pro įvairius res
toranus. Jie tokiais keis
tais. vardais! ' ,

Pradėjo lietaus lašiukai 
kristi ir ėmėm skubintis na
mų link. Sudie tau, įdomio
ji Coney Island, ir tau, ban
guojanti jūra. Kažin, ar 
beteks man tave matyti ir 
tavo šaltomis bangomis gė
rėtis? Ir, rodos, pagailo ją 
palikti. O jos bangos kaip 
kilo ir nyko atėjus, taip pa.t 
kilo ir daužėsi paeinant.

Stanley Teatre
Dar liko keletas valandų 

lig traukinys išeis į Mon- 
trealą. Nučširdi mano drau
gelė visados stengėsi man 
laiką padaryti įdomiu ir da
bar veda į Stanley teatrą, 
pamatyti rusiškos filmos. "

Filmoje buvo rodoma Ta
rybų Sąjungos sporto meti
nė iškilmė. Tokios filmos, 
tokių sportų “geimių” pa^ 
šaulyje nebuvau mačiusi; 
Kiekvieno sporto grupės tu
ri savo uniformas . Atmar- 
šavo sportininkų^grupės su
tartinai. Didžiausi būriai 
maršuoja kaip vienas kū
nas, be- mažiausių susimai
šymų. Kaip jie ten stebėti
nai sportuoja, nemoku to 
visko atvaizduoti.

Atvažiavo ir Stalinas, Mo
lotovas ir kiti aukšti asme
nys. Aplodismentų' kūdros 
ūžte ūžia. Jaunutė mergy
tė ir berniukas įteikė Sta
linui su Molotovu po gėlių 
bukietą. Stalinas taip sudo
mintai visus stebi ir kiekvie
nam būriui ploja. Teko ma
tyti ir lietuvaičių sporto 
grupė gražiai numaršavo, 
estonų ir kitų tautų.

Parodė ir Maskvą. Ten 
matėsi gražiausių pastatų. 
Puikios gatvės blizgėjo rytų 
raudoname horizonte. Lau
kų dirbimui esama įvairių 
mašinų. Sėdžiu ir galvoju— 
ir kodėl mums montrealie- 
čiams neleistina tokių f il- 
.mų matyti? Ir kas gi čia 
blogo?

Jau ir dešimta nakties, 
Gražioje Amerikoje baigia
si mano gyvenimo paskuti
nė valanda. Nusiskubinome 
į stotį. Joje jau prisigrūdę 
keleivių, laukia atidarant 
vartus. Pasistvėriau ir aš 
savox turtą, katras žymiai 
padaugėjo. Greit atidarė 
vartus. Traukinys, gana to
li nuo stoties, Vienai sun
ku nešti baksus, o nešėjo 
negali begauti. Kažkaip ne
tyčia prasprūdo pro vartus 
draugė, padėjo'a.tsitęsti.

Taip staiga turiu jau ją 
atsisveikinti. Pasidarė skau
du ir gaila. Q reikia sku
bėti, kad neuždarytų var
tus. Išnyko iš traukinio ir 
pranyko tamsumoje. Sėdžiu 
visa susmukusi kūnu ir sie
la ir laukiu kol pradės trau
kinys eiti. Ausyse pasigir
do draugo Būrkaus, Laisvės 
korektoriaus, žodžiai — ne
pamiršk vėl mus atlankyti. 
Taip paskutinį vakarą, at
sisveikinant, tas mandagus 
ir nuoširdus draugas Ban
kus linkėjo, dar sugrįžti.

Traukinys pradėjo lėtai 
eiti. Sudiev brangiai drau
gelei ir visiems. Sudie ir 
tau, didingas New Yorke. 
Šį kartą tu mano širdį ne
beįstengei pavergti. Gal kad 
perdaug tave pažinau. Tik 
pirmą kartą tu mane suvi

liojai. O dabar mano troš
kimai tave mylėti likosi šal
ti, kaip mirtis. Nenoriu to, 
po katro grožiu tūno purvas 
ir veidmainystė.

Geriau mylėti paprastąjį 
Montrealą. Jame nėra ži
bančių pastatų, bet nėra nė 
tokių biaurių vaizdų.

Hollywood. — RKO ju- 
džių studijos pašalino di
rektorių Adrianą Scottą ir 
rašytoją Edwardą Dmytry- . k 
ką už tai, kad jiedu neat- 
sakė kongreso Neameriki- 
niam Komitetui į klausimą: 
“Ar esi, ar buvai komunis
tas?”

Naujas Išradimas!
Deksnio Galinga Mostis, naujai sudaryta ir pagerinta. Ji sudaryta iš 

skirtingų pasaulio kraštų girių laukų ir kalnų skirtingų šaknų, ir bran
gių aliejų. Deksnio Galinga Mostis yra vienatinė pasaulyje šiuo vardu mos- 
tis. Ji galingai šildydama; tarytum saulės spinduliai, stebėtinai greitai pa- 
lengvina ir prašalina skausmus. Užtikrinam pasekmes ar pinigus grąžinanti.

Ji prašalina RANKŲ IR KOJŲ SKAUDĖJIMĄ, RANKŲ IR KOJŲ TIR
PIMĄ, ŠALTĮ, DIEGLIUS, NUOVARGI IR REUMATIŠKUS SKAUSMUS.

Atsimink, kad sveikata yra tavo didžiausias turtas pasaulyje! Netekus 
sveikatos nemiela nei gyventi. Tu esi pats kapitonas ant savęs ir savo svei
katos, tad turi rūpintis savimi, niekas kitas nesirūpins apie tave, niekas 
kitas neprivers tavęs jiega prižiūrėt sveikatą ar vartoti vaistus, tik tu pats 
savo valia gali tą padaryti. Matai ir girdi kaip žmonės kožną dieną keliau
ja pirm laiko į grabą. Daugelis iš jų yra garsingi ir turtingi pasauliu vyrai 
ir moterys. Priežastis, jie peržengė sveikatos ir gamtos įstatymą. Mirtis 
nežiūri skirtumo, ima visus lygiai, nuo kopūsto galvos iki pat karaliaus, 
kurie tik nepildo sveikatos įstatymo. Gal sakysite, neturite laiko prižiū
rėt savo sveikatą, gąl neturi laiko vartoti Deksnio Galingą Mostį, bet lai
ko turėsi sirgti ir gal mirti, jeigu atidėliosi prižiūrėti savo sveikatą. Svei
kata yra tavo didžiausias turtas pasaulyje. Kitų turtų nė vienas nenusineš?, 
eidamas 6 pėdas po žeme, turtus paliko broliui, seserei ir giminėms, — pa
liksi ir tu, jei nesisaugosi.

