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“Tėvynės Balsas”
Vokiečiai Pasimokė.
Šimučiui Pasiskaityti.
Lenktynės be Pavydo.
Mussolinio Lobis.
Suremkime Pečiais.

Rašo A. BIMBA

Lietuvos vyriausybės leidžia
mas “Tėvynės Balsas” gerai 
pasiekia pabėgėlius Vokietijo
je ir neduoda ramybės fašisti- 

g, niam-kriminalistiniam elemen
tui jų tarpe. Tai galima 
spręsti iš Naujienų bendradar
bių puolimo ant to laikraščio.

“Tėvynės Balsas” taikomas 
pabėgėliams. Jame nušvie
čiama dabartinė Lietuvos pa
dėtis ir raginami neprasižen
gusieji pabėgėliai grįžti namo 
pas savuosius, į savo gimtinį 
kraštą, ir prisidėti prie pri
kėlimo jo iš karo griuvėsių.

Laikraščio tikslai yra pra
kilnūs ir. nepadarys klaidos 
tie, kurie paklausys jo nuo
širdaus lietuviško balso.

★ ★ ★
Labai gražu, kai mūsų or

ganizacijos lenktyniuojasi vei
kloje. Kiekviena nori pasi- 

♦ rodyti geriau, pakilti aukš
čiau, atlikti daugiau gero dar
bo. Tokios lenktynės yra gir
tinas dalykas ir jų nereikia 
bijoti.
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Francijos Valdžia Pašaukė 
Karo Veteranus Laužyt 
Darbininkų Streikus
Žandarai Ašarinėmis Bombomis Atakuoja Streikierius; 
Darbininkai Ginasi ir Kai Kur Užėmė Miestų Valdybas

Bet pasitaiko ir negeistinų 
lenktynių, kurios pasižymi pa
vydu ir susipykimu. Ypatin
gai jos pavojingos tarpe mū
sų pažangiųjų chorų. Ten 
mūsų jaunimas įveliamas į 
ginčus, o tas užmuša jame 
ryžtą tapti naudingais veikė
jais.

★ ★ ★
Koks ten K. Bitikas pradėjo 

rimtai galvoti apie “svieto pa
baigą,” ir rašo Drauge (lapkr.

* 29 d.) apie “paskutinį teis-
* - mą.”

Tame teisme, jis sako, “ne
teks šauktis kitų pagalbos, 
kad kaltininkas būtų nuteis
tas: kiekvienas mūsų matysi
me vienu akimirksniu visą sa
vo gyvenimą, visus gerus ir 
blogus poelgius, kalbas, apsi- 
leidimus, savo eitas pareigas 
ir kokioje būklėje atsiskyrėm e 
su gyvaisiais žemėje.”

★ ★ ★
I šitą Bitiko pamokslą tupė

tų gerai perskaityti Draugo 
redaktorius šimutis ir jo mo
kymus giliai įsikalti sau gal
von. ba jis savo pareigas ei
na labai prastai ir griešija la
bai daug. Jo redaguojamas 
Draugas ištikimai tarnauja to- 

4 kiems fašistiniams dievams, 
kurie jam amžinai uždarę lai
kys dangaus karalystės vartus.

The New York Times ko
respondentas iš Berlyno rašo 
apie Jungtinių Valstijų Mili- 
tarinės Vyriausybės propagan
dą prieš komunizmą. Buvę 
tikėtasi, kad vokiečių spaudos 
redaktoriai išsiilgę laukia to 
tos vyriausybės žygio ir en
tuziastiškai prisidės prie tos 
propagandos plėtojimo. Deja, 
to iki šiol nesusilaukta. Vo
kiečiai, girdi, šaltai į tą pro
pagandą žiūri.

Dalykas bus tame, kad vo
kiečiai šio to pasimokė iš Hit- 
lerio laikų. Jie tada sukibo 
ant Hitlerio anti-komunistinės 
meškerės ir tapo baisiai suvil- 
ti. Dabar jie, matyt, nebe- 

i nori eiti tais pačiais keliais.

Labai daug rašoma apie 
“Mussolinio lobį.” Tas “lobis” 
atitekęs Italijos komunistams 

* ir dabar jie juomi finansuoją 
savo propagandą.

Pirmiau ant kiekvieno fašis
tinio liežuvio kabodavo 
“Kremliaus lobis,“ dabar pa
sikabino “Mussolinio lobis.“ 
Tai nesąmonei, aišku, patikės 

' tik tie, kurie nei su tfesa, nei 
su tikrove nesiskaito.L j ' * * *

Nors pranašu būti nenoriu, 
■ (L bet tvirtai tikiu, kad mūsų 

r Kultūrinio Centro finansinis 
vajus apsivainikuos dideliu 
laimėjimu. Tasai entuziaz-

- a' •• V. ’

Paryžius, gruod. 4. — 
Francijos seimas 403 bal
sais prieš 183 užgyrė žiau
ri) premjero Schumano su
manymą prieš streikierius. 
Prieš tą sumanymą balsavo 
tiktai komunistai. Schuma
no ministrai pasakojo, kad 
tai, girdi, streikieriai suar
dę Paryžiaus - Arras trau
kinį ir toje nelaimėję žuvę 
20 žmonių. Tuo pasakojimu 
jie padėjo pervaryti seime 
premjero pasimojimą prieš 
streikus.

Komunistai seimo nariai 
įtarė, jog pačios valdžios 
agentai sugadino geležinke
lį, kad įvyktų nelaimė, idant 
valdžia gautų priekabę juo 
aštresniems žygiams prieš 
streikierius.

Klerikalo Schumano val
džia pašaukė šimtus tūks
tančių karo veteranų atgal 
armijon ir įsakė jiems blaš
kyti streikų pikietininkus ir 
mėtyti streikierius iš dar
baviečių.

Žandarai buožėmis ir aša
rinėmis bombomis puolė 
streikierius Bezierse, Ren- 
nese ir kitose vietose. Dar
bininkai . gynėsi. Neoficia
liai pranešama, jog strei
kieriai kai kur užėmė mies
tinių valdybų rūmus ir po
licijos stotis.

Schumano įstatymas, be

ATMETĖ SIŪLYMĄ IŠTIRT 
NEGRŲ PERSEKIOJIMĄ

Geneva, Šveic. — Jungti
nių Tautų komisija dėl 
žmoniškumo teisių atmetė 
Sovietų atstovo A. P. Bori
sovo pasiūlymą ištirt neg
rų linčiavimus, niekinimą 
ir įvairias jų skriaudas A- 
merikoje. Anglų - ameriko
nų blokas taipgi atmetė so
vietinį reikalavimą tyrinėti 
kitaspalvių žmonių neigimą 
ir persekiojimą Anglijos 
kolonijose. Už tuos siūly
mus tik vienas Borisovas 
balsavo.

Paryžius. — Per mark 
ninku ir laivakrovių strei
ką tebėra suparalyžiuoti 
Francijos uostai.

kitko, reikalauja bausti iki 
10 metų kalėjimo ir 8,400 
dolerių piniginės baudos už 
streiklaužių stabdymą nuo 
darbo ir už raginimą strei
kuoti gyvu žodžiu arba per 
spaudą.
Dar Milionai žmonių Grū

moja Streiku
Nežiūrint tokio žiauraus 

įstatymo prieš streiko teisę, 
nusitarė streikuot 2,000,000 
valdžios tarnautojų - parei
gūnų ir 250,000 krautuvių ir 
raštinių tarnautoj ų. Tuo 
tarpu tebestreikuoja apie 
2,500,000 pramonės darbi
ninkų, marininkų ir kt.

Susikirtimuose Tarp 
Arabų ir Žydų Žuvo 
Bent 35 Asmenys

Jeruzalė, gruod. 4. — 
Kruvinuose susidūrimuose 
tarp arabų ir žydų tapo už
mušta dar 4 asmenys. Taigi 
per kelias dienas jų susi
kirtimuose žuvo jau 35 as
menys iš abiejų pusių. Šim-. 
tai sužeista. Arabai pradėjo 
pulti žydus, kai tik Jungtim 
Tautų seimas nutarė pada
linti Palestiną į nepriklau
somas žydų ir arabų vals
tybes. Riaušės nesiliauja. 
Vieni prieš kitus kaujasi 
peiliais, šaunamais gink
lais, bombomis, kulkosvai
džiais. Arabai degina žydų 
namus ir biznio įstaigas, o 
žydai keršija, degindami a- 
rabų nuosavybes.

Kaire, Egipte, 15,000 ma
hometonų arabų kerštingai 
demonstravo, reikš darni 
pritarimą Palestinos ara
bams. Lebano ir Syrijos 
miestuose arabai taipgi su
rengė riaušiškas demons
tracijas. Bagdade jie, be 
kitko, padegė ir yVmerikos 
žinių įstaigą.

Chinija. — čiang Kai-še- 
ko valdžia ketina traukti 
teisman tūlus valdininkus 
už suktybes. (Suprantama, 
čiango švogeriai Soongai 
nebus kliudomi.)

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Karštai Raginam Organizacijas Prisidėt prie 
Įsteigimo Lietuvių Kultūrinio Centro

VISŲ REIKALAS; VISIEM 
REIKIA DARBUOTIS

Kurie sekate Kultūrinio Centro finansinio vajaus 
informacijas, pastebėjote, kad kol kas .prisidėjusių or
ganizacijų tepasirodė mažai. O mes žinome, kad beveik 
kiekviena organizacija bei kuopa finansiškai galėtų iš
tesėti. Labai svarbu, kad kiekviena demokratinių lietu
vių organizacija paremtų šį prakilnų darbą. Dar kartą 
prašome organizacijų veikėjus ir narius savo susirinki
muose Kultūrinio Centro reikalus apkalbėti ir pagal iš
galę prisidėti finansiškai.

Kultūrinio Centro įsteigimas yra reikalas visos pa
žangiosios visuomenės. Lietuvių Namo Bendrovė, kurį 
Centrui patalpas perka, yra tiktai visų lietuvių priemo
nė, per kurią galima kiekvienam prisidėti prie pasieki
mo pasibrėžtojo tikslo. Dideli darbai reikalingi didelės 
talkos. Šis mūsų darbas yra labai didelis darbas. Jame 
privalo dalyvauti kiekvienas, kuriam rūpi Amerikos lie
tuvių ateitis ir lietuvybės išlaikymas.

Iš šiandien skelbiamų davinių matysite, kad mas- 
pethietis Ignas Sutkus, visam Brooklynui gerai žinomas 
biznierius, gražiai prisidėjo šu finansine parama. Pra
šome ir kitus lietuvius biznierius paimti jo pavyzdį ir 
prisidėti prie Kultūrinio Centro įstegimo. Mums dar 
reikia $30,350. Ir'tai turime sukelti iki Naujų Metų.

Sekami asmenys prisidėjo:
ŠERAIS

A. L. Bekešiai, Rochester, N. Y. ’ $100.00
Ignas Sutkus, Maspeth, N..X ’ < 100.00
J; Lastauskas, Camden, N. J. 100.00
ALDLD 133 kuopa, Camden, N. J. 50.00
Joseph Puskunigis, Lowell, Mass. 25.00
Joseph Granickas, Brooklyn, N. Y. 25.00
Vito Granickas, Brooklyn, N. Y. * 25.00
Christopher S. Sokotoski, Trenton, N. J. 25.00
Patricia Joan Sinclair, Trenton, N. J. 25.00
Liudvika J. Totoris, Rochester, N. Y. 25.00
Elsie ir Petras Čereškai, Rochester, N. Y. 25.00

^PASKOLOMIS
Ignas Sutkus, Maspeth, N. Y. $1000.00

Judžių Kompanijos iš Anksto Paleidine ja 
“Raudonuosius” Rašytojus ir Direktorius

Hollywood, Calif. —- Met
ro - Goldwyn judamųjų pa
veikslų kompanija pavarė 
du gabius rašytojus, Dalto- 
ną Trumbo ir Lesterį Cole, 
kuriuos neseniai įkaitino 
kongreso Neamerik. Veik
los Komitetas. Jiedu trau
kiami teisman, girdi, už 
k o n g reso “paniekinimą.” 
Mat, Trumbo ir Lester ne
davė atsakymo į Neąmeri- 
kinio Komiteto klausimą, 
ar jie komunistai ar ne* Tai 
tame ir esąs kongreso “pa
niekinimas.” J

kia teismo sprendimo prieš 
tuos, rašytojus ir direkto
rius. Jos skubi pasigarsinti 
kaip specialiai “raudonųjų” 
priešai. .

Judamųjų paveikslų akto
rius Humphrey Bogart ir 
jo pati aktorė Lauren’ Ba
call andai buvo atvykę į 
Washingtoną su kitais pro- 
testuot prieš Neamerikinio 
Komiteto daromus kvoti
mus kairesniems judžių ak
toriams, direktoridms ir ra
šytojams. Bet Bogartas su 
savo pačia jau įgavo kinkų

CIO Marininkai Kreipėsi į 
Teismą, kad Panaikintų 
Taf to - Hartley Įstatymą 
Marininkų Unija Nurodo, Kaip Tas {statymas Laužo 4 
Šalies Konstitucijos Pataisymus dėl Pilietinių Teisių

Washington. — CIO Ma
rininkų Unija įteikė skundą 
federaliam apskrities teis
mui prieš Tafto-Hartley’o į- 
statymą. Teisėjas Bolitha 
K. Laws priėmė skundą. 
Unija prašo panaikinti tą 
įstatymą kaip priešingą 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucijai. Teisėjas Laws pra
nešė, kad jis paskirs trijų 
teisėjų teismą skundui 
svarstyti.

Unija sako, jog tūli Taf- 
to - Hartley’o įstatymo pos
mai laužo keturis šalies 
Konstitucijos pataisymus 
dėl pilietinių teisių.

Unijos pirmininkas Jo

seph Curran su skundu įtei
kė ir rašytą savo priesaiką, 
jog jis ne komunistas. To
kios priesaikos reikalauja 
Tafto-Hartley’o įstatymas, 
jei unija nori gauti patar
navimus valdinės Darbo 
Santykių Komisijos.

Currano pareiškimas kar
tu sako, jog priesaikos rei
kalavimas yra. priešingas 
šalies Konstitucijai. Curran 
taipgi nurodė, jog Konstitu
cija laužoma ir tuose Taf
to-Hartley’o įstatymo pos
muose, kurie reikalauja, 
kad unijos pristatytų val
džiai finansines savo apys
kaitas.

Anglai-Amerikonai Mėginą Apeiti Jaltos ir 
Potsdamo Konferencijų Tarimus dėl 
Taikos Sutarties su Vokietija

London. — Taip nesiseka 
keturių didžiųjų talkininkų 
užsieninių ministrų derybos
dėl taikos sutarties su Vo
kietija, jog Sovietų atstovas 
Molotovas patarė, kad A- 
merika, Anglija, Sovietai
ir Franci j a per du mėnesius 
pagamintų savo atskirus 
planus tai sutarčiai; o tu
rint tokius planus, galima 
būtų aiškiau matyt skirtu
mas ir mėgint juos sude
rint.

Užsieninis Francijos mi
nistras Bidault net užpro
testavo prieš tą Molotovo 
pasiūlymą. Bidaultą parėmė 
anglai - amerikonai. Tuo
met Molotovas atsiėmė savo 
pasiūlymą. •

Molotovas ragino priimti 
Jaltos ir Potsdamo konfe
rencijų nutarimus kaip pa
grindus taikos sutarčiai su 
Vokietija. Anglijos minis- 
ras Bevinas atsisakė tas 
konferencijas diskusuoti. 
Amerikęs valstybės sekre
torius Marshallas praėjo 
pro Jaltęs ir Potsdamo ta
rimus, pareikšdamas, kad 
jie, girdi, “skirtingai su
prantami.”

New Yorko Times kores
pondentas lemia, kad da
bartinė konferencija turės

išsiskirstyt be jokio bendro 
plano išdirbimo dėl taikos 
sutarties su Vokietija..

SUSIKIRTIMAI ITALIJOJE 
VĖL PASMARKĖJO

Roma, gruod. 4. — Bent 
šešiuose Italijos miestuose 
ir apylink. įvyko kruvinos 
kautynės tarp streikuojan
čių darbininkų - valstiečių, 
iš vienos pusės, ir žandarų, 
iš antros. Italai darbininkai 
užpuldinėja Amerikos lai
vus, atgabenusius anglies 
bei kitų reikmenų; nelei
džia streiklaužiams tų lai
vų iškrauti. Policija ir fa
šistai kartu puola streiko 
pikietininkus.

