
Geriąs Ūpas Geriems Dar
bams.

Viskas Dienos Šviesoje.
Tie Laikai Dar Toli.
Giesmės ir Viešosios Mo- 
Ir Tai per Daug, [kyklos.

Rašo A. BIMBA

Smarkiai atėjo ir iškilmingai 
♦praėjo keturių dienų Meno 
Festivalis. Visi, kurie jį savo 
akimis matė ir savo ausimis 
girdėjo, ilgai atsimins.

Bet Festivalio tikslas nebus 
pasiektas, jeigu tuo tik ir bus 
pasitenkinta. Festivalio tiks
las buvo ne tik palinksminti 
publiką ir parodyti menines 
jėgas: svarbu tas menines jė
gas sustiprinti.

Aš tėmijau mūsų chorus. 
Žinau tas kolonijas, iš kurių 
jie buvo atvykę, žinau, kad 
kiekvienas tų chorų galėtų ir 
turėtų būti dvigubai didesnis. 
Meninių jėgų, vyrų ir moterų 
su gerais balsais, visur pilna.

Visi tie chorai puikiai pasi
rodė.
jiems 
kiek 
p rėš.

Jų pasirodymas bus 
patiems tiek naudingas, 
jie po Festivalio susti-

mačiau ir suti-Festivalyje
kau keletą bofetoniečių. ži
nau, kad kiekvienam iš jų 

“buvo nemalonu, jog nebuvo 
choro iš So. Bostono. Buvo 
chorai iš Montello ir Worces- 
terio, bet ne iš So. Bostono!

Didelė lietuvių kolonija be 
gražaus lietuviško choro yra 
panaši i dieną be saulės. Tie
sa, žmogus gyveni, šiaip taip 
vertiesi, bandai ir juoktis ir 
linksmintis, bet ko nors trūks
ta ir tiek, jauti kažin kokį 
slėgimą, neramumą,, nusivyli
mą. Kas kita, kai gražu, kai 
saulė šviečia: viskas išrodo 
maloniau, visam pasidaro sma
giau !

Argi gali būti tikrai pa
sekmingas, smagus, linksmas 
parengimas be savo choro? 
Pasirodė choras ir viskas nu
švito.

toli

op-

Kultūrinio Centro finansinis 
vajus visiems suprantamas. 
Skelbiama viskas, kas turima 
ir gaunama.

Kaip matote, dar gana 
nuo pilno laimėjimo.

Gal aš esu per didelis
timistas, bet tvirtai tikiu pilnu 
laimėjimu. Jau gerokai per
sirista per šimtatūkstantinę 
sumą. Dar trūksta trejeto 
sėtkų tūkstančių dolerių, 
rais ir paskolomis turėtų 
iki Naujų Metų ta likusi 
ma sukelta.

de- 
Šė- 
būt 
su-

Vienos šalies pilietis apsive- 
da su kitos šalies piliete. Kar
tais tai daroma “gudriais” iš- 
rokavimais, kartais — patekus 
j paprastą meilės įkarštį. Bet 
tuojau prasideda bėdos. Mo
teris negali išvažiuoti pas vy
rą, arba vyras pas moterį pa
stoviam apsigyvenimui. Tikras 
nesusipratimas!

Šiuo tarpu apie 250 ame
rikiečių esą apsivedę su Tary
bų Sąjungos pilietėmis. Tos 
moterys negali išvažiuoti pas 
vyrus. Tuomi net sekretorius 
Marshall esąs susirūpinęs ir 
neduodąs ramybės Molotovui.

O štai kita pusė medalio. 
Šimtai Amerikos armėnų grįž
ta į Tarybinę Armėniją. Mū
sų valstybės departmentas ne
nori su jais leisti jų vaikų, nes 
vaikai yra čia gimę, šios ša
lies piliečiai. Suaugęs ar
mėnas gali išsižadėti Ameri
kos pilietybės, bet kaip su jų 
vaikais?

Didžiausis nesusipratimas ir 
sielvartas: vaikai atskiriami 
nuo tėvų! 

♦ * ♦
Yra Šalys, yra rubežiai, yra 

pilietybės. Taip yra ir, kaip 
atrodo, dar ilgai bus. O tu
rės ateiti tokia gadynė,, kada 
kiekvienas žmogus bus viso 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
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Gręsia Visuotinas Streikas 
Romoje prieš Fašistinį 
Klerikalų Terorą
Policija NušoVė Dar Vieną Demonstrantą; Darbininkai 
Ginasi iš už Barikadų; Partizanai Mobilizuojasi

Roma. — Darbininkų va
dai šeštadienį pareikalavo, 
kad valdžia šelptų bedar
bius arba parūpintų jiems 
darbo. Kartu jie užreiškė, 
kad turi būti areštuoti ir 
baudžiami tie policininkai, 
kurie be priežasties šaudė į 
darbininkų susirinkimus ir 
demonstracijas. Jeigu val
džia per tris dienas nepa
tenkins tų reikalavimų* tai 
bus paskelbtas visuotinas 
streikas Romoje, kaip įspė
jo unijų viršininkai.

Diena pirmiau žandarai 
šąudė į demonstrantų mi
nią Primavale, Romos prie
miestyje; vieną jauną dar
bininką nušovė ir daugelį 
sužeidė. Darbininkai pasis
tatė barikadas, gynėsi ir 
apdaužė porą tuzinų polici
ninkų. Vieną policijos leite
nantą jie suėmė ir laiko 
kaip įkaitą.

Įvyko smarkių susikirti
mų tarp policijos ir darbi
ninkų Ostijoj, kitame Ro
mos priemiestyje. Panašiai 
ir kitur.

Sekmadienį Komoj atsi
darė partizanų suvažiavi
mas. “Miestas pilnas komu- 
nistin. partizanų iš visų Ita
lijos ' dalių,” rašo N. Y. 
Times korespondentas^ Tie 
kovotojai prieš nacius pla
nuos dabar veiksmus prieš 
fašistuojančią klerikalų de 
Gasperio valdžią.

Atominiai Darbininkai 
Gręsia Streikuoti
. Oak Ridge, Tenn. — šio 
atominių bombų projekto 
darbininkai, CIO unijistai, 
nusitarė streikuoti, jeigu 
nebus pakelta jiem alga 25 
centais valandai.

Washingtone atomines 
kongreso komisijos pirmi
ninkas republikonas Hick
enlooper ragino valdžią 
griežtais žygiais užkirst ke
lią streikui.

Churchillas Giria Angly 
Darbo Partiją už Vienybę 
Si» Juo prieš Komunistus

Araby Susikirtimuose 
Su Žydais Užmušta 
Jau Beveik Šimtas

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Reikia Smarkesnės Finansinės Paramos,
, 1 • ” '

Kad Pasiektumėm Pasibrėžtą Tikslą
Lūkinėjimas ir Atidėliojimas
Trukdo Centro Atsidarymą

fi-
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Francijos Valdžia Įgalino 
Kariuomenę ir Policiją 
Šaudyt Streikierius
Streikieriai Užėmė . Du Miestus; Afrikiečių Kariuomenė 
Užtraukia prieš Darbininkus; Tęsiasi Susidūrimai 
t

Manchester, Anglija. — 
Konservatų vadas Winsto- 
nas Churchillas, buvęs mi
nistras pirmininkas, su' 
džiaugsmu pareiškė, kad 
anglų Darbo Partija lygiai, 
kaip konservatai ir libera
lai, kovoja prieš komunis
tus. Visos trys partijos, yra 
susivienijusios, girdi, prieš 
“komunistinę t i r o n i ją.” 
Churchillas pabrėžė, jog 
darbiečių valdžia veda pa
matiniai tokią pat užsieni
nę politiką, kaip ir buvusio
ji jo torių - konservatų val
džia. - •

Lenką Darbo Unijos Padeda 
Francijos Streikieriams

Varšava. — Vyriausias 
Lenkijos Darbo Unijų Ko
mitetas išleido atsišaukimą 
į visus gyventojus, kad au
kotų maistą ir pinigus pa
ramai streikuojančių Fran
cijos darbininkų. Lenkų 
Mainierių Unija jau pir
miau pradėjo rinkliavas 
streikuojantiems fra ncū- 
zam. Ir vien tik Varšavoje 
gruod. 5 per dieną buvo su
rinkta pusė miliono dolerių 
zlotų streikieriam Franci- 
joje.

London. — Arabai žmog
žudiškai užpuolė žydus An
glijos kolonijoj Adene, prie 
Raudonosios Jūros žiočių. 
Užsikūrė mirtini susikirti
mai, kuriuose užmušta 19 
žydų ir 25 arabai. Daugiau 
kaip 100 sužeista iš abiejų 
pusių. Tik ant greitųjų lėk
tuvais atsiųsti anglų karei
viai apmalšino riaušes. Ar- 
ąbai ir žydai degino , vieni 
kitų namus ir įstaigas.

Naujuose susidūrimuose 
tarp arabų ir žydų Palesti
noje nukauta dar trys žy
dai. Skaičiuojama, kad viso 
žuvę jau apie 100 žydų ir 
arabų per savitarpines 
skerdynes nuo to laiko, kai' 
Jungt. Tautų seimas nuta
rė padalint Palestiną" į žy
dų ir arabų valstybes.

ČILĖS VALDŽIA ŽADA 
IŠMEST VEIKLIUS , 
STREIKIERIUS

Santiago, Čilė.— Pasibai
gė visuotinas vienos dienos 
geležinkeliečių streikas. Jie 
streikavo, r e ik a 1 audami

ROLANDAI UŽTROŠKI- 
NO 46 INDONEZUS 

Batavia, Java. — Rolan
dai suvarė 46 suimtus indo- 
nežus į vieną prekinį trau
kinio vagoną ir taip juos 
vežė per 12 valandų. Visi 
tie indonezai užtroško dėl 
oro stokos. O holandų val
dininkai pasakoja, kad tuos kimą 
belaisvius “karštis užmu- knygos paminėjimui. Miko 
v — “ “ se.

Mr!

Labai džiugu, kad kasdien ateina po šiek tiek 
nansines paramos Amerikos Lietuvių Kultūriniam Cen
trui. Tai rodo, kad visa eilė gerų žmonių dar tik dabar 
apsigalvoja ir prisiruošia prisidėti prie to didžiulio dar
bo. Netenka abejoti, jog dar yra šimtai taip pat susi
pratusių lietuvių, kurie trokšta matyti šio žygio pilną 
pasisekimą, tik ruošiasi ir diena iš dienos atidėlioja pa- 
sipirkimą Lietuvių Namo Bendrovės šėrų bei suteikimą 
paskolų. ,

O tai, prašome visus gerai žinoti, trukdo įsteigimui 
Centro. "Laikas bėga greitai ir kiekviena diena namas 
reikalauja išlaidį, o įplaukų iš jo kol kas neturime. To
dėl reikia smarkiai susirūpinti su greitu užbaigimu fi
nansinio vajaus, kad būtų galima name atlikti reikalin
gus pataisymus ir paleisti darban.

Suvedus Skaitlines iki paskutinei dienai, -mums dar 
reikia $29,675. Ir tai reikia sukelti iki Naujų Metų!

Kaip kiekvienas žinote, vienas šėras kaštuoja $25, 
bet kiekvienas gali pirkti tiek šėrų, kiek išgali.

Taip pat prašome suteikti paskolų. Už paskolas mo
kame antrą nuošimtį.