Senas ir teisingas prožodis sako: kas tepa, tai tas ir važiuoja, tai, jeigu 
nori važiuot, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mosėia. Dėl per
sitikrinimo, talpiname nekuriuos žmonių laiškus, tikrus ir teisingus, ku
riems pagelbėjo Deksnio Galinga Mostis. Mes tokių laiškų aplaikom dau
gybę. Prašome pasiskaityti:

Prašau greit prisiųsti Dekens Ointment 6 kenukus, per C. O. D. Pripa
žinom, labai yra gera mostis, mano mamytei labai gelbėjo.

Pranė Macienė, 656 E. 131st St., Cleveland 8, Ohio.
Tamstos prisiųskite vieną baksą Deksnio Galingos Mostieę. Ištikrųjų v

suradom, kad labai yra gera, kaulų ligą turėjau per 20 metų; kai pradėjau *
su Deksnio .Galinga Mosėia tepti, sumažėjo mano skausmas. Labai ačiū už, 
mostį. Su pagarba, Mrs. M. Liaudanski, 4752 Stiles St., Philadelphia, Pa.

Aš girdėjau pagyrimą apie jūsų Galingą Mostį. Atsiųskite tuojaus man 
2 dėžutes C. O. D. — Mr. John Belski, 2717 Carrollton St., Saginaw, MicĮi.

Aš jieškojau daugelyj afitiekų Deksnio Mosties ir negalėjau surast, tąi 
malonėkite man atsiust 2 dėžes, aš 15 metų atgal turėjau pasekmes su 
jūsų mosėia.—Mrs/N. Ledek, 58 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
’ Man patarė mano draugas apie jūsų pasekmingą mostį; malonėkite man 
atsiust tuojau 1 dėžę C. O. D. — Mrs. Tony Simon, '64 Asgood Ave., 
Mexico, Mė.

Per daug metų aš pasekmingai vartoju jūsų mostį nuo reumatiškų skaus
mų ir nuovargio, dar kad loska atsiųskite man dėžę jūsų mosties —r De- 
kens Ointment. — F. E. Opocka, 699 N. Clinton Ave., Trenton 9, N. J.

Prisiųskite* man į Kanadą jūsų Mostį, mano geras draugas buvo atvežęs 
Galingą Mostį iš Suvienytų Valstijų į Kanadą ir kuri man nepaprastai pa
gelbėjo, tai tuojaus atsiųskite man vieną didelę dėžę. — L. Chikinskas, 
9001 De Teck St., Montreal, P. Q., Canada.

Malonėkite man tuojaus atsiųsti 2 dėžes, vidujines, Dekens Ointment. 
Vartodama jūsų mostį aplajkiau stebėtiną pagelbą, dėl mano skausmų. — 
Mrs. Walter A. Kolodziej, 230 Garden St., Forestville, Conn.

Mano tėvelis turi reumatizmą, labai blogą, niekas jam negelbsti, kaip tik 
Dekens Ointment. Malonėkite tuojaus prisiųsti 1 dėžę C. O. D. — 
Mrs. Sophie Hughes, Elm Street, Baldwinsville, Mass.

Mes naudojam jūsų mostį per daugelį metų ir esam užganėdinti šimtu 
procentų. Su aukšta pagarba, John Sandusky, R. 2, Volga, W. Va.

Reikalaukite savo aptiekoj ar pas agentą, o jeigu nesirastų tamstų mies
te agento arba negalėtumėt gauti aptiekoj, tai siųskite užsakymą tiesiog 
į mūsų ląbaratoriją.
i PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: 
Tai tik taip aplaikysite tikrąjį 
Dekens Ointment.

DEKEN’S OINTMENT
Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę ir antrašą ir pažymėk 

už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauja ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mostį. 
Reikės prirpokėt kelis centus už persiuntimą.

Deksnio Galinga Mostis ... ... 1-oz...... ... 75c
Deksnio Galinga Mostis ....... 2-oz. ... ... $1.00
Deksnio Galinga Mostis ....... 4-oz, ... ... $2.00
Deksnio Galinga Mostis ....... 16-pz. ... ... $5.00

Vardas ir pavardė .............................................................................. .......................... .
Gatvė ir numeris....,............. ....................................................................... ....................

Miestas ...................................................................... Valstija ....................................

DEKEN’S OINTMENT CO. p. o. box 666, Newark, n. j.
/ '

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

. LIETUVIS LAISNIŲOTAS GRĄBORIUS/
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

Pu kambariai šermenim, didelis puikiai įruošta? 
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. 

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

ir tt., telefonuokite • • • ■
SHareroad 8^9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

....................... .. , -.............. In|i„l lu ll»« W

4 pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Dąily)•<Pirm., Gruod. 1,



LOS ANGELES, CAL.
" LLD 145 Kp. Priešmetinis 

Susirinkimas

Su šiuo pranešimu noriu,’kad 
kiekvienas LLD 145 1<p. narys 
atkreiptų atydą j savo organi
zacijos reikalus ir dalyvautų 
susirinkime. ,

Gruodžio (Dec.) 7 d., 11 
vai. ryte, International Insti
tute Svetainėje, įvyks LLD 
145 kp. priešmetinis susirinki
mas. Susirinkinfe bus renka
ma kuopos valdyba ir komisi
jos dėl veikimo 1948 metų. 
Todėl nors sykį į metus visi 
nariai dalyvaukime ir padary
kime gerą platformą kuopos 
veikimui 1948 metų. Aš ma
nau, kad tam susirinkime jau 
turėsim knygas nariams už 
1947 metus, tai turėsite įdo
maus pasiskaitymo savo liuosu 
laiku Viduramžių Istorijos 
įvykius.
Atyda Moterų Kliubo Narėms

žinote, kad po kiekvieno 
LLD susirinkimo apie 1 vai. 
po pietų laiko susirinkimus 
Lietuvių Moterų Apšvietus 
Kliubas. Moterys irgi turės 
savo priešmetinį susirinkimą ir 
bus rinkimas kliubo valdybos 
ir komisijų dėl 1948 metų. 
Todėl, draugės moterys pri
valote skaitlingai dalyvauti 
susirinkime ir planingai atlik
ti kliubo svarbius reikalus.
Drg. ^Bružai Išvyko i Chicagą