Philadelphia, Pa.
t

Mirė Stanislovas Butkus, 
54 metų, gyvenęs 7933 Suf
folk Ave. Bus laidojamas 
šeštadienį, 6 d. gruodžio, 9 
vai. ryto, iš švogerio namų, 
7932 Lyons Ave. Velionis 
per daug‘metų buvo Lais
vės skaitytojas. Kviečiami 
draugai ir pažįstami į laido
tuves. Apeigomis rūpinasi 
laidotuvių direktorius Juo
zas Kavaliauskas.

Marshall Siunčia Dullesą pas 
Gen. de .Gąulle^ą ir Schumaną

Marshallo įpareigotas ypač 
tartis su Francijos premje
ru Schumann ir su fašis- 
tuo j ančių , generolu Chas. de 
Gaulle’u.

Marshallas yra Jungtinių 
Valstijų atstovas 'keturių 
didžiųjų talkininkų užsieni
nių ministrų konferencijoje 
dėl taikos sutarčių su Vo
kietija ir Austrija. Jei Dul
les atras, kad Francijos val
džią! bus sunku atsilaikyti' 
prieš “raudonųjų pavojų”, 
tai Marshallas, girdi, ma
žiau skaitysis su francūzų 
nuomonėmis toje konferen
cijoje.

London. — Amerikos val
stybės sekretorius Marshal- 
las, nusigandęs dėl drebi
nančių Franciją neramumų, 
pasiuntė savo patarėjų 
Johną F. Dullesą ištirti 
Franci jos įvykius. Dulles, 
reakcinis republikonas, yra

mas, kuris pasireiškė visos 
Amerikos demokratiniuose lie
tuviuose, įtikinančiai kalba už 
pasisekimą.

Ko mums dabar reikia, tai 
visiems suremti pečiais ir tuos 
paskutinius trisdešimt tūkstan
čių dolerių sukelti prieš Nau
juosius Metus.

Pirm keleto dienų RKO 
judžių kompanija išmetė ' 
direktorius Adrianą Scottą 
ir Edwardą Dmytryką, o 
20th Century - Fox kompa
nija pašalino žymų rašyto
ją Ringą Lardnerį už tokį 
pat “nusikaltimą prieš kon
gresą.”

Judamųjų Paveikslų Ga
mintojų Sąjungos pirminin
kas Eric Johnstonas paskel
bė, jog bus išmesti ir penki, 
kiti rašytojai iš judžių pra
monės dėl to, kad jie neat
sakė į Neamerikinio Komi
teto klausimą, ar jie komu
nistai ar ne.>— Johnstonas 
pirmiau buvo Amerikos Fa
brikantų Sąjungoš pirmi
ninkas.

Judžių kompanijos nelau-

drebėjimą: viešai pareiškė, 
kad jiedu padarę klaidą, 
gindami kairiuosius. Dabar 
jiedu pasibažijo, kad “bai
siai neapkenčia komunistų, 
kaip ir kiekvienas padorus 
amerikonas.”

(Turbūt, niekam nebuvo 
žinomas Bogarto ir jo pa
čios “padorumas.”)

NĖGRAS PATARĖJAS 
PALESTIN. KLAUSIME

Lake Success, N. Y.—Ge- 
neralis Jungtinių Tautų se
kretorius Trygve Lie pa
skyrė negrą daktarą Ral- 
phą J. Bunche vyriausiu 
patarėju komisijos dėlei į- 
steigimo žydų ir arabų ne
priklausomų valstybių Pa
lestinoje. \ 1

Arųer. Lėktuvai, Girdi, “Saugo 
Viduržemio Jūrą nuo Sovietų

Princeton, N. J. — Jung. 
Valstijos laiko būrį savo 
lėktuvų Viduržemio Jūros 
pakraščiuose (suprantama, 
kati Italijoj), kaip pranešė 
admirolas William M'. Fech- 
teler, kalbėdamas Nassau 
Klubui. Tie lėktuvai pritai
kyti kovai prieš subTnari- 
nus, sakė adm. Fechteler, 
Amerikos laivyno veiksmų 
komandieriaus pavaduoto
jas. Kiti amerikinio laivyno 
oficieriai šiomis dienomis 
nuogąstavo, kad Sovietai e- 
są labai stiprūs submari- 
nais. Iš to suprantama, jog 
Amerikos lėktuvai, girdi,

“saugo Viduržemio Jūrą 
nuo sovietinių submarinų.”

Jungtinių Valstijų karo 
laivai jau seniai “svečiuoja
si” Viduržemio Jūroje, lan
kydamiesi Italijos ir Grai
kijos uostuose. Dėl to admi
rolas ■ Fechteler sakė: Ame
rikos laivynas ten remia už
sieninę šios šalies politiką. 
Amerikonai, girdi, turi pa- ■ 
laikyt sau atdarą Vidurže
mio Jūrą, kad Jungtinių 
Valstijų karinės jėgos galė
tų pasiekti Europą, kuomet 
reikės.

ORAS.—Būsią lietaus. 
t
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Baisioji Penkių Metų Sukaktis
Šiomis dienomis mokslo žmonės minėjo penkių me

tų sukaktį- nuo išradimo atominės bombos. Vienam susi
rinkime Chicagos Universiteto prezidentas Robert Hut
chins pareiškė, kad nesiranda jokio apsigynimo nuo ato
minės bombos ii’ kad kitas karas visiškai nušluotų mūsų 
civilizaciją nuo žemės paviršio.

Kai pabaigoje karo Amerikos atominė bomba suly
gino su žeme du Japonijos miestu, pasaulis įsitikino, ko
kia pragariška nauja priemonė išrasta žudymui žmonių 
ir naikinimui turto. Apsigaudinėja save tie, kurie mano, 
kad Amerika viena temoka arba tegali atominę bombą 
pasidaryti, ir kad Amerikos žmonės ir miestai yra ap
saugoti nuo to pavojaus.

Visi bandymai Jungtinių Tautų Asamblėjoje pa
smerkti atominės bombos vartojimą karuose ir pareika
lauti, kad tos šalys, kurios turi tokių bombų, tuojau jas 
sunaikintų, buvo išblaškyti. Amerikos delegacija nepri
leido prie tokio nutarimo.

Dabar pasirodo, kad mūsų vyriausybė ne tik nesi
ruošia atominės bombos gaminimą sulaikyti, bet dar da
ro didžiausius žingsnius jos potobulinimui. Mūsų karo 
departmentas paskyrė Pacifiko vandenyne grupę salų, 
nuo kurių nukraustė visus civilinius gyventojus ir ku
rios bus paversto baze tyrimui ir bandymui atominės 
bombos. Šitokias žinias išgįrdusios, kitos šalys, supranta
ma, nesėdės rankas susidejusios. Jos taip pat stengsią 
apsirūpinti atomine bomba ir kitais, dar baisesniais, ka
ro pabūklais.

Senoji istorija kartojasi prieš mūsų akis. Prasideda 
nauja beprotiška ginklavimosi lenktynė. Sušilusiai ruo- 

’šiamasi prie Trečiojo Pasaulinio Karo, kuriame, kaip 
visi sutinka, nebeišliks’civilizacija.

Tai toks šių dienų kapitalistinės klasės pasiutimas. 
O kas liūdniausia, tai kad tai beprotystei pritaria ir di
delė dalis darbo žmonių. Jeigu paimsime Amerikos dar
bo unijas, tai surasime, kad jos, būdamos klaidingoje va
dovybėje, tvirtai palaiko mūsų valdančiosios klasės poli
tiką. , .

Nauji Algų Pakėlimo Reikalavimai
CIO Pildomoji Taryba nutarė pradėti naują kampa

niją už algų pakėlimą. Tai pasidarė neatidėliojamu rei
kalu, kad atsilaikyti prieš kainų kilimą.

CIO prezidentas Murray nepasakė, kaip didelis tas 
pakėlimas turėtų būti. Taryba palikus atskiroms'unijoms 
nusistatyti pakėlimo kiekį. Bet jis pabrėžė, kad nuo 1946 
metų Amerikos žmonėms pragyvenimas pakilo 18 nuo
šimčių. Tai reikia suprasti, jog apie tiek pat bus reika
laujama ir algas pakelti.

Taip pat nieko nesakoma apie CIO strategiją, kaip 
ii’ nuo kur bus vajus pradėtas. Tačiau spėjama, kad pir- 
mon eilėn su reikalavimais išstos Plieno Darbininkų Uni
ja, Automobilių Darbininkų Unija ir kitos kelios didžio
sios organizacijos. Toms laimėjus, mažosioms, unijoms 
pasidaro lengviau laimėti savo reikalavimus.

. Šis CIO Tarybos nutarimas reikalauti algų pakėli
mo aiškinamas tuomi, kad to sąjūdžio vadovybė nieko 
nesitiki iš dabartinės Kongreso sesijos. Nors preziden
tas Trumanas patiekė Kongresui pasiūlymą, kad Kon
gresas šioje sesijoje apsvarstytų ir naminius reikalus, 
ypatingai padarytų žygiu prieš infliaciją ir kainų pa
kilimą, bet nei demokratai, nei republikonai nežada rim
tai su tuo pasiūlymu skaitytis. Republikonų partija se
natoriaus Tafto lūpomis ant rytojaus po sesijos atida
rymo pasmerkė visą naminę programą ir pasilakė prieš 
bent kokį kontrolės sugrąžinimą.

Pats prezidentas Trumanas, kiek galima spręsti, ir
gi nežada rimtai kovoti už savo pasiūlymus. Nuo to lai
ko, kai jis juos.padavė Kongresui, iš vyriausybės pusės 
viešpatauja didžiausia tyla. Ne taip darydavo velionis 
prezidentas Rooseveltas. Jeigu jis ką nors Kongresui pa
tiekdavo, tai ir žiūrėdavo, kad jo pasiūlymai būtų tuo
jau rimtai apsvarstyti.

Korėjos Teroristai Amerikiečių Prieglaudoje
Kai Jungtinių Tautų Asamblėjoje buvo iškeltas 

klausimas apie fašistinio teroro siautėjimą Korėjoje, 
amerikiečių zonoje, daugelio buvo numota ranka. Tai, 
girdi, dar vienas komunistų išmislas. Bet štai Korejon 
nuvyko New York Post korespondentas Robert Martin 
ir dabar rašo iš Seoul, amerikiečių zonos sostinės. Ko
rėjos policistams jis neturi kito vardo, kaip teroristai. 
Jis sako, kad amerikiečių okupuotoje Korėjos dalyje 
žmonės tik, tekalba apie policijos terorą. Policijos galva 
Chang, tiesa, užginčija, kad jo komanduojama pplicija 
užsiima teroru ir sako, kad tai yra tik “komunistų pro
paganda,” bet Martin patiekia gyvų faktų apie policijos 
teroro siautėjimą. Jis sako: “Kas naktį Korėjos kalėji
muose girdisi žmonių šauksmai.” *

“Abelnai paėmus, Korėjos policija elgiasi taip, kaip 
ją išmokino buvusieji japonai viešpačiai ir rezultatas 
yra toks,” sako Martin, “kad mes ten turima policinę 
valstybę su visomis jos kraštutinybėmis, kriminalystė- 
mis ir brutališkumais. Policija nepripažįsta jokio'kito

NET FAŠISTAI ABEJOJA 
MARSHALLO PLANU

Cleveland© Karpiuko Dir
voje rašo tūlas J. Andrū- 
nas, kuris, matyt, gyvena 
Francūzijoje. Jis nusigan
dęs. Jis mato ir jaučia, jog 
Francūzijoje nėra vienos 
valdžios, bet keletas: oficia
li valdžia, degaulistai, ko
munistai, profesinės sąjun
gos. Apie Francijos ekono
minę žmonių būklę Andrū- 
ųas šitaip rašo:

Treti metai diena iš dienos 
kainos kyla, pragyvenimas 
minutėmis brangsta, infliaci
ja siaučia, o vyriausybe tik 
ramina kraštą ir po kiekvie
no kainų ir algų pakėlimo 
skelbia , jog tai bus paskuti
nis... Jokia valstybė, nors 
ji susidėtų vien tik iš dievų, 
ilgai gyventi taip negali. Ir 
tos visos riaušės, kurios šią
dien* Prancūziją drasko ir 
kurios nepaliaus draskiusios, 
yra ne vien kylančio raudo
nojo tvano pirmieji atgarsiai, 
bet ir pirmas viešas šauks
mas kad kraštas nori tvar
kos, nori išmintingos .val
džios, duonos ir vyno...

Kainos kyla, pragyveni
mas minutėmis brangsta.... 
Ką tai reiškia? Ar už tai 
yra kalti komunistai? Ar 
už tai reikia kaltinti darbi
ninkus, kurie, negalėdami 
gauti duonos, demonstruo
ja, arba eina streikan dėl 
pakėlimo algų?!

Fašistai ir visokios rūšies 
“demokratai” kaip tik dėl 
viso to kaltina darbininkus 
ir komunistus. Marshall© 
planas siekiasi duoti Fran- 
cūzijai pagalbos tik tuomet, 
jei ten bus “suvaldyti ko
munistai.”

Toliau Andrūnas rašo:
Taigi, gyvenimas Prancūzi

joje yra sunkus, abejingas ir 
kuone beviltiškas. Verstis 
gali tik prekybininkai, pra
moninkai ir aukštesni valdi
ninkai. šiaip visi kiti kelia ir 
gula su ramybę naikinan
čiais klausimais: ką valgyti, 
kaip apsirengti ir kuo užkišti 
šimtus visokių skyliiį ir sky- 
lelių kasdieniniame gyveni
me. Viltis kad ko nepadarė 
viena partija, padarys kita, 
senai jau išstatyta pasijuoki
mui; tikėjimas kad nauji 
rinkimai pataisys padėtį ar
ba kad naujoji vyriausybė 
išveš kraštą į gerą kelią — 
pasidarė panašus į pasaką 
kad rytoj prasidės aukso am
žius ar rojaus gadynė.

Prancūzų tauta yra minkš
taširdė, lengva, greit viską 
užmirštanti ir dar greičiau 
atleidžianti. Ji jau užmiršo 
visas Gen. de Gaulle klaidas, 
ir įvesta į uždarą gatvę, šau
kiasi to paties generolo pa- 
gelbos, tarsi jis .tik vienas te
galėtų ją išgelbėti. Iš tikrų- 

i jų, jokia vidaus politika ne
begali sugrąžinti Prancūzijos 
Į ten iš kur ji pradėjo savo 
naują pokarinį gyvenimą. 
Joks žnftogus nebegali jos 
sulaikyti’galutinai nuo riedė
jimo pakalnėn. . . Gal tik 
prilaikys greitį, bet nesu-

autoriteto, apart Amerikinės Militarinės Valdžios, bet 
toji valdžia retai kada tą autoritetą pavartoja. Tačiau 
policistų tikraisiais viešpačiais yra dešinieji politikieriai, 
saujelė turtingų japonų bendradarbių ir galingi dvari
ninkų interesai...

“Už tragiškas valstiečių riaušes Tangkujuje, ku
riose daug žmonių žmonių žuvo ir tūkstančiai buvo su
areštuotų, buvo apkaltinti komunistai. Tačiau ištyrimas 
parodė, kad riaušės prasidėjo dėl to, kad valstiečiai su
rado, jog iš jų militarinės valdžios įsakymu išrinkti ry
žiai yra policijos pasisavinami. •>.

“Okupuodami šią Korėjos dalį, męs pasidarėme vie
ninteliu galios šaltiniu, bet kas liečia policiją ir’kitag 
būtinai reikalingas reformas, ;nes tos galios nepavarto
jome. Tuo pačiu kartu mes atėmėm galią, arba net ir 
teisę tiems korėjiečiams, kurie norėtų įvesti tas refor
mas, remdamiesi ta mintimi, jog kas tįk priešingas Ame
rikai, yra komunistas. ' ( '

“Atrodo, jog histeriška komunizmo baimė apakino 
amerikiečius pietinėje Korėjoje linkui protingų žmonių 
ir liberališkų idėjų.0, (N. Y. Post, gruodžio 3d.)
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stabdys. Musų įsitikinimu 
Prancūzija yra pasmerkta 
naujai revoliucijai; jai yra 
lemta išmėginti tai ką prieš 
30 mėty išmėgino caristinė 
Rusija. Ir jos šiandieniniai 
socialistai su Ramadier ir 
Leonu Blumu priekyje ar tik 
neatlieka tą patį vaidmenį 
kokį atliko Kerenskis Rusi
joje. Atlieka, žinoma, ne
sąmoningai. 

