
“Pajudinta Žemė.”
Atsiminsime, Kol

Gyvensime.
Gražiausias

Pasiaukojimas.
Sugris ir Papasakos.

Rašo A. BIMBA

Šiuos žodžius rašau pirma
dienio z ryte. Mano ausyse dar 
tebeskamba paskutinių keturių 
dienų daina ir muzika. Lietu
vių Meno Sąjungos suruoštasis 
Rytinių Valstijų Meno Festiva
lis paliko tokį gilų, šiltą ir ma
lonų įspūdį, jog pamiršti nie
kad negalėsime.

Tai dar vienas puikus įrody
mas, kad mums nereikia bijotis 
didelių darbų, aukštų pasimo- 
jimų. Jei tik mes norime, gali
me “pajudinti” visą žemę!

Nežinau, kaip šis Meno Fes
tivalis išeis finansiškai, nes, 
suprantama, išlaidos buvo dide
lės. Bet meniniu, dvasiniu po
žiūriu išėjo geriau, negu buvo 
tikėtasi. Tiesa, kad buvo ir 
silpnų dalykėlių, vienas kitas 
solistas galėjo dar palaukti ir 
geriau pasiruošti, bet tai buvo 
reta išimtis. Mane tikrai ste
bino mūsų meninis talentas.

Vienas net svetimos srovės 
žmogus sako: Tik demokratiš
koji srovė ir gali šitaip gražiai 
ir aukštai pasirodyti su menu! 
Jis teisybę pasakė. Kuri kita 
grupė Amerikos lietuvių yra ką 
nors panašaus sukūrus ir da
vus ?

Labai šauniai pasirodė mūsų 
jaunimas. Festivalio rengimo 
komisijoje energingai darbavo
si jauni vyrai ir moterys. Vi
siems vakarams pirmininkavo 
čia gimę ir augę mūsų žmonės. 
Ir niekas nieko jiems negalėjo 
primesti.

Noriu žodį kitą tarti apie pa
siaukojimą tų, kurie atvažiavo 
iš toli dalyvauti programų pil
dyme. Sunku net buvo tikėtis, 
kad tiek daug meno jėgų pri
bus iš didžiosios Chicagos. Pri
buvo net trys chorai. Važiavo 
busais — važiavo dieną ir nak
tį. Ir beveik nepasilsėję, šešta
dienio naktį vėl turėjo grįžti 
namo. Kiek čia nuovargio, kiek 
čia išlaidų!

Arba štai merginų grupė iš 
Detroito. Visos jaunos, grakš
čios lietuvaitės. Nei tolis, nei 
išlaidos, nei nuovargis nesulai
kė jų.

Chorai iš Montello ir Worces- 
terio, Hartfordo ir Waterburio 
savo pasižadėjimą pilnai ište
sėjo — pribuvo skaitlingai ir 
dainavo gražiai, žymiu čia 
tuos chorus, kuriems buvo 
lengva susiorganizuoti ir 
siekti Brooklyną.
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Negaliu praeiti nepaminėjęs 
vienos mūsų draugės, kuri, 
man atrodo, užsitarnauja nuo
širdžiausios visų padėkos. Aš 
turiu mintyje šalinaitę-Sukac- 
kienę. Kiekvieną mielą vakarą 
ji akompanavo ne vienam 
riam solistui bei solistei, 
beveik jų daugumai.

Tai nepaprastų meninių
bumų moteriškė. Mūsų jaunie
siems dainininkams ir muzi
kams Šalinaitė yra ir mokytoja 

, ir įkvėpėja pasitikėjimo. Visi 
* ja gerbia ir myli.
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Labai geras ir. visų remtinas, 
man atrodo, yra Festivalio or
ganizacinės sesijos nutarimas 
ateinančią vasarą organizuoti 
poros - trejetos savaičių meno 
mokyklą. Mokyklos pradžiai 
sekmadienio parengime publika 
sudėjo apie penkis šimtus do-

Tokia mokykla, žinoma, kaš
tuos daug daugiau. Kad ją vi
suomenė karštai parems, nė mi
nutei netenka abejoti.

Labai daugelis Festivalio da
lyvių aplankė ir pamatė Ameri
kos Lietuvių Kultūrinio Centro 
patalpas. Nebuvo nė vieno, ku
ris būtų išsireiškęs dvejojan
čiai. Visi sutiko, kad pirkinys 
nepaprastai geras. Visi pasiža-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

N0/281

TRUMANIŠKA PAŠALPA 
TARNAUS FAŠIZMUI, 
SAKO SEN. PEPPER
Sen. Vandenberg Įspėjo, Kad Jei Parama Pavėluos, Tai 
Komunizmas Nušluos Franciją, Italiją ir Austriją

Washington. — Senatas 
83 balsais prieš 6 užgynė 
prez. Trumano reikalavimą 
paskirti $597,000,000 greito
sios paramos Francijai, Ita
lijai ir Austrijai, kad sulai
kytų žmones tuos kraštuose 
nuo pasvirimo į komunistų 
pusę. Prieš tokią paramą 
balsavo demokratas senato
rius Glen H. Taylor ir du jo 
parti jiečiai ir trys republi- 
konai.

Buvo atmestas Taylorio 
siūlymas pavesti visą tą pa
ramą į Jungtinių Tautų į- 
staigų žinybą, kad jos skir
stytų pašalpas, kam labiau
siai reikia.
Tai Parama Fašizmui, Sako 

Sen. Pepper
Republikonas senato pir

mininkas Vandenbergas gą
sdino, kad jeigu paspirtis 
Francijai, Italijai ir Austri
jai būtų atidėliojama, tai 
“komunistinis gaisras” ga
lėtų nušluot visą Europą.

Demokratas senatorius 
Claude Pepper pareiškė, 
jog veidmainiauja tie, ku
rie pasakoja, būk ši parama 
yra skiriama dėl žmonišku
mo alkaniems žmonėms. 
Pepper sakė, jog Trumanas 
iš tikrųjų vartos tuos pini
gus, kaip “ideologinį gink
lą šaltajamd kare” prieš 
komunistus ir Sovietų Są
jungą.

Sen. Pepperis pranašavo, 
kad trumaniška pašalpų 
programa veda prie to, jog 
Amerika rems tokius fašis
tus, kaip francūzų genero
las de' Gaulle. Tuo tarpu

Turčiai Siunčia Auksą 
Iš Francijos j Angliją

Paryžius. — Kilus di
diems streikams, Francijos 
turčiai pradėjo slaptai lėk
tuvais gabenti Anglijon sa- 
'vo auksą ir kitus brangu- 
mynu’s .ir dolerius. Jie bijo, 
*kad streikai neprivestų prie 
revoliucinio valdžios per
versmo.

Valdžia “tik dabar” suži
nojo apie slaptus turtų per
siuntimus Anglijon ir suė
mė vieną lėktuvą su tokiais 
brangenybių kroviniais.

Marseille, Franci j a. — 
Vien'čia ^sutelkta 21,000 ka
riuomenės ir žandarų prieš 
•laivakrovius ir kitus strei
kierius.

Holandija pasiuntė dau
giau armijos prieš Indone- 
zijoš Respubliką. '

dėjo sugrįžę namo papasakoti 
kibiems ir paprašyti jų finansi
nės paramos. Tikiu, kad jie sa
vo pažadą pilnai ištesės.

šiuo tarpu mūsų visų svar
biausia užduotis-pasekmingai 
baigti Kultūrinio Centro finan
sinį vajų, Dar vis trūksta ke
leto desėtkų tūkstančių dolerių. 
Iki Kalėdų turėtumėme pasi- 
brėžtąjį tikslą pasiekti. 

tiktai brangs ir brangs a- 
merikiečiam gyenimo reik
menys, kuomet pagal Tru- 
mano-Marshallo planus bus 
siunčiami grūdai ir kiti 
produktai vakarinėn Euro
pon. Bet pašalpos negaus 
kiti kraštai, kuriem lygiai 
štoku o ja maisto, kaip Fran
cijai, Italijai ir Austrijai, 
priminė sen. Pepper, šias 
tris šalis Trumanas pasirin
ko remti politiniais sumeti
mais, kaipo strategines po
zicijas prieš komunizmą; o 
iš to galės išeiti paspirtis 
fašizmui vakarinėje Euro
poje.

Pašalpų Sąlygos
Senatas nutarė, kad trys 

minimi kraštai turės 75% 
paskirtų jiems pinigų pra- 
pirkti reikmenims iš Jungt. 
Valstijų ir -kad valdžios a- 
gentai FBI privalo iškošti 
“ištikimybę” visų pareigū
nų, kurie dalyvauk pašalpų 
Skirstyme. Taip FBI koštų 
ne tik amerikonus, bet ir 
francūzus, italus ir austrus 
pašalpų dalinimo pareigū
nus.

Kongreso atstovų rūmo 
komitetas užgyrė $597,000,- 
000 paramos trims mini- 
.moms Europos šalims ir 
sykiu Chinijai. Kongresma- 
nų komitetas skiria Chini- 
jos diktatoriui Čiang Kai- 
šekui $60,000,000 iš tos su
mos.

Amerika Statydinasi 
Centrą Atominiams 
Ginklams Bandyti

Washington. — Amerika 
pradėjo statytis didžiulį 
slaptą atominių ginklų iš
bandymo centrą atolinėje 
Einiwetok saliukėje, Pacifi- 
ko Vandenyne, už 5,200 my
lių į rytus nuo San Fran
cisco ir už $2,600 mylių nuo 
Sovietų uostamiesčio Vladi
vostoko. Valdinė Atomų Jė
gos Komisija, skelbia, kad 
ten bus daromi bandymai ir 
atominei jėgai pritaikyti ci
viliams reikalams.

Eniwetok saliukėje buvo 
tik kokie 145 gyventojai. 
Dabar jie visi iškraustyti į 
kitas salas. Eniwetok. yra 
už 200 mylių nuo Bikini sa
los, kurios įlankoje pernai 
vasarą buvo išsprogdintos 
dvi atominės bombos;

Havana, Kuba. — Per no- 
minacinius balsavimus tapo 
nušauti 2 asmenys.

Mahanoy City, Pa.
Labai sunkiai sužeidė 

drg. J. Senkų. Jis guli Pott
sville State ligoninėje. Pra
šau draugų ir pažįstamų 
aplankyti ligonį; o aš lin
kiu, kad drg. J. Senkus 
greitai pasveiktų.

S. Kuzmickas.
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Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

MŪSŲ FINANSINIS VAJUS 
TURĖTŲ SMARKIAU EITI

Jau Turime Sukėlę $105,400, bet Dar Reikia 
Sukelti Mažiausiai $34,600; Visus Prašome 
Prisidėti be Tolesnio Atidėliojimo

Kaip matote iš viršuje paduotų skaičių, mums dar 
trūksta didokos sumos iki pasibrėžtojo tikslo. Tiesa, 
gražiai einame pirmyn, bet turėtume eiti gerokai grei
čiau, kad šį vajų pasekmingai užbaigus. Puikiai žino
me, kad dar randasi šimtai susipratusių lietuvių, kurie 
galvoja apie prisidėjimą su finansine parama prie įstei
gimo Amerikos Lietuvių Kultūrinio Centro, bet diena 
iš dienos atidėlioja ir vilkina. Prašome tuojau atsiliepti.

Sekami asmenys prisidėjo:
ŠĖRAIS

Stanley W. Yurkin, New Britain, Conn. 
Lietuvių Centro Kaimynas 
Anthony R. Kašėta, Elizabeth, N. J. 
Alfred S. Medesha, Tuckahoe, N. Y. 
Charles Anushkis, Newark, N. J. 
Hillside, N. J. 
John Kolis, Woodhaven, N. Y. 
Arthur W. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y. 
Carolina Kaslauskienė, So. Boston, Mass. 
John Grybas, Norwood, Mass. 
Julia Družienė, Norwood, Mass.
V. J. Casper, Newark, N. J. 
Mildred Vasaris, Brockton, Mass.
K. Danyla, Chicago, Ill. ' 
V. Yuden, Chicago, Ill. 
Konstantine Sabaleskis, Elmhurst, L. I. 
George Schlaves, Brooklyn, N. Y. 
Felix Lupshevicz, Newark, N. J. 
Dorchesterietis 
Constantin Anskis, Brooklyn, N. Y. 
Julia Anskis, Brooklyn, N. Y. 
Paul Kordak, Linden, N. J. 
Anna Misevičienė, Yonkers, N. Y. 
Bernice Zmitris, Johnson City, N. Y. 
Victoria'Zmitris, Johnson City, N. Y. 
Long Island

PASKOLOMIS
George ir Ona Šilkai, Wethersfield, Conn. $2000.00

Francūzų Streikas Sustabdė 
60 Nuošimčių Pramones

Paryžius, gruod. 2. —Su
streikavo ir miesto auto
busų konduktoriai. Elekt
ros jėgainių darbininkų 
streikas sustabdė gatveka- 
rių ir požeminių geležinke- . 
lių veikimą.

(Antradienio rytą val
džia skelbė, kad policija iš
vijus streikierius sėdėtojus 
iš elektros stočių, ' ir bus 
darban pašaukti streiklau
žiai.) ’ ,

Nacionalis streiko komi
tetas paskelbė visuotiną 
streiką Loire, Haute-Garo
nne ir penkiuose kituose 
pietiniuose Francijos de- 
partmentuose (gubernijo
se).

Neversti Vokietiją Kolonija!—Molotov
London. — Sovietų užsie

nio reikalų ministras Molo
tovas pareiškė, jog Ameri
kos planas lemia palaikyti 
Vokietiją kaip anglų-ameri- 
konų koloniją ir po to, kai 
bus pasirašyta taikos su
tartis su Vokietijos valdžia. 
Molotovas’* sakė, nors po tos 
sutarties keturi didieji tal
kininkai turėtų dar ilgą lai
ką kontroliuot Vokietiją,
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Oficialiai pranešama, kad 
užstreikuota 60 nuošimčių 
visos Francijos pramones.

Į didesnių streikų cent
rus pasiųsta kariuomenė ir 
žandarmerija su šarvuotais 
automobiliais blaško strei- 

I #

kierių demonstracijas ir 
puola jų pikietininkus.

Angliakasiai apstatė ba
rikadomis įėjimus į kasyk
las ir ginasi.

(Radijas pranešė, jog 
kariuomenė kai kur atsisa
kė pulti streikierius.)

Valdžia skelbia, kad strei- 
kieriai pradėję gadinti ge
ležinkelių bėgius ir garve
žius.

bet jinai neprivalo būti ver
čiama kolonija; o kuoųiet 
vokiečiai persiauklės į de
mokratijos pusę, tuomet 
talkininkai turės pasitrauk
ti ir palikti Vokietiją kaip 
visai nepriklausomą demo
kratinę valstybę. Bet visų 
pirma reikia įsteigti demo
kratinę valdžią ištisai Vo
kietijai, o neskaldytį tą kra
štą pagal anglų-amerikonų 
planus.

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

FRANCIJOS KARIUOMENE 
ATAKUOJA STREIKU 
PIKIETININKUS
Dėl Komunistę Protestų Buvo Uždarytas Seimo Posėdis, bet 
Komunistai “Užėmė” Seimą ir Pasiliko Jame per Naktį

Paryžius, gruod. 2. — Vi
si 184 komunistai Francijos 
seimo nariai laikė užėmę 
seimo salę nuo 11 valandos 
pirmadienio naktį iki 6 va
landos antradienio ryto. Pa
galinus, jie, , dainuodami 
Marseljetę, išėjo, kuomet 
buvo atsiųsta 190 gvardie
čių, pagal seimo pirmininko 
Ed. Herrioto įsakymą, pa
šalinti komunistus iš salės.

Tuo tarpu kariuomenė ir 
žandarų milicija puolė ang
liakasių, metalistų, laiva- 
krovių ir kt. streiko pikieti
ninkus. Darbininkai gynėsi 
iš už barikadų. Išvien. su 
žandarais ir kareiviais prieš 
streikierius kovojo socialis
to Jouhaux’o s u š aukti 
streiklaužiai.

Seimo “Užėmimas”
Seimas buvo komunistų 

jo narių “užimtas” • šitokiu 
būdu:

Komunistas Raoul Calas, 
kalbėdamas nuo seimo pa
grindų, ragino atmesti 
streiklaužišką premj e r o 
Schumano pasiūlymą ir pa
reiškė, jog kareiviai neturė
tų klausyti valdžios, kuo
met ji lieps jiems pulti 
streikierius.

Seimo pirmininkas, “ra
dikalas” Herriot tuomet su
šuko, kad Raoul “kursto 
maištą” prieš respubliką. 
Herriot pareikalavo už tai 
pašalint Raoul C a 1 a s ą 
dviem savaitėm iš seimo.