Lapkričio 15 d. išvyko į Chi

LITU A NICA SQUARE

RESTAURANT 
t

Steven Augustine & Frank Sanko
* SAVININKAI . '

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS 
Kiekvieną dieną yra didelis pasiripkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
* Tel. EVergreen 4-9612

k
' ~............. ' ........ N——

RONKONKOMA 
8SB4

TELEPHONE 
STACKl 2-5048 ,

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės paa mus 

. Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

cagą gyventi d. Bružai.
Draugai Bružai čion išgyve

no apie metus laiko. Jiems 
nepatiko gyvenimo sąlygoj, ar 
kiti dalykai jų neviliojo gy
venti Los Angeles. Pagalinus, 
sumanė grįžti atgal į Chica
go. * ♦

Draugė Alena Bružienė 
čion būdama daug prisidėjo 
prie dailės veikimo. Draugė 
verta didelės pagarbos už jos 
'darbštumą. Linkime jiems ge
ros kloties gyventi senoj Chi
cago j e !
Pabaigtuvės R. W. R. Skyriaus

Lapkričio 15 d. įvyko ban- 
kietas, buvo daug svečių ir 
daug įdomių pareiškimų. Bu
vo išduota raportai iš veiki
mo Los Angeles ir Ilollywoo- 
de dėk pagelbos Sovietinių 
Respublikų. Skyrius veikė nuo 
pradžios antrojo karo teikda
mas pagelbą visom Sovietinėm 
šalims, įvairią medžiaginę pa
gelbą. Per tą laikotarpį liko 
nusiųsta 8,000 kailinių karo 
nukentėjusioms, virš 30 tonų 
naujų ir senų įvairių drabu
žių augusiems ir vaikučiams. 
Taipgi, desėtkai tūkstančių 
porų batų, medikalių reikme
nų, maisto, dvi X-ray maši
nos — viena dėl dantų, kita 
dėl kūno analizavimo ir daug 
kitų haudingų reikmenų.

Tas skyrius gyvuodamas 
per 6 metus atliko milžinišką 
darbą pagelbai karo nukentė
jusioms. Nuo gruodžio 1 d.

skyrius galutinai likviduojasi
Prie minėtos įstaigos labai 

daug prisidėjo ir lietuviai, vy
rų netaip daug, bet moterys, 
tai kaip kurios yra užsitarna
vę garbės vaydą. Draugės 
moterys,zkaip tai M. Prūsienė, 
P. Lalienė, A. Bernotienė, M. 
Alvinienė ir eile kitų dalug yra 
dirbę.

Užbaigtuvių bankiete kal
bėjo netik to skyriaus veikian
tieji nariai, bet taipgi buvo 
atvykus gera veikėja Kara 
Marlley, judžių aktorė, |nuo- 
širdi veikėja ir energinga 
draugė politiniame veikime.

Russian Relief skyrius buvo 
615 Virgil St. ir dabar jau už- 
užsidarė. w \

M. Alvinienė Sveiksta
Jau buvo minėta, kad sun

kiai serga M. Alvinienė ir lap
kričio 20 d. buvo padaryta 
operacija General ligoninėj, 
tai po operacijos žymiai pra
dėjo gerėti, sveikti. Tikisi, kad 
ne po ilgam grįš į namus iš li
goninės. . v

*

Po Miestą Pasidairius
Los Angeles miesto taryba 

daug pridarė visokių planų, 
kad išvengus vidurmiestyj au
tomobilių užsikimšimo. t Bet 
jų planai nevykdomi gyveni
mam Dabar per miestą sker
sai padaryta 5 gatvės važiuo
ti į žiemius, o 6 į pietum bet 
išilginės gatvės kaip buvo, 
taip ir yra užsikimšę.

Alvinas.

• o

A.LD.LD. REIKALAI
Priminimas ALDLD 3-čios

Connecticut Valstijoje

Neabejojama, kad Amerikos 
Lietuviu Darbininku Literatū
ros Draugijos 3-čios Apskri
ties kuopos jau yra išrinku
sios atstovus į konferenciją, 
kuri Įvyks sekmadienį, gruo
džio (Dec.) 7 d., 1947 metais, 
ir pradžia konferencijos bus 
10-tą valandą ryte. Vieta: 
Lietuvių Svetaine, 243 Front 
St., New Haven, Conn.

Išrinkti delegatai raginami 
dalyvauti k o n f e r e n cijoje ; 
taipgi, tikimės, kad suvažia
vusieji patieks naujų sumany
mų gerovei šios organizacijos. 
Apart didesnių kuopų — tiki
mės, kad suras galimybes ir 
mažesnės kuopelės ir prisius 
savo atstovybę į šią konferen
ciją, kaip 
kuopelė, 
kuopelė ir

Tikimės, 
veš tinkamai priruoštus rapor-' 
tus iš kuopų veikimo ir ben
dro jų stovio.

Skaitlingai 
konferencijoje.

ALDLD f
P.

antai: Stamfordo 
Brooklyn, Conn., 
kitos.
kad delegatai atši-

dalyvaukime

Apskr. Sekt., 
Baranauskas.

RANDAVOJIMAI
I

Pasirandavoja didelis ' kambarys, 
ant antrų lubų, tinkamas vienam ar 
dviem lietuviškiem vyram. Prašome 
kreiptis > po. sekamu adresu: C. 
Banios, 5850 Willows Ave., Phila
delphia, Pa. Telefonas: SA. 9-7539

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby ‘Riven that License No, 
RL 10603 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the! Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1007 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed ON the premises. /

NORA A. NEARY

NOTICE is hereby given Unit License;
EB 2070 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
771 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed ON the 
premises.

ABRAHAM M. GOODMAN

No.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

Raymond, Wash Elizabeth, N. J.
DARBININKAI LAIMĖS

Kaip kitur, taip ir čia ko
mercinė ir reakcinė spauda 
šaukia apie “komunistinį pa
vojų.” “Raudonųjų” pavojų 
rado ir International Wood 
Workers of America (CIO) 
30 lokale. Jie susiorganizavo 
ir po kelių triukšmingų susi
rinkimų sudarė daugumą ir 
užgyrė reakcinį Tafto-Hartley 
įstatymą.

"Po to reikalavo, kad loka- 
lo valdybos įtariai pasirašytų, 
kad jie nėra “raudoni.” Trys 
nariai nepasidavė tam nuže
minimui ir protestuodami 
prieš tokį pasikėsinimą ant pi
liečių laisvių pasitraukė iš 
valdybos.