Sekami asmenys prisidėjo:
' ' ŠERAIS

Louis ir Anna Bagdonas, Pittsfield, Mass.
Brooklynietis
Marcella Yakštis, Woodhaven, N. Y.
Vera Blazes, Hart, Mich. 
A. Wisnauskas, Hart, Mich. 
Mary Ann Wilson, Brooklyn, N. Y. 
Geraldipe Wilson, Brooklyn, N. Y. /

* PASKOLOMIS 
Charles Daukšas, Jackson Hgts, N. Y.

Visais reikalais visuomet rašykite ir banko čekius 
bei money orderius siųskite:

LITHUANIAN BUILDING CORPORATION,
427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N, Y.

Paryžius. —, Klerikalo 
premjero Schumano valdžia 
išleido patvarkymą, kad ka
riuomenė ir policija šaudy
tų streikierius, “kada rei
kia”. Apie tai pranešė sei
mui vidaus reikalų minist
ras Jules Moch. Komunistų 
vadas Maurice Thorez ir 
kiti komunistiniai seimo na-

Įkaitino 10 Tariamu 
Hollywoodo Raudonųjų

Washington. — Federalė 
grand džiūrė įkaitino Ringą 
Lardnerį, Robertą A. Scot- 
tą ir 8 kitus Hollywoodo 
judamųjų paveikslų rašyto
jus ir aktorius už tai, kad 
jie “paniekinę kongresą.” 
Mat, jie nedavė atsakymo į 
kongreso N ea m e r ikinės 
Veiklos Komiteto klausimą: 
“Ar esi ar buvai komunis
tas?”

$100.00 
50.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00

$100.00

MARSHALLAS SAKO. 
“MOLOTOVAS IŠKRAIPO 

AMERIKOS TIKSLUS”
Loridon. — Amerikos val

stybės sekretorius Marshal
las įtarė užsieninį Sovietų 
ministrą Molotovą, kad pas
tarasis “iškraipąs Ameri
kos tikslus” kas liečia poli
tiką Europoje. Molotovas 
pakartojo, kad Amerika ir 
Anglija siekia pavergt sau 
Austriją. Marshallas vėl 
tvirtino, kad Sovietai norį 
suardyt jo planą dėl ūkinio 
Europos atgaivinimo.

Konfiskuojama Karališkie
ji Turtai Italijoj: Panai

kinti Bajorų Titulai
Roma. — Steigiamasis I- 

talijos seimas užgyrė kons
titucijos punktą, kuris rei
kalauja konfiskuot visus 
buvusiojo karaliaus ir jo 
šeimos turtus ir uždraust 
jam ir jo giminėms bet ka
da įkelti koją į Italijos že
mę. Seimas taipgi užgyrė 
konstitucijos posmą, panai
kinantį visus grafų, kuni
gaikščių ir bajorų titulus.

Jugoslavai Nepriims J. 
Tauty Seimo Komisijos 

Rubežiams Daboti”
Lake Success, N. Y. — 

Jugoslavijos vyri a u s yb ė 
formaliai pranešė, kad ji
nai neįleis į savo žemę ko
misijos, kurią Jungtinių 
Tautų seimas paskyrė “da
boti sienoms” tarp Jugosla
vijos - Albanijos - Bulgari
jos, iš vienos pusės, ir Grai
kijos, iš antros. Sovietai, 
Bulgarija ir Albanija iš 
anksto pasakė, kad jie boi
kotuos tą komisiją. Jie 
tvirtino, jog Amerika įpir
šo tą komisiją, kaip skrai
stę, kuria galėtų pridengti 
planuojamus savo žygius 
prieš Graikijos kaimynus— 
bulgarus, jugoslavus ir al
banus. Sovietų atstovai, be 
to, smerkė šią komisiją, 
kaip Jungtinių Tautų kons
titucijos laužymą.

riai šaukė: “Jūs žmog
žudžiai !” Seimas 409 balsais 
prieš 183 užgyrė valdžios 
pasiūlymą dėl streikierių 
šaudymo. Vien tik komunis
tai balsavo prieš tą pasiūly
mą. Bet ir nelaukiant užgy- 
rimo, žandarai nušovė du 
streikierius Valence.

Darbininkai buvo užėmę 
Aries ir Saint Etienne mie
stus, bet paskui, kaip pra
nešama, žandarai ir kariuo
menė atėmė tuos miestus iš 
streikierių rankų. Teigia
ma, kad St. Etienne darbi-' 
ninkai pasigrobę ginklų iš 
amunicijos fabriko.

Streikieriai tebelaiko ap
supę stambų Nice miestą.

Desėtkai tūkstančių af
rikiečių — užsieninių legio
nierių ir morokkiečių — 
puolė streikierius ašarinių 
dujų bombomis 4r kitais bū
dais.

Generalė Darbo Konfede
racija pasiuntė savo atsfo- 

ivus pas socialistą preziden
tą Vincentą Auriolą. Atsto
vai prašė prezidentą tarpi- 
ninkaut deryboms dėl algų 
priedų darbininkam ir dėl 
streikų baigimo. Preziden
tas atmetė prašymą.

Paskelbtas, dviem dienom 
valdžios tarnautojų ir poli
cininkų ’streikas.

tiek bonų, kaip dviejų me
nesių alga. Valdžia įsake 
karininkams išmest iš dar
bo visus veiklesnius streiko 
dalyvius. Jinai kaltina ko
munistus ir už šį streikų.'

Praga, Čechoslovakija. — 
Areštuotas studentai Mirko 
Louma, kuris nuplėšė Stali
no paveikslą nuo mokyklos 
sienos.

Republikonai Ragina Vartot 
lankią Kariuomenę prieš 
Italijos Darbininkus

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Tho
mas A. Jenkins ragino A- 
meriką pasiųsti Italijon ke
lias marininkų kuopas; sa
ko, “jie parodytų, kaip rei
kia daužyti komunistams 
galvas.”

Kitas republikonas kong
resmanas, John Lodge siūlė 
ir toliau laikyti Amerikos 
kariuomenę Italijoj, nors 
jankiai pagal taikos sutąr- 
tį, turėtų būti ištraukti iš 
Italijos iki šio mėnesio 15 d.

New York.— Sviestas pa
brango iki 91c svarui.

Maskva.— Atlėkė Harold 
Wilson, Anglijos valdinės 
prekybos komisijos pirmi
ninkas. Jis tariasi dėl pre
kybos sutarties su Sovie
tais. .

Reikalaujama Pavaryt Irano 
Premjerą Ghavamą

TARYBŲ LIETUVA IŠKILMINGAI ATŽYMI PIRMOSIOS 
LIETUVIŠKOS KNYGOS 400 METŲ SUKAKTĮ

Vilnius. — Šį pirmadienį 
(gruod. 8) Tarybinės Lietu
vos sostinė Vilnius iškilmin
gai minės* 400 metų su
kaktį nuo pasirodymo pir
mosios spausdintos knygos 
lietuvių kalba — Mažvydo 
“Catechismusa Prasty SzaJ 
dei.” Šiai sukakčiai pagerb
ti bus suruošta eilė kultūri
nių Sueigų ir pramogų.

Lietuvoj Mokslų Akade
mija laikys specialį susirin- 

pirmosios lietuvių

laitis Putinas ir Jonas Šim-

kus pateiks tinkamas pas
kaitas toje akademinėje su
eigoje.

Bus atidaryta knygų pa
roda, kurioj 'kiekvienas sve
čias galės susipažinti su lie
tuviškų knygų leidimo isto
rija ir įsitikinti, kokia di
džiulė proga atsirado lietu
viškoms knygoms nuo Ta
rybų valdžios įsikūrimas 
Lietuvoje. ' ' • .

Vakare įvyks teatre susi
rinkimas, kurį rengia 400 
metų lietuviškos knygos mi
nėjimo komitetas, šio ko-

miteto. pirmininkas yra 
Justas Paleckis, Lietuvos 
prezidentas.

Kiti minėjimo , susirinki
mai bus laikomi Vilniaus 
Universitete, visose mokyk
lose, kolegijose ir kt.

Tos rūšies minėjimai į- 
vyks ištisoje Lietuvoje. 
Gruodžio 10 d. šiuo tikslu 
ruošiamas s u s ir i nkimas^ 
centraliniame Kauna mies
to knygyne. Per visą gruo
džio i mėnesį panašūs susi
rinkimai bus surengti Šiau
liuose, Klaipėdoje, Mari-

jampolėje, Panevėžyje ir vi
suose kituose Lietuvos mie
stuose.

Tapo , išleistas puikus 
Mažvydo “Catechismusa” 
leidinys, o Mokslų Akade
mija išleido ir specialę kny
gą apie “Catechismusa” su
kaktį. Taipgi padaryta pla
nai juo didesniam' lietuviš
kos literatūros paskleidi
mui plačiosiose darbininkų 
ir valstiečių masėse.

ELTA.

Teheran, Iran. — Opozi
ciniai Irano seimo nariai į- 
teikė karaliui prašymą pa- 
varyt premjerą Ahmadą 
Ghavamą. Iš Ghavamo ka
bineto pasitraukė visi mini
strai, apart trijų. Jis gi ža
da laikytis premjero vietoj 
ir organizuoja naują minis
trų kabinetą. Kilus minist
rų krizini, buvo įvestas ka
ro stovis. Slapstoma prie
žastys, kodėl Įvyko tas val
džios krizis.

Washington. — Uždraus
ta gabent ginklus arabam 
ir žydam Viduriniuose Ry
tuose.

ORAS.—Būsią šaltoka.

Amerika paliuosavo bu
vusius užšaldytus $400,- 
000,000 paskolos Anglijai.
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Ką Pasakys Aukščiausias T eismas?
Jei viskas išeis taip, kaip planuoja organizacija 

American Association for the United Nations, tai mūsų 
šalies Aukščiausias Teismas greitoje ateityje turės ant 
savo rankų tikrai nepaprasta byla. Jis turės pasakyti, ar 
ką reiškia Jungtinių Tautų Čarteris Amerikai, ar ne. •

Šioji organizacija reikalauja, kad Aukščiausias Teis
mas pasmerktų ir panaikintų visas sutartis, visus kon
traktus, visus pasižadėjimus, kurie paremti rasine dis
kriminacija. Ji sako, kad Jungtinių Tautų Čarteris griež
tai draudžia bent kokią diskriminaciją. Ar jis taikomas 
visiems visų šalių žmonėms, ar amerikiečiai turi būti iš
imtis?

Įvairių valstijų teismai yra užgyrę panašius kon
traktus. Jie suranda juos suderinamais su šalies Konsti
tucija. Štai New Yorko miesto galingoji apdraudos Me
tropolitan kompanija turi padarius sutartį su miestu ir 
stato apartmentinius namus dėl keleto desėtkų tūkstan
čių žmonių. Miestas sutiko leisti kompanijai pasirinkti 
žmones, kokius jinai į tuos namus įsileis. Tai aiškiai pri
pažįstama diskriminacija. Jokia negrų šeima neįkels 
kojos į šiuos apartmentus.

Jeigu Aukščiausias Teismas pripažins, kad Jungti
nių Tautų Čarteris paliečia lygiai ir amerikiečius, tai jis 
turės panašįus kontraktus pasmerkti ir panaikinti. Bet 
jeigu juos teismas pripažins legališkais, teisotais, tai ko 
tada vertas bus Jungtinių Tautų Čarteris? Kokia tada 
šalis norės tą Čarterį gerbti ir su jo dėsniais skaitytis?