Italijos Valdžia Žada 
Pakelt Algas; Krečia 
Kairiąją Centrus

Roma. — De Gasperio 
klerikalų valdžia pasižadėjo 
pridėti darbininkams algų 
ir sako, jog tas prižadas pa
deda palaikyti darbuose 
žmones, kurie buvo nubal
savę streikuoti. Bet Brindi
si vis tiek įvyko visuotinas 
valdžios darbininkų ir tar
nautojų streikas vienai va
landai. Valdžia džiaugiasi, 
jog miestin. rinkimuose 
laimėjo keli dešinieji prieš 
kairiuosius. 200 žandarų 
Romoje darė urmines kra
tas komunistų ir kitų kai
riųjų centruose, kur, esą, 
ginklų ieškojo. Amerikos 
kaTinių laivų atsilankymas 
į Italijos uostus yra aiški
namas kaip dešiniųjų- pa
drąsinimas prieš raudonuo
sius.

DAUGUMA AMERIKONŲ 
NEPRITARIA NEAME- 
RIKINIAM KOMITETUI

New York. — Gallupo 
viešosios nuomonės institu
tas, apklausinėjęs tūkstan
čius- amerikonų, atrado, 
jog dauguma nepritaria 
kongreso Neameriki nes 
Veiklos Komitetui.

ORAS.—Būsią šilčiau.
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Tai seimo dauguma ir nu
tarė.

Bet Calas nėjo iš seimo. 
Komunistai kėlė protestus. ‘ 
ir susibūrė aplink Calasą 
kaip jo gynėjai. Dėl to kilo 
toks trukšmas, kad Herriot 
pertraukė seimo posėdį 
dviem valandom.

Prašė Nešaudyt 
Darbininkų

Calas pareiškė: “Aš ne
kursčiau kareivių maišto. 
Tatai būtų prieš respubli
kos principus. Aš tiktai 
prašiau kareivius nešaudyti 
darbininkų.”

Paskui vėl susirinkus sei- i 
mui, komunistai panaujino 
savo protestus prieš deši
niuosius seimo narius. Jie 
nurodinėjo, kad dešinieji 
parduoda Franci ją Ameri
kos imperialistams už žada* 
mu^ dolerius pagal Marsha- 
llo planą. D.ėl tų protestų ir 
kritikos kilo toks ermyde- 
ris, kad seimo pirmininkas*. 
Herriot vėl turėjo uždaryti 
posėdį.

Visi kiti atstovai išėjo 
laukan, bet komunistai pa
siliko seimo salėje per nak
tį, iki 6 valand. ryto atvy
ko 40 seimo sargų ir 150 
ginkluotų gvardiečių, ku
riem buvo įsakyta apvalyti 
seimo rūmą nuo visų žmo
nių.

Apleidžiant salę, komuni
stų vadas Jacques Duclos, 
tarė: “Čia buvo kirstas 
smūgis Francijos Respubli
kai; bei mes šiandien vėl 
būsime seime ir ant jo pa
grindų.” * '

300,000 Atsarginių prieš 
Streikierius

. Seimas buvo nutaręs pa- - 
šaukt 80,000 Vyrų iš atsar
ginių (rezervo) talkon žan- ' 
darų milicijai prieš strei
kierius; bet Schumano val
džia, nelaukdama seimo ta
rimo, pradėjo vartoti ka
riuomenę prieš streikierius 
ir pašaukė net 300,000 at
sarginių (kaip teigė New 
Yorko radijas).

Schumano Siūlymai Prieš 
Streikus

Antradienį seimas susi
rinko svarstyti sekamus 
premjero Schumano pasiū
lymus :

Bausti 6 mėnesiais iki 5 
metų kalėjimo ir iki $4,200 
piniginės baudos tuos žmo
nes, kurie stengsis sulaikyti 
darbininkus (streiklaužius) 
nuo jų pareigų.

Dvigubai sunkiai bausti 
tuos, kurie ginklais priešin
sis streiklaužiams arba da
rys bet kokius sabotažų žy
gius. ’

Skaudžiai bausti laikraš
čius už kurstymą streikuoti 
arba už tariamų neteisingų 
žinių skelbimą apie strei
kus.

Tuojau pašalinti visus to
kius valdžios darbininkus 
bei pareigūnus, kurie “nusi

kals” panašiais žingsniais.
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Klerikalinis Avantiūrizmas Prancūzijoje
Į Francūzijos parlamentą atėjo naujasis premjeras 

Schuman ir pareikalavo įpareigojimo darbininkų streiko 
sulaužymui pašaukti armijos rezervus. Tos galios Schu
man reikalavo neribotam laikui, tačiau tegavo iki 1948 
metų kovo 31 dienos. Parlamentas nutarė leisti vyriau
sybei paimti 80,000 armijos rezervų ir pastatyti juos po
licijos pareigas eiti. Dabartinės armijos ir policijos ne-, 
beužtenką! . (

Apart to, Schuman patiekė parlarfientui bilių “dėl 
apgynimo respublikos ir apsaugojimo teisės į darbą.” 
Šiuo reikalu tebeina diskusijos. Tačiau mažai tetenka 
abejoti, jog Schuman reikalavimas ir čia bus patenkintas.

Kas įdomiausia, tai kad už Schumano reikalavimą 
armijos rezervų ir už jo diktatorišką bilių balsuoja Fran
cūzijos socialistai. O tas tik aiškiausiai parodo, kaip iš
sigimę ir į ką pavirtę yra Francūzijos socialistai. Jie pu
čia į klerikalo Schumano dūdą ir šoka pagal jo muziką.

Ar šitoji naujojo premjero streiklaužiška misija pa
vyks? Panašus 'jo pirmtakūno Ramadier pasimoji- 
mas apsidirbti su streikieriais ir streikais buvo išblašky
tas. Galimas daiktas, kad negeriau seksis ir ponui Schu- 
manui. Parlamento dauguma dar nėra viskas.

Francūzijos reakcija primeta darbininkams politi
nius motyvus šiuose streikuose. Bet, kiek mums žinoma, 
nei Paryžiuje, nei kuriam kitam mieste darbininkai nėra 
išstatę politinių reikalavimų. Jų reikalavimai yra eko
nominio pobūdžio. Juos atsisako patenkinti tiek priva
tiniai samdytojai, tiek valdžia. Visi, kas žino šių dienų 
Francūzijos padėtį, teigia, kad jos darbininkai nebegali 
pragyventi, kad jiems badas stėri į akis. >

> Tiesa, kiekvienas streikas virsta politiniu streiku, 
kai valdžia bando jį sulaužyti. Panaši transformacija 
dabar įvyksta Francūzijos darbininkų streikuose. Jie 
kilo apsigynimui nuo bado, bet pirmiau Ramadier, o da
bar Schuman paskelbė juos sukilimu prieš vyriausybę ir . 
pradėjo spėka laužyti.

Dabar dar sunku pasakyti, kuomi šis konfliktas pa
sibaigs. Premjeras Schuman gali didžiuotis tuomi, kad 
jis turi visų partijų, apart komunistų partijos, pasitikė
jimą savo streiklaužiškai misijai; Ypatingai aukštai jis 
vertina socialistų paramą. Pastarieji yra jo stipriau
sias įrankis triuškinimui streikų iš vidaus. Mes girdime, 
kad kai kurios unijos, socialistų įtakoje, atsisako pa
laikyti darbininkų klasės solidarumą, čia ir keri di
džiausias darbininkams pavojus. Kai jų eilės tampa su
skaldytos, jie netenka pajėgumo prieš reakciją atsilai
kyti. t

Premjero Schumano patiektoji parlamentui progra
ma aiškiai parodo, kad Francūzijos klerikalų partija 
netenka galvos. Vięnaip ar kitaip, ši jos politinė avan
tiūra ilgai tęstis negalės. Jos šaukimasis ginklų parodo 
jos moralinę silpnybę, nepasitikėjimą savim ir savo rei
kalu. Pasirem'damas formaline parlamento dauguma, bet 
neturėdamas Frūncūzijos žmonių daugumos su savim, 
Schuman negali išvengti Ramadier likimo.

Amerikos Delegacijoje Pasidalinimas
Valstybės sekretorius Marshall nusivežė su savim 

Londonan plačią “ekspertų” delegaciją. Joje randame 
pačius stambiausius šių dienų Amerikos diplomatus. Da
bar The New York Times korespondentas Drew Middle
ton rašo iš Londono, kad toje delegacijoje apsireiškė toks 
nuomonių skirtumas, kurio nebegalima paslėpti, nes jis 
perdaug gerai žinomas spaudos žmonėms.

Sekretorius Marshall nebežinąs, kurios pusės patari
mo klausyti. Abiejose esą tvirtų argumentų. Drew Mid
dleton nežino, kurie argumentai sekretorių laimės.

Pasidalinimas iškilęs dėl atsinešimo linkui Vokieti
jos. Foster Dulles, Lewis W. Douglas ir gen. Smith norį, 
kad didžioji Vokietijos pramoninė sritis Ruhr būtų tarp
tautinėje kontrolėje. Ją turėtų kontroliuoti Jungtinės 
Valstijos, Britanija, Francūzija ir Tarybų Sąjunga. Tuo 
tarpu Robert Murphy, gen. Clay ir James W. Riddle- 
berger siūlo'Ruhr atiduoti vokiečių kontrolėn ir tik pri
žiūrėti, kad toji pramonė nebūtų vėl panaudota milita- 
riniams reikalams.

Palestinos Padalinimas ir Arabai
Jungtinių Tautų Asamblėjos užgyrimas plano Pa

lestiną padalinti į žydų ir arabų valstybes sukėlė visą 
arąfcų pasaulį. Palestinos Arabų Vyriausias Komitetas 
paskelbė trijų dienų generalinį streiką. Jaffa mieste 
tapo paskersti septyni žydai.

Arabų Vyriausio Komiteto veikiantysis pirminin
kas Khalidi pareiškė, kad arabai ves “šventąjį karą” 
prieš Palestinos padalinimą. Komitetas nutarė reikalau
ti, kad Britanija visą Palestinos valdymą tuojau paves
tų arabams.

Tuo tarpu Jungtinių Tautų penkių šalių komisija, 
kuriai pavesta Palestinos padalinimą įvykdyti, žada Pa
lestinon pribūti tik už trejeto savaičių. Neaišku, kokia

Svarbu Kiekvienam
Lietuvių Namo Bendroves 

Dalininkų ^Konvencija ir
Namo Nupirkimas

Namo bendrovės direkto- 
riatas nutarė laikyti dali
ninkų konvenciją sausio - 
Jan. 24 d., 1948 m. Konven
cija įvyks nuosavame name, 
užvardytame Liberty Audi
torium, • 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, L. L,

(Jalyvauti

Visi, esantieji šėrininkai 
ir tie, kurie įsigys Lietuvių 
namo bendrovės šėrų iki 
gruodžio - Dec. 15 dienos, 
yra kviečiami 
konvencijoje.

K i e k v i e nas šėrininkas 
gaus iš bendrovės laišką ir 
Proxy. Kurie patys negalė
site dalyvauti konvencijoje, 
būtinai įgaliokite ką kitą 
jus atstovauti.

Iki konvencijos turėtų 
patapti šėrininkais visi tie,' 
kurie dar neturi šėrų. O 
kurie jau y ra šėrininkais, tu
rėtų pasirūpinti, kad iki 
konvencijos įsigyti dar po 
vieną-kitą šėruką.

Nemanykite, kad prašyti 
bei raginti pirkti šėrus ir 
tiekti bendrovei paskolą yra 
malonus dalykas. Nėra ma
lonus, yra kartus dalykas. 
Patarlė sako — maloniau 
duoti, negu prašyti. Tai tei
singa patarlė. Tačiau padė
tis yra tokia, kad turime 
pakartotinai prašyti pasko
lų ‘ir šėrų pirkimo.

Įsteigimas Amerikos lie
tuviams kultūrinio centro 
buvo šiltas pageidavimas 
visos pažangiosios visuome
nės. Dabar jau turime gra
žų centrą, tokį, apie kurį 
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nei nesvajojome pradėdami 
rūpintis namo įsigijimu. 
Šiuom tarpu mus vargina 
tik vienas klausimas, bū
tent, kiek pinigų mes gali
me sukelti iki Naujų Metų? 
Nuo to priklausys, kokiom 
sąlygom užbaigsime namo 
pirkimą. Reikės ar nereikės 
imti morgičių iš banko. Tai 
ot tas klausimas verčia 
mus raginti ir maldauti vi
suomenę pirkti šėrus ir 
teikti paskolą tuojau! Mes 
turime iš anksto žinoti, kaip 
pirkimo reikalą baigsime.

Daug yra žmonių, kurie 
karštai pritarė namo įsigi
jimo reikalui. Tačiau dar 
neįsigijo nė po vieną 
šėruką. Tuom keliu eidami 
nieko neprieisime. Patys 
matote, kaip rimta yra ši 
padėtis. Jokių atidėliojimų 
su parama^ negali būti. Tuo
jau siekite ranka į kišenių 
ir siekite giliai. Pagalvoki
te, kiek galite pirkti Šerų ir 
kiek galite paskolyti ant 2 
nuoš. ir tuojau siųskite pi
nigus namo bendrovei.

Pažadai dabar nieko ne- 
pagelbsti. Darbas .reikia 
baigti, laukimui nebėra lai
ko. Namo bendrovės direk 
toriai su sausio 1-ma diena 
turi sumokėti bankui $65,- 
000. Banke pinigų turime 
kiek viršaus $30,000. Ką da
ryti su tais apie $35,000? 
Ar juos sukelsime Šerais ir 
paskolomis, ar turėsime iš 
banko imti morgičių ir mo
kėti 4 procentus? Į šiuos 
klausimus namo direktoria- 
tas laukia visuomenės atsa 
kymo. Atsakymas turi būti 
greitas.

P. Buknys.

Žinios iš Lietuvos
KNYGA PRASISKVER

BIA Į MASES
Panevėžys. Paskutiniais 

mėnesiais Panevėž. apskri
tyje buvo atidaryta apie 40 
naujų klubų-skaityklų. Iš 
viso- apskrityje ju jau dirba 
110.

Be to, apskrityje .veikia 
15 valsčių ir 10 miesto bib
liotekų, kurių knygų fondas 
viršija 300,000 egzemplio
rių.

Kauno centrinė bibliote
ka K. Vairo-Račkausko va
dovaujama — tai Tarybų 
Lietuvos kultūros klestėji
mo liudininkas.

Smetoniniais laikais bib
lioteka vegetavo pusiau rū
siuose patalpose, jos knygų 
fondą sudarė 70,000 knygų.

Šiuo metu biblioteka už
ima didelį trijų aukštų na-, 
mą. Jos lentynose yra dau
giau kaip pusę milijono 
knygų, paskirtų įvairioms 
mokslo šakoms. Ypač tur
tingas grožinės literatūros 
skyrius, kuriame sukrauta 
Lietuvos literatūra nuo jos 
atsiradimo iki mūsų laikų, 
rusų, ir vakarų Europos 
klasikinė literatūra, ir tary
binė literatūra.

Kasmet bibliotekos kny
gų fondas papildomas de
šimtimis tūkstančių naujų 
knygų. Biblioteka gauna a- 
pie 200 įvairių laikraščių ir 
žurnalų. Apie 45,000 darbi
ninkų, tarnautojų, studentų 
ir kitų yra biblotekos 
nentais.

Marijampolė, šiuo metu 
apskrities apylinkėse vei
kia 45 kilnojamosios biblio
tekos, kurios apima 150 a- 
pylinkių. Artimiausiomis 
dienomis kilnojamosios bib
liotekos bus įsteigtos prie

kiekvienos klubo - skaityk; 
los.

Bajorų apylinkėje (Vil
kaviškio valse.) įsteigtas 
naujas klubas - skaitykla ir 
bibliotekėlė su keliais tūks
tančiais knygių

Prie Skaudvilės valsčiaus 
bibliotekos sudarytos 5 kil
nojamosios bibliotekėlės iš 
grožinėm, agrotechninės ir 
politikės literatūros. Bib
liotekėlės pasiųstos į apy
linkių klubus - skaityklas, ir 
jos aptarnaus visus apylin
kių gyventojus.

Kauno knygų bazė per 
paskutinius mėnesius iš
siuntė Kauno vietovių bib
liotekoms daugiau kaip 
100,000 knygų.

abo-

Liet. TSR Valstyb. leidyk
la per paskutinius mėnesius 
išleido daug agrotechnikos 
literatūros, tame tarpe: 
“Kaip kovoti su žemės ūkio 
ligomis ir kenkėjais”, “Ge
riausieji terminai žemės ū- 
kio kultūrų sėjai” ir t.t.

Viso išleista' 12 pavadini
mų brošiūrų ir knygų, ben
dru tiražu daugiau kaip 
300,000 egzempliorių, kupų 
daugiausia dūlis išsiųsta į 
valsčiaus bibliotekas ir klu
bus - skaityklas.