»
Ką gi Andrūnas mano a- 

Marshallo planą? Jis nėra 
dėl jo entuziastas. Marshal- 
lo planą jis lygina su prieš 
30 metų pagalba, teikta Ru
sijos kontr-revotiucijai. Jo 
žodžiais:

Gal perdaug drąsu lyginti 
Amerikos pagalbą, teikiamą 
Prancūzijai su kadaise An
glijos ir tos pačios Pran
cūzijos d u ot a pagalba 
Baltarusia ms, pagalba 
Denikinui, Kolcakui, Wran- 
geliui. . . kovai prieš bolše
vikus. Anglų išsikelimas. Ar
changelske 1918 m. Liepos 
mėn. neišgelbėjo Rusų tau
tos. Prancūzų pagalba mo
narch istu i Wrangeliui taipgi 
nieko negalėjo padėti. Wil- 
sono mėginimas sutaikinti 
Rusijos partijas 1919 metais 
Sausio m. pasibaigė nepasi
sekimu. O kaip baigsis 
Amerikos pagalba, kuri es- 
'mėje turi tą patį tikslą, kaip 
ir prieš 30 metų duotoji An
glų pagalba Rusams?. Pa
lyginimas, aišku, nėra dar 
išmintis, bet reikia daug mo
kytis iš praeities. Gi toji 
praeitis kalba, kad ten kur 
susiduria akla jėga, beveik 
savos rūšies pamišimas, su 
protu, apskaičiavimu, planu 
ir diplomatiniais pramaty- 
mais, nulemia ne išmintis, ne 
atsargumas, o ta pamišusi 
jėga.

“Pamišusia jėga” Andrū
nas vadina revoliucinį dar
bininkų judėjimą. Iš smeto- 
nininko - fašisto negali ko 
geresnio tikėtis. Revoliuci
nis judėjimas būtų “pami
šęs”, jei jo priešakyje ne
stovėtų komunistinė parti
ja su aiškia programa, ro
dančia darbo žmonėms ke
lią į tvarkų, gražų, laimin
gą gyvenimą — į socializ
mą. Bet ne Andrūnams tai 
suprasti.

Andrūnas -dūsauja:
Visi jaučia, kad artinasi 

tvanas, Ii‘ vieniems Nojaus 
Arka—Amerika; kitiems —• 
Sovietų Sąjunga. Trečio pa
sirinkimo nėra. X
Sutinkame, Francūzija iš

gyvena didžiulę krizę. Jei 
socialistai nebūtų nuėję tal
kon reakcijai, toji krizė bu
vo galima nugalėti lengvai: 
Francūzijoje galėjo susida
ryti liaudies vyriausybė, 
kuri būtų išvedusi kraštą iš 
krizės be riaušių, be triuk
šmo,!— panašiai, kaip pa
darė Čechoslovakija. Fran
cūzija būtų ramiu būdu pa
statyta kelyje į socializmą, 

i Deja, Blumai ir kiti so
cialistų lyderiai, nieko ne-

SAKO
pasimokę iš istorijos, atsis
tojo talkininkauti supuvu
siai Francūzijos plutokrati- 
jai, dvarponiams ir reakci
jai-. Visa tai įstūmė darbo 
žmones . į baisų skurdą. O 
kadangi liaudis netyli, bet 
kovoja, tai socialistai su‘re
akcininkų pagalba pasirįžo 
kirsti smūgį pačiai respub
likai !

ČIANG KAI-šEKO 
PRANAŠYSTĖS

Dienraštis Vilnis rašo:

Pusmetis atgal Čiang Kai- 
šekas iškilmingai pareiškė, 
kad dviejų mėnesių bėgyje 
“komunistams bus palauž
tas nugarkaulis” ir kad pilie
tinis. karas bus baigtas jo 
naudai.

Šiomis dienomis kapitalis
tinis Amerikos žurnalas 
“Times” pripažįsta, kad ko
munistai laimi Kinijoje. Jie 
laiko visa Mandžuriją, išsky
rus kelis didmiesčius, ' kur 
Amerikos orinės transporta- 
cijos pagalba nacionalistai iš 
čiango stovyklos dar laikosi 
kaip ant siūlo.

Komunistai faktinai valdo 
visus plotus iki Geltonosios 
upės, išskyrus kelias komu
nikacijų linijas. Jų partizanai 
dabai’ veikia toli į Pietus. 
Reakcija, žinoma, ieško vais
tų.

William Bullitt siūlo, kad 
generolas MaęArthuras būtų 
pasiųstas Kinijon, kur jis 
faktinai perimtų komanda 
nuo Čiango, nors oficialįai 
jis eitų “patarėjo” pareigas. 
Bet tokis žygis labiau nusta
tytų Kinijos žmones prieš 
Amerika.

Washingtonas randasi di
lemoje. Ten gerai žinoma, 
kad Kinijos liaudies revoliu
cijos negalima sulaikyti, ne
bent šiek tiek sutrukdyti. 
Ten žinoma, kad dar kelios 
ar kelios dešimtys divizijų, 
dar keli širptai orlaivių ar 
milionai šovinių tik paskęs 
didžiajame Kinijos sūkuryje, 
kuris vis vien suksis savo 
natūralia linkme.

Washingtonas daug logiš
kiau ir sveikiau pasielgtų, 
jeigu susigyventų su minti
mi, kad čiango spekuliantų, 
žemvaldžių ir tironų klika 
pasmerkta išnykimui ir Kini
jos liaudis triumfuos.

Bet iš dabartinės adminis
tracijos to sunkiai galima ti
kėtis, nors jie jau turėtų ži

noti, kad čiango nei stebuk
lai dabar neišgelbėtų.

NEAMERIKINIO KONG- 
RESMANO SIŪLYMAS

Washington. — Kongreso 
Neamerikines Veiklos Ko
miteto narys Nixon ragina 
verstinai K suregistruoti' vi
sus komunistus ir viešai 
skelbti vardus pritariančių 
komunistam organizacijų.

' Buvęs nutraukęs savo posėdžius po to, kak Howard 
Hughes atsikirto senatoriui Owen Brewster’iui, Maine 
rėpublikonui, senatims komitetas pradėjo vėl vesti ka
mantinėjimus Washingtone. Čia matomi: Charles E. 
Wilson is General Electric Co., sen. Herbert O’Connor 

iš Maryland, Carl Hatch iš New Mexico, Homer
Ferguson iš Michigan.'
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Festivalis Praūžė; Ateina 
Kiti Parengimai

Šis žiemos sezonas brook- 
lyniečiams yra nepaprasto 
subruzdimų sezonu. Tįk-ką 
kaip audra praūžė Rytinių 
valstijų Meno Festivalis, 
kuriame dalyvavo šimtai A- 
merikos lietuvių menininkų. 
Tarp jų buvo ir patys žy
miausi talentai, kaip Biru- 
ta Ramoškaitė, operų ir ra
dio dainininkė, Albertas 
Vasiliauskas, Viola Čypaitė, 
Frank Balevičius ir kiti. 
Tos keturių dienų meninės 
iškilmės brooklyniečiam bu
vo didelis darbas ir rūpes
tis. Tačiau jis buvo išvestas 
gerai ir visi džiaugiamėsi jo 
pasisekimu.

Kitas didelės svarbos mū
sų darbas tai yra nusipirki
mas ir įrengimas Amerikos 
Lietuvių Kultūrinio Centro. 
Norėjome viską prirengti 
Festivalio laikymui Kultū
riniame Centre, bet nesus
pėjome. Mat, yra daug rei
kalų su valdžia, o valdžios 
įstaigų nepaskubinsi, turi 
laukti eilėje kol pareigūnai 
prieis prie to reikalo. Gai
la, kad nesuspėjome atida
ryti savo namo Festivaliui.

Pagaliaus namo reikalas 
eina prie užbaigos. Jei Šerų 
pirkimas ir paskolų gavi
mas eis gerai, tai namas 
greit bus atidarytas suei
goms. Neagituojam, nes ži
nome, kad visi suprantate 
padėties rimtumą ir žinote, 
jog materialis dalykas—su
kėlimas pinigų— yra pačios 
visuomenės uždavinys. Tad 
prašome greičiau atlikti tą 
savo uždavinį. Kas kiek iš
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Amerikos Lietuvių
Centro Veikla

Laiškas Generaiiam 
Prokurorui.

Amerikos Lietuvių Cent
ras pasiuntė Generaiiam 
Prokurorui sekamą laišką:

November 21, 1947 
Hon. Tom Clark, 
Attorney General of 

United States, 
Washington, D. C. 
Honorable Sir:

Anton Jay, a native of 
Lithuania, now residing in 
South Bend, Ind., after 
meeting all requirements 
for United States Citizen
ship on January 2nd, 1940, 
became a naturalized citi
zen ąnd now, seven years 
later, the United States At
torney at South Bend, Ind., 
has brought court action to 
revoke his citizenship, on 
the basis of the unwarrant
ed ground that when he 

galėdami pirkite šėrų ir 
duokite paskolos namo ben
drovei.

Pilnai pasitikime, jog vi
suomenė atliks savo užduo
tį, sukels reikalingą sumą 
finansų ir manome, kad dar 
prieš Naujus Metus atida
rysime sueigom Amerikos 
Lietuvių Kultūrinį Centrą.

Dabar du dideli parengi
mai stovi prieš mūsų akis. 
Būtent, dienraščio Laisvės 
banketas ir bazaras. Tie du 
parengimai jau tikrai bus 
nuosavame name: Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N.

Banketas bus sausio-Jan. 
25-tą. Tą pačią dieną įvyks 
ir Laisvės bendrovės dali
ninkų suvažiavimas. Turi
me malonumo pranešti, jog 
Kultūriniame Centre turė
sime patogumų patenkinan
čiai aptarnauti publiką su 
vakariene. Tad kiekvienas 
turėkite mintyje iš anksto 
įsigyti banketo bilietą ir da
lyvauti bankete. Bilieto kai- * 
na $3.00.

Dienraščio Laisvės ba
zaras bus George Washing
ton gimtadienio šventėje. 
Vasario - Feb. 20, 21, 22 ir 
23 dienomis. Bus ištisas ke
turias dienas. Ir bazarą 
prašome jau dabar turėti 
mintyje. Prašome pasirū
pinti bazarui su dovanomis. 
Savame name turime gra^ 
žios vietos dovanų išdėji- 
mui, norime, kad būtų kuo- 
daugiausia ir kuo gražiau
sių dovanų.

P. Buknys.

became a citizen in 1940 a 
warrant for deportation is
sued irt 1935 was outstand
ing.

We feel that this action J 
on the part of the United 
States Attorney in South 
Bend, Ind., is unjustified 4 
and is injuriuos to the good I 
name of our government, 
spreading the fear among 
naturalized citizens that no 
person’s citizenship is se
cure despite the fact that 
they choose the United 
States of America as their 
native land in good faith 
and are striving to be good 
citizens.

We sincerely hope that 
you shall do all in your 
power to have the charges 
against Mr. Anton Jay ci
tizenship be dropped im
mediately.

Respectfully Yours,
The American Lithuanian 

Center, Inc.
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Parėmė Pilietinių 
Teisių Gynimą

Thos Bartkus, LDS 
kp. sekretorius, iš Montello, 
Mass., rašo Amerikos Lie
tuvių Centrui:

“Gerbiamieji: — Čia ra- x 
site money orderį $40.00 
nuo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 67 kuopos. 
Tie pinigai yra skiriami de
mokratijos gynimui ir tų 
pinigų dalis yra skiriama 
pilietinių teisių gynimui, 
lietuvio Antano Jay apgy
nimui. Bet Centras gali pa
skirstyti taip, .kur matys 
reikalingiausia.”

Širdingai ačiū už aukas. 
Bus jos tiksliai sunaudotos.

J. Gasilinas, ALC sekr.

Anglija. — Nusmerktas 
pakarti Fr. A. Smith už 
dviejų vaikų nužudymą.
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Akimirka Michigane Lietuvos Kelias
r I.

Paėmę mūsų krašto že
mėlapį, pažvelgkite į Michi- 
ganą. Jūs pamatysite, jog 
ši valstija panaši į lietuviš
ką sūrį.

Ją spaudžia iš abiejų šo
nų du didieji ežerai — Mi
chigan ir Huron.

Gamtiniu požvilgiu Mi- 
chiganas — viena gražiau- 

e šių mūsų krašto sričių. Yra 
f ežerėlių, yra pušynėlių; pa

čiame Michigano smailaga- 
lyje dar gyvena indijonų.

Michip-anas nėra tik far- 
mu kraštas. Jis garsus sa
vo Detroitu, kuriame auto
mobilių per mėnesį pagami
nama daugiau, negu visame 
pasaulyje per vienerius me
tus.

Michigano klimatas, ypa
čiai toliau j šiaurę, artimai 
panašus Lietuvos klimatui. 
Gal tai buvo vienas fakto-’ 
rių, akstinusių lietusius 
darbo žmones įsigyti čia sa
vo farmas (žemės ūkius).

Daugiausiai lietuvių gy- 
4 , Vena Detroite, bet 'jų šian

dien rasi ir visuose kituose 
Michigano miestuose, mies
teliuose ir kampuose. Tai 
darbininkai, farmeriai, biz
nieriai. Yra kai kur ir pro- 
fesijonalų.

Veikia čia Lietuvių Lite
ratūros Draugijos kuopos, 
veikia LDS kuopos; veikia 
vietos draugijos, klubai.

• ALDLD apskrities pirmi
ninko d. Dapšio prašomas, 
sutikau atlikti prakalbų 
maršrutą Michigano vals
tijoj.

Menu, jog skaitytojui bus 
> įdomu mano akimis pama- 

* tyti kai kuriuos patirtus į- 
domesnius dalykėlius.

H.
Grand Rapidso miestą 

pasiekiau ankstyvą popietį. 
Išėjęs iš stoties, apsidai
riau. Dangus ūkanotas, o- 
ras šiurkštokas, — šaltes
nis negu buvo New Yorko 
mieste.

Apie porą valandų vai
kio j ausi po vidurmiestį, ku
riame nesu buvęs pastarųjų 
15-kos metų bėgyje. Miesto 
išvaizda nedaug tepasikei- 
tusi: kaip daugumoje ma
žesnių Amerikos miestų, 
taip ir Grand Rapidse, gat- 
vekarių vietas užėmė auto
busai.

Nuvvkau pas draugus 
Daukšus — senus Grand 
Rapidso evventoius ir vi-* 
suomenininkus. Įdomu man 
buvo tai, kad nei vienas iš 
iuodvieiu nėra niekad buvę 
New Yorko mieste, kuriuo 
mes visur taip didžiuoja
mės.

Draugai’ Daukšai — jau 
tėvukai. Abi dukterys ir sū
nus turi vaikų ir su jais 
seniai turi nemažai smagu
mo.

Su retomis išimtimis, ši 
taisykle visur užeinama. 
Seniau, atsimenu, kur nu- 
vykdavai, užėjęs pas drau
gus, rasdavai jų vaikus, su
darančius tėvams proble
mų. Šiandien —anūkai ir 

į 1 anūkės.
Kaip keičiasi gyvenimas!
Įdomu man buvo susipa- 

l žinti su Grand Rapidse esa
ma padėtimi.

— Apie kiek jūsų miestas 
/ • - turi gyventojų?

— Apie porą Šimtų tūk
stančių, — atsako A; Dauk
ša.

— Kiek čia, jūs manote, 
gyvena lietuvių ?

— Su jaunuoliais — apie 
5,000.

Man atrodė, jog ši skait- 
• line perdėta, bet jis ’geriau 

žino. 1
Iš lietuviškų draugijų pa- 
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ti didžiausia ir tvirčiausia
— Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugystė su 350 narių. 
D-tės iždas siekia $30,000 
grynais pinigais; ji turi di
džiulį pastatą su sale, klu
bu. Pastarasis daro apyvar
tos per mėnesį apie $3,000.

LD ir SD pirmininko pa
reigas eina Charles Lackus, 
rimtas veikėjas. Iždininkas
— A. Daukša.

Gyvuoja čia LDLD kuo
pa, taipgi tviVtoka LDS 
kuopa. Kadaise buvo ir 
liaudies choras, bet dėl mo
kytojų stokos — jis liovėsi 
veikęs.

Dauguma lietuvių turi sa
vo namus. Apie 300 lietuvių 
yra nuolatinių balsuotojų.

Yra ir lietuviška parapija 
su klebonu kun. Lipkum, 
bet ji gan bietioka.

— Girdėjau, turite jūs čia 
ir lietuvių tautines (lais
vas) kapines?

— Taip, įkūrėme jas 1917 
metais.

— Apie kiek ten šiuo me
tu galėtų būti palaidota pa
žangiųjų lietuvių? — teira
vausi.

— Virš 100. Ir, žinote, 
drauge: milžiniška palaido
tųjų dauguma mirė pasta
rųjų kelerių metų bėgyje...

— Prasta žinia,— sakiau.
Grand Rapidse gyvena 

daug holandų kilmės žmo
nių. Iš čia, beje, ir senato
rius Vandenbergas kilęs,— 
jo pavardė aiški hollandiš- 
ka. Vienas Daukšų žentas 
taipgi holandų kilmės.
’ —Kas jie do kaimynai?— 
teiravausi.