Nenori Kraustytis iš Italijos
Baigiasi tos devyniosdešimt dienų, kurios turėjo pra

bėgti po pasirašymo' taikos sutarties su Italija ir mūsų 
okupacinė armija iš ten turi išsikraustyti. Bet ji išsi
kraustyti labai nenorinti, tai yra, nenori ją ištraukti 
mūsų vyriausybė. Iš Romos pranešta, kad mūsų diplo
matai nori paveikti dabartinius Italijos valdovus, kad jie 
prasytų Ameriką palikti kariuomenę Italijoj. Toji armija 
esąs galingas užtvaras Italijos kairiųjų įsigalėjimui.

Tai dar vienas Amerikos įsikišimas į svetimos šalies 
vidinius reikalus.

Nedarbo Išvakarėse
New Yorko miesto valdžia pranešė, kad jai reikia 

tūkstančio darbininkų. Ant rytojaus prie raštinės pri
buvo keturi tūkstančiai darbininkų, kurie išpildė aplika
cijas. Argi tas neparodo, kad jau dabar mes turime dide
lę armiją bedarbių?

. Nepasimokė iš Istorijos
Senoji karta gerai atsimename garsųjį reakcijos ir 

panikos laikotarpį po Pirmojo Pasaulinio Karo. Tuomet 
valstybės prokuroru buvo Palmer, o Federal Bureau of 
Investigation galva buvo Edgar Hoover. Ponas Palmer 
pasiėmė sau teisę sutrempti šalies Konstituciją ir Tei
sių Bilių, pravesdamas visoje šalyje rpasines ablavas ant 
darbininkų judėjimo. Jis patvarkė, kad socialistai ir ko
munistai yra “kriminalistai,” kuriuos reikia sumedžioti 
ir pasodinti už grotų. Tos “Palmer ablavos” įėjo Ame
rikos istorijon kaip vienas iš juodžiausių lapų. Ameri
kos žmonės pasipiktino tomis ablavomis ir demokratija 
laimėjo prieš reakciją.

Ponas Edgar Hoover tuomet buvo jaunas vyrukas. 
Bet, sakoma, tos ablavos buvo jo smegenų padaras. Ka
dangi jo bosu buvo Palmer, tai šiam ir atiteko viša kal
tė. Palmer turėjo negarbingai išsibraukti iš Amerikos 
politinio gyvenimo. O Hoover pasiliko savo senoje vieto
je ir šiandien joje saugiai tebesėdi.

Dabar šalies prokuroro aukštas pareigas eina Tom 
C. Clark. Clark dabar yra Hooverio bosu. Kas nors pa
našaus vėl kartojasi. Clark paskelbė surašą organizacijų, 
kurios esančios Amerikai neištikimos. Čia irgi, sakoma, 
yra pono Hooverio smegenų darbas.

Kaip su Konstitucija ir Teisių Bilium? Kokią teisę 
turi pora .vyrų paskelbti neištikimais kraštui desėtkus 
organizacijų ir milijonus jų narių? Ar toms organizaci
joms ir tiems piliečiams buvo suteikta Konstitucijos ga
rantuojama teisė pasiaiškinti ir apsiginti teisme?

Žmogus būna suareštuotas. Prieš jį sudaromas ap
kaltinimas. Jis pašaukiamas teisman. Jis ten turi teisę 
turėti liudininkus ir apsiginti. Ir kol teismas nesuranda 
jo kaltu, prieš įstatymus jis yra skaitomas nekaltu. Jo 
nevalia vadinti kriminalistu, žmogžudžiu, arba vagimi.

“KARALIAUČIAUS 
BURMISTRO” 
KLAJONĖS TĖVYNĖJE

SLA organe įdėtas kažin 
kokio tai pabėgusiojo Kara
liaučiaus “burmistro” Her- 
manno Maskovskio raątas. 
Skaitai jį žmogus ir matai, 
kokias nesąmones kliedą ne 
tas, žinoma, “burmistras” 
(Karaliaučiaus b u r m istru 
jis niekad nebuvo), bet Tė
vynė!

Tik paklausykite:
“Trumpą laiką dirbau savo 

senoje firmoje, kol 1947 m. 
balandžio 8 d. rusai paėmė 
Karaliaučių.”
Maskvoskis ir Tėvynė, pa

sirodo, nežino nei to, kad 
rusai paėmė Karaliaučių ne 
1947 m., bet 1945 metų ba
landžio 8 d.!

Na, o toliau:
, 1945 m. birželio mėn. 20 d. 
mes 12 miesto burmistrų bu
vome liudininkais masinės ek- 
zekucijos Erich Koch ir Wal
ter aikštėse, šioj aikštėje virš 
1,000 pasmerktų žmonių turė
jo būti nužudyti kirviais. Tik
tai du iš visų pasmerktų su
silaukė malonės, tarp jų vie
nas buvo mano firmos, kurio
je dirbau, prokuroras Fląchas. 
Jų mirties bausmė buvo pa
keista į 10 metų sunkiųjų Jąr- 
bų kalėjimą. Karaliaučiaus 
miesto nacių partijos kreislei- 
teris Wagneris buvo pakartas.

O kas tie “pasmerkti 
žmonės,” jeigu taip ir buvo, 
kaip Tėvynės “burmistras” 
•rašo ?

Tai, žinoma, buvo bude-, 
liai naciai, karo metu žudę 
nekaltus žmones, — dauge
lį ir Lietuvos gyventojų 
br'utališkai išnaikinę. Jeigu 
jie buvo likviduoti, — kas 
tokio ? Reikėtų pasidžiaug
ti- tuo., kad Karaliaučiaus 
teismas taip su jais pasiel
gė. Amerikiečių teismas 
Vokietijoje ne vieną nacį 
nusmerkė pakorimui. Ar dėl 
to padorūs žmonės liūdi? 
Žinoma, ne! Reikia kiek 
nors apvalyti pasaulis nuo 
tokių galvažudžių, kurie 
milijonus žmonių yra nu
kankinę. Tik Tėvynė su sa
vo “burmistru,” niekus ple
pėdami, gali už tai kaltinti 
bolševikus.

Toliau Tėvynės' ‘tbufmisr 
tras” fašistus sako:

I 4>
“Mano motina 71 metų am

žiaus . .. buvo išgędinta . r.”
Ją, girdi, išgėdinę nela

bieji bolševikai. Kas tokia 
pasaka tikės?! Tik didžiau
si gipsai!

Dar toliau: '
Kalėdų švenčių progą buvo 

beveik visi vyrai suareštuoti, 
ka’rtu ir rhes burmistrai. Mies
to gyvehtojąį nuo sausio mėn. 
1 d. iki 
gavo.
• Dėka 
pagelbą 

' kė man 
kijon, kur gąlutįuai buvau 
apiplėštas. Vėliau patekau į 
Berlyną.
Už ką tuos vyrus, kažin, 

bolševikai suareštavo? Už 
ką buvo suimtas pats Tė-r 
vynės “burmistras’’? Aišku, 
kad jie buvo naciai. Tėvy
nės “burmistras” sakosi, 
būk jis esąs buvęs komunis
tas, bet tai melas. Be reika
lo tarybinė vyriausybė jo 
nebūtų areštavusi.

O jeigu, kaip Tėvynės 
“burmistras” rašo, Kara
liaučiaus miesto gyventojai 
negavo jųkio maisto tarp 
sausio mėn. 1 irT6 dd., tai 
nei vienas iš jų nebūtų išli-

16 d. jokio maisto ne-

vieno geležinkeliečio 
ir pąpirkimo, pasise- 
pabėgti. Patekau Len-

I . ................................................  * " ■■i"

kę gyvas! Tačiau išliko! Iš
likų įr pats Tėvynės ^bur
mistras” ir dargi jis^pabė
go Lenkijon, kur “galutinai 
buvau apiplėštas.” Vadinu
si, jis ne nuogas pabėgo, jei 
Lenkijos žmonės dar turėjo 
ko iš jo “plėšti.”

Visa pasaka kreiva, kaip 
kreivas pats Tėvynės “bur
mistras” Maskovskis. SLA 
organas, dėdamas į savo 
skiltis tokias kvailybes, to
kias* nacių budelių pasakas, 
tik parodo, kad jam nerūpi 
SLA narius informuoti, 
šviesti, bet rūpi juos visaip 
mulkinti!

Japonijos Pramonė 
Pavojinga

Japonijos industriniuose dar
buose šiais laikais užmušama 
kasmet po 2,000 darbininkų ir 
po 40,000 pavijingai sužeidžia
ma.

Darbininkų apsauga labai 
prasta.Unijos reikalauja gerin
ti darbo sąlygas, įvesti .geresnę 
apsaugą.

J. V. Darbo Statistikų Biu
ras nurodo, kad viename fabri
ke perėjus darbininkams nuo 
40 vai. į 48 darbo dienos va
landas sužeidimų padidėjo 50 
puoš.

LAISVES VAJUS
štaį ką turime atlikti iki Naujų Metų:

$20,000 sukelti prenumeratomis;
$10,000 parengimais ir aukomis;
$1,500 Laisvės Bendrovės Šerais.
Stokime į darbą visi sukėlimui savo, dienraščiui 1948 

metams biudžeto! Stokime į darbą gavimui Laisvei nau
jų skaitytųjų! Stokime į tą didžiąją talką apšvietus pla? 
lininiui! •

Gražus kontestantų surašąs:’

rl1

Mokslininkų Paskaitos 
Lietuvos Apskrityse

X
J. BULOTA

Vilniuje neseniai buvo įsteig
ta Visasąjunginės Draugijos 
mokslinėms ir politinėms ži
nioms skleisti respublikinis fi
lialas, kurio pirmininku buvo 
išrinktas Tarybų Lietuvos 
Mokslų Akademijos preziden
tas prof. Matulis, vicepirmi
ninku —- prof'. Slavėnas. Fili
alas šiuo metu priskaito 64 
narius,-kurie pasistatė didžiu
lį uždavinį — populiarizuoti 
tarybinio mokslo atsiekimus 
plačiosiose liaudies masėse, 
ypatingai kaimo gyventojų 
tarpe.

Per palyginamai , trupipą 
laiką šia' kryptimi buvo ne
mažai nuveikta. Neseniai į 
Vilnių sugrįžo iš kelionės po 
Lietuvos apskritis tikrieji Lie
tuvos Mol&lų Akademijos na
riai prof. Bieliukas ir prqf. 
Budrys. Jie aplankė Ukmer
gės, Panevėžio, Šiaulių ir Ra
seinių apskritis. Tūkstančiai 
valstiečių, kaimo inteligentų, 
tarybinių ūkių ir MTS dar
buotojų, kurie Smetonos val
dymo laikais neturėjo progos 
klausytis mokslininkų paskai
tų, dabar su dideliu susidomė
jimu- gaudė kiekvieną žodį

prof. Bieliuko pranešimo apie 
Lietuvos energijos šaltinius— 
durpynus, upes ir tt.—ir prof. 
Budrio pranešimo apie dideles 
krašto ekonomiųio išsivystymo * 
galimybes tarybinės santvar
kos sąlygose.

Su nemąžesniu pasisekimu 
vyksta prof. ‘ Pakarklio pa
skaitos Klaipėdos krašte. Ši
lutės ir Pagėgių apskrityse jis 
skaitė paskaitą tema “Tarybų 
Sąjungos Konstitucija ir jos 
pasaulinė reikšmė,” kuri su
traukė didelį skaičių. klausy
tojų.