Lietuvos TSR Valstybinė 
Grožinės literatūros Lei
dykla jau šiais metais^išlei
do 113 grožinės literatūros 
knygų, vieno milijono 162 
tūkstančių egzempliorių ti
ražu. Iki metų galo šiemet 
bus dar išleista kelios de
šimtys grožinės literatūros 
knygų.

L. Levinienė
Vilnius,

1947 m. lapkr. mėn.

jėga toji komisija pasirems, jeigu arabai laikysis savo 
grūmojimų ir griežtai padalinimui priešinsis. Ar užteks 
ginkluotų jėgų, kurias sudarys Palestinos žydai?
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ATSIKREIPIMAS I LIETUVOS PABĖ
GĖLIUS INTELIGENTUS

Vilniaus Valstybinio Universiteto prorektoriaus mokslo 
ir mokymo reikalams profesoriaus Stepo Jankausko 
laiškas buvusiems Vilniaus Universiteto profesoriams, 
mokslo personalo nariams ir studentams, esantiems 

“išvietintųjų” stovyklose. —
Profesoriams Kolupailai, Kuodaičiui, Stanaičiui, Pu- 

zinui, Skardžiui, Saliui, Zubriui, Ivinskiui, Raukčįui ir 
Krivickui! - /

Docentams Jonikui, Stonkui, Vasiliauskui, Miciūnui, 
Avižoniui ir Šapokai!

Buvusiems Vilniaus Valstybinio Universiteto studen
tams, studentėms, esantiems “DP” stovyklose!

ne- 
nuo 
die- 
lais- 
tęsė

Gerbiamieji kolegos; pro
cesoriai ir docentai!

Brangus mūsų jaunime— 
studentės ir studentai!

Visi jūs — buvę Vilniaus 
Universiteto profesoriai, 
dėstytojai ir klausytojai 
prisimenate tą juodžiausią 
mūsų Alma Mater istorijoje 
dieną — 1943 metų kovo .17- 
tą dieną, kai rudieji bandi
tai — vokiškieji fąšistai įsi
brovė p mūsų tėvynės se
niausią aukštąją mokyklą, 
išvaikė jos profesorius ir 
studentus, uždarė svarbiau
sią mūsų tautos mokslo ži
dinį. • c

Visi jūs prisimenate su 
kokiu pasiryžimu —šviesti 
ir šviestis — atsakėme į šį 
vokiškojo barbarizmo aktą. 
Daugelis profesorių, 
laukdami išvadavimų 
fašistinės okupacijos 
nos, rizikuodami savo 
ve ir gyvybe, slaptai
užsiėmimus su studentais.

Raudonajai Armijai iš
vadavus mūsų sostinę, mok
slo personalo nariai ir'stu
dentai, kurie buvo Vilniuje 
nieko nelaukdami griebėsi 
universiteto atstatymo dar
bų.

Dar vyko mūšiai netoli 
nuo Vilniaus, dar buvo oku
puota žymi mūsų respubli
kos dalis, kai Tarybų Lie
tuvos vyriausybė paskyrė 
rektorių Valstybiniam Vil
niaus Universitetui, sudari 
visas įmanomas sąlygas 
pradėti mokslui jau nuo 
1944 metų rugsėjo mėnesio 
pradžios.

Tai buvo pats įtikina
miausias įrodymas neginči
jamai tiesai patvirtinti, kad 
tik Tarybų Sąjungoje mok
slas gali klestėti ir nepa
liaujamai žengti į priekį, 
kad tik tarybinė santvarka 
įgalina lietuvių tautą kurti 
ir puoselėti savo kultūrą.

Neužmirštama bus mums 
ta diena, kai Vilniaus Uni
versiteto durys vėl atsidarė 
ir priėmė šimtus sugrįžusių 
į savo fakultetus studentų, 
kuriems dešimtys profeso
rių ir dėstytojų iš savo ka
tedrų paskaitė pirmą pa
skaitą.

Bet labai skaudu buvo, 
kad auditorijoje nesigirdėjo 
kai kurių profesorių ir do
centų balso, kad studentų 
eilėse nebuvo dalies tiį, 'ku

JOHN
AFL United Mine Workers 
vice-piezidentas, mirė nuo 
širdies atakos tuojau po ApL 
konvencijos užsidarymo, spa
liui 27-tą. Virš 40 metų, jisai 

išbuvo veikliu unijistu.
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rie čia sėmėsi mokslo ligi 
universiteto uždarymo.

1944 - 1945 metų mokslo 
metus pradėjome su 887 
studentais, kuriems dėstė 
vos šimtas profesorių, do
centų ir dėstytojų. Metai iš 
metų augo mokslo persona
lo, o juo labiau studentų 
skaičius. Einamuosius 1947- 
1948 metų mokslo metus 
pradėjome turėdami dau
giau kaip 3,000 študentų ir 
studenčių, kuriems skaito 
394 profesoriai, docentai, 
vyresnieji ir jaunesnieji dė
stytojai. Vien tik šiais me
tais priėmėm 841 naują stu
dentą.

Dar karo metu iš Vil
niaus universiteto sienų iš
ėjo 49 jauni diplomuoti spe
cialistai. 1946 metais Vil
niaus universitetą baigė 137 
žmonės. Šiais metais uni
versitetą jau baigė 129 
žmonės. O einamais mokslo 
metais tikimės išleisti
diplomuotų gydytojų, tei
sininkų, chemikų ir kitų 
specialybių absolventų.

Metai iš metų auga mūsų 
universitetas, plečiasi j o/fa
kultetai. Šiuo metu turime 
aštuonis, fakultetus: Fizi
kos — metamatikos, che
mijos, gamtos mokslų, me
dicinos, miškų, ekonomikos, 
teisių ir istorijos - filologi
jos. Naujuose ir senuose fa
kultetuose metai iš metų di
dėja katedrų skaičius. Turi
me jau 83 katedras. Prasi
deda vis naujos specialybės.

Mūsų Universitete dirba 
visi tie mokslo personalo 
nariai, kurie anksčiau dir
bo Vilniuje ir iš jo nepasi
traukė. Bet jų neužtenka ir 
jiems talkininkauja gabes
nieji mūsų pačių universi
tete išauklėti specialistai, o 
taip pat mokslo darbuotojai 
iš kitų broliškų respublikų.

Fizikos - matematikos fa
kultete skaito visų gerbia
mas Vilniaus Valstybinio 
Universiteto rektorius* pro
fesorius Zigmas Žemaitis, 
profesoriai Slavėnas, Braz
džiūnas, Horpdničius, Pet-. 
ras Katilius, docentai Ži
linskas, Jucis ir 'kiti.

Chemijos fakultete
tuvos TSR Mokslų Akade-, 
mijos prezidentas profeso
rius Matulis, profesorius 
Daukša, docentas Kaikaris.-

Gamtos mokslų fakultete
— akademikai Bieliukas ir 
Tadas Ivanauskas, LTSR 
Mokslų Akademijos narys
— korespondentas Dalinke- 
vičius,. profesoriai Kavec- 
kas, Šleževičius,1 Minkevi
čius, Snarskis, Jankauskas.

Medicinos fakultete čįirba 
be kitų, profesoriai Girdžių 
jauskas, Kairiūkštis, Šo- 
pauskas, Šivickas, docentai 
Čepulis, Katilius^ Laucevi
čius, Gulbinas, Baronas, In- 
drašiusf M a ? cinkevicius, 
Morkūnas, Pakanaitis, Kvi
klys, Maniukas, Runkevi- 
čius. ,

Miškų fakultete - profe
sorius Vaitkus, docentai 
Taujenis, Algirdas Končius, 
Garmus.

• 'Ekonomikos fakultete — 
akademikas Budrys, profe
soriai Bučas, Acus - Aęu-I

Lie-
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kas, Petras Šalčius, docen
tai Dagys, Ragevičius.

Teisės fakultete — profe
soriai Šalkauskas, Konstan
tinas Jablonskis, Bulavas, 
docentas Žėruolis ir kiti.

Istorijos - filologijos fa- 
kultetę skaito akademikai 
Balčikonis, Žiugžda, Myko
laitis - Putinas, profesoriai 
Sezemanas, Galaunė, Vaba
las - Gudaitis, Ignas Jony
nas, Korsakas - Radžvilas, 
Baldžius, Gučas, docentas 
Babianskienė ir kiti.

Kaip gaila, kad mūsų 
mokslo personalo sąrašuose 
nėra tokių pavardžių, kaip 
jūsų, gerbiamieji kolegos,— 
Kolupaila, Kuodaitis, Skar
džius, Salys, Puzinas, Zub
rys, Krivickas, Ivinskas, 
Stanaitis, Rauktis, Joni
kas, Vasiliauskas, Stonkus, 
Miciūnas, Šapoka, Avižonis 
ir kiti, kurių vieta turi būti 
tarp mūsų ir su mumis.

Kaip gaila, kad kai kurie 
mūsų buvusieji studentai 
užuot tęsti ir baigti moks
lus, tapti didžiai naudingais 
savo tautos /vaikais, savo 
valstybės piliečiais, tebėra 
“išvietintųjų” stovyklose.

Gerbiamieji kolegos! 
Brangios studentės ir stu
dentai !

Jau ketveri metai, kaip 
jūsų laukia mūsų tėvynė, po 
didelių kančių ir sunaikini
mų prisikėlusi ir atsista
tanti Lietuva.

Jūsų vieta Lietuvoje, Vil
niuje. Jūsų vieta mūsų uni
versiteto auditorijoje.

Tikėkite manimi, tikėkite 
mums Vilniaus Universite
to profesoriams ir docen
tams, kurie sako jums: Už
tenka vargti ir nykti “išvie
tintųjų” stovyklose, toli
muose svetimuose kraštuo
se. Sugrįžkit į Lietuvą, kur 
jūs laukia garbingas dar
bas —šviesti mūsų jaunimą, 
prisidėti prie kovos už savo 
tėvynės* gerovės pakėlimą, 
už savo tautos kultūros su
klestėjimą. Jūsų vieta savo 
tėvynėje, kur vėl būsite 
brangūs savo tautiečiams, 
visų gerbiami, visiems rei
kalingi žmonės.

Tikėkite mums, nes tie, 
kurie atkalbinėja jus nuo 
sugrįžimo į Lietuvą yra ne 
tik mūsų, bet dar labiau jū
sų priešai. Išdavikai ir. iš
gamos, kurie atsižadėjo sa
vo tautos ir krašto, nori jus 
paversti emigrantais be tė
vynės, kad dangstydamiesi 
už jūsų pečių galėtų toliau 
varyti savo nešvarų biznį.

Brangus jaunime! Stu
dentės ir studentai! Sugrįž
kite į Lietuvą, sugrįžkite į 
savo universitetą. Ne jums 
merdėti “išvietintųjų” sto
vyklose, ne jums beviltiškai 
pūti svetimų kraštų kasyk
lose. Jūs turite grįžti į savo 
fakultetus, kad baigę moks
lą tarnautumėte savo moti
nai — Lietuvai, savo bočių 
tėvynei, savo tautai, savo 
liaudžiai!

Kolegos profesoriai! 
Brangūs buvę Vilniaus Uni
versiteto dėstytojai ir 
klausytojai!

Mes laukiame jūsų ir vi
sa mūsų universiteto profe
sūra ir studentija tikisi ne
trukus jus vėl matyti savo 

(tarpe.
Kas turite kokių klausi

mų — rašykite man į Vil
niaus universitetą — mielai 
atsakysiu ir padėsiu kuo 
galėsiu.

Iki pasimatymo .Vilniaus • 
universitete! x

Prof. St. Jankauskas,
V VU Prorektorius.

2 pusi.—Laisvi (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Gruod. 3, 1947
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga> 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

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

Mūsų Kariavusieji Vaikai ir Jų Mieli 
Namai-Nameliai

Karšta, šutri 1942 metų vi
durvasario diena prievakariu 
jautėsi dar šutresnė. Didžiuma 
šapų darbininkų jau buvo iš 
darbo sugrįžę. Dabartiniu, kaip 
silkėmis prikimštu subvės trau
kiniu grįžta paskutinieji iš 
krautuvių.

Krautuvių darbininkai atro
do už vis labiau pavargę, ty
kūs. Jų energija išsisėmė il
gesnių valandų darbe tvankio
se krautuvėse, nuolatiniame ar
žiame kontakte su žmonėmis. 
Neradę reikiamo daikto, radę 
per brangiomis kainomis ar ne
sulaukę greito patarnavimo 
žmonės kartais pritrūksta man- 
'dagumo, užgaulingai atsineša į 
pardavėjus, tarsi, kad nuo jų 
tas trūkumas ar kainos pri
klausytų.

Canal St. stotyje viskas pa
gyvėjo. Čia prisidėjo būriai 
grįžtančių iš pajūrio. Vieni sa
vomis kojomis įskubėjo, kitus

nynų distriktą gražiuoju sau
lėleidžiu, vizitą į savo namus ir 
pas motiną kelioms valandoms.

Tas pats pasivaizduodavo 
mintyje greta artimiausiųjų, 
kada pamatydavau pirmiausias 
džiaugsmo juostas ant durų 
karui pasibaigus, juostas su šū
kiais: “Laukiame Sugrįžtančio 
Namo.”

SUGRĮŽO NAMO, NAMŲ 
NEBERADO.

Šimtai tūkstančių kareivėlių 
nebegrįžo. Milionai sugrįžo, bet 
iš tų šimtai tūkstančių jaunuo
lių namų neberado. Vienų se
nukai tėvai ar viena žmona ne
beįstengė namų išlaikyti. Kitų 
namiškiai persikėlė į karo in
dustrijos centrus dirbti karui 
įrankius, paskubinti pergalę ir 
savųjų sugrįžimą. Pasibaigė 
karas, užsidarė fabrikai ir lai
kinieji barakai. Jie sugrįžo į 
kampininkus pas gimines ir 
kaimynus. Arba ir pirm to

Dar pirm paskiausioje pakė
limo plieno kainų, U. S. Steel 
Corp, raportavo už pirmą pus
metį šių metų 29 milionus gry
no pelno arba virš šimtą nuo
šimčių daugiau, negu pernai 
tuo pat laiku.

Johns-Mansville Corn., sta
tybinių medžiagų firma, pelnė 
per pusmetį virš 5 milionus do
lerių arba 450 nuošimčių virš 
pernykščio tokio pat laikotar
pio.

Wayerhouser Timber Co. per
nai pelnė po virš du tūkstan
čius dolerių nuo kožno jai dir
busio darbininko. Pelnė po at
mok ėjimo savo kompanams pa
sakiškai didelių algų, po taksų 
ir po visų kitų išlaidų apmokė
jimo.

Stambiosios firmos pelnosi 
milionais dolerių. Kontrakto- 
riai ir subkontraktoriai šimtais 
tūkstančių. Darbininkas vos 
suveda galą su galu. Gi varg-

“Oh! Mes valome stubą ir aš jaučiuosi visiškai išsisėmusi.

Jūsų Dolerio Vertybe 
’, Skalbimo Mašinoje

stumte įstūmė minia besiver
žiančių suspėti į šį traukinį, 
kad nereikėtų laukti kitas tris 
minutes. Gyvenimas, mat, visas 
susideda iš minučių. Sueikvok 
kas dieną betiksliai po .3 minu
tes, pamatysi, kiek nutrumpin- 
si gyvenimą. Mūsų žmonės nori 
turėti ilgą gyvenimą ir daug 
ko užgyventi.

Į mūsų traukinį persėdo ir 
jaunas kareivėlis, matomai, pa
ruoštas į kelionę užjūrin, be 
jokių žymių ant jo naujutėlės 
uniformos. Vos įsispraudęs per 
užsidarančias duris, vaikinėlis 
linksmai sušneko į duris prilai
kiusį konduktorių:

—Smagu važiuoti į Williams- 
burgą. Ten Jau kelis mėnesius 
nebuvau ... Važiuoju namo ...

— Jia! — tingiai atsakė 
konduktorius ir pasisuko į kitą 
vagono šoną atidaryti duris ar
tinantis traukiniui prie kitos 
stoties. Gal būt jam atrodė vai
kinukas net per traškus. Juk 
čia visi važiuoja namo. Kas čia 
tokio! '

♦ Ne už ilgo traukinys išsirito 
iš požemio ant tilto. Rausvėjan- 
ti prieš salėleidį saulė švitino 
tiesiai į langus, spalvingas iš
kabas, darydama jas dar sjial- 
vinges^ėmis/

— Kaip gražu čia! O, ten, 
ten mano namai, už to mūro, 
Bedford > Ave., — kalbėdamas 
beveik su savimi džiaugėsi jau
nasis karys.