— Švarūs; retas kuris jų 
tenaudoja alkoholį; politi
niai — konservatyvūs.

Prakalbos Grand Rapidse 
įvyko penktadienio vakarą 
— netinkamas tam reikalui 
vakaras, kadangi dalis 
žmonių naktimis dirba- ir 
tuo būdu negali būti mitin
ge.

Keletas draugų pirko 
Lietuvių Kultūrinio Centro 
serų; kiti užsimokėjo pre
numeratas už Laisvę, dar 
kiti užsisakė Laisvę.

Nakvojau pas draugus 
Gasparus — taipgi ilgame
čius šito miesto gyventojus 
ir senus veikėius. Jiedu gy
vena kitoje miesto dalvje; 
malonūs ir svetingi drau
gai.

Viena Gasparų dukrelė 
(Ruth) gvvena- su vyru 
(Mr. Bell) New Yorko mie
ste; tėvai nupirko jai Kul
tūrinio Centro Šerą, kad ir 
ii jaustųsi savininke ir 
drąsiau ir dažniau atsilan
kytu i Centra; kad ji nenu
trauktu su lietuviais ryšiu.

Kur tik vvkau, su kuo tik 
suėiau, kiekvienas reiškė tą 
pačią mintį:

~ Kad tik mano vaikai 
palaikytų ryšius su lietuvių 
liaudies judėjimu!....

Progresyviai Grand Ra
pids miesto lietuviai dar 
gyvuoja gražiai ir, jei tik 
ten būtų plečiamas kultūri
nis darbas didesne plotme, į 
jį įsitrauktų daugiau jauni
mo ir tai eitų naudon vi
sam dalykui.

Beje, šiame mieste didelė 
progresyviu lietuvių daugu
ma skaito dienraštį Vilnį.

I]^L
Šeštadienį vykau į Scot- 

villi, aplink kurį gyvena ne
mažai lietuvių farmerių.

Pradėjo sniguliuoti. Ma
niau sau: kad tik nepriver
stų perdaug sniego far- 
mose, — sugadytų visą da
lyką.

Sėdėjusi greta manęs au
tobuse jauna mergina, pra
dėjo šnekinti. Ji vyko iš

Taft-Hartley Įstatymui uždraudus Amerikos Muzikantu Federacijai imti nuo rekordų 
kompanijų honoraro už parduodamus rekordus, unija bus priversta numažinti skai
čių veltui duodamų koncertų. Nuo kovo 1-mos, 1946 metų, unijos pinigais apmo
kami muzikantai teikė programas paliegu siems veteranams ir šiaip ligoniams, naš
laičiams ir bile kam, kas prašė. Tai buvo dalis jų programos patarnauti visuomenei 
ir parūpinti nariams darbo. Paveiksle matoma dalis publikos ir muzikantai AFM 

Lokalo 29-to nariai pildant programą susirinkusiems j Scott Field.

Lansingo į Muskegoną, ku
rio netoli jos tėvai turi far- 
mą.

Mergina mokosi Lansin- 
go kolegijoje, kuriai netoli
moje ateityje, sakoma, teks 
būti universitetu.

Pasiūliau jai cigaretę;
— Dėkui, nerūkau, — 

mandagiai atsakė.
— Gerai darot!
— Bijau įprasti.
— Aa!...
— 'Pas mus, bendrabuty j, 

dauguma merginų rūko ir 
geria. Apgailėtinas daly
kas, — atsidūsėjusi kalbėjo 
ji, — kaip jaunimas kryps
ta į neigiamą pusę. Nėra to 
vakaro, kurį nematytum 
girtų studentų, — gi šešta
dieniais ir sekmadieniais — 
koktu ir sakyti...

Kokios profesijos mano 
sankeleivė sieksis, — ji pa
ti dar nežino. Jai patinka 
tokia profesija, kurią prak
tikuodamas asmuo nuolat 
susidurtų su žmonėmis; jai 
patinka visuomeniniai mok
slai. Jos sesutė ištekėjusi už 
kažin kokio misijonieriaus 
ir pati mokosi (kažin kur 
arti New Yorko) tos profe
sijos.

— Patiktų man važinėti,
— važinėti po mūsų kraštą 
ir pasaulį, — ji aiškina.

Tai daugumo jaunų žmo
nių troškimai, galvojau sau. 
Bet kai tenka važinėti, rū
pintis, išgaruoja tas noras!

Įdomu, kad mano sanke- 
leivės tėvai, palvginti, ne
turtingi farmeriai, teturį 
tik 60 akru žemės. Šeimoje 
9 mergaitės ir vienas ber
niukas. Ir, anot jos pasako
jimo, visus tėvai pasirįžę iš
mokslinti.

— Kaip gi viskas Muske- 
gone?

— Gerai, — atsako ji. — 
Blogumas tik tame, kad 
praėjusiais metais čia vos 
neiškilo rasinės riaušės.

— Šitaip!
— Buvo įbauginti visi 

žmonės. Žinot, čia dabar 
gyvena nemažai negrų.

— Kaip tamsta į tai žiū
rit?

— Mano nuomone, nėra 
baisesnio siaubo, kaip rasi
nės riaušės, kai žmonės vie
ni kitus puola, skerdžia tik 
dėl to, kad jie ne tos pačios 
spalvos... Mes turime iš
mokti toleruoti negrus, os jie
— toleruos mus. Kitaip — 
nelaimė bus visiems...

Daug tiesos ši kolegijos 
studentė pasakė.

IV.
Autobusas smigo tolyn į 

šiaurę. Jau temo. Langai 
buvo tirštai apkrauti šla
pia sniego velėna.

— Kas bus? — galvojau. 

— Kaip aš tokiame ore su
sirasiu man reikiamus far
merius?...

. Sniegas tarytum tyčia 
pasimojo sutrukdyti mano 
planus: pamatyti farmerių 
gyvenimą, pasivaikščioti, 
pasižvalginėti po tuos plo
tus, kuriuose gyvena nema
žas skaičius mūsų brolių.

Pasiekėme Ludingtono 
miestelį, vieną iš didesniųjų 
šitoje apylinkėje. Stotyje 
turėsiu keisti autobusą. Be
žengiant į stotį, išgirdau:

— Sveikas,*drauge Miza- 
ra!....

• I

Atsigrįžau. Tai buvo For
tūnatas Žukas, senas dar
buotojas. Jis neperseniai 
farmeriavo, bet savo žemes 
ūkį pardavė ir šiuo metu 
gyvena Ludingtone. Žukas, 
nujausdamas, kad aš šiuo 
laiku turėčiau atvykti, pri
buvo savo automobiliu sto- 
tin mane sutikti.

Abu Žukai linksmus ir 
draugiški žmonės ir ramiai 
gyvena naujame jaukiame 
namelyj, kurį įsigijo prieš 
tūlą laiką. Pačiame Luding
tono miestelyje lietuvių nė
ra daug. Iš inteligentijos— 
tik vienas gydytojas dr. 
Paukštis, kuris, sakoma, 
daro plačią' praktiką.

Užkandę pas Žukus, visi 
trys vykome į farmerių po
būvėlį, ruoštą pas Wilimą 
Stakėną, gyvenantį arti 20 
mylių nuo Ludingtono į 
šiaurę.

Lengva pasakyti “va
žiuoti”, bet kaip? Jau buvo 
tamsu, gi sniegas tebekrito
— tirštas,'smulkiai gamtos 
girnų sumaltas sniegas, — 
pirmas toks šiemet.

Siautėjo šiaurys vėjas, 
maišydamas dangų šu že
me.

Tokiame gamtos “pravo- 
juje” važiuoti naktį nėra 
lengva. Sutikęs kitą auto
mobilį, vairuotojas suka de
šinėn ir, nematant kelio, 
lengvai nuo cemento nusly
sta, o tuomet jau ir bėda: 
gali apsiversti ir bala žino, 
kokios pasekmės iš to gali 
išeiti.

Iš šiaurės grįžo nemažai 
automobilių, — vis tai iš 
stįrnų medžioklės. Tuo lai
ku per pusę mėnesio vals
tijos vyriausybė leido žmo
nėms šaudyti stirnas; dau
gelis buvo išvykę į miškus 
laimikio ieškoti. Juos , už
griuvo pūga, bet namo jie 
turi grįžti.

Laimingai pasiekėm Wm. 
Stakėno sodybą, esančią ant 

‘gražios kalvelės paliai patį 
valstijinį vieškelį.

Čia pat tuojau viens nuo 
kito nepertoli gyvena trys 
broliai Stakėnai,^- visi trys 
paskyrium sau farmeriau-

ja: Wilimhs, Reimundas ir 
Longinas^

Visi trys malonūs, drau
giški vyrai ir progresyvūs.

Buvo manyta, jog į po
būvį, be mūs, niekas neat
vyks, tačiau suvažiavo bū
relis drąsesnių farmerių, 
vyrų su žmonomis.

Man be gąlo įdomu buvo 
susitikti šiuos lietuvius far- 
merius, iš kurių tik du pir
miau buvau sutikęs: Žuką 
ir Stasį Klaustauską.

— Tiek daug aš esu apie 
skatviliečius farmerius gir
dėjęs, bet niekad nebuvau 
čia kojos įkėlęs, —aiškinau 
jiems.

— Dabar turėtumėt gerai 
apsidairyt, — jie atsako,— 
na, ir kada nors atvykti pas 
mus ir apsigyventi.

Kaipo taisyklė, farmeriai 
linksmesni, ūpingesni, negu 
miesto darbininkai. Kai su 
jais kalbiesi, atrodo, tary
tum jų nekamuoja joki rū
pesčiai, nors tikrai žinai, 
kad kiekvienas turi.

Jie nori išgirsti, ką aš 
turiu pasakyti: kaip' daly
kai stovi mūsų judėjime, 
kaip New Yorke, bet man 
svarbu klausytis jų pokal
bių. x

— Pirmiau jūs pasakyki
te man apie save, tuomet aš 
jums — apie mus, — pasiū
liau.

Jie sutiko.
— Apie kiek, ‘tamstos 

manote, šitoje srityje gyve
na lietuvių farmerių? — 
klausiau jų.

Jie man.aiškina. Vienas 
sako, jog gyvena 600, kitas 
—500. Priėjome tokios ben
dros išvados: tarp 500-600 
šeimų, paskyrų lietuviškų 
farmų trijose apskrityse: 
Mason, Lake ir Oceana.

— Ar lietuvių farmerių 
skaičius auga ar mažėja?

Jie atsako: šiuo metu 
stovi vietoje, nei auga mei 
mažėja. Šeni farmeriai re
tai kuris savo farmas par
duoda, o naujų mažai teat
vyksta.

— Kokios rūšies farmos? 
Kuo jūs daugiausiai verčia- 
tės?

Lietuvių farmos dau
giausiai karvinės - pieninės. 
Bet yra ir vaisinių: kai kur 
rasi uoginių, obuolinių, bet 
jų labai mažai. Lietuvis ge
riau pažįsta karvelę negu 
bentv kurį kitą gyvulėlį. Jis 
ją myli, jis ją augina ir jos 
baltuoju aukseliu verčiasi.

(Daugiau bus)

Washington. — Prekybos 
sekretorius ^Harrimanas pa
skelbė, jog valdžia viso jau 
95 nuošimčiais aprėžė plie
no dirbinių pardavinėjimus 
užsieniams.

Rašo Jonas Šimkus
Laisve alsuojančia žuvėd

ra pasiekė Lietuvą 1917 me
tais žinia apie proletarinę 
Rusijos revoliuciją. Jos ge
nijų Lenino ir Stalino min
tys prasilaužė j vokiškųjų 
okupantų pavergtą Lietu
vą. Ir pasaulinio istorinio 
įvykio — Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos ži
nia viesulą pakėlė lietuvių 
tautą. Gimė didžios laisvės 
viltis gyventi be carų ir kei- 
zerių, be dvarininkų ir fab
rikantų. Lietuvių tauta ne
delsė nė vienos dienos. Į ru
sų liaudies didįjį laimėjimą 
ji pasisuko visu savo ūgiu, 
ji griebėsi ginklo ir ėmė 
triuškinti vokiškuosius oku
pantus bei jų ištikimus gin
klanešius— lietuviškus bur
žuazinius nacio nalistus, 
Smetonos, Voldemaro ir 
Plechavičiaus organizuotas 
dvarininkų ir buožių sūne
lių gaujas. Kaip praeities 
šmėklos traukėsi iš lietuvių 
liaudies kelio Liudendorfo 
ir Hindenburgo sukurti vo
kiški kolonizatoriai ir Sme
tonos užsiprašyti Lietuvai 
karaliauti vokiškieji kuni
gaikščiai. Lietuva tapo lais
va ir tarybinė, savo laisvės 
chartiją gaudama iš didžio
jo Lenino rankų.

Bet tarptautinė reakcija, 
pirmon galvon anglų ir 
prancūz. imperialistai karšt
ligiškai metėsi organizuoti 
kovą su tais, l$as nuvertė 
carizmą ir eksplotacijos 
jungą. Ir tų pačių vokiškų 
smauglių, su kuriais dar va
kar buvo kovojama, ranko
mis angliški ir pracūziški 
įmperialistai pasmaugė vos 
pradedančią gyventi Taryb. 
'Socialistinę Lietuvos res
publiką. Žemaitijoje ir 
Aukštaitijoje papliupo lie
tuvių sūnų ir dukterų krau
jas. Tarptautinės reakcijos 
samdiniai, lietuvių tautos 
budeliai, Plechavičius ir 
Griliūnas - Glovackis su sa
vo juodašimčių gaujomis iš
žudė tūkstančius geriausių 
Lietuvos darbo žmonių. Lie
tuvių proletariato pirmojo 
dainiaus Juliaus Janonio 
pranašautas soči alistinis 
Naujas Rytas Lietuvoje bu
vo paverstas į reakcingiau- 
sios buržuazijos naktį.

Bet Spalio revoliucijos 
aušros skaidrieji spinduliai 
niekuomet • nebepasitraukė 
iš Lietuvos. Tie spinduliai 
buvo —'Lietuvos komunistų 
partija, šmeižtai, persekio
jimai, kalėjimai, žudynės 
nėr dvidešimt dvejus bur
žuazinės Lietuvos viešpata
vimo metus negalėjo pri
versti Lietuvos komunistus 
paleisti iš savo rankų Di
džiosios Spalio revoliucijos 
vėliavos. Iš gilaus pogrin
džio į Lietuvos liaudį plau
kė teisingas bolševikiškas 
žodis. Jis nuplėšdinėjo kau
kes buržuaziniams Lietu
vos satrapams, ž jie kalbėjo 
teisybę apie Tarybų Sąjun
gos milžiniškuosius ūkio ir 
kultūros laimėjimus. Daug 
kartų buržuazijos agentai 
džiaugėsi sutriuškinę Lietu
vos Komunistų pogrindžio 
spaustuvę “Spartaką”, bet 
jis kaip legendarinis fenik
sas iš naujo atgimdavo iš 
pelenų. Buržuazijos bude
liai nužudė keturis komu- 
narus su Karoliu Požėla 
priešakyje, bet’ į jų vietą 
stojo naujos revoliucionie
rių falangos, vadovaujamos 
Antano Sniečkaus. v

Pagaliau išmušė lemiama 
lietuvių liaudžiai valanda.

Hitlerininkai u ž s imojo 
pagrobti Lietuvą, o Lietu
vos valdančioji klika, vado-

vaujama tokių pardavikų, 
kaip fašistas Smetona, at-, 
virai metėsi j Hitlerio glė
bį. Hitlerio agentas ir 
Smetonos tarnas pulkinin
kas Škirpa jau buvo paruo
šęs planą, kaip į Lietuvą į- 
leisti hitlerinę šunaują.

Bet šitas fašistų bandy
mas pravirto. 1940 metų 
birželio mėnesį Lietuvos 
liaudis nuvertė fašistinį 
diktatorių Smetoną ir jo 
pardavikišką kliką. Pats 
Smetona drebėdamas dėl 
pakilusios Lietuvos liaudies 
keršto, pasprūdo pas savo 
patroną Hitlerį.

Lietuvai vėl nušvito Nau- . 
jas Rytas. Kaip Baltijos 
gelmių, gintaro lašelis su
tvisko Lietuva visomis so
cialistinės v a i v ,o rykštės 
spalvomis. Tauta išsitiesė 
visu ūgiu, pavergimo . ir 
eksplo tari jos jungą nu
trenkusi. Per aštuonetą ta
rybinio gyvenimo mėnesių 
Lietuva padarė milžino šuo
lį pirmyn, į socializmą. Di
džiosios rusų tautos ir kitų 
tarybinių tautų padedama, 
Lietuvos liaudis • atsistojo 
ant savo kojų, ėmė vado
vautis savo protu. Įžengusi 
į tarybinių respublikų šei
mą lygiateisiu nariu, Lietu
vos Tarybų Socialistinė Re
spublika nustojo būti žais
lu užsienio imperialistų 
rankose, laimėjo dviejų šim
tų milijonų tarybinės liau
dies meilę, paramą ir pagal-

Nuo to laiko praėjo tik 
septyneri metai. Tai buvo 
didžių sukrėtimų ir pergy
venimų, didžių kovų, ir sun
kumų, bet taip pat didžių 
pergalių ir laimėjimų me
tai.