Didelį pasisekimą turėjo ir 
prof. Lašo paskaita apie nau
jausius laimėjimus^ vitamino
logijos srityje.

Lietuvos Mokslų Akademijos 
žemės ūkio instituto vyresnia
jam moksliniam bendradar
biui agr. Lukoševičiui Kaišia
dorių apskrities valstiečiai 
nuoširdžiai Meko jo už skaity
tą įdomią paskaitą apie socia
listinį žemės ūkį.

Tarybų Lietuvos mokslinin
kai numatė su paskaitomis ap
lankyti visas respublikos ap
skritis.

Vajaus Reikale
Kaip matote iš vajaus len

telės, tai pusėtinai didelė 
kompeticija eina tarp Ne- 
warko ir Elizabetho. K. Žu
kauskienė ir jos sūnus Ro
bertas gražiai darbuojasi.

Tie vaikučiai stovi išlaukyje 
Jungtinių Tautų vaikų prie- 
žiūros-mokyklos, kurią įęi- 
steigė UN delegatai ir štabe

Galima rašyti tik apie prieš jį iškeltus kaltinimus, bet ,nar,al* š»e^s vaikau ‘yįena?
negalima jo skelbti kriminalistu. Tik po nuteisimo, jeigu 
jis teismo pripažintas kaltu, kožnas vienas turi teisę jį 
tokiu vadinti. Tokia yra Amerikos teisminė procedūra. 
Tokios yra Konstitucijos garantuojamos teisės visiems 
Amerikos piliečiams.

Tai visa, matyt, nieko nereiškia minėtiem dviem 
vyram. Jie turėtų suprasti, kad Amerikos žmonės suras 
būdus atitaisymui jų klaidos, kaip surado būdus ir ati
taisė anais laikais panašią Palmerio-Hooverio klaidą.

pasaulis” jau y*ra tikrovė. Jei
gu ne išnaudojimas žmogaus 
žjno.gumi pasaulyje ir ne ka
rai, kurie ’ praryja miįionus 
jaunų žmonių, miįionus turto, 
milionų •’žmonių darbą, visų 
žmonių vaikai galėtų turėti 
malonią ir naudingą vaikystę 
ir tėvams šeimos auklėjimas 

nebūtų vęrgija.

lUbffr------ ...

Liet. Darb. KĮuba^, Elizabeth, N. J. •
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J. ....
Brooklyno Vąjinipkai ............. ...........
P. Pilėnus, Philaledphia, Pa....................
J. Bakšys, Worcester, Mass. .......... 
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. .... 
Hartfordu Vajininkai .......................... .
L. L.D, 2 kp. So. Boston, Mass......... ..
Lawrence Vajininkai.........
Geo. Shjmaitjs, Brockton ..
LLD 2 kp. Mqtcru Sky r.

Binghamton ................... .
P. J. Martin, Pittsburgh .........
L. Bekešicnė, Rochester ..........
P. Bečis-F. Klaston, Great Ncck

J. Stankus, Easton .......
Kuzmickas, Shenandoah 
Anderson, Rochester ..........
Bimba, Paterson ..................
Puidokas, Rumford, Me........
P. Lekavičius, Pittsburgh .. 
Buivid, Dorchester ....... 
Ramanauskas, Myersville ....

R. Šlajus, Chester, Pa. .....
M. Janulis, Detroit ..../...............
J. Balsys, Baltimore .............. .....
C. K. Urban, Hudson ..............
J. Blažonis, Lowell, Mass. .........
V. Padgalskas, Mexico ........... _
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 300
P. Šlekaitis, S.cranton
V. J. Valley, New Britain, Conn. 252
J. šimutis, Nashua ..........   245

s. 
p. 
J. 
s.

V.

1171
1064
95S
911
892
868
678
645
630
624
605
585
560
496
476
336
312
302

I
295

Punktąi 
.. 4788 
.. 4584 
.. 36921 
.. 3231 
.. 3132 
.. 2894 
. 2576 
.. 1905 
.. 1260 
:. 1248

244
224

K.

S.- Tvarijonas, Detroit .............
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y. .......
J. .Mockaitis-P.Barapauskas

Bridgeport ...........................
J. Kąlvelis, Bridge water .........

Valaįką, Cleveland, Ohio ....
V. Smalstiene, Detroit ..............
F. J. Madison, Youngstown, O. 
A. Navickas, Haverhill ........
J. Rudman, New Haven ....
E. Kasperienė, Wilkes-Barre 
J. Qrybą?.-J. Cąspęr, Norwood 
H. Žukienč, Binghamton ......
V. Vilkauskas, Nashua ........

Bemat, Los Ąngęles ......
A. Sherbin, Pittsburgh ......
A. Valinčius, Pittston ..........
J. Mątąchųn, Paterson ..... ...
S. K. Mazan, Cleveland .......
M. Slekiene, Gardner .........

Paulauskas, Pittsburgh ...
J. Senkevičius, Wilkes-Barre .. 75 

‘ ...... 56
Baltutis. Chicago .................. 28

A.

J., S. Puidokas, Rumford, 
Me., (jam pagelbėjo S. Lau
čius) ir P. J. Anderson, Ro
chester, N. Y., kuris pri
siuntė ir gražią auką nuo 
Gedemino Dr-štės.

Aukų gavome sekamai:
D. L. K. Gedemino Drau

gystė,' Rochester, N. Y., 
$100.

J. ir E. Simans, St. Pe
tersburg,Fla., $25.

Justinas ir Anelė Dočkai, 
Cicero,- III., $20. -

Po $10: LLD 133 kp., 
Camden, N. J., L. Endžiu- 
lis, Los Angeles, Calif., Ge
ri rėmėjai, Easton, Pa.

Po $5: Juozas Staškus, 
Cicero, III., J. Steponaitis, 
B’klyn, N. Y., Mr. Lapaslfc 
Richmond Hill, N. Y., B. A. 
Gasparaitis, Hillside, N. J., 
Klementina Jenkeliūnienė, 
Waterbury, Conn., K. Cher- 
kowsky, Pennsauken, N. J.

S. Rakšys, pudbury, Ca
nada, $4.

Po $3: W. Plečkaitienė, 
Chicago, Ill., Petras Čereš- 
ka, Rochester, N. Y., J. La- 
stauskas, Camden, N. J., 
Alexander ir Pauline Mic
kevičiai, Brockton, Mass., 
A. Švėgžda, Bridgeport, 
Conn., P. Dennis, Cliffton, 
N. JM' Peter WasseU, Hobo
ken, N. J., Martin Gumbe- 
levięius, Sauth.bury, Conn., 
Adam Zaikus, Metuchen, N.

Katrina Žukauskienė
Pridavė 3 nauj. prenumera
tas ir pluoštą atnaujinimų. 
Taipgi jiems talkininkauja 
ir-A. Matulis iš Jersey Ci
ty, priduodamas atnaujini
mų.

Antanas Stripeika, varde 
LDP Klubo, taipgi puikiai 
darbuojasi.. Jis pridavė tris 
naujas prenumeratas ir 
daugelį ’atnaujinimų. Vis- 
vien jis laikosi pirmoj vie
toje.

New Jersey valstiją ve
jasi Brooklynas. Petras 
Vaznys pridavė atnaujini
mų ir sakosi, dar priduos 
daugiau. Jo talkininkai 
taipgi nemiega— sakosi no
ri pavyti New Jersey.

Philadelphijai pagelbė
jo šį sykį S. Reikauskas, ir 
Wm. Patten (iš Gloucester 
Hts, N. J.) prisiųsdami at
naujinimų.

J. Bakšyk, Worcester, 
Mass., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų. 
Jis pasiryžęs kilti ąkuščiau 
punktais

M. Svinkūnienė, Water
bury, Conn., - taipgi sunkiai 
darbuojąsi šiame vajuje. 
Prisiuntė daugelį atnauji
nimų.
* Geo, Shimaitis, Brockton, 
Mass., prisiuntė daug at
naujinimų. Sekanti vajinin
kai taipgi pakilo punktais 
ptisiųsdami atnaujinimų: 
L. Bekešiene, Rochester, N. 
Y., J. Bimba, Paterson, N.

22,0 
208 
208 
186 
168 
168 
168 

. 168 
M 156 
. 144 
. 140 
. 140 
. 131 
. 112 
... 84 
.... 84 
... 84 
... 78M.

L. Prūseiką, Chicągo
P. Baltutis. Chicago

Parėpsimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamus

Philadelphia, Pa. 
Hartford, Conn. 
Brooklynas, 
Rochester, N. Y. 
Detroit, Mich. 
Los Angeles, Gal. 
Bayonne, N. J. 
Chicago, Ill. 
Waterbury, Conn. 
Easton, Pa.
San Francisco, Cal. 
Great Neck, N’. Y. 
Pittsburgh, Pa. 
Worcester, Mass. 
New Britain, Conn. 
Newark, N. J. 
Binghamton, N. Y. 
St. Petersburg, Fla. 
Washington, Pa. 
So. Boston, Mass. 
Elizabeth, N. J. 
Lowell, Mass. 
Youngstown, Ohio

$270.00 Cleveland, Ohio 18.85
263,50 Stamford, Conn. 18.00
229.00
141.00
117.05

New Kensington, Pa.
Nashua, N. ftx

16.00
15.00

100.00 Brockton, Mass. 12.00
65.00 Seattle, Wash. 11.00'
62.00 Paterson, N. J. 8.86
54.00 Girardville, Pa. 8.00
48.00 Wilkes-Barre, Pa. 8.00
42.00 Scotia, N. Y. 6.00
36.00 Hudson, Mass. 5.00
33.00 Chester, Pa. 5.00
31.00 Lawrence, Mass. 5,00
30.00 Bridgewater, Mass. 3.00

• 28.49 Norwood, Mass. 3.00
28.00 Minersville, Pa. 3.00
25,00 Bridgeport, Conn. 3.00
23.50 Haverhill, Mass. ' 2.00
23.00 Scranton, Pa. 1.25
21.00^ Auburn, Me. 1.00
20.00 New Haven, Conn. 1.00
20,00 Grand Rapids, \ 50c

Po $2: J. Kelly, B’klyn, 
N. Y., Pauline Kušlevičie- 
nė, Burlington, N. J., L Blo- 
žienė, Waterbury, Conn., J. 
Žilinskas-, New Britain, 
Conn., Felix Bloznelis, 
Catskills, N. Y„ K. Kučiau- 
skienė, Burlington, N. J.

G. Jamison, Livingston, N. 
J., $1.49. '

Joe Yacob, Coleman, Ca
nada, $1.

Beje, norime priminti, 
kad L. Žemaitienei į pagal
bą atėjo su nauju skaityto
ju J. Margaitis, iš Wind
sor, Conn.

Kaip matote, rezultatai 
puikūs. Vajus po bis'kį arti
nasi prie pabaigos — tiki
mės, kad sulauksime puikių 
rezultatų nuo visų mūsų 
vajininkų. Dėkuojame už 
aukas ir už puikų pasidar
bavimą. >

L. Adm-cija.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Pirmoj Gruod. 8, 1847



MIKLUCHA - MAKLAJUS, 
DIDIS KELIAUTOJAS

Įdomu Žinoti, — Kas. Dar To Nežino

1871 metais Rusijos karo 
laivas “Vitiaz” sustojo ties 
Naujosios Gvinėjos šiaurės 
rytų krantu. Iš jo išlipo 
garsus rusu keliautojas Ni
kai© ius* Miklucha-Maklajus.