— Nebeisi į karą, jau būsi 
namie su uniforma ir su vis
kuo? — susidomėjo apie 8 me
tų vaikiūkštis, grįžtąs su mo
tina iš pajūrio ir susižavėju
siai, bet iš sykio nedrąsiai 
bėjęs kareivį, o dabar jau 
siekiąs paliesti jo metalines 
gas.

— Ne. Aš turėjau kelias
landas iki išvažiuosime.' Pasa-

• kiau, kad mano mama čia pat 
už tilto gyven ir išleido. Oi, kad 
tik mama būtų namie! Gal dar 
draugai tebėra namie... — te
besigirdėjo jau neriančio iš 
Marcy stoties laiptais linksmo 
vaikino išrokavimai kelių va
landų laimės.

Jam atrodė, kad visas svie
tas tarsi sparnais lekia namo. 
Kelios moterys nubraukė aša
ras nuo savo veido. Gal jas su
graudino tas jaunutis džiaugs
mas, o gal tuo tarpu mąstė 
apie savuosius,tokius pat jau
nučius vaikus, esančius kur 
nors svetur, gal jau net mū
šiuose ...

Ar tas vaikinėlis sugrįžo? O 
gal yra tarp tų tūkstančių šio
mis dienomis parvežamųjų su 
visais kelių lentų ar blėtos ga
balo amžinaisiais namais? To 
niekad man neteko patirti. Ta
čiau kožna pamatyta lange 

’ žvaigždutė man primindavo to 
jaunuolio Vizitą į gražiausi jam 
pasaulyje Williamsburgo luš-

ankštai gyveno. O dabar juk jis 
paaugo. Reikia vestis, auklėti 
šeimą, bet, kur?

Sugrįžęs iš karo frontų jau
nimas, numaršavęs tūkstančius 
mylių, paaukojęs kelis geriau
sio savo amžiaus metus na
mams apginti, tapo benamiu. 
Dabar per dienų dienas trem
pia šaligatviu ieškoti namų, bet 
neranda namų. Tas puldo jam 
ūpą, varo jį iš lygsvaros, daro 
aržiu, žaloja sveikatą ir atima 
gyvenimo džiaugsmą.

Kas aršiausia, kad jis taip 
skursta ne dėl tikros stokos 
namų ar jiems medžiagų. Ne. 
Jis skursta dėl keno nors pel- 
nikavimosi ir jis tą žino ar 
bent numano, *

štai, kad ir New Yorko mie
ste, ieškok buto su darbo žmo
gui prieinama renda, per mė
nesius ir metus nerasi. Tačiau 
mokėk po $5.0 už kambarį, gau
si.

Norėk pirkti namus už pri
einamą kainą — negausi. Per
mokėk — pasirinksi.

Tik šiomis dienomis Labor 
Research Association paskelbė 
raportą, kad vien New Yorko 
Miesto srityje randasi apie 2,- 
200 taip vadinamų 
veteranams statytų 
parduotų. Priežastis 
šeimos paprastokų
kainos nuo $11,000 ir aukščiau, 
iki $18,000 už dviejų šeimų na
mukus.

Detroite tokių namiukų yra 
apie 10,000 neparduotų vis dėl 
per aukštų kainų.

Patsai mūsų karinis depart- 
mentas aprokavo, kad didelė 
didžiuma veteranų neišgali mo
kėti virš $40 rendomis ar įmo- 
kesčiais už namą per mėnesį. O 
mažiausia trečdaliui visų vete
ranų $30 rendos mėnesiui yra 
per brangu.

Hearsto ir tūla kita komer
cinė spauda už (brangumą namų 
kaltina unijas, statybos darbi
ninkų algas. Tačiau statybos 
darbininkų algos bendrai, su
dėjus aukščiausias ir mažiau
sias į daiktą, buvo po $64.33 
savaitei - 
reikalinga 
vadinama 
mo lygiu.

Tačiau 
užmiršta,
ninku darbai labai nepastovūs. 
Kad didžiuma iš jų neišdirba 
35 savaičių bėgiu metų laiko.

Ar jūs girdėjote, kad koks 
statybos darbininkas būtų ta- 

. .pęs milionieriumi?
Tačiau statybinių medžiagų 

. firmų pelnai daugmilioninėmis 
, sumomis padidėjo. Ne iš nieko. 

Lentų kainos nuo 1939 užkel
tos 150 nuošimčių, plytos 
nuošimčius, taipgi daug 
brango plienas stiklas ir 
kas.

specialiai 
namų ne- 
— vienos 

namelių

ste- 
be- 
sa-

va-

šas kareivėlis, bridęs per pur
vą ir kraują, saldžiai svajojęs 
apie sugrįžimo namo laimę, su
grįžęs iš karų jau antri ar tre
ti metai vis dar neturi namų, 
žiūri į tuščius namus, bet nega
li jų paimti.

Vien tiktai New Yorko mie
ste 150,000 veteranų ,tebeskurs- 
ta be savo buto. Tai pačios 
miesto valdžios paduotos skait
linės.

Dėl nebuvimo jaunimui ir 
mums visiems namų, kalti ir 
mes patys. Kalti visi — mote
rys ir vyrai/ seniai ir patsai, 
jaunimas. Reikia daugiau dar
buotis, daugiau paspausti į 
kongresą, kad taptų įstatymu 
Wagner-Ellender-Taft housing 
bilius, 
sas 
liūs 
bos

kurį 80-sis kongre- 
užbruko į užpečkį. Tas bi- 
reikalavo ilgalaikės staty- 

pigiomis rendomis namų.
A.

Stiprūs Kvapsniai 
Šaldytuve

IŠ BROOKLYN) MOTERĮ! APŠVIETOS 
KLIUBO SUSIRINKIMO

Gabaliukas jnedžio anglies 
(charcoal) šaldytuve sutraukia 
į $ave d^ug kvapsnių. Sviestas 
mažiau atsiduos arbūzu, žuvi
mi ar kitokiu kokiu stipriu 
kvapu,

Sviestas ir visokie riebaluoti 
valgiai greičiau prisitraukia 
svetimų kvapų. Jeigu galima iš
vengti, geriau visai nedėti svies
to į šaldytuvą, kada tenka lai
kyti žuvį ar kitką panašų. 
Sviestas neblogai laikosi ibjle 
kur tamsioje ir vėsioje vieloje, 
jeigu bus užpiltas druskuotu 
vandeniu.

Kliubiečių susirinkime, kuris 
įvyko lapkričio 20 d., Laisvės 
svetainėje, gavom laišką nuo 
rengėjų bankieto pagerbimui 
Henry A. Wallace. Bankietas 
įvyks gruodžio14 d., vakare. 
Kviečia dalyvauti. Kelios narės 
žadėjo susitarti ir turėti lietu
vių stAlą. Kas daugiau norėtų 
prisidėti, moterys ar vyrai, ga
lit prisidėti prie kliubiečių sta
lo, 'pranešant ane katrai iš kliu
bo komiteto narių.

Buvo balsuota LLD Centro 
Komitetas ateinantiems dve-r 
jiems metams.

Kas iš draug'ių-gų turit at
liekamų, bet dar galimų naudo
ti prie valgio peilių, šakučių, 
virimui puodų ir kitų reikalin
gų virtuvei ^daiktų, tai prašo
me padovanoti Laisvės naujam 
namui. Mat, pradžiai gyvenimo 
daug ko reikalinga, o 'tų daly
kų ten kaip ir nėra. Galit pri
duoti ane kam į Laisvę atnešę.

Draugė Skirmontiehė ■ pado
vanojo kliubui bonką vyno ir 
gražią skarelę. Ant vietos iš
leista, davė kelis dolerius įplau
kų.

Draugės pasirašė peticijas, 
prašančias vietos kongresmano 
reikalauti, kad jnūsų šalies kon
gresas nutartų numažinti kai
nas ir atsteigti kainų kontrolę.

Literatūros skyriaus narės 
gavo naują knygą Viduramžių 
Istorija, kurią išleido Lietuvių

Literatūros Draugijos Centras. 
Kurios šiame susirinkime nebu
vote, neatsietnėte, ateikite į se
kamą gauti knygą.

Kitą mėnesį susirinkimas bus 
metinis, rinksim valdybą atei
nantiems metams ir daugiau ką 
svarbaus turėsim. Visos narės 
ateikit ir stengkitės gauti nau
jų narių mūsų kliubui.

Pabaigusios susirinkinąą,, tu
rėjome draugišką pasikalbėji
mą prie arbatos ir skanių už
kandžių, kuriuos kelios draugės 
atnešė. Draugė Elzbieta Kas- 
močienė viską priruošė. Už tai 
joms didelis dėkui.

Kliubo Koresp. E. V.

Vartotojų Unija Pataria:
Savo raporte apie keturių 

i š d irbysčių automatiškas 
skalbimo mašinas sako, kad 
išbandytosios keturios auto 
nfatiškos mašinos nei viena 
taip gerai neišplauna dra
bužių, kaip išplauna pačios 
geriausios neautomatiško- 
sios.

Automatiškos mašinos ge
rovė yra tame, kad jai rei
kia mažiau atydos. Ji iš
plauna, išskalauja, nusausi
na ir pati sustoja be šeimi
ninkės pagalbos. Tačiau vi
sos automatiškos mašinos 
yra labai ' brangios, tad 
brangi ir skalbimo mašina.

Vartotojų Unija aproka
vo Blackstone Model 150 
esant geriausia iš keturių 
išbandytųjų. Jos kaina $345. 
Antroji, Laundromat Mode
lis B-3-47, kainuojanti 
$200.95 ir Bendix1 Standard 
Model, kainuojanti $239.50, 
abi skaitomos lygiomis plo
vėjomis.

’ Minėtų trijų mašinų veik
mėje atrado sekamus skir
tumus: Laundromat nerei
kia niekur pritvirtinti: pa
statei ir stovi, kuomet Ben
dix reikia pritvirtinti prie 
grindų ar cementinio bloko. 
Tačiau Laundromat labiau 
s u p a i n i o j ą s drabužius. 
Blackstone suvartojus dau

giau karšto vandens ir elek
tros už kitas mašinas. i

Elektriški šildytuvai
Vartotojų Unija išbandė 

30 elektriškų -kambariams 
šildytuvų, paimant trijų rū
šių mašinas. Vyriausiomis 
rūšimis yra: su viduje įtai
sytu varykliu orui per šil
dytuvą varyti, vienu nusta
tytu ruožu spinduliais lei- 
džiantieji šilumą, taipgi pu- 
čiantieji.

Vartotojų Unija pripaži
no varančiuosius per save 
orą saugiausiais ir tinka
miausiais.

Didžiuma išbandytųjų bu
vo 1320 watt’u stiprumo. 
Tik iki tiek skaitoma sau
gu vartoti namuose, su pa
prastais elektros laidais.

Kas Ta Vartotojų Unija?
Angliškai vadinasi Con

sumers Union'. Yra susida
riusi ne pelnui, bet patar
nauti žmonėms. Kas mėnuo 
išleidžia raportą apie tuo 
laiku patyrinėtų prekių ver
tybes. Raportai gali pasi
tarnauti organizacijoms ir 
net pažangiems smulkiems 
prekybininkams, norintiems 
aprūpinti savo koštumerius 
geriausiomis prekėmis už 
prieinamą kainą. Įstaigos 
adresas: 17 Union Square, 
New York, N. Y.

Pasigražinimas ir Abelnai Švara

VETERANAS NUSIŽUDĖ

Sylvester Stucches, 38 metų, 
gyvenęs 834 Willoughby Ave., 
mirė nušokęs nuo Williams
burg Tilto į East River apie 7 
valandą sekmadienio ryto.

Mirusiojo brolis John, gy
venąs 275 Ellery St., sako, kad 
jo brolis liūdėjo visą laiką po 
sugrįžimo iš armijos ligoninės, 
iš kurios jis parvyko 
apie metus laiko. Liko 
ir mažas sūnelis.

prieš 
našlė

Anglijos laikraščiai cen- 
zūruoja, nepatinkamus jiem 
Molotovo siūlymus del tai
kos sutarties su Vokietija.

Oi, Gražutė Buvo Ta Jų “Vilija”!

- $6 mažiau, negu 
išlaikyti šeimą taip 
amerikinio gyveni-

ponai kritikudtojai 
jog statybos darbi-

96 
pa- 
kit-

Kelinta diena po Lietuvių 
Meno Festivalio, įvykusio 
Brooklyne. Net patys -toli- 
miausieji programos daly
viai jau bus par vykę namo. 
Tačiau jie visi paliko ką 
nors atmintino — ką nors, 
ką jie išgalėjo mums ge
riausio atvežti. Neišgaliu 
čia kalbėti apie visus, ta
čiau sunku iškęsti visai ne“ 
kalbėjus?

Tarpe tų,,kurie paliko la
bai gražią atmintį apie save 
yra Cicero Moterų Choras. 
Žavingai jos dainavo ir gir
dėjusių sieloje paliko kaž
kokį keistą ilgesį vėl jas iš
girsti.

Ir paliko naujos galvose
nos ir naujo įkvėpimo. Dau
gelis jau pagyvenusios mo
terys: tūlos viduramžės ir 
yra vyresnių. Juk tai viso
kių darbų dirbėjos, vaikų ir 
anūkų auklėtojos, pergyve-

nusios ir pergyvenančios vi
siems savytų sunkumų, ta
čiau neatsidavusios betiks
liai iš gyvenimo išnykti 
žmogumi nebuvus. Jos pa
šventė valandų valandas,- 
kad tą grožę sukurti ir pa
dėjo daug darbo susidaryti 
galimybes tą grožę mums 
atvežti. Atvežti apie pusde- 
vinto šimto mylių.

Jų didžiu, darbu sukurta 
ir keliomis nemigos nakti
mis atvežta čionai grožė iš
šaukia mūsų joms pagarbą 
ir priverčia parausti ne vie
ną iš jaunesniųjų, • kurios 
keliais meteliais veikimo 
pasijunta nusidirbusios “iki 
mirties.”

Ir vertos pagarbos visos 
kitos auklėtojos ir vykdyto
jos .liaudies meno, sudariu
sios didžiumą dalyvių šiame 
Festivalyje. Įdomu, kaip 
tai iš anksto pranašingai

numatė Naujosios Anglijos 
Moterų Sąryšis. Sveikinime 
Festivalio programos kny
gelėje jos pasakė: '

Menas, grožis moterų gy
venime* yra kaip ir prigim
tis. Moteris rašo, dainuoja, 
vaidina. Ji siuva, audžia ir 
mezga. Ji moko ir auklėja 
šeimą. Moteris yra daugiau 
linkusi prie grožio, negu 
vyras. 1

Ir šiame Festivalyje daly
vauja daugiau moterų, ne
gu vyrų. Mes linkime mūsų 
sesutėms programos daly
vėmis plėsti ir auklėti meno 
talentą, gražinti ir tobulin
ti juo mūsų visų gyvenimą.

To paties linkime ir mes 
—augti pačioms mene, auk
lėti jaunąsias jėgas, tobu
linti masinį liaudies meną ir 
vis giliau įsąmoninti jį tar
nauti liaudies reikalams.

\ ----------------
Per pastaruosius kelis mėtus 

mūsų spaudoje nebuvo rašoma 
apie švarą, gręžę ir taip to
liau. Todėl nebuvo rašoma, kad 
buvo karas ,nesmagumai, rūpes
čiai. Ir dabar tebėra daugybė 
svarbesnių reikalų — ekono
minių ir politinių, bet turime 
biskį turėt įvairumų.

žodis kitas apie prižiūrėjimą 
veido. Tūlas laikas atgal drau
gės M. Baltulionytės gražus ra
šinėlis apie grožę tilpo Laisvės 
Moterų žiniose, tai dabar ir aš 
turėsiu daugiau drąsos tais pa
čiais klausimais parašyti. Pirma 
bijojau, kad neišbartų kokie 
vienpusiški asmenys.

Kadangi mes, didelė didžiu
ma moterų, naudojam pasigra- 
žinimą (make-up), tai naudo- 
kim taip, kaip turi būt naudo
jamas, tai nesugadinsim veido 
odos. Amžius nedaro skirtumo: 
jaunos, viduramžės ar dar se
nesnės, pasigražini/nas visoms 
tinka, tik reikia tinkamai nau
doti.

Vasaros laiku, kada veidas 
būna labai sukaitęs, prakaitas 
bėga, nereikia (Iručiai šluostyti, 
tik lengvai apspaudyt su minkš
ta popiera (tissue).* Su
šilusio veido oda pasidaro labai 
opi, greit galima pažeisti vei
do audinius. Greit galima pa
daryti žalos, ibet ne taip lengva 
atitaisyti.

Prižiūrėjimas veido ne tik 
moterims, bet ir vyrams ne pro 
šalį, nes mes tik vieną veidą 
turime.