Milžiniškus moralinius ir 
materialinius n u o s t olius 
padarė vokiškieji fašistai ir 
jų lietuviškieji pakalikai 
lietuviu tautai.£ • • •Daugiau kaip pusė milijo
no tarybinių žmonių fašis- 
t ų buvo nušluota nuo lietu
viškos žemės, išžudyta ir 
išgabenta į vokiškąją ver
giją. Lietuvoje nėra to mie
sto ir miestelio, kurio pa
kraštyje petūnotų fašistų 
nužudytų nekaltų tarybinių 
žmonių masiniai kapai. Bet 
karas ir vokiškoji okupaci
ja parodė, kad lietuvių tau
ta nenusilenkia uzurpato- k 
riams ir pavergėjams, su

ra tos laisvės verta.
Iš karo pradžioje pasi

traukusių į Tarybų Sąjun
gos gilumą Lietuvos žmo
nių susiorganizavęs Tary
binės Armijos lietuviškasis 
junginys su didžiu narsumu 
ir didvyriškumu kovojo' 
fronte prieš vokiškuosius 
grobikus ir kaudamasis iš 
Oriolo laukų išėjo į Balti
jos pakrantę, į Klaipėdą.

Nuo įžymiųjų Griunvaldo 
laikų pirmą kartą lietuvių 
tauta sugebėjo suduoti tokį 
skaudų smūgį amžiniesiems 
lietuvių tautos priešams — 
vokiškiesiems grobikam at
virame kovos lauke. Juk tik 
šis faktas yra milžiniškos 
auklėjančios' reikšmės lietu
vių tautai. Ir visų pirma jis 
parodo, kad lietuvių tauta 
yra galinga ir nenugaliiųa, 
jeigu ji broliškųjų tarybi
nių tautų šeimoje, jeigu jos 
geriausiu draugu ir užtarė
ju yra didžioji rusų tauta.

Tūkstančiai lietuvių liau
dies sūnų ir dukrų stojo į 
šauniųjų tarybinių partiza
nų gretas. Pradedant sep
tyniasdešimt metų senukais 
ir baigiant vaikais, lietuvių

(Tąsa 4-me pusi.)
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PASKUTINIS CARAS
-10-4-47— * (Istorine Apysaka) ★ 49—■

Justas Paleckis

Lietuvos Kelias

(Tąsa)
Tada atkaklųjį archiriejų pa

keitė kitu, Inokentiju, kuris buvo sukal
bamesnis ir paliudijo kaip reikalinga jo 
viršininkam. Buvo renkami padavimai 
ir pasakojimai apie vienuolio Serafimo 
gyvenimą ir jo stebuklus. Labai uolus 
šiuo atžvilgiu buvo vidaus reikalų minis
ter is Plėvė, kurio pavedamas policijos 
departamentas surinko daug padavimų 
ir Serafimo pranašavimų, surado luošų, 
kurie esą išsigydę pasimeldę prie Sera
fimo kapo ir moterų, kurios tapo vaisin
gos, išsimaudžiusios “stebuklingajam” 
Serafimo tvenkiny. Kiekviena proga 
apie Serafimo stebuklus pasakojo carui 
ir carienei abi juodkalnietės JMilica ir 
Anastazija.'Caro rūmų ministerijos kan
celiarijos viršininkas, Mosolovas pasako
jo carui apie savo tetą, kuri pati buvč 
mačiusi Serafimą ir nuvežusi į Sarovą 
dailininką vienuolio paveikslui nupiešti. 
Kunigaikštis Putiatinas piešė uždangą 
Serafimo palaikam. Išėjęs į dvasiškius 
buvęs karininkas archieriejus Serafimas 
ruošėsi į Petrapilio metropolitus, nes-jis 
žinojo apie įtakinguos sluoksniuos plati
namą vienuolio Serafimo pranašavimą, 
kad Rusijoj ramybė ir tvarka įsigalė
sianti tik tada, kai Petrapilio metropoli
tas vadinsis Serafimu. Visi suprato, kad 
per Serafimą daugelis galės padaryti 
puikią karjerą.

Tiesa, buvo ir atvirų žmonių, kurie 
matę kokia čia daroma komedija. Kai 
kas bandė ir carui pareikšti abejonių. 
Bet Mikalojus griežtai, atsakė:

— Dėl vienuolio Serafimo šventumo' ir 
jo stebuklų negali būti jokių abejonių. 
Aš tuo esu giliai įsitikinęs ir niekada 
niekas man to įsitikinimo nesugriaus. 
Be to, aš turiu visiškai neginčijamų įro
dymų.

Kai 1903 m. liepos mėnesį Saro ve įvy
ko didžiausios Serafimo kanonizacijos 
iškilmės, į jas suplaukė ne tik Petrapilio 
ir Maskvos, bet ir įvairių gubernijų val
dininkija, tikėdamasi, kad' ir jai netyčia 
pateks koks trupinėlis iš gardaus karje
ros pyrago. Kadangi caras į tas iškilmes 
žiūrėjo kaip į “susiartinimą su liau
dim,” kaip į pravoslavų tikybos, caro 
vienvaldybės ir liaudies vienybės pasi
reiškimą, čia buvo ir daug rusų liaudies. 
Toji liaudis buvo rūpestingai parinkta, 
gražiai apsirengę jauni vyrai ir mar
gais liaudies drabužiais pasipuošusios 
merginos sudarė lyg kokios gerai sure
žisuotos operos vaizdą. Žmonių minios 
sveikino carą su cariene, kurie buvo at
vykę su keliolika savo giminaičių ir dau
gybe aukštų palydovų. Caras priiminėjo 
“liaudies dovanas”: kiaušinių ąsočius, 
margai išsiūtus rankšluosčius, duoną su 
druska ir k. Kalbėjosi caros h' su barz
dočiais valsčių viršaičiais, su karų vete
ranais, Jurgio kryžiaus kavalieriais, 
klausinėjo juos apie jų buitį, apie derlių, 
apie buvusių karų kautynes. To§, kelias 
dienas užsitęsusios, iškilmės Sarove buvo 
Plėvės triumfas, nes tada caro pasitikė
jimas Plėvė ir jo politika buvo pasiekęs 
aukščiausio laipsnio.

Iškilmių centras buvo Serafimo pas
kelbimo šventuoju apeigos. Tos dienos 
vakarą įvyko didelės caro vaišės, kurio
se dalyvavo visi žymiausieji iškilmių 
dalyviai pasauliečiai ir dvasiškiai. ..Prie 
stalo carienės Aleksandros veidas staiga 
pradėjo kaisti, pasirodė rausvos dėmės, 
liudijusios apie susijaudinimą. Jos krū
tinė kilojosi, akyse sublizgo nerimo ugne
lę. Apie pusiaunaktį ji skubiai atsikėlė 
ir išėjo į lauką. Čia jos jau laukė keli 
seni popai ir ištikimos rūmų ponios; ku
rios nuvedė carienę prie šventojo tven
kinio netoli Serafimo kapo. Aleksandra 
pirma atsiklaupė prie Serafimo kapo ir 
karštai meldėsi, prašydama naujojo 
šventojo užtarimo, kad Dievas duobtų jai 
sūnų. Popai pasiliko toliau melstis prie 
kapo, o carienė su poniom nuėjo prie 
tvenkinio ir išsimaudė jame. , •

Bet, nežiūrint ir didžiausio pasitikėji
mo Serafimo stebuklais, neatsisakyta ieš
koti Jr kitų jėgų pagalbos. Rūmų “stebu- 
kladarkiį” Mitiai pasišalinus, jo vietą 
netrukus uįėmė panašaus plauko pus
protė kaimiefreQilykne Darją^-Osipova. 
Ją caro šeimaiTekei«end^vo generolas 
Al. Orlovas — “carienės generolas,” 
kaip jį vadindavo. Tai buvo tas pats gra
žuolis karininkas Orlovas, kuris vienas

neparodė paniekos Aleksandrai, kada ji 
atsidūrė “išbrokytos sužadėtinės” vaid
menų. Dabar Orlovas buvo ciesorienės 
Aleksandros vardo ulonų pulko vadas ir 
artimas caro šeimai žmogus. Tarp Orlo
vo, Aleksandros ir jos draugės A. Viru- 
bovos buvo kažkoks “mistiškas ryšys.” 
Bet gen. Orlovas sugebėjo būti labai ar
timas ir carui Mikalojui. Caras net pra
šęs gen. Orlovą gyventi netoli caro rezi
dencijos, kad jį galėtų pakviesti laisvom 

* valandom. Carienė ‘ aiškiai globojo tą 
aukštą, gražų ir išlavintą generolą, pa
dėdama jam iškilti. Carienės pataria
mas, caras gen. Orlovą revoliucijos me
tu buvo paskyręs vadovauti baudžiama
jai ekspedicijai Baltijoj. Čia tas gražuo
lis pasirodė nepaprastai žiaurus korikas 
ir nepermaldaujamas šaudytojas. Net 
griežtąsis general-gubernatorius Sologu- 
bas išsigando ir prašė atšaukti Orlovą, 
neleidžiant jam su savo baudžiamąja 
ekspedicija atvykti į Rygą.

Orlovo atgabentoji iš kaimo senė gir
tuoklė Dar j a Osipova savo apylinkėj, 
kaip ir Mitia, pagarsėjo kaip “prana
šautoja” ir “kerėtoja.” Jai užeidavo 
įsiutimo priepuoliai ir tada ji pradėda
vo keiktis ir šūkauti, bet jos šūkavimai 
buvo laikomi reikmingais ir kaimo žmo
nės tikėjo,: kad jie neša kažkokią “palai
mą.” Dar ja Osipova mokėjusi užkalbėti 
nuo' blogos- akies, prakeikti ir sužavėti 
savo priešus, ji gydydavo kaimo moteris 
nuo įvairių ligų, ypač nuo nevaisingumo 
ir nuo vaikų “nesilaikymo.” Kaimiečiai 
tą tipingą kaimo idiotę ir gerbė ir jos bi
jojo, laikydami ją pusiau šventąja, pu
siau ragana.

Toji generolo Orlovo “pranašė” buvo 
laimingesnė už visus kitus savo pirmta
kus: kaip tik jai tebesant arti caro rū
mų, carienė Aleksandra pagimdė sūnų. 
Tiesa, čia nuomonės skyrėsi. Vieni tiki
no, kad daugiau padėję Serafimo stebu
klai, o kiti gynė Dar jos Osipovos gabu
mus.

Bet kilo dar ir trečioji nuomonė, kuri 
buvo patylom, bet gana plačiai paskleis
ta. Būtent, kad nei Serafimas, nei Darja 
čia tiek nepagelbėję, kiek pats gražusis 
“carienės generolas” Orlovas. Kai ne tik 
rūmų aplinkuma, bet ir užsienio spauda 
ėmė kalbėti apie naujai gimusio sosto 
įpėdinio Aleksiejaus didelį panašumą su 
Orlovu, tuoj Orlovui buvo patarta išva
žiuoti iš Rusijos. Pakeliui į Egiptą Or
lovas staigiai numirė. Toji paslaptingoji 
mirtis dar labiau sustiprino gandus. 
Vieni tikėjo, kad gen. Orlovas miręs nuo 
džiovos, bet kiti šaltiniai tikina, kad jis 
nusinuodijęs, o gal net buvęs nunuody
tas. Mistiškasis ryšis tarp Orlovo, Alek
sandros ir Virubovos, staigioji Orlovo 
mirtis ir visi tie gandai lieka kaip viena 
paskutiniojo caro rūfnų paslapčių. Tai 
tokios pat rūšies paslaptis, kaip daugelio 
istorikų įtikinėjimas, kad caras Povilas 
buvęs carienės Kotrynos ir kamergerio 
Saltikovo, o ne Petro III sūnus.

Apie tas kalbas girdėjo ir caras su ca
riene. Pasipiktinę jie sakydavo:

— Mes tai puikiai žinom, kad vos tik 
su kuo nors arčiau susidraugaujam, kas 
nors mums tuo ar kitu patiko, tuoj tą 
žmogų pradeda šmeižti ir apkalbėti.

Tačiau Orlovas ir po jo mirties neiš- 
gaišo iš carienės'atminties. Jo kūną atve
žė palaidoti į Rusiją. Ir carienė Aleksan
dra su Virubova ne kartą lankų jo kapą 
/ir puošia jį gėlėm. Ji tai daro ir beveik 
dešimčiai metų nuo Orlovo mirties pra
ėjus. ♦

Sūnui gimus, caras Mikalojus liepė 
savo kabinete pakabinti Serafimo Saro- 
viečio paveikslą. Iš visų savo pirmtakų 
Rusijos carų Mikalojus labiausiai mėgo 
Aleksiejų, garsiojo caro Petro tėvą. Tas 
caras Mikalojui atrodė pats tautiškiaų- 
sias, rusiškiausias. Todėl, j is ir pasirin
ko sūnui Aleksiejaus vardą. Tarp malo
nės aktų, kurie buvo išleisti caro sūnaus 
gimimui pažymėti, didžiausio, dėmesio 
sukėlė kūno bausmės panaikinimas. Bū
tent, išleistas įsakymas, kuriuo uždrau
džiama už bausmę plakti žmones rykš
tėm. Žinoma, toji malonė neatėjo geruo
ju iš viršaus: ji jau buvo revoliucinių 
žygiif iškovota. Jei ne eilė neramumų^ 
jei ne demonstracijoj ir bomba į PJevę, 
vargiai ar būtų atėję į galvą caro pata
rėjam apie tokią “malonę” pagalvoti.

(Bus daugiau) ,

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
liaudies geriausi1 atstovai 
triuškino vokiškuosius gro
bikus pačioje okupuotos 
Lietuvos teritorijoje, daužė 
jų kariuomenės ir ginklų 
transportus, svilino vokiškų 
kolonistų g y v a 11 izdžius. 
Amžiais minės Lietuva savo 
narsią dukrą Marytę Melni- 
kaitę, kuri mūsų laikais pa
kartojo legendarinės Graži
nos žygdarbius. Ginant lie
tuvių liaudies laisvę nuo fa
šistinių grobikų tūkstančiai 
vardų aukso raidėmis įra
šyti į Tarybų Lietuvos isto
riją.

1945 metų gegužės pra
džia. Pasibaigė tarybinių 
tautų kova prieš vokiškąjį 
fašistinį slibiną. Dar nema
tyta pasaulio istorijoje per
galės šviesa nublieskė Ta
rybų šalies šlovės vainiką. 
Lietuva atsikvėpė laisvai 
pilna krūtine. Žydriojo Ne
muno ir gintarinio Baltijos 
pajūrio kraštas griebėsi at
statyti tai, kas buvo su
griauta.

Nuo to laiko praėjo tik 
pustrečių metų, bet Lietu
vos nebepažinsi, 1945-tais 
metais ją matęs, šimtai ty
lėjusių ir sunaikintų fab
rikų atsistatė, atgijo ir die
na iš dienos duoda vis dau
giau produkcijos. Tūkstan
čiai stachanoviečių sugebė
jo išpildyti ir žymiai viršy
ti antrųjų penkmečio metų 
gamybinę programą. Devy
nios dešimtys tūkstančių 
kumečių ir bernų, vergavu
sių dvarininkams ir buo
žėms, tapo patys savo ūkių 
šeimininkais. Šimtai tūks
tančių darbo valstiečių ne
gaili darbo ir prakaito, kad 
išaugintų ‘gausų derlių sa
vo žemėje. Smėlėta Vilniaus 
krašto žemė, buržuaziniais 
laikais davusi penktą-šeštą 
grūdą, tarybinės agrotech- i vengimą, nupirko gražų yaini- 
nikos, tarybinių žemės ūkio ką ir kvietė publiką atsisvei-
mašinų pagalbos dėka ir pa
čių darbo valstiečių pasi
šventimu šiemet išaugino 
šimtapūdžius derlius. Kur 
anksčiau Lietuvos dirvomis 
vėžio žingsniu knisosi ark
las ir ritosi skurdžios akė
čios, ten dabar raiko ir pur
to dirvožemį .daugiavagiai 
plūgai ir kultivatoriai.

Žiūrint į vakarykštį będ- 
nioką, ■ tapusį žemės šeimi
ninku, į galingas mašiftas, 
padedančias darbo valstie
čiams priversti žemė būti 
duosnesne tarybiniam žmo
gui, matai milžinišku pasi
keitimą, kuris įvyko Lietu
vai išsivadavus iš smetoni
nės klikos.