Pirmą kartą pamatę bal
tą žmogų, papuasai ėmė ka
ringai mosuoti ietimis, 
rengdamiesi persmeigti jo
mis neprašvtą svečia. Jis 
kas minute laukė, kad taik
liai paleista ietis nutrauks 
jo gyvenimą. Vienas iš pa- 
puasų priėjo arti prie ke
liautojo ir, pakėlęs ietį, pa
grasino jam. Nežiūrėdamas 
visu errąsinimų, Miklucha- 
Maklajus nuėjo prie arti
miausios trobelės'. Staiga 
pro pat jo veidą nuzvimbė 
dvi strėlės ir įsmigo į me- 
dį...

Keliautojas kasdien darė 
smulkius užrašus apie savo 
gyvenimą tarp laukinių. Jo 
dienoraščiuose mes randa
me daugybę įdomių aprašy
mų, kuriuose Miklucha-Ma
klajus pasakoja apie dide
lius sunkumus, kuriuos jam 
teko įveikti. Skaitydami jo 
užrašus, mes matome gar
bingą, humanišką ir drąsų 
rusų keliautoją, pasaulinio 
vardo antropolgą, geografą 
ir zoologą, savo drąsiais at
radimais praturtinusi pa
saulinį mokslo lobyną.

Kas gi stūmė jį į tolimą
sias,'paslaptingas šalis?
Revoliucinis Mokslininkas

»

Nikalojus Nikalojevičius 
Miklucha - Maklajus gimė 
1846 metų liepos 17 dieną 
inžinieriaus šeimoje. Nuo 
jaunystės dienų jis pradėjo 
gilintis į didžiojo rusų re
voliucionieriaus — demok
rato Černiševskio mintis ir 
Darvino mokslą. Savo di
džiuli talentą jis pašventė 
kovai prieš, jau anais lai
kais atsiradusius, reakcin-* 
pros “rasinės teorijos” skel
bėjus.

Papuakų gyvenimo ir pa
pročių moksliniu aprašymu 
jis apvertė anais metais 
buržuaziniame moksle pa
plitusia nuomone, būk tai 
napuasai esą “žemesnės ra
sės”, fiziologiniai skiriasi 
nuo “aukštesniųjų rasių.” 
Jis irodė, kad papuasai — 
tokie patvs žmonės, tik že
mesnio ekonominio, o todėl 
ir žemesnio kultūrinio išsi- 
vvstvmo.

Miklucha-Maklajus buvo 
labai atsargus ir tikslus, kai 
reikėdavo darvti mokslines 
išvadas. Jis kantriai tyrinė
jo papuasu kalbą, jų papro
čius, būdą ir materialinę 
kultūra. Jis pirmas sugebė
jo užkariauti jų karšta mei
le ir brolišką pasitikėjimą. 
Jie vadindavo jį “žmogu
mi, atvykusiu iš mėnulio,” 

4 naiviai manydami, kad toli
moji Rusija, apie kurią ke
liautojas jiems pasakojo,— 
tai mėnulis, kurį jie mato 
kas naktį.

O

Dešimtį metų’ Miklucha- 
Maklajus praleido atogrąžų 
(tropikų) šalyse. Keturis 
kartus jis aplankė savo 
draugus - papuasus Naujo
je Gvinėjoje, du kartus bu
vo pas Malakos pusiasalio 
laukin. gyventojus, ištyrė 
Kanarų, Saliamono, Mela- 
nezijos ir Admiraltijos sa
las, ilgą laiką gyveno Aust
ralijoje. Jis griežtai kovojo 
prieš žiaurų laukinių žmo

nių išnaudojimą ir jų pa
vergimą.

Miklucha-Maklajaus var
das anais laikais buvo labai 
populiarus visose pasaulio 
šalyse. Tačiau mažai kas 
tesidomėjo jo didvyriškojo 
darbo moksline reikšme. 
Laikraščiai skelbė apie jį 
visokius p r a simanypius: 
vienur buvo rašoma, būk 
tai jis tapęs papuasų kara
lium; kitur buvo skelbia
ma, kad jis radęs aukso lo
bį; treti vėl tvirtino, kad 
žmogėdros jį jau seniai už
mušę ir suėdę.

Caro Valdžios Apleistas
Rusijos Geografijos Są

junga, kurios šlovę taip 
aukštai pakėlė Miklucha- 
Maklajus, teikė jam tik 
menką pagalbą. Sunkiai su
sirgęs, didysis keliautojas 
pareiškė:

— Aš niekuomet neturė
jau laiko pagalvoti apie tai, 
kad reikia save aprūpinti 
lėšomis ateičiai. Dabar pa
sirodo, kad aš neturiu iš ko 
gyventi.

N. N. Miklucha-Makla
jus nespėjo pilnai apdirbti 
visos jo surinktos vertingos 
mokslinės medžiagos. Jis 
mirė 42 metų amžiaus, taip 
ir nesulaukęs pagalbos iš 
“mokytų ponų.” Jo kolekci
jos, piešiniai, sąsiuviniai 
dešimtis metų išgulėjo, kol 
jais pradėjo domėtis. O tai 
ivyko tik po Didžiojo Spalio 
Socialistinės R e v o liucijos. 
Miklucha - Maklajaus mok
sliniai darbai padėjo triuš
kinti žvėriškąją vokiškųjų 
fašistų “rasinę teoriją.” *

Tarybinė liaudis aukštai 
įvertino didžiojo keliautojo 
mokslini žygdarbį. Daugelis 
tarybiniu jaunuolių ir pa
žangių žmonių visame pa
saulyje ima iš didžiojo 
mokslininko - humanisto at
sidavimo Tėvynei pavyzdį. 
Tarybų šalies jaunuoliams 
ir merginoms Miklucha - 
Maklajus ilgiems metams 
liks mvlimiausiu didvyriu, 
legendariniu “žmogumi iš 
mėnulio,” darbo ir mokslo 
žygių pavyzdžiu.

100 Metu Sukaktis 
Vaikų Vežimėliui

Newvorkietis Charles 
■Rurtnn buvo vaiku vežimė
liu išradėjas ir išrado juos 
i«48 m. Taigi, sekančiais 
1948 metais bus 100 metų 
sukaktis vaikų vežimėliui, 
kurį amerikonai dabar va
dina “baby carriage”, b se
niau vadindavo “perambu- 
lator’iu.” Iš pradžios ame
rikiečiai paniekino šį išra
dimą skundais, kad tai esą 
pavojingi pabūklai, nes stu- 
miantieji juos asmenys galį 
užgauti praeivius ant šaly- 
gatvių. Todėl išradėjas nu
gabeno savo “perambulato- 
rius” Anglijon, kur jo iš
radimas tuojaus pasidarė 
labai populiariškas. Kara
lienė Victoria užsakė vieną 
vežimėlį, taip pat po vieną 
užsakė Ispanijos karalienė 
Isabella Antroji, ir Egipto 
Pasha — valdonas.

Dabar ir Jungt. Valstijo
se vaikų vežimėliai taip pri
gijo ir išsipopuliarizavo, 
kad šalygatviuose dažnai 
net praeiti negalima — tiek 
daug jų yra, tačiau niekas 
dėl to nesiskundžia.

JERUZALĖS PERGYVE- 
NIĮVIAI IR PERMAINOS

Jeruzalė yra 33 šimtme
čių senumo ir per tą laiko
tarpį pergyveno 20 apguli
mų ir blokadų, 18 atsistaty
mų bei rekonstrukcijų, du 
perijodus teriojimų ir 6 
kartus perėjo iš vienos re
ligijos į kitą.

SKIRTINGOS KALA
KUTŲ RŪŠYS

Nemanykit, kad “turkės” 
visos yra vienodos. Jungtin. 
Valstijose dabar yra pripa
žintos šešios kalakutų skir
tingos rūšys, kurios, ameri
koniška terminologija, yra 
sekančiomis: Bronze, Nar- 
ragansett, White Holland, 
Bourbon Red, Black ir Slate 
(lietuviškai: bronzinės, Na- 
rragansetto veislės, balto
sios holandinės, burboniško- 
sios raudonos, juodos ir 
skalynės).

PIRMOJI DĖKŲ DIENA
Dėkų dienos (Thanksgiv

ing) šventė Jungt. Valstijo
se pirmu kartu buvo šven
čiama 1789 m. lapkr. 26 d. 
Tuomet, kongresui pareika
lavus, . George Washing- 
ton’as paskelbė Dėkų Die
ną kaipo oficialę šventę vi
sai šaliai.

KIEK KARTŲ ATSIKVE- 
PIAM PER DIENĄ

Suaugęs asmuo per vienos 
dienos laikotarpį atsikvepia 
apie 20,000 kartų.

ŽOLINIS VAISTAS PRIE§ 
KRAJOSPŪDĮ

Pastaruoju laiku tapo iš
rastas prieš aukštąjį krąujo 
spaudimą naujas vaistas iš 
omelų (mistletoe). Omelai, 
arba amalai, tai savo rūšies 
parazitiški, ant
m e d ž i ų a u g a n t i žo
lynai, kurie Lietuvoje Ver
bų ■ sekmadienį buvo naudo
jami papuošimui “verbų” 
bei apkaišymui grįčių. Jie 
augdavo ant beržų.

KAS NUSAKO
ČIGONŲ KILMĘ

Kadangi čigonų kalba y- 
ra indo-iraniška, tad spren
džiama, jog čigonai paeina 
ne iš Egipto, bet iš Indijos.

Prakaitavęs per 1OO valandų gesinime girios gaisrų, 
Lee Hughes, Beverly, Mass., miestavas darbininkas, 
atsiklaupęs, išskėstomis rankomis pasitinka smarkų 
lietų, prilaikiusi gaisrą nuo sklidimo tolyn. Maine ir 
New Hampshire valstijose milionų doleriu vertės 
turto supleškėjo liepsnose. Lėktuvai tenai skrisdami 
virš debesų barstė ledo snaiges tikslu iššaukti dirbtiną 
lietų. Lietus pradėjo lyti. Tačiau gamtotyros žinovai 

sako, kad lietus jau būtii atėjęs ir be to.

AMER. RAUDONIEJI 
BRANGAKMENYS

Dauguma Amerikos rau
donųjų brangakmenių, gar- 
netų, paeina iš Adirondack 
rajono, esančio New Yorko 
valstijoj, taipgi iš New 
Hampshire valst.

KIEK ŽODŽIŲ IŠKAL
BAMA PER DIENA

Apskaičiuota, kad, viduti
niai imant, per dieną, žmo
gus iškalba apie 4,800.žo
džių. Žinoma, tiek iškalba 
tik vidutinės iškalbos as
muo, — kiti gi daugiau ar 
jnažiau.

UŽDARŲ DURŲ 
SVARBA

Daugelis žmonių bemie
gant žūva nuo pakilusio 
karščio virtuvės pečiuje ar
ba nuo nuodingų anglinių 
karbono dujų todėl, kad pa
lieka nakčiai atdaras mie
gamųjų kambarių duris. 
Apsisaugojimui nuo tokių 
nelaimių, pirm eisiant gulti 
durys privalo būti uždary
tos.

NUSIŽENGIMAI
JUNGT. VALSTIJOSE

Apiplėšimai, vagystės, 
užpuolimai bei kitokios rū
šies didesni . nusižengimai 
kur nors Jungtinėse Valsti
jose įvyksta beveik per 
kiekvienas 24 sekundas.