Pirm "dėjimo gražylų (make
up) būtinai reikia veidą gražiai 
nuvalyti su “cleansing crea- 
m’u” ir gerai su šaltu vande
niu atšaldyti, tai uždaro odos 
skylutes “pores.” Tampresniam 
uždarymui odos, skylučių pas
kui vartoja “astringent lo
tion.” Paskui uždėt “powder 
foundation,” paskui biskį rau
donumo (rouge) ir pudros 
(powder), ant pabaigos ir biskį 
“lipsticfc.” Taipgi turi būti 
pritaikyta spalva.

Pudros uždėjimui paduškai-

tės (powder puffs) turi būti ' 
švarios ir minkštos, kad nesu
žeistų veido.

Niekuomet-nereikia dėti pud
ros ant sušilusio veido, nes už
kemša* veido odos skylutes. Ne
pamirškit, kad oda kvėpuoja. 
Užkimšimas odos skylučių gadi
na odą, pridaro tų juodgalvių, 
spuogų ir Šiaip padaro veido 
odą rupią, nelygią.

Taipgi labai svarbus švariai 
numazgot veidą einant gulti ir • 
uždėt naktinio “cream.” Matot, 
veido oda' taipgi pavargsta, - 
kaip ir visas kūnas. Veido oda 
reikalauja priežiūros - maisto, 
kaip ir augmenys. Jeigu augme
nims neuždėsi trąšų, neaplaisty- 
si, bus prasti lapai ir žiedai, o 
jeigu vaisiniai augmenys, tai 
menki ir vaisiai. Taip pat ir su 
žmogum. Jeigu neapžiūrėsi sa
vo sveikatos, jeigu yra kas nors 
negero su kūno sistema, tai at
siliepia ir ant veido, greit ma
tosi, kad jau ne .taip, kaip tu
rėtų būti. Taigi, mūsų pareiga 
prižiūrėti, kad abelna sveikata 
būtų geroje tvarkoje, tai ir vei
das gerai išrodys, tik nereikia 
apleisti.

žmogaus veidas ir išvaizda, 
kaip ir bile koks daiktas, kol 
naujas ar gerai prižiūrėtas, bus 
gražus, bet tik apleisk, kaip be
matai pavirsta į niekus. Pakol 
žmogus dar jaunas, tai pusė 
bėdos, bet kuomet jau pradeda 
eiti senyn, tai būtinai peikia 
daugiau domės kreipti palaiky
mui išvaizdos tinkamai. Ypa
tingai tas svarbu moterims.

Priežiūrai veido ir prisitai
kymui drabužių nereikia labai 
daug laiko, tik turėt gerą sko
nį ir netingėt, taipgi* bereika-. 
1 ingai neleist laiko beverčiams 
dalykėliams. Jeigu turėsime na
muos gerą sistemą, tai turėsime 
laiko apsižiūrėti ir padirbėti or
ganizacijoms. *

E. K. Sliekienė.

New York valstijos šiau
rinėje dalyje prisnigo iki 18 
colių. •

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Tree., Gruod. 3, 1947
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(Tąsa) . /
Tada carienė Aleksandra prašė teisingu
mo ministerį išaiškinti klausimą, ar ne
galėtų sosto įpėdine paskelbti vyresnią
ją dukterį Olgą. Ministeriui atsakius 
neigiamai, 'carienė ragino Nikalojų iš
leisti įpėdinystės įstatymo pakeitimą, 
kad sostą nereiktų perleisti kitai šeimos 
šakai. Bet caras išgijo ir įpėdinystės 
klausimas rfeteko savo aštrumo, tuo la
biau, kad carienė tada buvo nėščia ir ti
kėjosi sulauksianti sūnaus. Tačiau 1901 
m. vėl gimė duktė, jauniausioji iš ketu
rių dukterų.
Sūnų klausimas visada būdavo ir tebė
ra opus monarchijoje. Turtingieji ka
raliai, kunigaikščiai ir imperatoriai 
nesigailėjo lėšų ir žemiškom mokslo jė
gom ir dangiškom galybėm, norėdami iš
spręsti tą neišsprendžiamą paslaptį. Ka
dangi rimti mokslininkai tuo klausimu 
ir ligšiol dar nieko negali pasakyti, at- 
sirartda įvairių gudrių neva mokslinin
kų, mėgėjų, o dažniausia stačiai apgavi
kų, šarlatanų, kurie sudarinėja įvairias 
teorijas pagal mėnulį ar kitus požymius, 
kada gimsta berniukai ir kada mergai
tės. Tom teorijom vaduodamiesi, ' jie 
duoda tam tikrų patarimų, kurie turį 
paveikti gimdymo rezultatus. Tokių 
“slaptų patarėjų” ypatingai daug būda
vo Vokietijoj, kuri seniau knibždėte . 
knibždėjo daugybe kunigaikščių, herco
gų ir karalių, kurių kiekvienas norėjo 
turėti įpėdinius sūnus. Galima supras
ti, kad tokių “patarėjų sūnų reikalais” 
pasisekimas ten galėjo būti ne mažas, 
ypač, jei vienu kitu atveju jų “receptai” 
neva pagelbėdavo. Žinoma, antras vil
ties šaltinis buvo ano pasaulio jėgos, 
dangaus galybės. Maldos, pamaldos, ap
žadai, įvairių stebuklingų vietų lanky
mas —Visa tai buvo priemonės pagei- 

-daujamam vaisiui išmelsti.
Vargiai ar kurioj šeimoj tokio nusivy

limo dukterų gausumas sukėlė, kaip ca
ro Nikalojaus II šeimoj. Be visų kitų 
priežasčių, čia buvo ir skaudus carienės 
garbės įžeidimas, nes ji jautė ir savo 
uošvės, senosios carienės, ir visų artimų
jų slaptą, neišreikštą priekaištą, kad ji 
negali pagimdyti įpėdinio. Kažin ką ji 
buvo pasiryžusi paaukoti ir padaryti, 
kad tiktai galėtų sūnaus susilaukti. 
Kiekvienas, kad tik kėlė jai menkiausią 
viltį jos rūpimu reikalu, pasidarė tuoj 

, mielas ir artimas. Ji ieškojo patarimų ir 
meldėsi. Būdama visiškai persiėmusį 
pravoslavų, stačiatikių religija, carienė 
Aleksandra vis labiau grimzdo į misti
cizmą, kuriam ji nuo jaunų dienų linko. 
Ypatingai ją paveikė viena religinė kny- \ 
ga apie žmones kaip “Dievo draugus,” 
kurie ir be bažnyčios tarpininkavimo 
galį tiesiog bendrauti su Dievu. Ji ėmė 
tikėti, kad esama ne tik dvasiškių, bet 
ir pasauliečių žmonių, kurie artimi Die
vui ir su juo bendrauja.

Ir Nikalojus nuo kūdikystės buvo iš
auklėtas giliam religingume, kuris nie
kuo nesiskyrė nuo paprasčiausio kaimie
čio religingumo.' Nuo pat mažens caras 
tikėjo ir stebuklais. Gyvu pavyzdžiu bu
vo jam gilus jo tėvo pasitikėjimas popo 
Kronštato Jono asmens šventumu ir ste
buklais. ■

Tokie caro ir carienės palinkimai su- ’ 
darė puikią dirvą apsukriem žmonėm. 
O jų ilgai nereikėjo laukti.

Ne tik caras, bet ir kai kurie jo gimi
naičiai buvo linkę į misticizmą. Ypatin
gai didysis'kunigaikštis Nikalojus Niko- 
lajevičius su savo brolius Petru ir juo 
žmonos, Juodkalnijos kniaziaus dukte
rys,* Milica ir Anastazija. Šios šeimos 
sudarė tikrą spiritistų ratelį ir ruošda-

I vo įvairius* būrimus, kaip stalelių šok
dinamą, dvasių iššaukinėjimą ir kitus 
spiritinius ir okultinius niekus. Įvairūs 
‘‘mediumai,” “stebukladariai,” “okultiz- 

. mo profesoriai” iš užsienio ir pačių ru
sų “aiškiaregiai” buvo jų nuolatiniai 
svečiai. Pamėgo Nikolajevičių saliortus 
ir caras su cariene. Tuo labiau, kad gu
driosios juodkalnietės rodė tokią pagar
bą carienei Aleksandrai, kaip niekas ki
tas iš caro šeimos. Jos ne tik įvairiais 
būdais rodė jai savo'ištikimybę ir'nuo
lankumą, bet ir stengėsi jai būti naudin
gos, patarnauti. Kai kartą Aleksandra 
susirgo vidurių liga, šios kunigaikštie
nės neleido slaugyti tarnaitėm, bet pa- f 
čios ėjo ne labai malonias tokioj ligoj

(Istorine Apysaka)
■■■■Parašė Justas Paleckis ■^■m

slaugytojų pareigas.
Žinoma, už tokį atsidavimą, juodkal

nietės puikiai sugebėdavo atsilyginti iš 
caro malonių. Taip Anastazija išprašė 
savo pirmajam vyrui Leichtenbergo her
cogui po 150,000 rublių metinės pašal
pos. O ypatingai jos rūpinosi praturtin
ti savo tėvą Juodkalnijos kniazių Niko- 
lą, kuris ir taip būdavo nuolat carų šel
piamas. Vieną kartą tos abi juodkalnie
tės įkalbino carą Nikalojų perleisti 
Juodkalnijai tuos 3 milijonus rublių, 
kuriuos Rusija gaudavo kasmet iš Tur
kijos kaip kontribuciją po paskutiniojo 
turkų karo. Caras buvo sutikęs, nors ne
turėjo teisėto pagrindo to daryti. Tik su 
dideliu vargu Vittė atšaukė tą neatsar
gų caro pasižadėjimą. Vis dėlto Juodkal
nijos kniaziui teko pridėti keletą šimtų 
tūkstančių rublių pašalpos.

Jdodkalnietės ir supažindino caro šei
mą su pirmuoju žymesniu “stebuklada-- 
fiu” pracūzų Pilypu iš Liono. Tas Pily
pas, kurio tikra pavardė Nizier-Vachot, 

Jaunystėj buvo mėsininko mokinys. Jis 
pradėjo domėtis medicina ir viršgamti- 
niais mokslais—magija, okultizmu, hip
notizmu. Jis skaitė daug knygų iš šių 
sričių, ėjo medicinos mokslus, bet nebai
gė. Netekęs savo kuklaus amato, Pily
pas grįžo j Liono apylinkes ir pradėjo 
praktikuoti gydydamas žmones ir rody
damas savo “stebukladario” gabumus.' 
Apskritai, jis buvo gana išmintingas .ir 
apsukrus žmogus, mokėjo hipnotizuoti, 
turėdavo kažkokią mistišką įtaką į silp
nesnės valios žmones. Policija jam, kaip 
nediplomuotam, uždraudė verstis žmo
nių gydymu ir jį persekiojo. Tačiau, nu
vykęs į • Paryžių, Pilypas surado savo 
pritarėjų ratelį. Jų tarpe buvo Rusijos 
karo atstovas Prancūzijai grafas Mu
ravjovas-Am urskis, kuris supažindino 
Pilypą su Paryžiuj buvusia did. kuni
gaikštiene Milica. O šioji supažindino 
Pilypą su Prancūziją tada lankiusia ca
ro šeima. Netrukus' Pilypas atvyko į 
Petrapilį. \

Pilypas nebuvo pirmas “stebuklada
ris” caro rūmuos. Iki jo ten jau buvojo 
mediumas ir pranašautojas “daktaras” 
Papius iš Paryžiaus. Bet Papiaus pra
našavimai, matyt, nepatiko caro šeimai 
ir jis buvo caro įsakymu išsiųstas. Toks 
pat trumpalaikis svečias buvo “magijos 
profesorius” šenkas iš Vienos. Tačiau 
Pilypas juos nustelbė ir įgijo didelę įta
ką caro rūmuos. Beveik kasdien Nikalo
jaus Nikolajevičiaus salione, o paskui ir 
caro rūmuos buvo ruošiami Pilypo se
ansai, kuriuos lankė caras ir, ypač, ca
rienė. Aplink Pilypą susidarė lyg ir ko
kia Sekta, kurios nariai ne tiktai tikėjo 
Pilypo “stebuklais,” bet ir jį patį laikė 
tiesiog šventuoju. Kadangi Pilypas 
Prancūzijoj negavo jokio diplomo, caras, 
prasilenkdamas su visais įstatymais, lie
pė karo ministeriui Kuropatkinui duoti 
jam Petrapilio karo medicinos akademi
jos daktaro laipsnį, o caras suteikė jam 
tikrojo valstybės patarėjo tarnybinį laip
snį, kuris buvo lygus generolo laipsniui 
civilinėj tarnyboj.

Visų tų malonių Pilypas susilaukė to
dėl, kad caras ir carienė tikėjosi su Pi
lypo maldų ir jo įkvėpimo pagalba susi
laukti sūnaus. Pilypas perėjo gyventi į 
Carskoje Selo. Ne gan.a vakarais ir nak
timis ruošiamų spiritinių seansų, Pily
pas pareikalavo, kad jam būtų leista 
naktimis būti caro ir* carienės miegama
jam. Netrukus caro rūmuos pradėjo 
šnabždėtis, kad lauktasis stebuklas pra
deda .pildytis. Carienė nebesirodė* viešu
moj, pradėjo vaikščioti be korseto ir ne
šiojo laisvus, palaidus drabužius. Caras 
džiaugėsi patenkintas greit susilauksiąs 
didžios laimės, džiugioji žinia jau plačiai 
paplito po Petrapilį ir beveik visą valsty-
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Kai buvo praėję devyni mėnesiai, vi
sas’Petrapilis nekantriai laukė, kada pa
sigirs Petropavlovsko tvirtovės patran
kų šūviai, pagal kurių skaičių visi suži
nos, ar gimė sūnus, ar vėl duktė. Jau ge
liąs dienas carienė neapleido savo kam
bario, kurio ramumą saugbjo keturi sar
gai etiopai. Taip praėjo diena j>o dienos, 
bet džiaugsmingojo įvykio vis dar nebu
vo. Pagaliau rūmų gydytojas gavo leidi
mą carienę apžiūrėti. Visi nustebo suži
noję, kad Aleksandra visai, ne nėščia, o 
tai tik įsivaizdavimas.

(Daugiau bus)

Lietuvių Lit. Draugijos 6-tos 
Apskrities Konferencijos 

Protokolas
Konferencija laikyta sekma

dienį, 26 d. spalių, 1947, Balti-, 
more, Md.

1) Konferenciją atidarė aps
krities organizatorius J. A. Be
kampis 11:15 vai. ryte.

2) Eita prie konferencijos 
pirmini/iko rinkimo. Išrinktas 
drg. F. Trakimas. Pirmininko 
pagelbininku draugė Merkienė.

3) Konferencijos sekretorium 
išrinkta Bekampis.

4) Rinkta mandatų komisija. 
Išrinkta Merkienė ir Deltuva. 
”5) Skaitytas protokolas iš 
pereitos apskrities konferenci
jos, įvykusios Philadelphia, Pa. 
spalių mėn. 1946 metų. Proto
kolas priimtas.

6) Finansų sekretorė drau
gė Molokiūtė prisiminė, kad 
kuopų delegatai pasimokėtų 
duokles į apskričio iždą. Kas 
vėliau ir* buvo atlikta.

7) Mandatų komisija išduo
da raportą:

Philadelphia, Pa., 141 kuopa, 
3 delegatai; Philadelphia, Pa., 
49 kuopa, 1 del.; Phila., Pa., 10 
kp., 8 deleg.,; Camden, N. J., 
33 kp., 1 deleg. y Chester, Pa., 
30 kp., Ž deleg.; Baltimore, Md., 
25 kp., 5 deleg. Viso 20 delega
tų nuo kuopų. 6 apskritį atsto
vavo org. J. A. Bekampis, se
kretorius Puodis, finansų sekr. 
Molokiūtė; kas. Lipčius ir drg, 
Galkus. Viso konferencijoj da
lyvauja 25 delegatai su spren
džiamais balsais!

8) Apskrities komitetas iš
duoda raportus. Iš išduotų ra
portų paaiškėjo, kad apskrity j 
randasi apie $173 pinigų. Kon
ferencijoj nedalyvavo Eastono 
kuopa (su 24 nariais), Gibs- 
town kuopa (5 nariai) ir'Tren- 
tono kuopa (4 nariai). Apskri
tis turi pilnai užsimokėjusių na
rių 227.

Apskrities komiteto raportai 
priimta.

9) Eind kuopų raportai. 141 
kuopa praneša, kad pasimokė- 
jusių narių yra 22. Kuopa vei
kia pagal išgalę, nors susirin
kimai ne visada įvyksta dėlei 
narių neatsilankymo. Veikiama 
išvien su veikiančiu komitetu. 
Laisvės piknike dirbo 8 drau
gai. Brošiūra Demokratinių 
Amerikos Lietuvių išplatinta 38 
egz. Lapeliai “Dėl ko Negrįžti” 
išplatinta. Kuopa nutarė su
rengti vakarėlį, 'fam reikalui 
išrinkta komisija, kuri gerai 
darbuojasi ir yra vilties turėti 
gerų pasekmių.