Lietuvos kultūra metas iš 
meto žengia į naujus savo 
laimėjimus. Tos mokyklos, 
kurios buvo smetoninėje 
Lietuvoje, palyginus su ta
rybinėmis mokyklomis, yra 
tik žiupsnys su pilna rieš
kute, kuri šiuo metu duos- 
niai teikia Lietuvos jaunuo
menei tarybinio mokslo ir 
kultūros šviesą. Ne dvarpo
nių, fabrikantų ir buožių 
sūneliai, o darbo liaudies 
vaikai semiasi mokslo, ži
nias. Į rašytojų, dailininkų 
ir kompozitorių gretas me
tai iš metų ateina nauji bū
riai jaunų gabių • žmonių, 
kurie sugeba tarti naują 
žodį, vaizduoti naujų realy* 
bių —- tarybinio gyvenimo 
tiesą. Mergaitė, kuri smeto
ninėje Lietuvoje būtų turė-i 
jusi tarnauti buožei pieme
ne, šiandien skambina for- 
tepionu, o ryt taps mūsų ta
rybinės muzikos pąžiba.

Tarybų santvarkos sukur
ta Lietuvos TSR Mokslų 
Akademija dirba didelį 
mokslinį darbą, tirdama sa- 
,vo krašto turtus, savo isto
riją, kultūrą, ugdydama sa

vo lietuvišką kalbą, padėda
ma mūsų pramonei ir že
mės ūkiui pasiekti greičiau 
didesnių laimėjimų.

Nebe smutkelių ir liūdnų 
dainų, ne nevilties ir mer
dėjimo dabar Lietuvą. Lie
tuva nušviesta Didžiojo

IŠ URUGVAJAUS
MIRĖ JONAS GAIŽUTIS
Urugvajaus lietuvių darbi

ninkiškoji kolonija spalio 26 
d. neteko'savo’tautiečio drg. 
Jono Gaižučio, vieno iš pir
mųjų pažangiosios organiza
cijos tvėrėjų ir veikėjų. At
vykęs į Urugvajų 1930 m. sau
sio! mėn. pradžioje drg. J. 
Gaižutis tuoj stojo į demo
kratinių lietuvių veiklą, uoliai 
darbuodamasis vaidybos sri
tyje, darbininkiškos spaudos 
platinime ir kituose darbo 
žmonių sąjūdžiuose. Turėda
mas klasinį supratimą, Gaižu
tis savo aistringuosius polė
kius iškovoti geresnį ir švie
sesnį rytojų panaudojo ištiki
mai dirbdamas garbingosios 
Urugvajaus Komunistų parti
jos eilėse; su pasididžiavimu 
jis iki mirties nešiojo Kom
partijos nario knygutę ir troš
ko grįžti Tėvynėn ir jai ati
duoti visas savo jėgas. Per 
kelis atvejus buvo Liaudies 
Teatro valdybos nariu. '
• Nežiūrint jo tvirto fizinio 
sudėjimo, atsirado skaudulys. 
Reikėjo operuotis. Po opera
cijos atrodė, kad sveikata su- 
sinormuos. Tačiau atkrito, ir 
atkritimas buvo fatališkas. Jo
kia gydytojų pagalba nebe
pajėgė jį apginti nuo mirties 
ir drg. Gaižutis spalio 26 am
žinai išsiskyrė iš gyvijų tarpo.

žinia apie Gaižučio mirtį 
skaudžiai palietė jo draugus ir 
pažįstamus, kurių jis gyvas 
būdamas daugybę turėjo. Tą 
valandą buvo prasidėjęs pa
rengimas ULC Cefros sk. klu
be. Valdyba, pagerbdama 
mirusįjį draugą, paleido pa- 

kinti šu Gaižučio palaikais, 
pašarvotais jo gyventame bu
te.

Rytojaus dieną didžiulė mi
nia žmonių palydėjo velionį 
paskutinėje kelionėje. Palai
dotas Cėrros kapinėse.

J. Gaižutis 
veno nevedęs 
timų giminių. 
Baltarusijoje, 
1900 metų sausio 19 d. 1 Iš 
Lietuvos, Šiaulių apskrities, iš
vyko žemdirbiu. Veik visą 
laiką gyveno Cerroje ir dirbo 
mėsos fabrike bei prie staty
bos darbų.

Urugvajaus pažangieji lietu
viai ilgai ilgai minės draugo 
Jono Gaižučio vardą!

Urugvajuje gy- 
ir neturėjo ar-

Buvo gimęs
Boriskovičifcose,

Šhirpi Tragedija
Tokiu savo baisiu tragizmu 

įvykio Urugvajaus lietuvių ko
lonija seniai negirdėjo. *Jis 
skiriasi nuo kitų tuo, kad ne
galima kaltinti jo protagonis
tų ir tuo, kad savo žiauria 
forma šiurpiai sukrėtė kiek
vieną žmogų, nepratusį gir
dėti bei matyti tokias scenas.

Spalio 28 dienos rytą,, kaip 
bomba sprogo žinia apie Kirs
tukų bute įvykusią tragediją: 
nustojęs proto lygsvaros Jonjąs 
Kirstukas skustuvu papiovė 
savo žmoną Adelę Tupčiaus- 
kaitę-Kirstukienę ir tuo pačiu 
skustuvu bandė save nusižu
dyti !

Iš buto, kuriame gyveno 
Kirstukai, apie 8 vai. ryto kai
mynai pastebėjo veržiantis dū
mus. Iškvietė ugniagesius ir 
apie tai, skubiai pranešė Ade
lės broliui Vincui Tupčiauskui. 
Išlaužus duris,, buvo nustelbti 
baisaus vaizdo: ♦ ant grindų, 
kraujo klane gulėjo du kūnai, 
Adelės galva buvo veik nu
pjauta, o Jonas, taipgi su su
pjaustyta gerkle, buvo bepra
dedą degti. 1 ■ ' ■

žmogžudystė ir savižudystė, 
spėjama, įvyko maždaug taip : 
Jonas Kirstukas, jau bus keli 
metais pradėjo rodyti psichi- 

Spalio šviesos, Stalino Kon
stitucijos gaivinančios sau
lės glamonėjama, visur ir 
visuomet eidama drauge su 
visomis tarybinėmis tauto
mis, džiūgaudama sutinka. 
Spalio revoliucijos trisde
šimtmetį ir nusibrėžtu ke
liu užtikrintai eina į laimę.*

Vilnius.
1947 m. spalio mėn.

nio pairimo žymes, tačiau jo 
tykus būdas ir savo laiku įgy-. 
tas intelektualinis prasilavini- 
mas, neprivedė prie didesnės 
nervų krizės. Kiek pablogė
jus, žmonos ir artimųjų rū
pesčiu, buvo internuotas psi
chiatrinėje ligoninėje Vilarde- 
bo, kurią apleido visai nor
malus ir tęsė savo barzdasku
čio darbą. Bet neilgai. Ne
lemtoji liga ■ pradėjo įsisvy
ruoti jr Kirstukas pradėjo įsi
vaizduoti persekiojimo mani
ją: šeimoje ėmė kilti menki 
nesusipratimai, kurie, tačiau, 
nerodė daeisią ligi kraštutinu
mo. Buvo vėl nuvežtas į mi
nėtąją ligoninę, bet ir vėl gy
dytojai jį paleido kaip nepa
vojingą.

j
Paskutiniomis dienomis da

lykai pablogėjo. Liga apsi
reiškė jau aukštesniame laips
nyje. Ir spalio 28 pasirodė 
to viso rezultatai. Nežinia, 
kaip ši kruvina tragedija pra
sidėjo, nes nėra liudininkų. 
Nustatyta tiktai, kad Kirstu
kas su plaktuko smūgiais ap
svaigino savo moterį, o vėliau 
pavartojo skustuvą. Tai at
likęs, paliejo ant lovos ir grin
dų degamąjį skystį, uždegė 
ir pats save mėgino nusižudyti. 
Rašant šiuos žodžius, Kirstu
kas Maciel ligoninėje dar ro
do gyvybės ženklų.

Trečiadienį, spalio 29, Ade
lė buvo nuvežta į kapines Del 
Norte. Ją palydėjo didelis 
žmonių būrys.

Jonas Kirstukas yra plačiai 
visų čia pažįstamas. Apie 8 
metai atgal ji^ buvo aktyvus 
mūsų organizacijos veikėjas, 
vienas iš pirmųjų DARBO re
dakcinės komisijos narių, gra
žaus išsiauklėjimo, draugiš
kas ir apsišvietęs vyras.

Adelė savo laiku taipgi da
lyvavo pažangiajame judėji
me, ypač Liaudies Teatre. 
ULC jos karstą papuošė gėlių 
vainiku. *

Adelės 
valandoje, 
užuojautą.

giminėms, liūdesio 
siunčiame gilią 

(“Darbas”)

Drs. Stenger & Stenger
• • Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Egzaminuojant Akis 
Rašome Receptus 

Darome, ir Pritaikome Akinius

CHARLES J. ROMAA’ 
'RAMANAUSKAS)

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA /

Telefoną* Poplar 411«

LiūdSsia valandoj tureip 
kits? pri? manęs diem 
<r naktį greit suteik* 
me modernišką patartu 
■'imą Patogiai ir graži* 
moderniškai įruošti mū 
sų šermeninė. . Mūsų pa 
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

Laidotuvių 
Direktorius
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NEVALIA NEGRAM PO
LICININKAM AREŠ- 

TUOT ATLANTOJE 
BALTŲJŲ

Atlanta, Georgia. —Mies
to taryba leido samdyti ne
grus policininkus, bet tiktai 
negriškoms Atlantos da
lim; ir jiem uždraudė areš- 
tuot baltuosius, nežiūrint, 
kokį kriminalį darbą atlik
tų baltasis.

SANDELIS knygų 
IR ŽOLIŲ

75c

15c 
l®c 
25c

y 42.25

30c

35c 
75c

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 91.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikei. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ......L....... —...■.

Oficlerių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų

Apie Dangų, Saulę, Mėnesi ir Žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakalt. 
Biblija, su 379 paveksL, išaiškinimai, 

kį jie reiškia,
Celibatas, ncveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai ................ ....... ....... .........
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ............~..............
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų
Detroito Hetuvių katalikų muštynės Ir 

prova su socialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais............ .................... .......
Duktė Marių, graži apysaka ................
Duktė Gyvena Pūs tynė je—ir apie du

brolius ........................... ......................
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne- 
t tnuno Upę ......... .................—..........
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės ...».
Girtuo®ių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitokį elgesiai, su paveiksi. ................
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nuslm. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip Išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ..........
Istorija,, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais .... ...... .................
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir t.L ...........
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

nosia ............ ...............„......
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais .................
Keliautojai, Į Šventų Žemę, Jeruzolimų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspėjimą! laimių 
.rašant paikutes .................„..... .........

Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti ....
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi, 

knyg. su paveiksi. ........................
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ..... .
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų .._...............................
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus .... . ...... .
Paparčio Žiedas, kur jj gali atrasti, ir

viskų paskui žinoti .......„.... ..................
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų ......... „........ .................

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugima Savo Meilužės, su paveik.

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su * pa
veiksi. jrankių kankinimo .......... _.

Ragana, graži apysaka ......... ............ . ....
Raktas | Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ..... .. ........... . ............ ..

35c 
25c

25c

35c

35c

30c 
15c 
36c 
25c

35c

25c

35c

15c

25c 
35c 
35c

25c 
35c

65c 
50c 
25c

25c 
10c

25c

92.50

25c

30c 
35c

91.00

45c

25c

Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoni* th a knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų Ir kąra 
1 jie tinkami ........................ ...........
^bajškams popiera, rašyti J Lietuvį, ra 

apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tux. 
40c: 3 tuz. 91.

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija .... ................ 91.2a
Dvi uncijos ......---- - --------- 92.25

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Kraujo Valytojas ...................... .............  60c
Nervų pastiprintojas ....................................85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 60c 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthraos 60c 
Nito kosulio ir Kokliušo .....
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo .......
Palangos Trajanka, tinkamos Šaknys 

užpilti ant degtinės ............
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti 

lovoje •••••*»••*••••••SS••••••••••SS••••OOSSSS0O4S••*••••••«•••••«
Vidurių valytojas ....................... ...............
Nuo visokių reumatiškų (sausgėlų ........ 
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) • ••••••«• aoooa 
Nuo šlapligės diabetų ........
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaislng. 75c 
Vyriškumo Pataisymai —91.25 
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka- .

tary (hayfever) ......................................91.35
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00.
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražilimo 60c

Norintieji įsigyti bila vienų iš viri minėtų 
knygų ar žolių, rašykite j:

M. ŽUKAITIS,
884 Dean St., Spencerport, N. Y.

(adv.)

60c 
60c

75c

60c 
86c 
60c 
85c 
85c

Pailių m..85c
vandeninės ir širdies ligų Mc
nemalonaus kvapo ....—85c
surūgusio pilvo (heartburn) —85c 
veneriškų ligų ...—............................ 91.25



MONTREAL, CANADA
Sudi laukė Dukters

Kelios savaitės atgal, Bronė 
ir Povilas Petroniai susilaukė 
sveiką ir gražią dukrelę, sese
rį penkių metų vyresniajai 
dukteriai. Motina sveika, 
duktė gražiai auga.

1 LLD 47 Kp. Vakarienė
Darbštūs LLD 47 kp. vei

kėjai surengė puikią vakarie
nę lapkričio 15 dieną, Bovet 

•salėje.
Vakarienė bu*vo visiškai pa

sekminga. Atsilankė daug 
svečių ir, drg. Pelakauskui pa
darius atsišaukimą, grąži su
ma pinigų buvo suaukota. 
Šeimininkės skaniai parengė 
valgius ir svečiai pavalgę ir 
išsigėrę pašoko griežiant lie
tuviškai muzikai.

Šiai vakarienei surengti 
daugiausiai darbo įdėjo darbš
ti šios kuopos veikėja Vera 
Virbilienė ir J. Morkevičius. 
Drg. Virbilienė ne tik paga
mino valgius ir pati dirbo per 
vakarienę, bet dar paaukavo 
savo agurkų. Drg. Virbilienei 
padėjo drg. Smetonienė, E. 
Juraitienė, E. Juškevičaitė ir 
J. Virbilytė.

Vyrai pasidarbavo: Martin- 
kus, Mikoliūnas ir Juraitis.

Max Bayley Vietoj Mirusio 
Mike Buhay

Gruodžio 9 dieną įvyks 
miesto valdybos rinkimai. Už
siregistravo apie 100 kandida
tų. Į mirusio Mike Buhay vie-

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamu atlyginimą.

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT<
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE “

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra /lidelis pasirinkimas visbkių valgių

ATDARA DttlNA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen A-MLt

RONKONKOMA
8834 - 

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio yalandoje kreipkitės pas mus 

Paiarnnvimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems 1‘aAarvotl Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

tą kandidatuoja pažangus as
muo Max Bayley, 5-me dis- 
trikte.

Yra prašoma, kad lietuviai, 
gyvenanti tame distrikte, pa
laikytų Bayley kandidatūrą ir 
už jį balsuotų.

Nauji Teismo Skyriai
Po dešimties metų diskusi

jų,* pagaliau tapo įvesti du 
nauji Recorders teismo sky
riai—Domestic Relations (Šei
myninių santykių) ir Morality 
(Moralės). Skyriai bus patal
pinti miesto valdybos name, 
City Hall Annex.

Dpmestic Relations skyriuje 
bus svarstomos šeimyninės 
bylos, k, t.: šeimyniniai vai
dai, nesutikimai, piniginės pa
ramos šeimoms ir tt. Morality 
skyriuje bus svarstomos bylos 
girtuokliavimo, prostitucijos, 
gemblerystės ir tam panašios.

Gelžkeliečiai Reikalauja 
Pakelti Atlyginimą

Septyniolika tarptautinių 
geležinkelių unijų, atstovau
jant 14^0,000 narių, padavė 
savbK kompanijoms reikalavi
mą pakelti atlyginimą už dar
bą po 35 centus- į valandą. 
Jeigu jų reikalavimas nebus 
išpildytas ligi gruodžio. 20-tos 
dienos, tai gali kilti streikas 
visoje Kanadoje.