SAULĖS GRAVITACIJA
Į save traukiamoji saulės 

paviršiaus jėga, arba gra
vitacija, yra 27 ir trimis 
ketvirtadaliais kartų dides
nė už žemės traukiamąją 
gravitaciją.

FLORIDOS IR CALI-
FORNIJOS VAISIAI

Apelsinai (orandžiai) ir 
grapefruitai auginami Flo
ridoj ir Californijoj, tačiau 
Californija užaugina dau
giau apelsinų, o Florida — 
daugiau grapefruitų.

PRAKAITAVIMAS
PAS KIAULĘ

Ne visi gal žino, kad ir 
kiaulė prakaituoja. Bet 
kiaulė prakaituoja per snu
kį. O šunys prakaituoja 
per savo liežuvį. -

LAIVŲ PLUKDYMAS 
PER KANALUS

Per Suez Kanalą laivai 
plaukia savo jėga, tik juos 
vairuoja to kanalo speciali
stai vairuotojai. Tuo tarpu, 
per Panamos kanalo vartus 
plaukiantieji laivai savo jė
gos nenaudoja — juos tem
pia iš šonų tam tikri garve
žiukai.

INDIJONAS ANT 
BUMAŠKŲ

Visi žino, kad ant kai ku
rių amerikinių nikelinių 
penktukų randasi indijono 
galvos atvaizdas. Bet kadai
se yra buvęs indijono at
vaizdas ir ant “bumaškų”, 
popierinių Amerikos pini
gų. Tai buvo 1899 m. ket
virtosios laidos penkia-do- 
lerinės su indijono galva, ir 
tai buvo tikras atvaizdas 
Sioux indėnų vado Onepa- 
pa.

AMERIKONIŠKŲ VIŠTŲ 
“PRODUKCIJA”

Per' mėnesį laiko vištos 
Amerikoje padeda su vir
šum 4 bilijonus kiaušinių, 
—sulyg rupaus apskaičiavi
mo. Šis skaičius kartais 
mainosi — kartais padeda
ma kiaušinių daugiau arba 
kiek mažiau.

ORO TEMPERATŪRA 
ALASKOJE

Alaskos viduryje tempe
ratūra susideda iš 180 laip
snių arba daugiau. Šiame 
teritorijos ruožte 100 auk
ščiausia temperatūra būna 
100 laipsnių virš zero, pagal 
Fahrenheitą, o žemiausia, 
oro stočių rekorduota, bu
vo virš 80 laipsnių žemiau 
zero.

ILGIAUSIA GATVĖ
JUNGTIN. VALSTIJOSE 

f

Viena iš ilgiausių gatyių 
Jungtinėse Valstijose yra 
Washington St., Bostone, 
turinti apie 50 mylių, ir 
siekianti net Providence 
miestą, Rhode Island valst.

Daugiausia vitamino D 
turintis maistas yra kiauši
niai.

Kiek Džiovininku 
Esama New Yorke

Sveikatos komisijonierius 
raportavo majorui, kad 
New Yorko miesto apylrų-. 
kėje randasi bent 1,850 “la
bai užkrečiamosios rūšies” 
džiovininkų, kurių vieni gy
vena , su šeimomis na
muose, kiti gi eina dirbti ir 
gr ęsia pavojumi sveikie
siems, su kuriais tenka tu
rėti reikalus. Daugelis to
kių džiovinihkų atsisako 
gulėti lovoje ir būti namie; 
jie dažnai lanko teatrus, 
valgyklas bei kitas susirin
kimų vietas.

Praeitais metais buvę 
7,123 naujai susirgusių 
džiova, kas iš viso sudaro 
17,451. Mirė iš jų tarpo 41 
nuošimtis per 100,000 asme
nų. Todėl prašoma kovai su 
džiova, kad majoras O’
Dwyer paskirtų iš miesto 
iždo $1,250,000.

GESO LIEPSNOS 
KARŠTIS

Liepsnos temperatūra pa
prastame gesu kūrenama
me pečiuje yra apie 2,800 
laipsnių — pagal Fahren- 
heito gradusninką.

KOKIU KEISTUMU 
KARTAIS ESAMA

KAS ATSITIKO SU 
JUDOS 30 GRAŠIŲ

Kuomet Kristaus išdavi
kas Judošius pasikorė, jo 
80 sidabrinių grašių, ku
riuos jis gavo už išdavystę, 
buvo panaudoti nupirkimui 
taip vadinamojo “Puodžių 
lauko” (kapinyno) Jeruza
lėje. Tai yra vieta kapams, 
kuriuose buvo laidojami iš 
kitur atvykusieji nežinomi 
asmenys. Taip yra užrekor- 
duota biblijoj, šv. Mateušo 
pareiškimuose ,skyr. 27, eil. 
3,4,5,6,7.

“Puodžių laukas”, arba 
“Potter’s Field”, originaliai 
buvo seni kapai Athenuose, 
Graikijoj, puodžių gyvena
moje sekcijoj. Kadangi bibl. 
Naujasis Testamentas ori
ginaliai buvo parašytas 
graikų kalba, tai ir buvo 
užrašyta “puodžių laukas” 
vietoj kapinyno.
. Iš to paeina ir Judošiaus 
grašiais nupirktų kapų pa
vadinimas.

LAIMĖJĘS AUTOMOBILĮ, 
DAR JIS BIJOSI...

Kuomet farmerys Mack 
Carter, iš Douglas, Ga., iš- 
laimėjo . tabako pardavėjų 
prizą ‘— naują 1947 metų 
automobilį, jo didžiausia bė
da buvo, ką dabar pasakys 
jo žmona. — “Jinai manys, 
kad aš vėl šaudžiau kau
liukais”, — 
aimanavo jis.

GYVI KAILIUKAI BĖGA, 
O MOKSLININKAI SEKA

Jung. Valst. mokslininkai 
suženklino 20,000 ruoniukų, 
Pribilof salose, Alaskoje ir 
seka juos per Aleutians sa
lų vandenis, norėdami suži- 
noti, ar jie kartais nepersi
kelia į japonų arba Sovietų 
pakraščius. Taip jie galėsią 
sekti iki tarptaut. (Jatos ru-

SOVIETŲ SĄJUNGA 
APMOKA AUKSU

Komercinė šios šalies 
spauda stebisi, kad Tarybų 
Sąjunga jau trečiu sykiu 
Amerikai atsiuntė mokestį 
auksu. Paskutinis aukso 
siuntinys spalio pabaigoj, 
kaip praneša Komercijos 
Departmentas iš Washing- 
tono, buvo $5,345,505.00. 
Rugsėjo mėnesį Sovietai 
taipgi eksportavo Amerikon 
$14.000,000 vertės įvairių 
medžiagų, o iš Jungtinių 
Valstijų importavo prekių 
$3,000,000 vertės. Reakci
ninkai dėl to reiškia nepasi
tenkinimą, bet auksą jie 
myli — ir auksą jie gauna!

Ką Reiškia “Bendras 
Kongresmanas”

Kartais būna išrinktas 
bendras atstovas į Jungtin. 
Valstijų kongresą, arba an
gliškai vadinamas — “re
presentative - at - large,” 
kurį išrenka visi vienos 
kurios valstijos piliečiai 
bendrai, o ne jos kongresi
niai distriktai. Taip atsitin
ka tuomet, kai kurioj nors 
valstijoj, jau esančioj išda
lintai į kongresinius dis- 
triktus, gyventojų skaičius 
ganėtinai pasidaugina turė
ti daugiau atstovų. Tuomet 
vietoje iš naujo perdalinti 
visą valstiją į naujus kong
resinius distriktus, dapildo- 
mieji kongresmanai būna 
renkami bendrai.

I

I

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith.

bežiaus, o toliau, galės jiem 
tik pašvilpti, jeigu jie toliau 
nešdinsis, kad nepatekus 
į amerikoniškas futras.

TURČIUS PULKININKAS 
TITULUOJASI SAVE 
DRUKORIUM....

Spaustuvių darbininkų 
amžius, bendrai, yra trum
pesnis negu kitur dirban
čiųjų, kadangi darbas prie 
švino yra pavojingesnis 
sveikatai. t Todėl ir už ap- 
drauda drukoriai moka di
desnį mokestį, kadangi jų 
amžius trumpesnis. Bet štai 
vienas drukorius jau 89 m. 
amžiaus, ir sakosi dar esąs 
stiprus ir galįs dirbti bile 
kokį darbą spaustuvėje, ne
paisant senatvės. Juomi yra 
A. D. Bolens, iš Port Wa
shington, Wis., leidėjas vie-* 
tinio laikraščio, Wisconsin 
Statesman. Be- to jis turi 
pulkininko ciną ir, aišku, 
drukorius yra tik iš pasi- 
vadinimo, o spaustuvėj dir
bęs biskį 1865 m’. Todėl, ma
tote, ir yra ilgaamžis.

Bent tuomi per spaudą 
senis dabar ryžtasi pasižy
mėti.

KAIP FILIPINAI
SLĖPĖ PINIGUS 

Manilos Įlankoj, Filipi- 
1 nuošė, trys milijonai dole- 

susirūpinęs I rių sidabru dar randasi jū-
ros dugne. Tas paskandin
tasis turtas esąs dalimi fili- 
pinų valst. iždo fondų, kurie 
buvo išgabenti iš Corregi- 
doro ir paskandinti ten 
pirm, negu įsibriovė japo
nai, užimdami tą salą 1941 
m. Iš viso buvo $8,500,000, 
bet iki šiol jau iškelta $5,- 
500,000 ir iškėlimą atlieka 
tuomi užsiimanti kompani
ja, gaudama už tai 10 nuo
šimti komiso, c

RUPŪŽĖMS NUKIM
BA VĖŽIO LIGA

Vėžio liga paliečia visų 
gyvūnų ir gyvūnėlių veis
les, apart rupūžės, kaip pa
tyrė newyorkietis moksli
ninkas dr. Joseph Skapier. 
O jis egzaminavo 25,000 ru
pūžių, sugabentų iš Franci- 
jos ir šiaurinės Afrikos.

Kurie gyvūnai yra sveiki, 
tuos galima susirgdint vė
žiu, įleidžiant jiem į kraują 
tam tikrų chemikalų, tik 
rupūžei negalima jokiais 
chemikalais įskiepyti vėžio 
ligos. Kad rupūžės ir dvesia 
nuo tokių chemikalų, bet 
vėžiui nepasiduoda.

Nužiūrima, jog rupūžių 
turimi gamtiniai nuodai at
remia vėžį. Tie nuodai yra 
tyrinėjami, ir gal būsią ga
lima juos panaudot kaip gy
duolę sergantiems vėžiu 
žmonėms.

Atstatytas Fabrikas
KLAIPEDA. — Džiugių re

zultatų pasiekė muilo fabriko 
kolektyvas — jis baigė atstaty
ti įmonę, viršijančią jos prieš 
karinį galingumą 15 nuošim- 
šių. Atstatymo darbuose pasi
žymėjo senas to fabriko meis
teris Lukošius, dirbęs čia jau 
16 metų. Vokiečių okupacijos 
metais jis nutraukė darbą, o iš
vadavus miestą, jis vienas iš 
pirmųjų. sugrįžo į savo fabri
ką.

Daily) Pirm., Gruod. 8, 1947
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Rojus Mizara

Akimirka Michigane

Šie Ithaca, N. Y., vištų augintojai pasiuntė vištas pre
zidentui Trumanui, protestuodami, kad negalimos par
duoti vištos ėda grūdus, reikalingus būsimiems viš
čiukams. Ne už ilgo po tų vištų nuvažiavimo j kapi

telių, vištų pardavimo varžymas tapo panaikintas.