Raportas |49 kuopos. Kuopoj 
buvo 7 nariai, vienas narys mi
rė, ta ii i kosi 6 nariai. Koloni
joj randasi išblaškiusių šeimy
nų. Viso apie 30. Senesnius 
žmones sunku pritraukti prie 
veikimo, o jaunus negalima už- 

’interesuoti taip pat, todėl kuo
pai sunku egzistuoti. Pinigų iž
de randasi $11. •

Raportus 10 kuopos. Narių 
yra 140, pilnai pasimokėjusių 
112, naujų narių gauta 5, išsi- 
braukė 4, neužsimokėjusių yra 
28. Veikiama bendrai su vei
kiančiu kom. Darbininkų Kalen
doriaus išparduota 100 \gz. 
Parengimų turėta vienas — 
vakarienė, kuri atnešė $97.17 
pelno. AbDLD ir Demokra
tinių Lietuvių suvažiaviman 
pasiųsta 8 delegatai.

Aukos: Tarptautiniam Dar- 
birtinkų Susivienijimui — $10; 
L. Budžetui $25; L. Suvažia
vimui $5; L. bazarui $10; LLD 
Suvažiavimui $10; Lietuvių De
mokratiniam Suvažiavimui $10; 
Civilių (Teisių pynimui $10. Iž
de randasi $69.

Ant vietos buvo per delegatus 
pastebėta, kad tai nėra 10 kuo
pos pilnas raportas. Kuopa pir
ko Šeru Liet. Kultūrinio Cen
tro, kuopa aukavo Laisvės bu
džetui — tie dalykai nėra ra
porte pažymėta.

Camdeno kuopa turi 11 na
rių. Nariai mano gauti daugiau 
naujų narių. Kuopa rengia pa
rengimą ant 16 d. spalių, kuris, 
kaip matomai, bus pasekmin
gas. Trumpoj ateityj kuopa ma
noma pastatyti ant tvirtesnio 
pamato.

Ghesterio kuopos raportas. 
Narių kuopoj randasi 14, —

terų Kliubų raportai. Prie pa
baigos svarstyta ir patarta, kad 
prie progos apskritis rengtų 
kur tik galima prakalbas, pre- 
lekcijas, pasilinksminimo vaka
rus/ koncertus ir piknikus.

Sekanti konferencija nutarta 
laikyti Philadelphijoj, spalių 
mėn. 1948 m. Konferencija už
sidarė kaip 5:45 vai. vakare. 
Konferencijai užsibaigus, vietos 
draugai buvo surengę puikią va
karienę, kurioj dalyvavo apie 
150 ypatų. Bravo, draugės ir 
draugai baltimoriečiai!

Konf. Sekretorius, 
J. A. Bekampis.

ALDLD 6 Apskrities Draugų 
Atydai!

Apskrities naujai išrinktas 
komitetas turėjo posėdį 2 d. 
lapkričio, kuriame išsirinko 
draugą Galkų už organizatorių, 
draugę Molokiutę finansų sekre
tore, kasierium — drg. Lipčių,

Vakariniai Talkininkai 
Atidėlioja Valdžios 
Sudarymą Vokietijai

London. — Sovietų užsie
nio reikalų ministras Molo
tovas siūlė negaišuojant 
spręsti bendros valdžios į- 
kūrimą ištisai Vokietijai, 
kad ta valdžia galėtų pasi
rašyti taikos sutartį su tal
kininkais. Amerikos, Angli
jos ir Franci jos užsieniniai 
ministrai atmetė Molotovo 
siūlymą. Iš to suprantama, 
kad jie manevruoja dėl at
skiros saviškės valdžios su
darymo vakarinėje Vokieti
joje. ' .

t
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ižde randasi

pasibaigė kaip 
Delegatai pa

vietinius draugus

vyrų 9, moterų 5. Kuopti gy
vuoja vidutiniai, nors susirin
kimai ir neįvyksta reguliariai 
dėlei narių neatsilankymo. Pa
rengimų turėta 3, kurie atnešė 
apie $70 pelno. Aukota Lietu-' 
vių Demokr. Suvažiavimui $10, 
pirkta 2 Šerai Kultūriniam 
Centrui Brooklyne.

Rap. Baltimorės kp. Narių 
Baltimorės kuopos. Narių kuo- 
turi 60; išsibraukė 4, mirė 
1, Naujų narių prisirašė 2. 
Kuopa rengia 15 ir 16 d. lapkri
čio Lietuvių Knygos Parodą, pa
minėjimui 400 metų nuo pir
mos lietuvių kalboje knygos iš
leidimo. Kuopa prašo, kad Ap
skritis prisiųstų drg. Bekampį 
ar kitą perskaityti ant 16 d. 
paskaitą.

Kuopa turėjo nuo parengi
mų pelno $207.34.

Aukota L. šėrininkų suvažia
vimui $5; Apšvietos Fondui 
$6.50; LDLD suvažiavimui $10; 
Drg. Abekui paminklui pasta
tyti $10; Moterų suvažiavimui 
v$10; • Civilių Teisių Gynimui 
$30; Meno Sąjungai $5. Apgar
sinimas Vilnies Kalėnd. $10. 
1 Šeras Kultūrinio Namo Brook
lyn $25.. Laisvei pasiųsta $150. 
Pinigų kuopos 
apie $150.

. Pirma sesija 
1:30 po pietų, 
kviesti per
eiti ant užkandžio, kas ir bu
vo padaryta.

Antra sesija atsidarė kaip 
2:35-po pietų. Eita prie ap
svarstymo kuopų reikalų. Nu
tarta aprubežiuoti laikas disku
sijų. Nutarta kalbėti tik 3 mi
nutes tam pačiam klausime.

Kalbėta apie Eastono kuo
pą, kodėl Eastono kuopa neda
lyvauja 6 apskrities konferen
cijoj. Po apkalbėjimo klausimas 
palikta ant veikiančio apskrities 
komiteto rankų. Ant- pakelto 
Baltimorės draugų klausinio, 
„kad jiems reikalingas prelegen
tas skaitymui paskaitos ant 16 
d. lapkričio “Lietuvių rašto ke
lias.” Patarta susižinoti su drg. 
Bekampiu, kuris tam darbui yra 
pilnai kompetentiškas.

Palmyra kuopai likvidavusis, 
pas kasierių buvo pasilikę ižde 
pinigų. Bet, kadangi buvęs ka- 
sierius yra senyvas, paliegęs 
žmogus, negalintas dirbti, tai 
nutarta tuos, pinigus jam paau
koti, o kuopos knygas perduoti 
6 apskrities komitetui.

Kalbėta apie Frankford’o 
.kuopos susivienijimą su 10 kuo
pa. Tas reikalas pavesta vei
kiančiam apskrities komitetui.

Kalbėta apie Lietuvių Kultū
rinį Centrą Brooklyn^ Plačiai 
diskusuota ir nutarta visais ga
limais būdais remti Lietuvių 
Kultūrinį Centrą, kaip pirkime 
šėrų, taip pat aukomis ir pa
skolomis.

Prieita prie klausimo, kaip 
apskritis turi aukas paskirsty
ti. Plačiai išdiskusavus, padary
ta šie tarimai:

1) Nutarta pirkti 
Lietuvių Kultūrinio 
Brooklyne $50.

..2) Tarptautinin 
Fondan $10.

3) Lietuvių Liter. 
Fondan $10.

4) Civilių Teisių 
$10.

Viso išaukota $80.
Plačiai kalbėta Lietuvių De

mokratinio Centro reikalai. Nu
tarta tas visas reikalas pavesti 
veikiančiam komitetui, kad vei
kiantis komitetas visur suteiktų 
paramą, pagalbą, kur tik matys 
reikalą. Eita prie apskrities ko
miteto rinkimų. Išrinkta Be
kampis, Puodis, Lipčius, Molo- 
kiutė, Galkus, Patten ir Butvilą. 
J alternatus paskirta Merkienė, 
Paserskis ir Walant:

Buvo išduota raportai iš mo
terų kliubų iš Philadelphijos ir 
Baltimorės. Draugės, išduoda
mos raportus, pabrėžė, kad mo
terų kliubai labai daug veikia, 
kad jų narės visur dalyvauja 
veikime, kad daugelyje atvejų 
veikia daugiau už vyrus, kad 
kliubai rengia koncertus,vaka
rienes ir jų narės visur dirba 
parengimuose ir piknikuose. 
Raportai išklausyta su atyda ir 
priimta. Nutarta ateityj padė
ti į apskrities dienotvarkį Mo-

2 Šerai
Centro

Apšyietos

Draugijos

Gydimui

sekretorium J. A. Bekampį, to
dėl ateityj su visais apskrities 
reikalais kreipkitės:

J. A. Bekampis, , 
502 Chapel Ave., 
Merchantville, N. J.

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 spinduliaf, stebėtinai greitai pa
lengvina ir prašalina skausmus. Užtikrinam pasekmes ar pinigus grąžinam.

Ji prašalina RANKŲ IR KOJŲ SKAUDĖJIMĄ, RANKŲ IR KOJŲ TIR
PIMĄ, ŠALTI, DIEGLIUS, NUOVARGĮ 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, niekad 
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 pasaulio vyrai 
ir moterys. Priežastis, jie peržengė sveikatos ir- gamtos įstatymą. Mirtis 
nežiūri styrtumo, ima visus lygiai, nuo kopūsto galvos iki pat karaliaus, 
kurie tik nepildo sveikatos įstatymo. Gal sakysite, neturite laiko prižiū
rėt savo sveikatą, gal 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 nenusinešė, 
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 
/iori važiuot, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mosčia. 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 Mosties. IŠtikrųjų 

suradom, kad labai yra gera, kaulų ligą turėjau,per 20 metų; kai pradėjau 
su Deksnio Galinga Mosčia tepti, sumažėjo mano skausmas. Labai ačiū už _ 
mostį. Su pagarba, Mrs. M. Ųiaudanski, 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, Mich.

Aš jieškojau daugelyj aptiekų Deksnio Mosties ir negalėjau surast, tai 
malonėkite man atsiust 2 dėžes, aš 15 metų atgal turėjau pasekmes su 
jūsų mosčia.—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, Me.

Per daug metų aš pasekmingai vartoju jūsų mostį nuo reumatiškų skaus
mų ir nuovargio, dar kad loska atsiųskite man dėžę jūsų mosties — 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, vidutines, Dekens Ointment. 
Vartodama jūsų mostį aplaikiau 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, Ehn 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 aptieRoj ar pas agentą, o jeigu nesirastų tamstų mies
te agento arba negalėtumėt gauti aptiekoj, tai siųskite užsakymą tiesiog 
į mūsų labaratoriją.

PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: „............  _
Tai tik taip aplaikysite tikrąjį ’ 
Dekens Ointment.

Pinigų nesiųsk tik parašyk sąvo vardą, pavardę ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauja ir pasiųsk inums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. ,0. D., kada atneš Galingą Mostį. 
Reikės primokėt kelis centus už persiuntimą.

“ * ' Galinga
Galinga 
Galinga 
Galingą

DEKEN’S OINTMENT

.....Deksnio
• .....Deksnio

» .....Deksnio
, .....Deksnio
Vardas ir pavardė ........
Gatvė ir numeris.........
Miestas ................................................................. Valstija ...............................

DEKEN’S OINTMENT CO. p. o. bo* see, Newark, n. j.

Mostis ..... 1-oz........ 75c
Mostis ..... *2-oz........ $1.00
Mostis ..... 4-oa;........ $2.00
Mostis ..... 16-oz. /.... $5.00

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Ciūdėsio valandoj tureip 
'ritės prie manęs diens 
ir naktį, greit suteiksi 
tip modernišką patarna 
'dmą. Patogiai ir gražia 
moderniškai įruošta mū 
•ui šermeninė. Mūsų pa- 
tarnavimu ir kainomis 
•n «ite patenkinti

I

i
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1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA. PA

Telefonas Poplar 411 •

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Tree., Gruod
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Atydai Massachusetts Valstijoje
So. Boston, Worcester, Brock
ton, Norwood, Lawrence, Lo

well, Gardner, Haverhill, 
Hudson, Lynn

Jau buvo rašyta spaudoje, 
kad Pažangiųjų Piliečių Ko
mitetas, Massachusetts valsti-, 
joj, paskyrė sekmadienį, gruo
džio (Dec.) 14 d., kaipo Po
litinės Ruošos Dieną. Jau vi
siems yra žinoma, su kokiais 
tikslais šioji Massachusetts 
delegacija susirinks į Dudley 
Klubo Salę, 23 Kenilworth 
St., Roxbury, Mass., 2 vai. die
na.

Dabar mes prašome atkreip- 
' ti savo atydą ir prašome iš

pildyti savo politines pilietiš
kas priedermes:

1. Būkite laiku svetainėj; 
2. Kuodaugiausia draugių ir 
draugų atvažiuokite kaip de
legatai bei delegatės; 3. Kuo- 
daugiausiai dalyvaukite pra
kalbose, kurios prasidės ly
giai 7 valandą.

Konferencija prasidės 2-rą 
vai. ir konferenęijoj dalyvaus 
Rojus Mizara, Laisvės redak
torius, ir direktoriai iš Pro
gressive Citizens of America 
of Massachusetts— Marjorie 
Lansing ir Henry R. Silber- 
man. Dr. Lansing ir Silber- 
man trumpoj sutraukto.) kal
boj išguldys pamatinius dės
nius
Citizens of America ir jos vei
kimus. Kitais žodžiais kal
bant, jie nurodys, kodėl turi 
būti organizuotas visų pažan

ir principus Progressive

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

giųjų piliečių politinis veiki
mas. >

■>- Vakare septintą valaųdą 
prasidės labai svarbios pra
kalbos ir sekantieji žyrpūs 
kalbėtojai bus:

1. Kalbės George Markham, 
CIO Odų Unijos direktorius ir 
Naujosios Anglijos Organiza
torius. Jis yra labai gabus 
kalbėtojas; jo tema kalbos bus 
—“Kokia Amerikos Darbinin
kų Ateitis.”

2. Kalbės Kenneth J. Kelley, 
AFL sekretorius-iždininkas ir 
darbininkų legislatures atsto
vas. Jis yra geras kalbėtojas 
—labai populiarus aiškintojas 
per radiją, kalbėtojas darbi
ninkų reikaluose. Jo tema 
bus “Taft-Hartley Act.” Šioji 
prakalba bus įdomi ir reika
linga dabartiniais reikalais. 
Jis nurodys, kaip unijos turės 
kovoti su tuo vergijos aktu.

3. Trečias kalbės Norton
Werksman; jis yra pažangus 
žmogus ir plačiai susipažinęs 
su Amerikos-politika. Jis yra 
filosofuojantis mąstytojas. La
bai svarbus žmogus savo 
veiksmuose! 1

4. Ketvirtas kalbės Rojus 
Mizara. Jo kalba susidės iš 
lietuviškos politikos.

Kaip matote iš pranešimo, 
mes turėsime istorinę dieną! 
Būkite visi pasiruošę dalyvau
ti šioj dienoj. Vakaras bus 
pamargintas dainomis. Nor
wood© Vyrų Choras ir kiti 
tarp kalbėtojų dainuos gra
žias dainas, po vadovyste St. 
Pauros.

Kviečia jus visus dalyvauti 
tą dieną. Kuodaugiausia atei
kite ,į prakalbas; pakvieskite 
savo draugus. Yra svarbu tu
rėti daug publikos!

Pažangiųjų Lietuvių Veik. 
Piliečių Komitetas.

Jonas Grybas,
A. Dambrauskas,

B. F. Kubilius.

&

Detroito Žinios
DABAR LAIKAS 
PAGALVOTI RIMTAI

Naujiem Nariam Gera Proga. 
Kodėl Mes Raginam 

Stoti j LDS?
PRIEŠMETINIS 
SUSIRINKIMAS

fraternal ę or-

naujiems na- 
moketi Įstoji-

kas du metai, kada įvyksta 
LDS seimai ir jaunimo konfe
rencijos, Mūsų Susivienijimas 
buvo pirmutinė Amerikos lie
tuvių organizacija, kuri ėmėsi 
vystyti sportą ant aukštesnės 
papėdės čia gimusio jaunimo( 
tarpe. žodžiu, visiems yra 
plati pas mus dirva dirbti or
ganizuotai — kaip jauniems, 
taip ir-jau suaugusiems vi
suomeniškuose kultūriniuose, 
darbuose.