Pasitraukė geri unijos dar
buotojai, kurie nuoširdžiai gy
nė darbo žmonių , reikalus. 
Ręakcininkai jaučiasi pergalė
tojais, kad jie su pagalba to 
reakcinio įstatymo galėjo iš 
unijos vadovybės išstumti 
nuoširdžius darbo žmonių rei
kalų apgynėjus. Dabar unijos 
vadovybėje atsistojo tie, ku
rie buvo priešingi net jos or
ganizavimui, kurie kenkė 
šaukdami, kad unija nereika
linga, kurie priešinosi' 100 
nuošimčių unijinių šapų siste
mai.

Tai matote, kam pasitarnau
ja Tafto-Hartley įstatymas — 
kad išmesti iš unijų vadovybės 
gerus veikėjus, kad unijas 
pavesti tokiems žmonėms va
dovauti, kurie nesirūpins dar
bo žmonių gerove.

Iš radijo žinių ir laikraščių 
sužinojome, kad automobilis
tų unija planuoja sukelti $5,- 
000,000 fondą k<pvai prieš 
Tafto-Hartley įstatymą. Bet 
ir ten taip pat į viršūnes len
da toki žmonės, kurie pinigų 
nori, bet džiaugiasi iš Tafto- 
Hartley įstatymo.

Atrodo, kad Amerikos dar
bininkai daug nukentės/ Kas 
tik velionio Roosevelto politi
kos, Naujosios Dalybos, šali
ninkas, tai dabar reakcijai yra 
“raudonas” ir “pavojingas.” 
Bet reakcija nelaimės! Ateis 
laikai, kad darbininkai apsi- 
vienys, supras savo reikalus ir 
iškovos laisvę.

Pamenu, kaip buvo sunki 
pradžią unijų organizavimo, 
bet dąrbininkų pasiaukavimas, 
energija nugalėjo visas kliūtis, 
nes suprato, kad unija padės 
apginti jų reikalus. Tas pats 
bus ir dabar. Darbininkai 
galės kliūtis, nors kova 
nelengva. * . A.

nu
bus 
B.

Mirė Vincentas Karčiauskas

Vincentas Karčiauskas, 2417 
'Fifty-second street, mirė Ke
nosha ligoninėj, . šeštadienį, 
lapkričio 15 d., išsirgęs du 
mėnesiu.

Velionis gimė Lietuvoje 
1887 metais ir atvyko į šią 
šalį būdamas 15 metų am
žiaus. Atvykęs į Pennsylvania 
valstiją ten dirbo anglių ka
syklose keliolika metų. 1912 
metais atvyko į Kenoshą , ir 
čia išgyveno iki mirties.'

Karčiauskas buvo karpen- 
teris ir dirbo Kenosha Lumber 
and Coal Co.' nuo 1940 metų.

Velionis buvo tikintis ir ėjo 
į šv. Petro bažnyčią. Paliko 
liūdesyj seserį Mrs. Joseph 
Andrekus, Grand Junction, 
Mich. * Kenoshietis.

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

Sumušė Žmoną ir Patsai 
Pasikorė

‘i Anthony Gestite (lietuvis 
Antanas Gaugsdas), gyvenęs 
2932 Merrimac Rd., Fairview, 
sumušė žmoną bolių buože ir 
skiepe pasikorė.

Philadelphijos laikraščiai 
pateikė sekamą istoriją. An
tanas per 20 metų dirbęs me- 
chaniko-inžinieriaus darbą pfls 
Samuel M. Langston & Co. 
Jis buvo 44 metų amžiaus, o 
jo žmona 38 metų. Jis kirtęs 
žmoną bolių buože į galvą, 
kada ji gamino dėl 18-kos me
tų dukters maistą. Moteriškės 
šauksmas pagalbos pažadino 
dukrą. Duktė atbėgus rado 
motiną• kruviną, kuri sake:

“Eik į skiepą ir suimk tė
vą.” Dukra norėjo per tele
foną šaukti policiją, bet tele
fonas buvo "išjungtas. Tada 
ji tą padarė nubėgus pas kai-, 
mynus. Pribuvusi policija ra
do Antaną skiepe pasikorusį, 
o jo žmoną sunkioje padėtyje 
išvežė į ligoninę.

Tragedijos priežastis kol 
kas neišaiškinta. Antanas se
niau gyvenęs So. Philadelphi- 
joje, kur nemažai lietuvių jį 
pažino. J. G.

PRANEŠIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 2 d. 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St., Brookiyne. 
Susirinkiman kviečiami visi nariai, 
nes bus priešmetinis susirinkimas ir 
turėsime išrinkti naują kuopos val
dybą sekantiems metams. Taipgi 
užsimokėkite duokles, kurie dar ne
užsimokėjote. — P. Babarskis, prot. 
sekr. (279-280)

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs pečkurys 

(Fireman) dirbti prie Apartment 
Building. Mokestis $125 į mėnesj.
Gaus ir kambarį. Dėl daugiau in
formacijų, prašome kreiptis pas: C.
Sungąila, 1510 Ocean P’kway,
Brooklyn, N. Y. (279-281)

GREAT NECK, N. Y.
LDS 24 kp. priešmetinis susirin

kimas įvyks gruodžio 1 d., A. J. 
Kasmočių salėje. Šis susirinkimas 
bus labai svarbus, nes kuopos valdy
bos rinkimai ir kiti svarbūs klausi
mai reikės apkalbėti. Todėl kviečia
me visus narius dalyvauti šiame su
sirinkime. — P. B., vice-pirm.

(278-279)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Klubo parengi

me, lapkr. 23 d., 735 Fairmount 
Ave., kas nors pasiėmė ne savo vy
rišką juodą paltą (coat), garbinuo- 
ta materija. Meldžiame gerai apsi
žiūrėti* kas tokį paltą turite, ‘ grei
tai sugrąžinkite, nes yra didesnio 
saiz.o. Labai prašome greitai sugrą
žinti sekamu adresu: A. žalnibrai- 
tienė, 1009 Jackson St., Philadelphia, 
Pa. Arba praneškite telefonu: 
Ho. 8-7226. (277,279)

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. i 

s 580 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboIdt 2-7964

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

/

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

Tel. MArkct 2-5172

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

I

i Drs. Stenger & Stenger
! Optometrists

394-398 Broadway
Brooldyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 V

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PROSYTOJAS
AUKŠČIAUSIOS ALGOS
NUOLATINIS DARBAS 

GARANTUOJAMA

TAYLORED CLOTHES
321 GREENWICH ST., N. Y. C. 