Prieš mėnesį geležinkelių 
darbininkai reikalavo apmo
kamų atostogų. Be streiko 
buvo susitarta, kada kompani
jos sutiko duoti 1 metus iš
dirbusiems darbininkams 6 
dienas apmokamų atostogų, 3 
metus išdirbusiems — 9 die
nas, o 5 ir daugiau metų iš
dirbusiems—12. dienu. c

Plėšikai Peršovė 2 žmones
Lapkričio 18 d. vakare du 

plėšikai apsiginklavę užpuolė 
Colony kliubą, ant Drummond 
St. Grasindami revolveriais 
sustatė buvusius žmones į ei-

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

F.W.Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel Virginia7-4499,

TELEPHONE
STAGG 2-5043 

lę ir iš kasininko atėmė $500. 
Norėdami dar daugiau pasipi
nigauti, pradėjo kratyti kos- 
tumerių kišenes. Pradėjus 
juos krėsti, F. McCormick ne
pasidavė krečiamas ir išmušė 
iš plėšiko revolverį. Kitas 
plėšikas paleido kelis šūvius 
į McCormicką ir du7 šūviai jį 
sunkiai sužeidė. Kiti žmonės 
tuo tarpu užpuolė ant kito 
plėšiko. Atėmė ijs jo revol
verį, o jam bėgant buvo per
šautas.

Policija abu plėšikus turi 
areštavus ir dar ieško trečio
jo, kuris stovėjo lauke laike 
užpuolimo.

Užgriuvo Darbininką
Baigiantis darbo laikui, J. 

Bandjuck lipo iš duobės lau
kan ir kaip tai paslydo ir nu
puolė žemyn. Tuo tarpu su
judintos žemes iš viršaus jį 
visai užpylė, 10 pėdų gilumoj. 
Kiti du darbininkai puolėsi jį 
gelbėti ir savo rankomis žemes 
kasti. Kol atkasė truko 10 
minučių ir ištrauktasis iš 
duobės greitai mirė. Bandjuck 
paliko žmoną ir 11 mėnesių 
sūnų. j

Tas įvyko prie darbų ant 
Connaught ir Upper Lachine 
kelio, lapkričio<21.

Ligoninės, Pakels Kainą
Montrealo ligoninės ketina 

pakelti 100 nuoš. už gydymą
si. Ligoninėms trūksta 6,000 
lovų ir 1,000 slaugių. Kainos 
kyla iš visų pusių ir ligonines 
nebepajėgia išsilaikyti iš gau
namų pajamų.

Į vieną Vaikų ligoninę yra 
užsiregistravusių 1,500 vaikų 
ir laukia, kada jiems bus vie
tos. Ligoninių trūkumas Mont- 
reaJe yra labai didelis, tačiau, 
kada kompanijos ir pęlnagro- 
biai darosi milijoninius pel
nus, tai valdžia neturinti at
liekamų pinigų dėl ligoninių. 
Kompanijos pelnosi, tuo tarpu 
kai krašto piliečių 
apsaugojimo reikalai 
miršti.

Pakėlus kainą už 
daugiausia nukentės 
kas žmogus, nes ir dabartiniu 
laiku gydymasis ne* visiems 
prieinamas.

Kainoms kylant ligoninėse, 
pakils ir privatiškų gydytoju 
patarnavimas.

Mirė po Muštynių Saliūne
Už trijų valandų Vpo muš

tynių saliūne ant Notre Dame 
St., R. Thibodeau, 32 metų 
amžiaus, nuvežtas į St. Luke 
ligoninę pasimirė.

Prasidėjus muštynėms sa
liūne, buvo pašaukta policija, 
bet kol ji atvyko mušeikos iš
siskirstė. Tik vienas iš jų sė
dėjo apsvaigęs prie stalo. Po
licija jį paėmė ir nusivežė į 
stotį, bet greitai pamatė,. kad 
jis miršta ir nuvežtas ligoni
nėn pę trijų valandų pasimi
rė. Reporteris.

sveikatos 
lieka už-

gydymą, 
darbi nin-

Paskalai apie Sovietinių 
Bankų Apgulimą

Washington. — Valdžia 
per savo radiją “Amerikos 
Balsas” paskleidė pasauliui 
23-mis kalbomis paskalus, 
kad žmonės Maskvoje ir ki
tuose Sovietų miestuose, 
girdi, “apgulę bankus”, rei
kalaudami sugrąžint jiem 
pinigus, O' už atgaunamus 
rublius jie, esą, puolasi 
pirkti, ką tik pasiekia. Nes 
paplitę gandai, kad būsianti 
numušta rublių vertė1.

(Ta “Amerikos Balso” 
neva žinia yra be jokio pa
tvirtinimo.) •

ŽODYNAS
Lietuviškai - Angliškas • ir
Angliškai - Lietuviškas 

A. Lalio žodynas
Nauja laida

Išleido d r. D. Pilka
Kaina 12 dolerių '

Reikalaukit iš
dr.’d. pilka

546 E. Broddway
South Boston 27, Mass.

Stretch the meat you use: 
extend stews with plenty of. 

vegetables, use potatoes as a fill
er for meat loaf and hamburger.

DON'T THROW 
»T AWAY/ 

jpg

SOUR 
MICK,

Don’t“waste sour milk: use 
v it for cdoking, coh slaw 

drossing; check . your cookbook 
for sour-milk recipes.

Nors vartojimas pavaduojančių mėsą produktų kainų 
kiliipo nesuvaldo, tam reikalinga kovoti, reikalauti 
valdinės kontrolės, tačiau žinant apie Įvairias maisto 
produktų vertybes vis vien yra lengviau išsiversti.

PITTSBURGH, PA
ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

Lapkričio 24 dieną, LDS 
142 kuopos name įvyko pro
gresyvių veikėjų susirinkimas. 
Dalyvavo Rojus Mizara, Lais
vės redaktorius, grįždamas iš 
prakalbų maršruto. Jis pa
aiškino apie Lietuvių Kultūri
nio Centro reikalus ir kitus 
svarbius dalykus.

Susirinkimui pirmininkavo 
J. Miliauskas, dalyvavo apie 
20 veikėjų. Susirinkę daug 
klausimų statė, o Mizara tiiū 
karnai atsakinėjo. Keli pa- 
sipirko namo šėrų, kiti pa
sižadėjo pasipirkti ateityje.

Gruodžio 21 dieną įvyks 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
4-tos apskrities konferencija. 
Ji bus LDS 142 kp. name, W. 
Carson- St. Prašome visas 
kuopas prisiųsti delegatus.

Gavau laišką iš Detroito nuo 
J. Leminsko. Jis rašo, kad 
spalių mėnesį mirė Jos. žvirb
lis. Niekas apie jį į spaudą 
neparašė. Gal būti jis ne
žinomas detroitiečiams, o gal 
ten judėjime . nedalyvavo. 
Praeityje J. žvirblis buvo vei
klus žmogus.

Į Courtney, Pa., jis atvažia
vo 1905 metais, vedė M. Ur
bonaitę ir buvo darbštus žmo
gus, daug veikė .Lietuvių Li
teratūros Draugijos kuopoje 
ir SLA, daug naujų narių įrašė 
į organizacijas. Daug rūpino
si pašalpos draugija, kada 
kasyklų nelaimėje užmušė 22 
jos narius. Velionis J. žvir
blis rūpinosi jų palaidojimo 
reikalais. Veikė judėjime ir 
jo žmona. • \

Cokeburg, Pa.,* yra Beth
lehem anglies kasyklos, bet 
jau .pusėtinai senos. Vietos 
čia lietuvių yra nedaug, apie 
tuzinas ir tie Amerikoje gi
mę, bet iš kitur šioje kasy
kloje nemažai lietuvių dirba. 
Kasykloje dirba apie 400 žmo
nių, š.ešias dienas po 8 valan
das į dieną. Už šeštadienį 
moka Išliko ir pusės algą.

Kurie dirba nuo tonų, tai 
gauna po 81 centą nuo 2,000 
svarų tono, gi kurie patys su 
pikiais griauna anglį, tai gau
na po $1.05 už toną. Gi ma
šinistai, kurie mašinomis ker
tą anglį, tai gauna skirtingai 
mokett už toną. Kurie dirba 
nuo valandų, tai į dieną gau
na po $13.05, o jei išdirba vi
sas 6 dienas, tai po $15.50. 
Darbas yra labai sunkus, ži
noma, tiek mainierys negau
na, kiek skaitomas jo uždar
bis, nes kompanija atsiima už 
paradą, po $2 į mėnesį dak
taro reikalams, po $2 už ak
menis, taipgi atsiima apdrau-

—Štai—•

Use more dried legumes: 
? peas, beans and lentils are 
plentiful; use them in.main dish
es, to substitute for meat.

Serve fewer fried foods: 
plan menus .that will-savė 

batter and flour or crumb cover- 
,.ings on foods that are good plain.

dą ir kitokiems reikalams. Jei
gu kasyklose darbininkas tam
pa sužeistas, tai iš apdraudos 
gauna nuo $10 iki $12 į sa
vaitę, jeigu kurį užmuša, tai 
pomirtinės nuo $1,000 iki $5,- 
000.

Gyvennamiai, tai kompani
jos. Seniau buvo mediniai ir 
prasti, bet dabar jau geriau 
įrengti, įvesta gasaš, elektros 
šviesa, vanduo, išgrįstos gat
vės ir kiti pagerinimai. Yra 
mokykla, atsirado ir privati
nių biznio įstaigų.

D. P. Lekavičius.

Kopenhagen, Danija. — 
Sovietų laivas atgabeno Da
nijai 15,000 tonų grūdų, kai
po pirmutinį siuntinį pagal 
prekybos gutartį su danais.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kuopos metinis susi
rinkimas įvyks 8 dieną gruodžio, 
kaip 7:30 v. v. Lietuvių svetainėj, 
29 Endicott St. ‘Visi nariai dalyvau
kite ir naujų atsiveskite. Yra meti
nis susirinkimas ir bus renkamą 
valdyba ant sekančių metų. — A. W.

> (283-4)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. metinis susirin

kimas įvyks gruodžio 7 d., 6:30 vai. 
vak. L. P. Klubo salėje. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, nes turime 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite 
ir naujų narių. — P. Vaitekūnas, 
sekr. (282-283)

HARRISON-KEARNY, N. J:
ALDLD 136 kp. ir LDS 168 kp, 

bendrai rengia draugišką vakarėlį, 
gruodžio 6 d., 7:30 vai. vak. Labor 
Lyceum salėje, 15-17 Ann St., Har. 
risone. Bus skanių valgių ir gėrimų. 
Gera' muzika šokiams. — Kviečia 
Rengimo Komisija. — Felix Shim- 
kus. , (282-283)

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kf». \engia balių, gruodžio 

7 d. Laisvės Choro salėje, 155 Hun
gerford St., 2:30 vai. dieną. Gasp'a- 
dinės padarys įvairaus 'skanaus 
maisto. Taipgi bus gera orkestrą 
šokiams. Šis parengimas bus specia
liai surengtas dėl Centro reikalų 
parėmimo. Kviečiame visus daly
vauti, smagiai praleisti • laiką. — 
Reng. Kom. " (282-283)

ELIZABETHAN. J.'
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 5 d., 8 )val. vak., 408 Court 
St. Nariai dalyvaukite, nes turime 
svarbių reikalų nutarti. Turime bal
savimo blankas, tad reikės balsuoti 
narius į’ Centro Komitetą. Taipgi tu
rėsime išrinkti kuopos valdybą 1948 
metams. Atsivfeskite ir naujų narių 
įrašyti į organizaciją. Atėję į sųsir 
rinkimą, galėsite pasiimti šių metų 
knygą. —C. Andriūnas, sekr.

(282-283)'

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp.' susirinkimas įvyks 

gruodžio 7 d., 2:30 vai. dieną, 15-17 
Ann St., Harrisone. šis susirinkimas 
bus 'paskutinis šį ''metą, todėl jna- 
noma, kad bus svarbių reikalų, gal 
ir Pild. Kom. rinkimai. Pereitame 
susirinkifne, A. švilpa užsimokėjo 
duokles už 1948 m., padarydamas 
gražų pavyzdį. Tad 
šiame susirinkime 
užsimokėtų duokles 
— V. W. Zelin.

būtų gražu, kad 
visi kiti nariai 
už 1948 metus.

(282-283)

Springfield, HL
Lapkričio 20 d. mirė Ele

ments Višniauskas, 29 metų. 
Paliko liūdėti pačią, 1 sūnų, 1 
dukrą, taipgi motiną, brolį ir 
seserį. Mirė ne nuo ligos, bet 
nuo kulkos. Jo švogeris C. L. 
Von Wert nušovęs Višniauską. 
C. L. Von Wert yra vedęs vie
ną t seserį, o Višniauskas — 
kitą. ,

Seserys viena pas kitą bė- 
go, tarėsi, ar tai džiaugsmais 
dalinosi, ar kokiais rūpesčiais. 
Sakoma, kad Višniausko žmo
na su vyru susipyko ir nu
bėgo pas seserį ir būk Viš
niauskas ją varu vertė grįžti 
į namus, ir būk dėl tos prie
žasties — gindamas savo švo- 
gerką — C. L. Von Wert nu
šovęs Višniauską. Na, kaip 
ten buvo, bet taip aiškinama. 
Rezultatai toki, kad Višniaus
kas jau guli kapuose, o C. L. 
Von Wert pateko į kalėjimą.

Lapkričio 29 d. mirė An- 
tosia žiupsnis, mergina, 34 
metų amžiaus. Paliko liūdėti 
motiną, du brolius ir keturias 
seseris.

Lapkričio 9 dieną čia ati
darytas naujas orlaukis (air- 
portas), kurio įrengimas lė- 
šavo $1,640,000. Iš šio orlau- 
kio dabar žmonės galės lėk
tuvais skristi į įvairias Ame
rikos dalis.

A. Čekanauskas.

Washington. — Geležin- 
ftelių kompanijos reikalau
ja dar 3 nuošimčiais pakelt 
prekių išvežiojimo kainas; 
o jos šiemet jau pakeltos 27 
nuošimčiais.

Washington. — Būsią ty
rinėjama šimtai oficierių, 
kurie pasitraukė iš tarny
bos, apsimesdami ligoniais, 
kad gautų didesnes pensi
jas.

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774 

✓
Naujai išdekoruota šermgnų koplyčia, kur šeimos pato

giai- gali ^atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

I

. 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 “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti 

ATEIKITE PASIMATYTI ŠU GIVIAIS.
K • \ Geriausias Alus Brooklyne .

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

5 push—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Pcnkt., Gruod. 5, 1947

HELF WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REGISTRUOTOS
SLAUGES

SU PSYCHIATRINIU PATYRIMU 
Dirbti Mažoje Privatinėje Sanatorijoje, 

Prižiūrint Lengvai Protiniai ScrganČlur 
Žmones

GERA ALGA SU PILNU 
UŽLAIKYMU 

Kreipkitės:

FALKIRK 
In The Ramapos 

BOX 194 
CENTRAL VALLEY, N. Y.

<288)

$100

MERGINOS 
PATARNAVIMUI 

TACOM
GALI TURĖTI KAMBARĮ 

ANT VIETOS
Į Mėnesi. Daugiau, Jeigu Turite 

Patyrimo.
Pilnas Užlaikymas

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

PILNA UŽLAIKYMU
Kreipkitės:

FALKIRK
In The Ramapos

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

JAUNOS, INTELIGENTIŠKOS MERGINOS 
ABELNAM FABRIKO DARBUI. WEE 
TODDLERS, 232—13TH AVE., NEWARK.

N. J.
(288)

San Francisco, Calif
IŠVYKOME

Važiuojame aplankyti ma
no dukterį ir jos šeimyną į 
Hawaii salas. Tai bus atsi
sveikinimas, nes jie važiuoja J 
Japoniją, žentas Harry Ay
res išvyksta gruodžio 5 d., jo 
žmona, mano dukra, ir jos 
dukrelė vyks, kaip tik jis su
ras Vietą gyvenimui.

Harry Ayres važiuoja į Ja
poniją siunčiamas United 
States Line, kaipo tvarkytojas 
visų laivų plaukiojimo Ra
miajame Vandenyne ir Jung
tinių Valstijų Vakarų ' Pa
kraštyje.

% Madeline Mijat.

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698
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Prašome Talkos Namo 
Darbams

Ši šeštadieni ir sekmadienį, 
6 ir 7 gruodžio, vėl bus talka 
valymui, gražinimui naujojo 
Kultūrinio Centro. Reikia 
karpenterių, maliorių, valyto
jų ir perkilnotojų sunkmenų 
iš vietos vieton.

Lietuvių Dailės Paroda 
Turi Daug Lankytojų

Aidiečiams
Šį penktadienį, gruodžio 5 

d., pamokų nebus, nes užlei- 
dome svetainę artistams-piešė- 
jams.

Gruodžio 12 d., kitų, penk
tadienį, įvyks aidiečių metinis 
mitingas — bus renkama val
dyba ateinantiems metams ir 
visos pastovios komisijos. Po 
mitingo turėsime užkandžių ir 
mažą “paniukę.” Visi aidie- 
čiai dalyvaukite ir atsiveskite 
naujų narių. Pirmininkė.