Taigi, mes manom, kad ir 
jums reikėtų tikriausiai prisi
dėti prie šių gražių ir didelių 
darbų. Dabar laikas, broliai 
ir sesės, apsaugoti save ir vi
są savo šeimyną, kad turėtu
mėte atsitikime ligos ar mir
ties draugų ir finansinės pa
ramos.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REGISTRUOTOS
SLAUGES

SU PSYCHIATRINIU PATYRIMU • 
Dirbti Mažoje Privatinėje Sanatorijoje.

Prižiūrint Lengvai Protiniai Sergančluf 
Žmones

GERA ALGA SU PILNU 
UŽLAIKYMU

Kreipkitės:

FALKIRK 
In The Ramapos 

BOX 194.
CENTRAL VALLEY, N. Y.

(288)

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

<9

Paryžius.—Sugrįžo Frau- 
cijos Komunistų Partijos 
sekretorius Maurice Tho
rez, kuris lankėsi Maskvoje 
ir Varšavoj.

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avemie

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

, visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN!!}

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
TeL EVergreen 4-061J8

Kadangi Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas šiuom laiku 
turi paskelbęs platų vajų, nau
jų narių įrašymo, tai gera pro
ga ir laikas visiems lietu
viams — vyrams ir moterims, 
nuo 2-jų iki 60 metų amžiaus, 
Įstoti į prieinamiausią ir tvir
čiausią lietuvių 
ganizaciją.

Šiuom metu 
riams nereikia
mo. ' Tuomi jūs šutau pinate 
kelius dolerius. LDS mėnesi
nės mokestys pusėtinai že
mos.

Dar randasi gerokas'skaičius 
mūsų brolių ir sesučių lietuvių 
Detroite ir jo apylinkėje. Vie
ni iš jų jau po kelis metus čia 
gyvena, kiti apsigyveno praei
to*1 karo metu. Tačiau dar 
daugelis iš jų iki šioliai, dėl 
vienokių ar kitokių aplinky
bių, nesuspėjo arčiau susipa
žinti su LDS ir likti jo nariu 
ar nare. Todėl, mūsų vietinė 
LDS 21 kuopa kviečia ir ra
gina jus pagalvoti rimtai ir 
padarius tinkamą nuosprenjdį 
atsilankyti Į kuopos susirinki
mą. Čia galėsite įstoti pasi
rinkdami sau atitinkamą sky
rių pašalpos ar apdraudos be 
jokio Įstojimo mokesties. Nau
dokitės šia proga. ’

Kodėl mes raginam jus Įsto
ti? Todėl, kad mūsų Susi
vienijimas netiktai kad ilrie- 
teliškai ir gražiai aprūpina 
savo narius tinkama pašalpa 
ir apdrauda, tuo pačiu metu 
stengiasi ir rūpinasi visais ga
limais būdais skleisti kultūrą 
bei apšvietą tarpe savo narių 
ir visuomenės. Didžiurhoj kuo
pos rengia prakalbas, paskai
tas sveikatos reikaluose, vair 
dinimus, koncertus ir šiaip 
kultūrinius vakarus, dalyvau
ja plačiame visuomeniniame 
veikime.

Mūsų LDS daugeliu atve
jų dalyvavo visoj eilėj kam
panijų už Amerikos žmonių 
gyvenimo gerinimą. LDS na
riai gerai žino, kad jie yra 
dalimi Amerikos žmonių. Jifc 
čia gyvena, jie čia dirba, triū
sia* ir savu sunkiu darbu tobu
lina šalies išsivystymą į tokį 
gyvenimą, kokį mes šiandien 
turime. Milžiniška dauguma 
jų čia ir mirs. Todėl būtinai 
reikalinga mums susipažinti ir 
su šalies politika. Kitaip mes 
neatliksime tų pareigų, kurių 
šalis reikalauja iš kiekvieno 
gero piliečio.

Kuomet šios šalies darbo 
žmonės kovoja už naujas re
formas, už išlaikymą Teisių 
Biliaus, ginančio civilines lais
ves, LDS nariai žino, kad ir 
jiems tenka jas ginti ir kartu 
tomis laisvėmis naudotu.

Mūsų Susivienijimas yra iš
leidęs visą eilę naudingos ver
tės literatūros — daugelį pa
skaitų ir knygų sveikatos bei 
apšvietos reikalais.

LDS platus ir didelis atsie- 
kimas ir sporto srityje. LDS 
Sporto Turnamentai laikomi

žodis į visus mūsų LDS 21 
kuopos narius. Kaip jau dau
gelis žinote, priešmetinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 7 
d., Draugijų Svetainėje, 4097 
Porter St., kaip 1:30 po pietų. 
Šiame susirinkime bus rinki
mas naujos valdybos 1948 m. 
Taigi, prašome įsitėmyti gerai 
ir visi ir visos dalyvaukime. 
Turime ir kitų svarbių klau
simų ant stalo, kurie turėtų 
būti išgirsti visų narių ir ap
svarstyti bendrai. Kad pas
kui nebūtų užmetimų, kas 
dažnai pas mus pasireiškia. 
Ot, esą, verstinai turėjau į 
parengimą užmokėti Įžangos 
tik i etą. 1

Gerbiamieji, tat visai netie
sa. Susirinkime didžiuma na
rių taip nutarė, taip ir pasi
elgta. Visa bėda, kad neku- 
rie nariai neirtam Į susirinki
mus ir nežinome, kas buvo 
nutarta. Taigi, lankykimė vi
si ir visuš susirinkimus ir tė- 
mykime, kas yra svarstoma ir 
mes padėkime svarstyti.

J. J. BUTKUS, 
Kuopos Koresp.

si prie pagerinimo. Argi np 
smagu būti tokioj grupėj su to
kiais žmonėmis?

Aną dieną mes išėjome iš 
vienos China Town valgyklos 
ir einam patvoriu. Maniškė sa
ko : — žiūrėk pro tą didelį tvo
ros plyšį!

žiūrim, žmogus taip jau pur
vinas, nuplyšęs, apžėlęs žilais 
plaukais, ima makaronus iš iš
matų statinės ir deda sau ant 
purvinos popieros. Pastovėjom, 
pažiūrėjom ir sakau: — Tai 
kapitalistinės tvarkos vaisiai.*

Tokius tai mes matom nu
pieštus didelių laikraščių pus
lapiuose su užlopytais lopais, 
ant kurių užrašyta “Red.” Ar
gi nors biskį geresnėj tvarkoj 
reikėtų tokiam žmogui ieškoti 
maisto išmatų statinėj? žmo
gus jau gana senas ir laikas tik 
ilsėtis sau. Jis jau atidirbo.
Kerta ; Darbininkų Užmokestį 

; Kerta darbininkų užmokestį 
mažyn ir mažyn kas savaitę. 
Mokesčius, nemažina ten, kur 
dirba, bet krautuvėj, kur jis 
perka sau gyvenimo reikmenis.

Viskas žymiai kyla su kiek
vienu nuėjimu į krautuvę, Ar 
darbininkai, kurie gyvena iš 
mažų įplaukų pagalvoja ir su
pranta tą?

Neseniai General Motors 
korporacija paskelbė, kad jos 
uždarbis šiais metais per 9 
mėnesius įbuvo 213 milionų, o 
pereitais metais per tą patį lai
ką buvo tik 14 milionų. Tik 
pamislyk, viena tokja G. M. pa
darė apie 200 milionų daugiau 
pelno Į trumpį laiką, o kiek 
tokių korporacijų Amerikoj 
yra? Ir jos visos daro didelius 
pelnus. Ot, kodėl mes turime 
mokėti daugiau ir daugiau su 
kiekvienu nuėjimu į krautu
vę ! ♦

Ar tai ne supuvimas kapita
lizmo? R-ka.

I

Cleveland, Ohio
Serga D-ge M. Alvinienė

los Angeles, Cal
Ar Mums Reikalinga Trečia

Lapkričio 24 d. aš gavau 
laišką nuo savo sesers Marga- 
retos Alvinienės (buvusios ir 
gyvenusios Clevelande M. Va
lentą) iš Los Angeles,. Cal., 
kad ji sunkiai serga ir randasi 
ligoninėje.

Serga nuo 
antra savaitė 
Lapkričio 20 
operacija, po 
čiasi silpnai.

atimti, prižadėdama ir 
duoti, o kada pagauna, 
sau viena maumoja.
turėjome demokratų,

Ar mums reikalinga trečia 
partija? Ne! .Mums reikalinga 
antra partija. Šios dvi partijbs, 
demokratų ir republikonų, yra 
vienas kūnas su dviem kapita
listinėm galvom ir diriguoja
mas vieno didelio Wall Street 
kapitalo.

Skirtumas yra tarp tų dvie
jų partijų tik tada, kada vie
na čiulpia skanumyną, tai kita 
mėgina 
kitiems 
tai irgi

Mes
mes turėjome republikonų val
džias šioje salyje. Vienas ir 
tas pats vargingas darbo žmo
nių gyvenimas ir turtingas per
tekliuje turčių gyvenimas.

Mums reikia partijos, kuri 
rūpintųsi visų žmonių reikalais 
ir gerove šios šalies, palaikant 
ramybę ir taiką su kitom šalim 
apt šios žemės kamuolio..

Parnell Thomas
kada Neamerikinė 
pradėjo tyrinėti ir 

komunizmą žmonėms 
kaip Hollywood j u-

530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964

11KAŠKIAUČIUS, M. D.|

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE 
8TAGG 2-0043

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinins
MATTHEW P. BALLAS 

(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. 

Tel. ST, 2-8842

Dabar, 
Komisija 
primesti 
tokiems, 
džių rašėjams, muzikantams,
geriausiems aktoriams, tai ne 
tik komunistas, bet ir kiekvie
nas laisvesnių pažiūrų žmogus 
jaučiasi daug smagiau ir gali 
didžiuotis-būdamas tokioj gru
pėj.

Pirmiau mes reakcionierių 
spaudoj matydavome nupieštą 
paveikslą kokio valkatos, apžė- 
lusio plaukais, murzino, nuply
šusiais drabužiais ir kur nors 
ant lopo ženklas “Red.” Iki 
šiol mes manėm, kad raudonieji 
tai tik tie, kurie ne tik tingi 
dirbti, bet tingi ir.apsiprausti. 
Per Thomaso tyrinėjimą pasi
rodė, kad ne 'bomai kovoja už 
komunizmą, bet kiekvienas tei
singas, susipratęs žmoąus. Kas 
dabar pasirodė iš Thomaso ty
rinėjimo Hollywoode ... raso
jai, lošėjai ii* kiti mokyti pro
fesionalai žmonės, kurie uždir
ba dideliuš pinigus, bėt maty
dami tokią neteisybę šiam kapi
talistiniame sutvarkyme siekia-

spalių 28 d. ir 
yra ligoninėje, 
d. jai padaryta 
kuriai dar jau- 

Alvinai prašo
pranešti visiems jų draugams 
ir draugėms, kaip Clevelande, 
taip ir Detroite bei kitur apie 
tai. 1 Detroite Alvinas ilgai 
gyveno, gi Alvinienė apie/4 
metus ir dar veikė visuomer 
nes gerovei.

Losangeliečiai jos draugai ir 
draugės gali ligonę aplankyti, 
bet clevelandiečiai ir detro- 
itiečiai gali tik užuojautą iš
reikšti parašant po laiškutį. 
Ligoninėje jos* antrašas: Los 
Angeles General Hospital, 
1100 N. Mission Rd., Los An
geles, Cal.

Gi namų antrašas yra: M. 
Alvinienė, 839 West 43rd PI., 
Los Angeles, Cal.

, Kas dėl M. ^Alvinienės vei
kimo, tai visi žinome, kad ji 
sveika būdama daug veikė 
lietuvių darbininkų eilėse, 
kaip kultūros, apšvietos, taip 
ir* bendrai liaudies laisvės ge
rovei. Linkiu sesutei greitai 
pasveikti ir vėRveikti.

Vincas KarmUza.

Hartford, Conn
Sekmadienį, lapkr. 23, susi

tarėme su draugais J. ir L. 
žemaičiais,Laisvės vajininkais/ 
važiuoti į Canterbury, Conn., 
pas draugus Bernotus ant far- 
mos, nes drg. D. Bernotas be
veik kas metai gražiai pasi
darbuoja toj apylinkėj, iško- 
lektuodamas prenumeratas iš 
.Laisvės ąkaitytojų.

Mes nuvažiavę jair randame 
kokią 10' pasimokėjusių skai
tytojų.. Ačiū drg. Bernotui už 
pasidarbavimą dėl darbininkų 
apšvietus, o draugei Bernotie
nei su dukteria^—už gerą pa
vaišinimą.

Z . ' '

PRANEŠIMAI

mr;

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Phoenix, Ariz.— Valsti
jos gubernatorius pašaukė 
miliciją daržovių darbinin
kų streikui laužyti.

MOTERIS
Guolis ant vietos.

Lengvas namų darbas. Galinti prižiūrėti 
kūdiki. Kitokį pagelbinj darbą.

GERI N4MAI TINKAMAI YPATAl 
PUIKIAUSIA ALGA

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

(241)

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

thew Woll, vienatinis darbi
ninkų atstovas taksų svarsty
mo komisijoje, priešinosi ma
žinti taksus turintiems di
džiausias pajamas. Jis sakė, 
kad reikėtų mažinti taksus 
mažųjų pajamų gavėjams. 
Wall šiuo klausimu gerai lai
kėsi, tačiau jo kovojimas prieš 
kovingus darbininkus kitais 
klausimais, skaldymas darbi
ninkų vieningumo patarnauja 

stambiajam bizniui prieš 
darbininkus.

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)

WORCESTER, MASS.
L. S. ir D. B.‘ Draugija, savinin

ke Olympia Parko, jos vasarinio se
zono biznio komisija užbaigimui sa
vo darbuotės rengia paskutinį pasi
linksminimo vakarą. Duos skanių 
užkandžių ir bavareko. Vėliau sma
gūs šokiai prie J. Dirvelio orkes- 
tros. Kviečiame dalyvauti gruodžio 
6 d., 6 vai. vak. — J. (281-282)

WORCESTER, MASS.
Gruodžio 7 d. įvyks LDS 1-mos 

Apskr. metine konferencija, 11 vai. 
ryto, 318 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Visi kuopų atstovai bei dele
gatai stengkitės į laiką pribūti. — 
D. G. J. (281-282) .

BĖRIUKAI! MERGINOS!
DABAR J05$ GALITE PRADĖT 

SAVO KARJERA PARDAVINĖJIME 
RUŠSEKS 

turi vietų 
SANDĖLIO MERGINOMS 

MATERIŠKĖS ELEVEITERJU 
OPERATORĖS 

IR MOTERIŠKĖS P AKUOTO JOS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Pakėlimų Progos 
MATYKITE MR. WYNN 

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

BELTAIRE FLORIST
Lietuvis Kvietkų Pardavėjas

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.
(kamp. 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 
ir tt., telefonuokite

SHoreroad 8-93^0
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus* taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home
INC. , x

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
l

Telefonuokite dieną ar naktį
EVergreen 7-4774

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

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 
t 

Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

JI
5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Tree., Gruod. 3, 1947J. Margąitis.



Padeki] Dienos Pietus NEVERTA ATSiMfl ANf 
GRAŽUMO

Žaisdami degtukais, trys ma
ži vaikai padegė gonkas na
mų, 90-30—80th St., Wood
haven. Tėvui pavyko vaikus 
išgelbėti nesužeistus.

| ■ y f — ,, | ,„ ' ■''‘-'iNeHYiirfakWM’i/Inlin _
S. Gersonas Paskirtas 
Kaunsilmanu Vietoje 
Cacchionės

Simon W. Gerson, buvęs Ci
ty Hali reporteris ir jau dir
bęs valdinį darbą seniau, 
Kings Apskrities Komunistų 
Partijos Komiteto paskirtas 
užbaigti Petro Cacchionės ne
baigtą tarnybą New Yorko 
Miesto Taryboje (City Coun
cil). Cacchione mirė lapkri
čio 6-tą, parvykęs iš tarybos 
posėdžio.

Paskyrimą Gersono kaunsil
manu paskelbė Carl Vedro, 
apskrities komiteto vykdanty
sis sekretorius, pirmadienio 
vakarą. Gersonas paskirtas 
vienbalsiai.

Gersonas yra šio karo vete
ranas, tarnavęs pėstininkuose, 
dalyvavęs Naujosios Gvinėjos 
ir Philipinų kampanijose. Am
žiaus 38 metų, vedęs, tėvas 
dviejų vaiką, 
lyne, 8860 -
Yorke gimęs ir čia mokęsis.

Miesto reikalais Gersonas 
yra pripažintas autoritetu ne 
tiktai komunistų, bet ir dau
gelio kitų. Jisai trejus metus 
tarnavo Manhattan prezidento 
raštinėje ‘patikimuoju egzami- 
nierium, buvęs City Haft re- 
porteriu per eilę metų, daug 
rašęs miesto valdžios klausi
mais. Pastaruoju laiku yra sa
vo partijos atstovu valstijos 
įstatymdavystei, tose pareigo
se lankęsis daugelyje valdžios 
įstaigų ir dalyvavęs posėdžiuo
se perstatyti 
ziciją.