(Arti Chambers Street) , 
(279

Linden, N. J.
Lapkričio 9 d. buvo sureng

ta “surprise” prarpogėlė drau
gams Stanislovai ir Stanislo
vui Rupeikiams proga jų 25- 
kių metų žinybinio gyvenimo 
sukakties.

Pramogėlė įvyko Lithuani
an Liberty Parko Svetainėje, 
340 Mitchell Ave. Svečių da
lyvavo apie 70. Laike skanių 
užkandžių radijo vedėjas Jo
kūbas Stukas iš Newarko, bū
damas parės vedėju, iššaukė 
keletą dalyvių išsireikšti.

Jie sakė trumpas prakalbė
jęs linkėdami laimių jubilia
tams. Svotu buvo J. Stukas, 
parės vedėjo tėvas, svočia— 
Ona Vertelienė. Svotas sve
čius mylėjo su gera degtine, o 
svočia — skaniu tortu. Ska- 
niausiu valgių buvo visiems pa
kankamai. ‘

Gaspaclinės prie stalų pa
tarnavo prielankiai, tai Mrs. 
Venckienė ir antros vardo ne
sužinojau. Drg. Vertelis alu
mi vaišino visus dalyvius. *

Jubiliatai turi du sūnus ir 
dukrą. Parės surengimu rūpi
nosi Rupeikienės sesutė Ona 
Vertelienė ir kita sesutė. Ačiū 
Rupeikiams už $5 auką dien
raščiui.Laisvei. Linkime jiemą 
laimingai sulaukti ir auksinių 
vedybų sukakčių. '

A. Stripeika.

NEVA PALIEGUSIŲ OFI- 
CIERIŲ “RAKETAS” 
Washington. — Trumano 

valdžia ketina ištirti šimtus 
generolų ir kitų oficierių, 
kurie pasitraukė iš tarny
bos neva kaip paliegėliai ir 
ima riebias pensijas. Taip 
antai, sukčius gen. Bennett 
Meyers, pasitraukęs neva 
dėl sveikatos suirimo, 
gauna po $549 pensijos per 
mėnesj. Už tokias pensijas 
nereikia net taksų mokėti.

London. — Čionaitiniai 
spaustuvių darbininkai nu
tarė streikuot,' reikalauda
mi pakelt algą $4.40 savai
tei, r

SKELBKITeS LAISVĖJE

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

*
. Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patama-

• vimą. Patogiai ir gražiai • 
lųoderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

★

• 1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar <110

GREEN STAR BAR & GRILL
| LIETUVIŠKAS KABARETAS
I Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina
5 pas “Graen Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti 

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVLAIS.
| Geriausias Alus Brodklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
5 I

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

5 pusL—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Pirm., Gruod. 1, 1947

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS 

REGISTRUOTOS
SLAUGES

SU PSYCHIATRINIU, PATYRIMU 
Dirbti Mažoje Privatinėje Sanatorijoje.

Prižiūrint Lengvai Protiniai Sergančiu# 
Žmones

GERA ALGA SU PILNU
' UŽLAIKYMU

Kreipkitės:

FALKIRK 
In The Ramapos 

BOX 194
CENTRAL VALLEY, N. Y. 

__________________ .______ (288) > ’ 

MERGINOS
PATARNAVIMUI 

TACOM
GALI TURĖTI KAMBARĮ 

ANT VIETOS
$100 I Mėnesi. Daugiau, Jeigu Turite 

Patyrimo.
Pilnas Užlaikymas

Maža Privatinė Sanatorija, Prižiūrint 
Lengvai Protiniai Sergančius Žmones.
GERA ALGA PRISIDEDENT 

pilną užlaikymą ' 
Kreipkitės:

FALKIRK 
In The Ramapos 

Box 194, Central Valley, N. Y.
(283)

, OPERATORES
PATYRUSIOS PRIE 
SINGER MAŠINŲ

NUOLATINIS DARBAS 
1GERA ALGA

Atvėdintu Oru Dirbtuve 
Kreipkitės Tuojau 

TREO CO., 
Jamaica Avė. ir Van Wyck Blvd. 

JAMAICA, L. I.
►(279)

OPERATORES
Dirbti prie plastiškų kvailokų.

Pageidaujama patyrusių.
DĖNN1S MARTIN CQ.

606 METROPOLITAN AVF^r BROOKLYN,
N. Y. (Arti Ixirimor St.) 

_______________________________________(2Z»1

' MOTERIS 
Guolis ant vietos. 

Lengvas namų darbas. Galinti priži&rėti 
kūdikį. Kitokį pagelbinį darbą. 

GERI NAMAI TINKAMAI YPATAI 
PUIKIAUSIA ALGA

i SULTAN
16 W. 40TH ST., N. Y. C.

(241)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

BERNIUKAI! MERGINOS!
S DABAR JOS GALITE PRADĖT 

SAVO KARJERA PARDAVINĖJIME
RUSSEKS 

turi vietų 
SANDELIO MERGINOMS 

MATERIŠKES ELEVE1TERIU 
/ OPERATORES
IK MOTERIŠKES P AKUOTO JOS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Pakėlimų Progos 
. MATYKITE MR. WYNN

RUSSEKS
6 West 36th St., N. Y. C.

(241)



Mirties Lažybos 
Tikrajame Gyvenime

Ko žmonės neprasimano 
gavimui pinigų! Kada čia, 
Brooklyne, buvo vaidinama 

’ Festivalyje komedija “Mirties 
Lažybos“ ir joje pasikeičiant 
vyrui su pačia kartkartėmis 
mirštant už gavimą pinigų, 
Atlantos mieste dėjosi panaši 
komedija tikrovėje:

• J. H. Johnson nuėjęs pas 
graborių raudodamas mirusio 
anūko, pasirinkęs karstelį už 
$150 ir užmokėjęs čekiu. Bet 
paskui paprašęs iškeisti $15 
čekutį smulkmenoms supirkti. 
Graborius patyrinėjo pirm 
keitimo čekio. Už valandos 
Johnsonas jau buvo kalėjime. 
Jis neturėjęs paduotame ban
ke jokiu pinigų. Anūką, tie
sa, turįs, bet gyvą ir sveikutį.

Laisvės Salėje
Daug Grožės '

Čia išstatyti parodai keli 
desėtkai paveikslų, lietuvių 
dailininkų kūriniai. Matoma 
vakarais ir šeštadienį ir sek
madienį visą dieną bėgiu se
kamų dviejų savaičių.