Eilė Straipsnių Apie 
Mūsų Ligonines

Arnold Sroog, angliško dar
bininkų dienraščio rašytojas, 
patiekęs eilę straipsnių apie 
padėtį niūsų. miesto ligoninėse 
ir dabar garsinamąjį Ligoni
nių planą. Klausimas, sako 
jis, stovi, kas iš to plano lai
mės — ligoninės ar ligonis?

Raštai tilps pradedant pir
madieniu. Daily Worker gau
namas ant visų žymiųjų -stan
dų. O dar geriau — užsira
šyti į namus. Lietuviai darbi
ninkiško judėjimo veikėjai 
taipgi užrašinėja angliškąjį 
dienraštį. .Paklauskite jų, jei
gu nenorite patys trukdytis 
prenumeratą siųsti. R.

Lietuviu dailininkų kūrinių 
paroda, dabar esanti Laisvės 
salėje, 419 Lorime? St., Brook- 
lyne, turi daug lankytojų, 
brooklyniečių ir iš kitų mies
tų.

Parodą aplankė daugelis ir 
LMS Festivalio programos da
lyvių menininkų ir svečių, 
nors tai padaryti nebuvo jiems 
paranku, kadangi paroda yra 
didžioje atstumo j e nuo abiejų 
salių, kuriose vyko progra
mos, o taip pat ir nuo vieš
bučio Piccadilly, kur daug 
menininkų ir svečių buvo ap
sistoję.

Tarpe ankstybųjų parodos 
lankytojų svečių buvo daili- 
ninkai-fotografai Stasys ir Lu
cy Rauduvės iš Pittston, Pa.; 
dainininkas Ignas B. Kubiliū
nas iš Bostono; chorvedis Ed
ward J. Sugar ir veik visi 
choristai iš Montello; poetas 
Stasys Jasilionis ir daug ki
tų iš Binghamtono; poetas 
Kazys Genys iš Scrantono; 
fotografai Margaret ir Anta
nas Valinčiai iš Pittstono; 
pianistas Frank Balevičius iš 
•Wilmerding; chorvedė Jo
sephine Karsokienė ir veik vi
si choristai iš Worcester, 
Mass.; Vilnies redaktorius Le
onas Jonikas, Constance Abe- 
kienė, Nancy ir Jack Gord'o- 
nai ir grupė kitų iš Chicagos; 
grąžintojai žmonių K-arolina ir 
Antanas Barčiai iš Bostono ir 
dainininkė, taipgi grąžintoją 
Ivonne Niaurienė iš Dedham; 
daktaras Henry ir Mrs. Lilli
an Yuška iš Cliffside; chorve
dė Stella Smith ir jos vado
vaujamas merginų sekstetas iš

Detroit (Lillian Gugas, Anto- 
nette Garelis, advokatė Ste
phanie Masis, Emma • Rye. 
Ruth Gugas, Mary Adomai- 

-tis) ; dainininkas Vincas Va
lukas iš Wilkes-Barre; muzi- 
kališkoji Simelevičių šeima iš 
Hillside, daktaras J. J. Kaš- 
kiaučius iš Newark, ir daug 
kitų svečių iš toliau.

Su* vietiniais, paroda jau 
turėjo virš poros šimtų lan
kytojų.

Parodą lanko ne vien tik 
laisviečiai, bet'ir visi įdomau
jantieji menu. Tarpe tų, pa
rodos lankytojuose buvo.ir ki
tos spaudos redakcijų narių.

Parodą tikimasi palaikyti 
bent per savaitę — tikriausia 
dar bus atdara šį šeštadienį ir 
sekmadienį, o kaip bus toliau, 
matysite pranešimus Laisvėje.

Parodoje yra kelios dešim
tys paveikslų, atstovaujančių 
nemažos grupės jaunų lietuvių 
kūrybą. Rep.

Pobuvėlis pas Majorą 
OTwyeri

Praėjusį trečiadienį New 
York o miesto majoras O’Dwy
er sukvietė savo rezidencijon 
(Graęie Mansion) didmiestyj 
išeinančių neangliškų laik
raščių redaktorius užkan
džiam—pietų.

Mr. O’Dwyer norėjo susi
pažinti su neangliškosios spau
dos redaktoriais, taipgi pa
teikti jiems kai kuriuos davi
nius apie jo programą miesto 
reikalams pagerinti, patobu
linti. ‘ ;

Penktadienį, gruodžio 5 d., 
lygiai 6:15 vai, vak., majoras 
sakys kalbą pęr radiją — iš 
miestavos WNYC stoties ir ki
tų, — išdėstydamas tąją pro
gramą, kad piliečiai galėtų 
pilnai susipažinti su tuo, ką 
miesto administracija siekiasi 
pravosti gyvenimam

Pobūvyje dalyvavo arti ,30 
asmenų. Dienraščio Laisvės 
redaktorius ten taipgi buvo.

Veteranai Jaučiasi 
Apsigavę; Pataria 
Apsisaugoti

Negaudami pasirendąvoti 
buto, daugelis veteranų viso
mis išgalėmis ir su paskolo
mis įsigijo savo namelius Bąy- 
side, Queens. Bet, skundžiasi 
veteranai, nežiūrint aukštų 
kainų, įsikraustę į tuos name
lius, jie atrado:

—šlapius skiepus:, sutrūku
sius pamatus; per aukštas ga- 
so bilas. Ir daug kitų skun
dų jie turi.

O kad kiti taip pat neapsi- 
gautų, tūli ant savo namelių 
sienų, lauke, iškabino iškabas, 
išdėstant tuos blogumus. Jie 
savo namelius išstatė ant par
davimo, pasakydami tuos blo
gumus. Kompanijos, tebetu
rinčios tokius pat namelius ant 
pardavimo, baisiai pyksta ant 
veteranu, bet neturi būdo už- 
drausti.

PRAŠOME ATSIŠAUKTI

Savaitine Pamoka
Galininko Linksnys

Galininko linksnys gramati
koje yra ketvirtas iš eilės 
linksnys. Jis visuomet atsako 
į klausimą—ką? Bet, kaip 
visuomet, Onutei dar neaišku 
to linksnio reikšmė ir ji klau
sia Marytę?:

—Aną dieną aš parašiau 
laiške sekamą sakinį: “Aš 
noriu tavę matyti“ ir žodyje 
“tave“ panaudųjau nosinę 
“ę.“ Už tai mane kritikavo 
ir aš nesuprantu dėl ko. Juk, 
kiek man žinoma, jeigu žodis 
atsako į klausimą “ką?,“ tai 
jo galūnėje visuomet vartoja
ma nosinė?

—Taip, visuomet — atsako 
Marytė — išskyrus tris įvar
džius “mane, tave, save.“ Tie 
įvardžiai, nors ir atsako į 
klausimą “ką?,“ bet jų ga
lūnėse nosinių nevartoja.

—O kituose įvardžiuose, 
jei jie atsako į klausimą 
“ką?,“ ar vartoja nosines?

—Taip, pavyzdžiui, jei kal
bėsime apie' jį, ją, aną, šitą, 
kitą asmenį ar daiktą, jei tik 
jis atsako į klausimą “ką?,“ 
visuomet rašoma nosinė galū
nė.

—Aną dieną mama manęs 
prašė: “Onyte, paduok man 
žirkles.“ žodis “žirklės“ tam 
sakiny atsako į klausimą 
“ką?,“ tai kaip čia reikėtų 
vartoti nosinę?

-rNosinė vartojama galinin
ko linksnyje tik tuomet,‘kuo
met Raibame apie vieną daik
tą ir žodis užsibaigia su bal
se raide.

—Taip, bet žirklės yra vie
nas daiktas.

—Tiesa, “žirklės“ yra vienas

Eisime į (ką?) miestą. Ka
tinas pagavo (ką?) pelę. 
Pririšk (ką?) šunį. Mokyk 
savo (ką?) sūnų.

Bet šiuo kartu užteks klau
sytis Marytės su Onyte pasi
kalbėjimo. čia noriu pranešti, 
kad tų Maryčių ir Onyčių il
gainiui gali atsirasti ir dau
giau ne tik Brooklyne, bet ir 
kitose kolonijose, nes ne tik 
Brooklyne ir Chicagoje egzis
tuoja. Lietuvių Kalbos Moky
klėlės. Dabartiniu laiku, jau 
Amerikoje gimusių ir augusių 
iniciatyva, susiorganizavo to
kia mokyklėlė ir Detroite. 
Linkime detroitiškei mokyklė
lei geriausio pasisekimo!

Dabar apie brooklyniškę 
mokyklėlę: čia, kaip praeito 
LMS Festivalio lankytojai 
matė, mokinama ne vien lie
tuvių kalbos, bet ir veikaliukų 
vaidinimo, ir kitko. Tik per- 
mažai augesnių jaunuolių mo
kyklėlę lanko. Jei atsiras 
daugiau augesnio jaunimo, 
tai ’ užbaigiant mokyklėlės 
sezoną manoma vien mo
kyklėlės jėgomjs pastatyti 
scenon jau didelį veikalą, gal 
ir su dainomis,’ir tautiškais 
šokiais. Taipgi buvo mano
ma turėti “Christmas Party“ 
dėl mokyklėlės lankytojų. Bet 
to surengimui reikia daugiau 
kooperacijos iš pašalinių, kaip 
ir augesnių’ mokinių. Mokyk
lėlei persikėlus į naująjį Lie
tuvių Kultūrbs Centrą, gal bū
tų galima suorganizuoti iš 
mokinių sporto grupę. čia 
ir vėl turėtų būti augesnių stu
dentų, kurie įeitų į komitetus, 
tymų kapitonus, ir tt.

Dabartiniu laiku mokyklėlė

Fabrikantai Šiltai Sveikino 
Siūlymą Nekelti Algų

D i d ž i a j ame W a 1 d o r f-A sto r i a 
Viešbutyje, New Yorke, Naci- 
onalė Fabrikantų Sąjunga tu
rėjo savo pobūvį. Tai buvo 
atsakymui į CIO prezidento 
Murray paskelbimą", kad or
ganizuoti darbininkai reika
laus pakelti algas išlyginimui 
pabrangušiomis kainomis iš
kąstos' jų algos. ' »

Pobūvio vyriausiu kalbėto
ju buvo Ear] Bunting, sąjun
gos prezidentas. Trys tūks
tančiai čia susirinkusių fabri
kantų entuziastiškai plojo 
jam už jo pareiškimą, kad są
junga visa savo galia išstos 
prieš kėlimą algų. Esą, tik 
tada jie galėsią daugiau al
gos reikalauti, jeigu sutiksią 
ilgiau dirbti. Tars?, kad šapo- 
se dar negana būtų paskubos.

Galios fabrikantai dabar tu
ri daug, kadangi jie dabar pil
niausia /kontroliuoja mūsų ša
lies kongresą per republiko- 
—________________________ ------------- 1---------

Reikalauja Panaikinti 
Thomas-Rankm o, 
Komitetą

_f _____
' Didžiajame New Yorke apie 

200 organizacijų darbuojasi 
rinkime parašų paramai kon- 
gresmano Sabath Biliaus. Tas 
bilius (HR 46) reikalauja pa
naikinti ragangaudišką kon
gresinį Neamerikinių Veiksmų 
Komitetą. New Yorke už tą 
bilių parašų jau surinkta 20,- 
000. Civilių Teisių Kongresas, 
vadovaująs tame darbe, sako, 
jog siekia surinkti 200,000 
pirm Naujų Metų.

nūs ir didelę dalį demokratų 
partijos atstovų kongrese ir 
senate.

Fabrikantai, beje, kalbėjo 
ir apie Europą ir "Maršalo 
Planą. Jiems; mat, kalbėjimas 
apie Europos reikalus nėra' 
agentavimu “svetimai šaliai.’’ 
Nėra nei tarnavimu savo' ša
liai, tik savo kišenini. Girdi, 
Amerikos šelpiamosios šalys 
turi “pataisyti ir su laiku vi
sai prašalinti kontrolę kainų 
ir kitas kontroles ant tarptau
tinės produkcijos ir pasklei
dimo gaminių.’’-

Tai reikštų, kad Amerikos 
kapitalas ir industrijos baro
nai galėtų uždėti visišką savo 
kontrolę ne tiktai namie, bet 
ir pasaulyje.

Dienraščio Laisves 
BANKIETAS
Įvyks Sekmadienį

JAN. 25 SAUSIO
Bus Naujame Name

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Avė. 

Richmond Hill, L. L N. Y.
ĮŽANGA $3.00

Mirė
Felix Belik,< 53 m., 210 

Scholes St., mirė 3 d. gruo
džio, King’s County Ligoninėj.

Laidotuvės 6 d. gruodžio, 
10 vai. iš ryto, St. John’s Ce
metery.

Pašarvotas Garšvos koply
čioj.

Paliko du sūnus ir- vieną 
dukterį.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name 

Brooklyn, Nr Y. 4 i

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

daiktas, bet jos neturi, vien- 
akaitos/ Yra ir daugiau to- 
kių žodžių, kurie neturi vien- 
akaitos, kaip: durys, lubos, 
grindys, vartai, marškiniai, , ir 
tt.

—Ar gali man pasakyti, ko
kios raidės daugiausiai pasi
taiko galininko linksnio galū
nėje?

—Taip, jos gali būti viena 
iš šių: a, e, i ir u. Pavyzdžiui:

yra Laisvės' salėje, 419 Lo- 
rimer St., Brooklyne; pamo
kos vyksta kiekvieno šešta
dienio popietį tarp 2-ros ir 
4-tos vai.

šį šeštadienį, gruoc^io 6-tą, 
lauksime daug naujų, ypatin
gai augesnių mokinių. Skai
tantieji šį rašinį brooklynie- 
čiai, paraginkite savo, kaip ir 
kitus jaunuolius lankyti mo
kyklėlę. Veiksnys.

Al——o—n—■—.m—..—-n—•

Living Room Cushions
1 ’ Refilled With New Springs

. .$3.75 ; ■
Sofa Apačios Perbūdavo]imas

Už $12.00
Šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

Norime sužinoti, kur randasi .Jur
gis Griškėnas, aš labai norėčiau 
apie jj sužinoti ir būčiau dėkingas 
už atsišaukimą arba už pranešimą 
man apie jj.

Jurgis Griškėnas paeina iš Lietu
vos Gaidžgalės kaimo, Anykščių pa
rapijos. Seniau gyveno Brooklyn, 
N. Y., dirbo prie gatvekarių kompa
nijos už m'otormaną.

Jonas Griškėnas iš Lietuvos pa
eina Sanavos kaimo, Suvainiškiu 
parapijos.

Buvad Brooklyne Festivalyje ir 
negalėjau dasiklausti apie Jurgį 
Griškėną.

Prašau man rašyti: J. Griškėnas, 
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(283-4)

PARDAVIMAI
Pasinaudokite gera proga! 

Richmond Hill, N. Y.
1 flioras tuščias, 2 šeimynų mū

rinis namas, atskirai statytas, alie
jum apšildomas, vieta dėl garadžio, 
kaina $11,500.

3 šeimynų, 14 kambarių namas, 
2' fliorai tušti, garadžius, žemes 
40x100, $13.950.

ZINIS,
499 Grand St., Brooklyn, N. V. 

■REpublic 9-1506
. (283-5)

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

;; Iš senų padarau 
. naujus paveiks
lus ir kra javus/ 
sudarau su ame-|

‘; rikoniškais. Rei-| 
kalui esant ir

!; padidinu tokio 
dydžio, kokio pa

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 

’ įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyn, ;
Kampa» Broadway ir Stone Ave.

> prie Chauncey St., Broadway Lint 
Tel. GLenmore 3-6191

IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII^

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
,, . , > ( 1—2 dienom-Valandos: j •_ „ , .t 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

ADAM V. WALMUS, D.D.S. 
DAUTARAS—DENTISTAS i

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

Tel. SOuth 8-6569 .

John Garfield ir Lilli Palmer scenoje iš filmos “Body 
and Soul,“ turinčios visuomeniškos reikšmėm. Rodoma 

Globe Teatre, Broadway ir 46th St., New Yorke.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENE 85c

Iš 7-ių patrovų
PIETŪS 60c.

. Iš 5-ių patrovų
VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ* •

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60
Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma

lonu. Mandagus patarnavimas.
Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinlmas bei parė. Pra

šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 

Žemos kainos už viską. z
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

t

Valandos: j
Į 1— o vakare

Penktadieniais Uždaryta

u

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BAR & GRILL

BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174

KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus

Peter Kapiskas

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.
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Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty in every tritn line . . . 
17-jewels. t S33.75

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

Now is the. time to choose the perfect gift 
... a Parker “51“ pen and matching pencil. 
Thesdemand will be great . so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

*17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Penkt., Gruod. ,5, 1947
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