Gersoną ] 
mitetas, be 
jog Gersonas 
išsilavinimu ir daugeliu metų 
tarnyboje miesto žmonėms 
yra aukštai tinkamas užimti 
tokia vieta.“ v *•

Gyvena Brook- 
18th Ave. New

savo partijos po-

paskirdamas, ko- 
kitko, pareiškė, 

> “savo pobūdžiu,

New Yorke Svečiuojasi 
J. ir N. Gordonai

Festivalio proga atvykę iš 
Chicagos Jack ir Nancy Gor
donai pasiliko New Yorke il
gėlesniam laikui. Nancy, mat, 
turi atlikti reikalų, susijusių 
su jos profesija; ji turi Chi- 
cagojė beauty shoppe. Nancy, 
beje, y?a chicagietės Uršulės 
Andrulienės dukrelė (Vil
nies redaktoriaus Andrulio po- 
dukrė).

Jiedu apsistojo Piccadilly 
viešbutyje.

Įdomu tai, kad nei vienas 
iš juodviejų ligi šiol dar ne
buvo matę New Yorko; nebu
vo matę nei jūros.
New Yorke juodu labai 
na, nes viskas čia jiem 
nauja. 

. --------------------
Kartą išėjai iš šeimos 

’ jie jau ne tavo.
patyrė yonkersietė Mrs. Hag
gerty. Ji ėjusi įsiprašyti pas 

' vyrą, su kuriuo yra atsiskyrę.
Bet jis jos neįleido. Moteriš
kė, per 2 valandas beldusi du
ris, užbaigė savo vizitą polici
jos stotyje, kada pritrūkę kan
trybės vyro kaimynai pašaukė 
policiją. ’

Viskas 
domi- 
abiem

namų, 
Tą karčiai

e.

• Prie New Yorko Universi
teto bus steigiamas gydomasis 
maudynių prūdas. Tam tiks
lui jau gauta viena stambi do
vana, $50,000.

Pirmadienį New Yorke tem
peratūra iš ryto buvo nupuo- 
Iusi iki 22.6 laipsnių, bet die
tą vėl atšilo, buvo 40 laips

nių.

i.

£

LDS 3 Apskrities Metine 
Konferencija

Šį sekmadienį, 7-tą dieną 
gruodžio, 10-tą valandą ryte, 
L. P. Klubo Svetainėje, 408 
Court St., Elizabeth port, N. 
J., įvyks metinė apskrities 
konferencija. Esu įsitikinęs, 
kad visos LDS kuopos apskri
ties ribose yra »aplaikiusios 
pakvietimo laiškus; ir išrinku
sios delegatus. Delegatai pra
šomi savo užduotį atlikti ir 
būti laiku. Turime įsitėmy- 
ti, kad apskrities konferenci
ja įvyksta tik viena į metus ir 
joje padaroma 
veiktų darbų 
kitiem metam 
ties darbuotei.

Kitas dalykas, kitais metais 
įvyksta LDS Seimas Clevelan- 
de. Čia, šioje konferencijoje, 
bus padaryti planai ir finansi
nė parama kuopoms, kad pa
siuntus kuodaugiausiai delega
tų. Tai yra svarbus darbas ir 
atsakomingas darbas, kurį tu
rime gerai išlukštenti.

peržvalga nu- 
ir nutiesiama 
planai apskri-

Ir negalima praleisti nepa
stebėjus, kad apskrities ribose 
organizacijos vajus eina pras
tai. čia reikės surasti būdai, 
kad dalykus pataisius, nors 
prieš organizacijos seimą va
jų paspartinus ir tai svarbus 
ir neatidėliotinas klausimas. 
Manau, bus ir iš centro pir
mininkas ar sekretorius, kuris 
padarys pranešimą,;kaip daly
kai einasi viduje organizaci
jos.

Na, ir apskrities komitetas 
suteiks pietus veltui delega
tam, ko pirmiau mūsų konfe
rencijose nebuvo. Elizabeth, 
N. J., LDS 33 kuopa tuomi 
rūpinasi.

Brooklyno ir Apylinkės 
Delegatam

Traukinys nuo Liberty St., 
New York, išeina sekamomis 
valandomis: 9 vai., 9:20, 9:30, 
9:40 ir 10 vai. ryte.

A. MATULIS, 
Apskrities Pirm.

Šimtai Žmonių per Naktį 
Lauke Darbo

Atsimenate, kaip visai ne-| je, kad užtikrinti sau gavi- 
seniai komercinė spauda rėkė 
apie minias “be reikalo” bū
nančias ant pašalpos, “neno
rinčias dirbti“ ir tt. Tiesą 
pasakius, net man norėjosi 
mesti darbą ir poniškai pa
gyventi iš pašalpos.

šiorhis dienomis paskelbta, 
kad miestas samdys darbinin
kų paprastiems darbams, su 
$41.54 algos savaitei. šiais 
laikais, dabartiniame brangu
me, tokia alga skaitoma bied- 
nystės alga, ypatingai turin
čiam iš jos pragyventi su šei
ma. Tačiau iš vakaro pirm 
išdavimo tiems darbams apli
kacijų susirinko keli šimtai vy
rų, daugiausia veteranai, per 
naktį laukti 22 laipsnių, šalty-

mą aplikacijos. Dar ne dar
bo, tik aplikacijos.

Stovintiems prie raštinės, 
535 W. 59th St., New Yorke, 
išstovėjusiems nuo 7 iki 11-tos 
valandos pirmadienio vakarą, 
pagaliau, atidarė Haaren 
High School koridorius. Sto
vėjusiems eilėje išdalyti nu
meriai, pagal kuriuos jie iš 
ryto antradienį galėtų vėl sto-* 
ti į eilę.

CIO United Public Workers 
Lokalas 111-tas atvežė lau
kiantiesiems karštos kavos ir 
užkandžių. Pribuvo ir Raud. 
Kryžius su kava ir doughnu- 
tais. žinoma, atvyko ir poli
cijos sargyba, nors čia gerai 
apsieita ir be jos. ' I. S.

Susiginčijus dėl užgauto 
automobiliaus auto pastatymo 
plote, jį užgavusieji du vyrai, 
policistas John Kobiernicki ir 
jo draugas, tapę apmušti 
basebolės brūkliu. Prie 
dar atęmę nuo policisto ir 
veiverį.

28

to, 
re-

Daug Medaus

Lewis A. McClanahan, 
m., ant laivo radio operato
rius, įtaręs žmoną neištikimy
bėje, įsigėręs, Brooklyno alu
dėje britva apraižė žmoną ir 
pats pavojingai susižeidė*.

Prašome į Talką Mūsų 
Naujajame Name Gale 
Šios Savaitės!

Ateinantį šeštadienį ir sek
madienį, gruodžio 6 ir 7-tą, 
vėl prašome talkos naujojo 
namo paruošimo darbams. 
Reikia visokio darbo talkos: 
karpenterių, maliorių, valyto
jų. Reikes daug rakandų 
patikrinti, pataisyti ir įvairių 
smulkmenų pernešti iš vietos į 
vietą. Tad—

Kviečiame jaunimą ir seni
mą, vyrus ir moteris.

Auditorija, virtuvė, baras, 
svarbieji koridoriai jau ap
tvarkyti buvusiųjų talkų.' Ta
čiau dar likosi gymnasium ir 
daug vidujinių 
koridorių.

kambarių ir 
O jie visi turės 

būti visuotinoje tvarkoje pirm 
pradėjimo įstaigoje veikti.

Gelažauską Sužeidė
Walter Gelažauskas, Vinco 

Karlono švogeris, Laisvės 
skaitytojas, Padėkų Dieną at
važiavo į Maspethą pas savo 
seseris su šeimyna į svečius. 
Rengdamasis važiuoti namo, 
apsižiūrėjo neturįs cigaretų, 
nuėjo nusipirkti. Jam grįž
tant atgal skersai gatvę, au
tomobilius smarkiai atlėkė ir 
partrenkė ant gatvės. Per dvi 
dienas jisai buvo kritiškoje 
padėtyje. Jo kairės kojos kau
las įlaužtas.

G e 1 a ž a u s k a s randasi 
Queens General Hospital. 
Linkime jam greit pasveikti.

W. Karlonas, Koresp.

Susirinkimas
EAST NEW YORK IR 

RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. ir LLD 185 kp. su
sirinkimas įvyks gruodžio 4 d., pas 
dd. Misevičius, 115 Mųntauk Avė., 
Brooklyne. Pradžia 7:30 v. v. Svar
bu, kad nariai dalyvautų, nes reikės 
paskutinius reikalus sutvarkyti, lie
čiant vakarienę. Taipgi LDS kuopos 
nariai prašomi užsimokėti duokles 
1947 metų. — Valdyba. (280-281)

MASPETH, N. Y.
LDS 14 kp. ir LIJO 138 kp. susi

rinkimai įvyks gruodžio 4 d., 8 v. y. 
Rusų name, 56-58 61st St. Kviečia
me narius dalyvauti, nes reikes iš
rinkti kuopų valdybas sekantiems 
metams. Taipgi reikia ir duokles 
užsimokėti. Atsiveskite ir naujų na
rių įrašyti j 'organizacijas. — W. 
Karlonas, org. (281-282)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. priešmetinis susirinki

mas įvyks gruodžio 4 d., Laisvės sa
lėje, 427 Lorimer»St. Visi nariai da
lyvaukite susirinkime, nes turime 
svarbių dalykų aptarti. Reikės iš
rinkti kuopos valdybą sekantiems 
metams ir delegatus į trečiosios 
Apskr. konferenciją,
gruodžio 7 d., Elizabethe. Pasisteng- 
kite užsimokėti duokles už šiuos me
tus, kad Centrui būtų lengviau su
tvarkyti raportą. — M. Stakovas, 
sekr. (280-281)--------------- ------------------------------- 7—

kuri įvyks

' Pranešimas
z RASTA
Laisvės koncerte, iapkr. 9 d., La

bor Lyceum salėje, rasta moteriš
kas (rankinis) laikrodėlis. La ikro-» 
dėlis priduotas Laisvės raštinėj.

(281-282)

Padėkų Dienos pietūs 
tik už $6.50. Pridėk 
dar doleriuką “tipsų” 
pad avė j am s, pu sdolerį 

tipsą”

“Goresniesiems” piliečiams 
Padėkų Dienos pietūs įvairiose 
įstaigose skelbta kainomis pra
dedant $2.50 ir iki nebeskelbia
mųjų aukštumų.

Waldorf-Astoria (kur milio- 
nieriai Hollywoodo ponai, plai- 
šydami kalakutieną ir užlieda
mi šampanu jau pirm Padėkų 
Dienos nutarė išravėti iš Hol
lywood prodarbininkiškus ak
torius ir veikalų rašėjus) vieš
butyje 
skelbta 
prie to 
valgio
padėjimui drabužių ir 
ir matysi, kaip gyvena Ameri
kos “komunizmo pavojaus kan
kinami ‘vargšai’.”

Mūsų kaimynai, Lorimer Cof
fee Shop savininkas Frank Do- 
m įkaitis, taipgi Lituanica Sq. 
Restaurant savininkai Steven 
Augustine ir Frank Sanko, val
gydino savo kostumerius už 
mažiau dolerio.

Viename vakarieniaujant, ge- 
raiapžiūrėjau porciją. Norėjo
si žinoti, kuo “rojališkesnė” 
kalakutiena viešbutyje. Kadai
se teko valgyti būnant barikie- 
te. Neradau pas šią jokių “že
mesnės“ kilmės žymių, tik por
cija didesnė už valgytą svetur.

— šie žmonės turbūt pavė
luos pirmąjį milioną susikrau
ti (sekami, sakoma, daug len
gviau sukrauti), — pagalvojau 
išeinant.

BROOKLYN, N. Y.
Liet. Am. Piliečių Klubas rengia 

savo metini Naujų Metų kankintą 
su gėrimais ir užkandžiais. Gruodžio 
31 d., 8:30 vai. vak. Savo name, 
280 Union Avė. Orkestrą gros lie
tuviškus ir amerikoniškus šokius, 
bus proga suaugusiems ir jauniems 
smagiai pasilinksminti ir pasilinkėti 
gerais linkėjimais. Tikietus galite iš 
anksto įsigyti, $4.50 asmeniui. Vien 
tik šokiam 60c. Tikietus galite gau
ti pas Klubo gaspadorių, J. Zaka
rauską ir darbininkus A. Deikų ir 
V. Meilūną ir rengimo kom. narius.

(281-282)

Graži vagilka apkrausčiusi 
fabrikanto Ausi or šeimą vi
durdienį praeitą sekmadienį, 
437 Crown St., Brooklyne. Šei
mininkei išgirdus ją koridoriu
je, ji pasisakiusi ieškanti 
Schwartzu šeimos. O kadan
gi skersai gatvę gyvena tokia 
pavarde šeima, tai Austerienė 
viešnią dar pavedusi iki savo 
buto durų ir parodžiusi stu- 
bą. Viešnia jai pasirodžiusi 
neprasta, gražiai pasipuošusi.

Po išleidimo viešnios, Auste- 
rienė pamačiusi savo piniginę 
atdarą ant grindų maudynės 
kambaryje ir jau suspigusi 
“vagilka!“ Bet vagilka jau 
važiavo mašinoje. Apvogtoji 
spėjusi paimti auto numerį. 
Policija areštavo auto savi
ninką, tačiau jis kol' kas atsi
sakęs moteriškę išduoti.

LINKSMUMAS t)IENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETUS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

DU GAISRAGESIAI MIRĖ 
PAREIGOSE

Gesinant gaisrą bildinge, 
344 E. 98th St., New Yorke, 
praėjusį penktadienį, tapo už
mušti du gaisragesiai. Juos 
užmušė įgriuvusi siena.

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs pečkurys 

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

Fotografas '
Traukiu paveikslus familijų, ve 
tuvių, kitokių grupių ir pavieni' 

; Iš senų padarau 
' naujus paveiks
lus ir krajavusM
■ sudarau su ame-b 
'; rikoniškais. Rei-i <,>.

kalui esant ir 
;; padidinu tokio 

dydžio, kokio pa- 
:: geidaujama. Tai-
■ pogi atmaliavoju 
;: Įvairiom spalvom.

JONAŠSTOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Kampai Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191 _ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii^

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

Kiekvioną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. įra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.EVergreen 7-68G8

Dr. Colston 
prezidento 
ekonominiais klausimais, atsi
sakė prisilaikyti taip vadina
mo ištikimybes kvotimo. Jis 
pareiškė, kad tas reikalavi
mas yra “naciškiausias ir 
baisiausias įstatymas nuo įga
linimo ‘alien and sedition’ ak
to, taikyto persekioti svetur- 
gimius ir protestuojančius 
prieš blogybes. Warne yra 
Vartotojų Unijos pirmininkas 
ir vienas iš Yearbook of Ame
rican Labor redakcijos narių. 
Prezidento patarėjų tarybai 

jis dirbo savanoriu, 
nemokamu;

E. Warne, narys 
patarėju tarybos

SKELBKITĖS LAISVĖJE

’ KOKIA KEISTĄ JĖGA TURĖJO TIE AUKSINIAI AUSKARIAI.'I! Ž 
RAY MILLAND * MARLENE DIETRICH t

“GOLDEN EARRINGS” * I
* Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoje * X

BILLY DE WOLFE į
Ir dar: McKinley ir Jo Orkestras

EXTRA: Patrauklus Friedas... FRANKIE LAINE ?
PARAMOUNT Times Square ir 43rd St: $

•• /

Gerkite arbatą su medum 
kad išsigelbėti nuo apsirgi- 
mo slogomis.

BITININKAS KONČIUS
Atvežė Laisvei daug me

daus. Daug žemesnė kaina 
negu seniau:

KVORTA $1.35
PUSĖ GALIONO $2.25

Į kitus miestus nesiun- 
čiame. Užeikite patys į 
Laisvės • raštinę ir nusipir
kite tikro bičių medaus.
VAVaV/i

*■

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir ^pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Living Room Cushions
Refilled With New Springs

Sofa Apačios Perbudavojimas
Už $12.00

Šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

BAR & GRILL *
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
Valandos: ]

į 1— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

Tel. EVergreen 4-8174

Man’s BULOVĄ. *. richly styled 
...always accurate and depend
able.

Petcv 
KAPISKAS

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Peter Kapiskas

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. y. 
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

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 SOuth 8-S589

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

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

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

•17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line . . . 
17-jewels. $53.75$52.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. DailyJTreč., Gryod. 3, 1947
/- • . ■ . r . A • -
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