/ Pikietuoja iš “Meilės”?
Ant 24th St., netoli 8th Avė., 

New Yorke, pasirodė vieninte
lė pikietuotoja, užsikabinusi 
prirašyta prijuoste iš abiejų 
pusių. Vienoje jos plakato pu
sėje skundėsi Hilda Gerald, 46 
m., kad jos mylėtinis Mr. 
Glotzer* pavertė ją savo neofi- 
ciale pačia. O kada paprašė 
užlaikymo, jis atsisakė tartis. 

■ “O žmonėms,“ skundėsi jinai, 
“jisai pasakoja, kad aš jo žmo
na. Jeigu taip, tai dėl ko ne
duoti man pavardę ir užlaiky
mą“? 

-------—

Kastantą Venckų Laidos 
Pirmadienį

Kastantas K. Venckus, 58 
m. amžiaus, gyvenęs 91-52 
Gold St., Ozone Park, N. Y., 
mirė lapkričio 28 d., Queens 

i General Ligoninėj. Kūnas pa
šarvotas grab. F. W. šalinsko- 
Shalins koplyčioje, 84-02 Ja- 

, maica Ave., Woodhavene.’ 
Laidotuvės įvyks gruodžio 

.1 d., 2 vai. dieną, Mt. Olivet 
kapinėse. Velionis paliko 

..žmoną Katriną, sūnų Michael, 
anūkę, brolį Sovieti] Sąjungoj, 
seserį Sov. Lietuvoje ir seserį 
Kazimierą Merkelienę Boston, 
Mass.

Laidotuvių pareigomis Rū
pinasi graborius šalinskas.

Mirė
Antanas Lukas, 58 metų am

žiaus, mirė penktadienį, lap
kričio 28-tą, Englewood ligo
ninėje, Englewood, N. J.

• Lukas yra ilgus metus gy- 
' 'venęs Brooklyne. Yra dirbęs 

už .bartenderį pas Stasį Misiū
ną ir Liet. Amerikos Piliečių 
Klįube. Mirdamas, Lukas 
kreipėsi į savo asmęninį drau-

1 gą Frank Domikaitį, saYlnin- 
ką Lįrimer Restauranto (Lais
vės name). Kai Domikaitis 
nuvyko pas jį į ligoninę, Lu
kas buvo jau be sąmonės. 
Frank Domikaitis’ rūpinasi jo 

. palaidojimu, šermenų ir Jai- 
• dojimo reikalas yra' pavestas 

graboriui Aromiskiui.
f 
I I -

Emest Domshaitis, 83 m. 
amžiaus, gyvenęs 159 Bush
wick Ave., Brooklyne, mirė 
namuose, lapkričio 28 d. Kū
nas pašarvotas Bieliausko ko
plyčioje, 660 Grand St., 
Brooklyne. Bus palaidotas 
gruodžio 1 d., 2 vai. po pietų, 
Evergreen kapinėse. Paliko 
nuliūdusį sūnų Joseph ir to
limesnius gimines.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Dalias (Bieliauskas).

Iš Lietuvių Meno Festivalio 
Antrosios Programos

Festivalio antroji diena, lap
kričio 28-ta. Labor Lyceum, 
Brooklyne, pasižymėjo dar 
daugiau įvairiuojančiu margu
mu, taipgi nuostabiai gražia 
užbaiga, kurią suteikė Rose- 
lando (Chicagos) Aido Cho
ras.

Atidarant, Amerikos ir Lie
tuvos himnus sugiedojo Lilli
an Simelevičiūtė iš Hillside, N. 
J., akompanuojama W. Žuko.

Programą prade,)o Brockto- 
no-Montello Dramos Ratelis, 
vadovybėje S. Barono suvaidi
nęs “Teodolindą.” Vienam 
iš aktorių nebegalėjus atvyk
ti, patsai Baronas vaidino ir 
vieną iš žymiųjų rolių, kurią, 
sakoma, susimokęs begiu tri
jų dienų. Kiti vaidino K. Va- 
langevičienė, J. Stigienė, A. 
Skliutienė, F. čereška, J. 
Stočk us.

Jaunuolė Florence Kazake
vičiūtė, brooklynietė, gyvai 
pagrojo akordijonu lietuviškas 
liaudies melodijas ir “Geliu 
Valcą.”

Brooklyno Vyturėlis, stygi
nės muzikos ansamblis ir jo 
Merginų Kvintetas, vadovau
jamas Edward o Sidney-židžiū- 
no žavingai skambino ir ma
loniai sudainavo.

Sekamą girdėjome viešnią 
iš Hillside, N. J., Lillian Si- 
mel-Simelevičiūtę, mezzo-so
prano. Gerokai prasisiekusi 
muzikoje, ji dainavo gana su
dėtingas melodijas.

Jonas Valentis, brooklynie- 
tis, skaitė ištrauką iš Shake- 
speare’o “Hamlet.“

Pagaliau, pribuvo ir kelyje 
užtrukę, pavargę chicagiečiai. 
Nežiūrint nuovargio, jie ta
čiau stojo atlikti savo dalį 
programoje. Pirmieji išėjo 
Roselando Aido Choro Šokėjų 
Grupė, pirmame šokyje ketu
rios, o antrajame šešios po
ros.’ Gyvai, energingai pasi
rodė ir publikai patiko.

Brooklynietė jaunuolė Miri
am Gottlieb skambino pianu. 
Toji jaunutė šalinaitės studen
tė atrodo visa pasinešusi mu
zikoje, ryžta kopti į jos aukš
tumas.

Dainuoja Brooklyne nese
niai prigijęs, bet jau skaito
mas savu Albertas Vasiliaus
kas, akompanuojamas pianis
to Frank Balwood-Baleviciaus 
iš Wilmerding’, pastaruoju lai
ku taipgi persikėlusio į Brook- 
lyną. Pirmoji jo “Dainą su- 
pinsiu” dainuoja pirmu kar
tu. Jos žodžiai Jasilionies, 
kompozicija Balevičiaus. Kitą 
jisai dainavo “Kaip miela 
išgirsti,“ Kačanausko. Jis 
buvo • šiltai įvertintas.

Jeigu būčiau Vasiliausku, 
nevartočiau garsiakalbio. Jo 
balsas pakankamai toli skren
da Ir be jo, gi garsiakalbis 
tūluose balso tonuose išvagia 
dalį balso grožės, kuria jo 
balsas. y?a turtingas.