PASKUTINIS CARAS
(Istorine Apysaka)
^^Parašė Justas Paleckis

—10-4-47—- —50—

(Tąsa)
Sūnaus gimimas pripildė Mikalojaus 

širdį nauja šeimynine laime ir nauja 
meile savo žmonai. Vos gimusį caraitį 
įrašė į gvardijos pulkų sąrašus. Jo krik
štynom buvo suvažiavę giminingų kara
liškųjų šeimų atstovai iš užsienio. Vy
riausiais krikšto tėvais buvo senoji ca- 
rienė ir caro dėdė generolas admirolas 
Aleksiejus, o ypatingą malonę kariau
jančiai armijai parodyti norėdamas, ca
ras paskelbė, kad naujagimis yra visos 
Mandžiūr. armijos karininkijos 'krikš
to sūnus. Kaip tik buvo laukiama didelių 
kautynių ties Liaojanu ir caras tikėjosi, 
kad jo šeimyninė-laimė pakels kariuome
nės nuotaiką ir, pagaliau, karo laimė 
pasikeis rusų naudai. Iš Mandžiūrijos 
atvyko didysis kunigaikštis Borisas Vla- 
dimirovičius, Kuropatkino pasiųstas pa
sveikinti carą armijos vardu dėl Alek
siejaus gimimo. Bet už poros dienų, rug
pjūčio 21 (rugsėjo 3) d. atėjo žinia apie 
skaudų pralaimėjimą ties Liaojanu. Ir 
vėl smūgis į džiaugsmo apimtą caro 
nuotaiką ir pasitikėjimą Serafimo ste
buklais!

Mažai džiaugsmo sosto įpėdinio gimi
mas sukėlė plačiojoj Rusijoj, kurią slė
gė vis nauji pralaimėjimai' Mandžiūrijoj 
ir vi$ aštrėjanti savitarpė kova Rusijos 
viduje. Revoliuciniai laikraščiai sutiko 
caraičio gimimą tokiu pranašavimu:

“Naujas sosto įpėdinis! Caras Mikalo
jus Paskutinysis manifestu paskelbė sa
vo valdiniams, kąd “dievo malonė jį ap
lankė” ir pas jį gimęs berniukas. Ma
žasis kūdikis vos gimęs gauna keletą 
šimtų tūkstančių rublių algos per me
tus, jam gyventi pavedami kurie nors 
puošniausi Petrapilio rūmai, ir, dar kū
dikio vystykluos būdamas, jis paskiria
mas kazokų hetmonu ir daugelio gvardi
jos pulkų vadu (nuostabu, kad dar jo 
nepaskyrė pačiu Mandžiūrijos armijos 
vyriausiuoju vadu!). Tokios komedijos 
Rusijoj'jau paprastos, tik be reikalo Mi
kalojus savo sūnelį skelbia “sosto įpėdi
niu,” nes ligi jis išaugs, vienvaldžio sos
tas jau seniai bus sugriautas ir Rusijoj 
bus daug laisvesnė ir geresnė santvarka. 
Tuo mums netenkaxąbejoti.”

II TOMAS.

PAVĖLAVĘS POLITINIS < 
“PAVASARIS”

Jei jau toks revoliucijos tramdytojas, 
kaip Plėvė, žuvo nuo bombos, kur atras
ti vidaus reikalų ministerį, kuris pasi
ryžtų ir pajėgtų caro vienvaldybę nuo 
revoliucijos apginti? Taip, vėl tas sun
kusis vidaus reikalų ministerio klausi
mas iškilo prieš Mikalojų. Ką čia paskir
ti «į tą aukštą vietą, iš kurios jau du iš 
eilės ministerial taip tragiškai nuėjo į 
kapus.

— Nejaugi Vittę? — pagalvojo caras 
ir nesusilaikė nenusišypsojęs. Jis atsimi
nė paties Vittės primintą jam Gogolio 
posakį iš “Mirusiųjų sielų”: “yra ten 
vienas padorus žmogus — prokuroras, 
bet ir tas, teisybę kalbant, kiaulė.” Čia 
Vittė beveik tikrai įspėjo Pobedonosce- 
vo nuomonę apie jį patį. Tiesa, kiaule jis 
Vittės nepavadino, bet “chamo” pavadi
nimas “benosiui” Vittei dar labiau tin
ka.

.— Hm, tai būtų gražu: po “kvailio” 
Sipiagino ir “niekšo” Plėvės “chamas” 
Vittė —nieko sau bukietas, — ciniškai 
pagalvojo Mikalojus ir susiraukė įsivaiz
duodamas milžinišką Vittės figūrą, prieš 
kurią jis pats jautėsi lyg koks nykštu
kas. Caras net krūptelėjo prisiminęs, 
kad Vittės pranešimų klausydamas jis 
visada jausdavosi lyg staigaus lietaus 
užpultas — toks status ir šiurkštus jam 
buvo Vittės tonas. O dar šie laiškai apie 
Vittės santykius su revoliucionieriais! 
Ne, kas kas, tik ne Vittė!

•

Nuo tų sunkių minčių atsigaivinti no
rėdamas, Mikalojus su broliu Miša pa
plaukiojo baidare ir smagiai išsimaudė. 
Paskui nuėjo su senąja cariene grybau
ti. Kaip tik tai buvo dienos, kada laukė 
didžiojo šeimos įvykio — gimtuvių. Į 
Peterhofą, kur tada gyveno caras, su
važiavo daug žmonių. Ne apie ministe- 
rius buvo laikas galvoti. Tuo labiau gi
mus sūnui ir naujiems džiaugsmams ir

rūpesčiams atsiradus. Sunku tada buvo 
Mikalojui pasitraukti nuo šeimos, važi
nėjant į neišvengiamus kariuomenės pa
radus ir Mandžiūrijon vykstančių pulkų 
išlydėjimą.

O vis dėlto reikia gi ministerio! Ca
ras svyravo ir dėl kandidatų ir dėl poli
tikos krypties. Ar tęsti Plėvės varytą 
griežtąją kryptį, kaip jam patarė dėdė 
Sergiejus ir daugelis kitų, ar bandyti 
švelnesnį kelią ir pradėti klausyti “taip 
vadinamos” visuomenės nuomonės, ku
rios Mikalojus ligšiol visai nenorėjo pri
pažinti. Caras atidėliojo ir delsė. Ne tai 
sąmoningai delsė, ne tai kažko laukda
mas. O laukė gal jis tik vieno: kad Man
džiūrijoj pasisektų smarkiai sumušti ja
ponus, tada viskas bus aišku ir apie jo
kias nuolaidas kalbos nebebus! Taigi, vi
daus reikalų likimas Mandžiūrijps armi
jos rankose.

Bet šioji armija pati buvo japonų ran
kose. Rusų pralaimėjimas ties Liaojanu 
buvo smarkiu smūgiu ir rusų vyriausy
bei. Rusų visuomenėj iš karto pakilo re
voliucinė nuotaika. Pasidarė aišku, kad 
karas jau pralaimėtas įr vienvaldybės 
režimas įstūmė Rusiją į gėdą ir nelaimę. 
Vyriausybė beveik neteko galvos. Nebega
lėjo abejoti, kad kartojasi Sevastopolio 
istorija ir nelaimingaš' karas neišvengia
mai atneš permainų vidaus santvarkoj.

Daugiau mėnesio praėjo po Plėvės žu
vimo, o jo vieta tebebuvo liuosa. Tai liu
dijo apie sąmyšį valdžios viršūnėse. O 
Mikalojus vis dar dairėsi kandidatų. Gal 
Štiurmerį, buvusį Plėvės kanceliarijos 
direktorių, o gal generolą f on Valį, bu
vusį Plėvės vice ministerį? O gal sens
tantį bespalvį Goremikiną grąžinti? Ir 
tarp tų, spėliojimų gana staiga iškilo 
nauja kandidatūra, kurią carui patarė 
viena tolima caro giminaitė, pasiūliusi 
paskirti ministeriu Vilniauš general-gu- 
bernatorių kunigaikštį Sviatopolką-Mir- 
skį.
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— Man malonu bus su tamsta bendra
darbiauti, kunigaikšti, o ir tamstai juk 
tai artima sritis iš tamstos buvimo vice- 
ministeriu velionies Sipiagino laikais,— 
kalbėjo Mikalojus, siūlydamas Sviatopol- 
kui-Mirskiui vidaus reikalų ministerio 
vietą, 
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— Jūsų didenybe, aš aukštai vertinu 
tą pasitikėjimą. Bet jaučiuosi ir fiziniai 
per silpnas ir nepasiruošęs tom atsako- 
mingom pareigom, ypač šiuo laiku, — 
atsikalbinėjo kunigaikštis.

— Neapsunkinkit mano padėties. Aš 
esu tamstą pasirinkęs ir visiškai tikiu 
tamstą sugebėsiant būti kaip tiktai tin
kamu šiem laikam ministeriu. O gerų pa-' 
gelbininkų turėdamas, tamsta galėsi po 
kelis mėnesius kasmet pasilsėti.

— Jūsų didenybe, kaip tik dėl mano 
tinkamumo drįsčiau išdėstyti savo nuo
monę visai atvirai. Aš turiu savo nusi
stovėjusias pažiūras politiniais klausi
mais ir jos visiškai skiriasi nuo mano 

•pirmtako pažiūrų. Neabejoju, kad ir jo 
ir mano tikslas bendras — sustiprinti■ 
monarchiją, bet mūsų metodai skirtingi. 
Šiuo metu vyriausybė ir visuomenė su
daro lyg du' kariaujančius frontus, lyg 
antrą Mandžiūriją. Jau seniai tie santy
kiai buvo nepakenčiami, o dabar tolimo
jo karo nelaimės padėtį visiškai įtempė 
ir tai gresia didele katastrofa pačiai val
stybei. Mano giliu įsitikinimų, rusų vi
suomenės reikalavimai yra teisingi ir 
pribrendę ir juos reikia patenkinti, kol 
dar nevėlu ... Taip pat negalima nu
neigti kitataučių reikalų, jei nenorim 
juos matyti nuolatiniais valstybės prie
šais. Tokia mano asmeniška nuomonė 
ir jos tegaliu laikytis, nes taip liepia ma
nų sąžinė.

— Mielas kunigaikšti, tamstą pa
kviesdamas aš gerai žinojau tamstos 
nusistatymą. Kaip tik todėl ir noriu 
tamstą matyti vidaus reikalų politikos 
priešaky. Aš pritariu šiom mintim ir ne
matau kliūčių tamstos -nusistatymui įgy
vendinti. Dabartiniais sunkjais laikais 
turim ieškoti būdų valstybės vidaus ra
mybei grąžinti. Taigi, su Dievo pagalba, 
kunigaikšti!

(Bus daugiau).... .

(Tąsa)
— Mūsų farmerių gyve

nimas, — aiškina jis, —bū
tų kur kas lengvesnis, jei 
viskas būtų planingiau dir
bama. .Mašinos šiandien ga
lėtų palengvinti mūsų gyve
nimą dešimteriopai, jei mes 
mokėtume jas pilnai išnau
doti. Jei vyktų bendresnis 
žemės apdirbimas — kiek 
daug viskas pigiau atsieitų 
ir kiek tai palengvintų 
mums, — užtektų dirbti po 
penkias valandas dienai.