Išbėgo ant scenos chicagie- 
tė blondinė “čigonaitė“ Wan
da Žalis, kliksėdama kastane- 
tėmis, atitinkamoje spalvin
goje aprangoje ir vikriai pa
šoko. Pamėgo publika jos šo
kį ir būtų įvertinusi daugiau. 
O sekamą numerį šoko trys 
“čigonėliai“ irgi gyvai ir įdo
miai.

Programą baigė Roselando 
Aido Choras^ vadovaujamas 
Daratėlės Yuden, pasveikintas 
bent dviemis bukietais gelių. 
Jie dainuoja galingai ir nepa
prastai ąrmoningai. Dainavo 
“Kur banguoja Nemunėlis,“ 
nuo “UraTų gaudžia vėjai,” ir 
vieną gražuolę operinę lietu
viškajame vertime, su oktetu 
choro priešakyje. Baigė su 
Amerikos himnu.

Chicagiečiai, beje, dar bu
vo pažadėję dalyvauti ir 29- 
tos vakaro programoje, La
bor Lyceum.

Pearl Johanson, chicagietė 
pianistė, akompanavusi vi

siems ch icagiečiams, .skambi
no ir solo, pirmuoju numeriu 
lietuvių liaudies melodijas, 
antruoju—kitų kūrinį. Nuo
stabiai dainingu tampa pianas 
po jos rankomis. Atrodo, kad 
jai reikia tik pamoti, o pia
nas pats skamba ir dainuoja.

Užbaigoje programos, va
karo pirmininkė Mildred 
Stensler įteikė programos da
lyviams LMS Festivalio per- 
gaminus.

Pažymėtina, kad Mildred la
bai gražiai verčiasi . lietuvių 
kalboje pirmininkaudama, la
bai graži jos tarmė ir tik ret
karčiais joje tesuklysta*. Mil
dred, veikiausia visiems jau
nimo skyriaus skaitytojams 
jau gerai pažįstama iš jos 
įdomiai parašytų Festivalio ži
nių, turi dinamiškos energi
jos. Ji daug darbo įdėjo 
Festivalio r rengime ir reikia 
tikėtis, kad jinai bus viena iš 
tų, kurie suks mūsų meno ra
tą dar gražiau ir greičiau po 
šio meno sąs.kridžio. Rep.

Lietuvių Dainos ir Muzikos 
Festivaliui Baigiantis

• Festivalis! Festivalis! — 
džiaugsmingai šaukėme jo 
laukdami . Atrodė jo labai 
daug, net keturios dienos pa
grečiui (27, 28, 29 ir 30 lap
kričio), o štai jau jo ir neliks, 
šiuos žodžius rašau šeštadie
nio rytą, belikus tiktai dviem 
programoms — šeštadienio ir 
sekmadienio. Festivalyje ne-

Teisėjas Išaiškino 
Savaip Evikcijos 
Įstatymą /

Jeigu teisėjo Meier Stein- 
brink aiškinimas naujojo ven
dų ir evikcijų įstatymo įeitų 
galion, tai norintiems Išmesti 
rendauninkus iš buto neberei
kėtų kreiptis į miestavąją 
Laikiną Rendų Komisiją*leidi- 
mo. Anot teisėjo Steinbrink, 
tas reikalavimas esąs nekons- 
titucinis.

Leidus tą taisyklę panaikin
ti, leidimas išmesti vyriausiai 
priklausytų nuo teisėjo.

Įstatymas, žinomas kaipo 
Local Law 66, būsiąs per- 
svarstomas New Yorko Miesto 
Tarybos ekspertų. Kaunsil- 
rpanas Sharkey, kurio vardu 
to įstatymo projektas buvo pa
siūlytas tarybai, sako, kad ta
ryba susirinks į special) posė
dį nutarti būdus apsaugai 
miesto gyventojų buto ir mies
to nuo suįrutės, kokia kiltų, 
jeigu būtų leista mėtyti iš 
namų akių plotu.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALfiS dėl Bailų, Koncertų, Bankletų, 
Vestuvių, Sulirinkimų ir 1.1. Pulkui 

■teičiui iu naujausiai! {taiiymali.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

į Living Room Cushions
I Refilled With New Springs
! $3.75
i Sofa Apačios Perbudavojimas
| , Už $12.00

• Šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

Gyvenimas su Šeima iš 
$100 Mėnesiui

\ J *

Brooklynietis Louis Cianci, 
46 m., darbe sužeistas bedar
bis, dabar gyvena' su žmona 
ir dviem mažais vaikais iš 
$100 kompensacijos per mė
nesį. ' Seniau šimtinė buvo pi
nigas, bet dabartiniame bran
gume sudyla. .Padėkų Dieną 
Cianci neturėjo iš ko benusi- 
pirkti maisto nei už ką dėkoti. 
Jis kreipėsi į policiją. Poli- 
cistai išėję į susiediją suka
lėdojo jiems maisto ir vaikams 
žaislų.

Užsidusino už Merginą
Harry Abrams,:!7 m., rastas 

užsidusinęs maska savo tėvų 
namuose, 1157 E. 13th Street, 
Brooklyne. Paliktame rašte
lyje skundžiąsis, kad jo myli
ma mergaitė jau kelis kart pa
likusi jį belaukiantį “deito.“

Tūliems jaunuoliams, pasi
rodo, meilė yra labai jautri 
problema. Tame amžiuje, ro
dos, dar buvo laiko prisimy
lėti, kad ir vėliau.

Praleidai — nebepa- 
Anot draugo A.
- praleidusieji

Gil- 
nors 

jie

Iš kur 
laukusieji 

nueiti į
Deja, 
vakaro

paprastai daug grožės, bet kol 
kas brooklyniečiai dar nebuvo 
pakankamai ja pasinaudoję. 
Gi programos kas dieną skir
tingos, 
gausi, 
mano 
vieną vakarą nežino, ko 
nustoja.

O svečių-svetelių ! 
jų z nėra! 
paskutinio
Festivalį ir tuos ne visus be
bus susitikę. .Tūliems sve
čiams ilgas kęlelis, toli na
melis, reikia išvažiuoti nelau
kus paskutinės programos ga-

Festivalis — didele laime 
mums, brooklyniečiams, kurie 
susipratome juomi pasinaudo
ti. Buvęs.

paveiks- 
krajavus 
su ame-| , J 

ds. Hei«
A

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
K senų padarau 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalu! esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio 
geidaujama. Tai- 
pogi, atmaliavoju " 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Kampai Broadway !r Stone Ave. 
prie Chauncey >St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas

417 Lorimer Street r 
. Laisves į'Tame

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

MIESTO MOKYKLOMS VALSTIJA 
SKIRIA MAŽIAU PINIGŲ

Didžiajame.New Yorke vals
tija teikia mokyklų reikalams 
tiktai po $65.96 kiekvieno mo
kinio mokslo metams. J tų 
sumą įeina išlaikymas moky
klų, mokytojų algos ir viskas, 
ką mokinys gauna nemoka
mai.

New York as, išskyrus West
chester apskritį, stovi žemiau
sia už visus. Westchester, ap
imąs eilę miestelių ir kaimų į 
rytus nuo Bronx, gauna tik 
$64.12 per mokinį.

Darbininkų Centrai Gauna 
Mažiausia

Kitomis mažiausia gaunan
čiomis apskritimis yra: Che
mung $89,Erie $76.51,Monroe 
$74.08, Nassau $73,10, Niaga
ra $88.75, Onondaga $95.49, 
Rensselaer $97.84, Rockland 
$91.07, Saratoga $97,56, Sche
nectady $81.71, Suffolk $74.- 
46.
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tus akrų turinčios didmiesčio 
finąnsierių, fabrikantų ir pre
kybininkų rezidencijos.’ Tų 
rezidencijų savininkai savo 
vaikus leidžia į atskiras pri- 
vatiškas mokyki^.* O moky
tų tarnų ponams reikia ma-l 
žiausia.

Panašioje’ padėtyje 
skersai upės esančioji 
land apskritis, ponų 
viečių sritis Saratoga,

tik -dalinai.
žvilgis f žemėlapį 
skirtumo pamatinę 
Mažiausia gaunan-

Visose kitose apskrityse ski
riama virš šimto dolerių mo
kinio mokslo metams. Dau
giausia gaunantis Schoharie— 
$194.82.

Mažesnės paskyros reiškia 
ankštesnes klasėms patalpas, 
mažiau mokytojų, prastesnius 
pastatus, mažiau mokslo įran
kių, švaros ir sveikatingumo.

Dėl b o tokia skirtumą?
Dalinai dėl to, kad tirštai 

apgyventuose d įstrik tuose 
švietimas atsieina kiek pigė
liau. Bet

Vienas 
parodys to 
priežastį,
tieji paskyrų distriktai yra 
darbininkų distriktai. Jie, re
pu bl ikonų kontroliuojamo
seimelio ir dabartinio republi- 
konų gubernatoriaus, mato
mai, skaitomi nereikalingais 
šviesti. Juo mažiau jie žinos, 
tuo lengviau duosis valdomi 
valdančiųjų naudai.

Paimkime Nęw Yorko Mies
tą, jo penkias apskritis, su di
džiu skaičiumi jose industrijų 
ir didžiausiu viešbutynu pa
saulyje. Politikierių manymu, 
newyorkieciai ir taip perdaug 
gudrūs. Pažiūrėkite į CIO su 
virš pusmilioniu narių, į ki
tas kovingų darbininkų įstai
gas !

Gale Bronx ribojasi West
chester-apskritis. Į tenai dar 
yra pratysusios daugelis šakų 
miesto aptarnavimo, miestui 
reikmenų gaminimo - tiekimo, 
industrijų, taipgi tų industri
jų darbininkų kaimeliai, o 
greta jų bujoja po kelis šim-

TONY’S
\ UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8, 

' Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
t_ , , j 1—2 dienom valandos: j _ _( 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas Evergreen 4.0203

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

TeL SOnth 8-B589 

tapti dar galingesnių unijų, 
Aukštesnių algų ir gražesnio 
gyvenimo masėms centrais. O 
visa tai reikštų mūši) “free en
terprise” pilioriams mažiau 
pelno.

Kas gi būdamas milionieriu- 
mi ar kandidatu į milionieriūs 
to pageidautų ?

Tačiau, tame keri visa di
džioji paslaptis, dėl ko New 

j Yorko valstijos seimelis ir vy- 
riausysis jos valdininkas gub. 
Dev/ey vieno mokinio mokslui 
moka $194.82 metams, o kito 
tiktai $64.12. T—as.

randasi • 
Rock- 

žaisma- 
taipgi

užmiestyje esančiosios Long 
Island apskritys Nassau ir Suf
folk.

Erie ir Niagara apskritys su 
Buffalo ii’ priemiesčiais, su 
tūkstančiais rūkstančių kami
nų ir šimtais tūkstančių indus
trinių darbininkų, pastaruoju 
laiku kovingai atbudusių gin
ti savo teises, turinčių skait
lingą . narystę CIO unijose, 
taipgi mažiausia teikia politi
kieriams ūpo juos mokslinti.

Monroe su Rochestcriu ir jo 
industriniais priemiesčiais, 
Schenectady ir Rensselaer su 
General Electric ir daugeliu 
kitų industrijų ir su augan
čiomis kovingomis unijomis, 
Onondaga su industriniu Syra
cuse gerai išmokslinus gali

Jamaica Ave. gatvekarius 
pavaduos busai ateinantį mė
nesį.

$1.00 .
IŠLAISVINS JUMIS 

Iš VARGO
PIRKIMO, PAKAVIMO ir 

IŠSIUNTIMO MAISTO 
DOVANŲ SIUNTINIO 

Bikur į Europą, Lietuvon ir 
Rusijon

JŪSŲ GIMINĖMS ‘ 
ŠAUKITE AR RAŠYKITE 

THE LEWNARD 
TRADING CO.

63 PARK ROW
NEW YORK .7, N. Y.

TEL. CORTLANDT 7-3962 
Leiskite mums atlikti Šį darbą 
dėl jūsų teisingu, patikimu ir 

saugiu būdu.
(240)

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 DVIEILĮ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

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

Valandos: l 1— 8 vakare 
Penktadieniais Uždaryta

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

Peter Kapiskas

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

■ 
Tel. EVergreen 4-8174 1

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

JOHN BURBULIS 
■* 1

Savininkas

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

LIETUVIS APRŪPINA AKINIAIS
Turi 15 metų patyrimo prie optiškų stiklų gamybos. % 

Egzaminuoja akis ir pritaiko akinius.

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

šeštadieniais nuo 11 vai. iki 4 P. M.

Telephone Virginia 9-2599

I
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