— Kolektyvis apdirbi
mas? — įsiterpiau.

— Vadinkit tai, kaip no
rit..

Rooseveltas nepaprastai 
daug padėjo farmeriams. Jo 
dėka čia tapo suvesta elek
tra. Jo dėka, farmeriai at
sistojo ant kojų.

—Kaip žiūrite į ateitį?
— Pagal šiandieninę ro

dyklę — ji netikra.
VU.

Pasivažinėję po farmas, 
pasižvalgę gražioje apylin
kėje, vykome į Hart’o mie
stelį, kur pirmadienį aš tu
rėjau kalbėti mitinge.

Hart’o apylinkėje lietu
vių farmerių mažiau tegy
vena, negu aplink Scotvillį. 
Pačiame miestelyje gyvena 
keletas šeimų. Tarp kitų, 
čia gyvena sena menininkė 
Dundulienė, man pažįstama 
iš Chicagos laikų, taipgi Jo
nas Kraucevičius, buvęs 
brooklynietis ir čikągietis. 
Čia gyvuoja nedidelė ALD
LD kuopelė.

Kraucevičių radome prie 
savo namelio betaisantį se
ną forduką. Jis rengiasi 
vykti Floridon savo pašliju
siai sveikatai taisyti. Gyve
na jis vienišo gyvenimą 
praėjusią vasarą pasistaty
tame ^nedideliame namelyj.

— Štai, — rodo jis, —pats 
kiekvieną plytelę sukroviau 
ir apsidengiau. Tai mano 
palocius!... t

Mažytis, žemutis trijų 
kambarėlių namelis, balto
mis sienomis, stovi prieš 
mus.

— Milijonierius, Jonai!— 
nusijuokiau.

— Taip! Sunkiai aš jį su
lipdžiau ir dabar išnuoma
vau tūlai jaunai porai.

Ant to paties sklypelio 
kadaise Jonas turėjo nusi- 
•pirkęs seną lūšnelę, medi
nę, apleistą. Išnuomavo jis 
ją tūlam žmogeliui, o pasta
ras^ vieną gražią naktį pa
rėjo namon gerokai “įsidrą
sinęs”, užsirakino duris ir 
atsigulė rūkydamas cigare
tę.... Kilo gaisras, kuriame, 
supleškėjo nė tik lūšnelė, 
bet ir pats nelaimingasis...

— Kad jį kur dievai! — 
aiškina Jonas. — Kiek jis 
man padarė nesmagumų!

— Buvo apdraustas?
• Taip, namelis buvo ap

draustas ant 300 dolerių, 
bet tegavau tik 240 dole
rių. >«

— Tai turtas!... ' 
Nusijuokėme visi trys.
Visa aplinka atrodė nyki 

ir keista.
Stakėnas grįžo atgal sa

vais keliai?. Mudu su Jonu 
sėdome jo fordukan ir nu
traukėme pas Bložienę—se
ną farmerką, šeimininkau
jančią išvien su Višniauskų, 
kaddise gyvenusiu Zeiglerio 
miestelyj (Illinois).

Ten įvyko mūsų mitingė- 
lis, dalyvaujant keliolikai 
žmonių. Čia teko ir pernak
voti ir, ’ant rytojaus, pasi
leidau link Muskegono.

Važiuodamas galvojau a- 
pie įgytus įspūdžius fanuo
se.

Farmeriai, a t s i g riebę 
Roosevelto prezidentystės 
laikais, bendrai gyvena gra
žiai. Tačiau, užėjus nedar
bui, krizei, visko jie gali ti
kėtis.

Savo prakalbose ir asme
niniuose pokalbiuose visur 
priminiau, jog farmeriai 
privalo palaikyti tamprius 
ryšius su darbininkų klase. 
Tik veikdami išvien, jie ga
li grumtis prieš monopolis
tinį kapitalą, kuris lygiai 
engia visus darbo žmonas: 
darbininkus, farmerius, biz
nierius ir profesionalus. Pa
brėžiau reikalą aktyviai da
lyvauti politiniame mūsų 
krašto gyvenime, ypačiai 
li948 metų rinkimuose.

Republikonai čia įsigalė
ję. Abu Michigano valstijos 
federaliniai senatoriai re
publikonai. Gubernatorius 
taipgi. Viskas kvepia negar
džiai. Tai pareina vyriau
siai dėl to, kad farmeriai, 
kurių Michigane daug, yra 
republikonų įtakoje.

Vienas būdingas reiški
nys farmeriuose pastebi
mas: kaip jie vienas kitą 
gerai pažįsta! Tik pasikal
bėk su vienu kitu,' tuojau 
išgirsi: Jonas turi tiek ir 
tiek pinigų; Juozas turėtų 
daugiau, jei mažiau leistų
— jis mėgsta paūžti! Anta
no farma tiek ir tiek tūks
tančių dolerių verta, ir 1.1, 
ir t.t. Kaimynas žino kai
myno turtą ir viską. Tai 
paslėpti nėra lengva, nes, 
jeigu kuris pirko ar parda
vė, sakysime, karvę, kitiems 
be sakymo žinoma, kiek jis 
už ją maž daug mokėjo ar 
gavo.

Farmeriai gyvena atvira
me ore, bet jie neatrodo 
persveiki. Matyt, sunkūs 
darbai pakerta žmonėms 
sveikatą.

Ne vienas džiaugėsi dr. 
Kaškiaučiaus patarimais, 
kaip užlaikyti sveikatą; jie 
norėtų kada nors išgirsti jo 
gyvą žodį.

—Vasarą,—sakiau jiems,
— parsikvieskite daktarą 
ir tegu jis čia, bevasaroda- 
mas, teikia jums patarimus.

— Vasarą mes tokiems 
mitingams neturime laiko,
— reikia dirbti.

Tiesa.

VIII.
Muskegone lietuvių gyve

na nedaug — kęks SO šeimų 
iš viso. Miestas nedidelis ir 
be galo išsiskėtęs. Bet gra
žus miestas, stovįs Michig'a- 
no ežero pakraštėje. Nema
žas uostas; daug fabrikų* 
mieste. Ęodėl čia lietuvių 
tiek mažai? Sunku beatsa
kyti. Palaiko jie čia ALD
LD ir LDS kuopas, tačiau, 
bendrai, progfesyvis judėji
mas silpnas.

Mitingėlis įvyko pas 
draugus Kaupus.

Ant rytojaus leidausi ap
lankyti laisviečius Petkus, 
kurių dukrelė Antonetė yra 
šiame įhieste pasekminga 
gydytoja., Deja, beldžiau, 
beldžiau.duris — niekas ne
atsiliepė. Matyt, tuo sykiu 
visa šeima buvo kur tai iš
vykusi.

Iš Muskegono traukiau į 
i Saginaw miestą, stovintį 
netoli Huron’o ežero. Vadi
nasi, teko pervažiuoti sker
sai visą Michiganą.

Saginawe gyvena gal ar
ti šimtas lietuvių šeimų, bet 

’jie pasisklaidę po platųjį 
miestą. Yra čia pasiturinčių 
lietuvių, nuo seniai gyve
nančių, buvusių bizniuose; 
yra darbininkų.

Prakalbos buvo šaukia
mos penktadienio vakarą,

bet kai pranešimai buvo iš
siuntinėti, rengėjai sužino
jo, kad jie nebegauną tam 
vakarui salės. Viskas, va
dinasi, ant šono! Turėjome 
mitingėlį ketvirtadienio va
karą. Menkutis jis buvo.

Senas veikėjas Liesis 
skundėsi dėl to, kad neina 
viskas taip, kaip turėtų ei
tis. Skundėsi ir Lingevičius 
-Lango; skundėsi Armanas.

Man rodosi, būtų gerai, 
jei dėt rokiškiai veikėjai 
kreiptų daugiau dėmesio į 
šį miestą. Jiems čia, paly
ginti, arti atvažiuoti. Ar ne
galima būtų suruošti koks 
nors' koncertas bei kitoks 
vakaras su menine progra
ma? Detroitiškiai meninių 
pajėgų turi ir jie galėtų Sa- 
ginaw’o draugams padėti. 
LDS kuopa čia yra nemaža; 
kiek tiek silpnesnė ALDLD 
kuopa. Abi jos galima būtų 
sutvirtinti, jei Detroito vei- 

ikėjai kreiptų daugiau dė
mesio.

Tą patį galima pasakyti 
ir apie Grand Rapidso lie
tuvius. kultūrinis darbas 
ten gan apleistas. Jaučiama 
ryšių stoka tarp Grand Ra
pidso, Detroito ir visų kitų 
lietuvių kolonijų. Jie turėtų 
vieni kitus dažniau aplan
kyti, asmeniškai susipažin
ti, pasitarti.

Girdėjau, jog gyvena lie
tuvių ir Bay City j e ir Flin- 
te. Yra dar visa eile miestų 
ir miestelių, kur rastume 
lietuvių; farmerių taipgi 
nemažai.

Draugas Armanas pave
žiojo mane po miestą; šian 
ir ten ryžomės susirasti 
kai kuriuos lietuvius, galin
čius užsisakyti Laisvę, įsi
gyti Kultūrinio Lietuvių 
Centro serų ir pasikalbėti. 
Deja, vis neradome jų na
mie.

Visoje Michigano valsti
joje lietuviai daugiausiai 
skaito dienraštį Vilnį, kuri 
juos greičiau pasiekia nei 
Laisvė.

IX
Traukiau į Detroitą. Va

žiavau autobusu. Puikūs, 
platūs čia keliai, ypačiai tas 
didysis kelias, jungiąs Flin- 
tą su Detroitu.

Truputėlį pavėlavęs, bu- 
šas kerta po 70-80 mylių 
per valandą, kad pasiekti 
laiku Detroitą. Lygumos, 
farmos liekasi pakelėje var
giai bepastebimos per eks
presinio buso langus.

Čia sniego niekur > nei 
pėdsako.
.— Kodėl taip negalėjo 

būti Scottvillyje? — galvo
jau sau. — Būčiau turėjęs 
progos geriau pažinti mū
sų draugų farmas.

Detroitas — įdomus mies-- 
tas. Pirmiausiai į akis puola 
jo plačios gatvės — tie pa
sakiški bulvarai, kokių gali 
matyti tik Los* Angeles 
mieste ir Maskvoj.

Štai, važiuoji žmogus di
džiąja Woodward gatve, 
gausiai nušviesta, gyva. 
Vienu gatvės šonu šauna 4 
eilės automobilių miestan; 
kitu šonu keturios eilės au
tomobilių iš miesto. Centre 
dvi gatvekarių linijos. Kai 
visa tai ant syk sujuda, 
koks įdomus vaizdas atsi
stoja prieš žmogaus akis!...

Detroitas — automobilių 
gamybos miestas, bet ir šio 
miesto gatvės, matyt, pri
taikytos automobiliaus ga
dynei. Palygink šį miestą su 
Bostonu, Pittsburghu, na, 
ir net mūsiškiu New Yor- 
ku. Koks didelis kontrastas! * 

(Daugiau bus)
--------- r—,-----------------------
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• Mrnavimv ir kainom.
natonkinti

II13 Ml Vernon St 
PHILADELPHIA. PA

Eelefon&s Poplar 411®

4 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Pirm,, Gruod. 8, 1947
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Einamasis Brazilijos Lietuvių
Kolonijos Momentas

Negyvenančiam Brazil!-, 
joje yra labai sunku supras
ti mūsų padėtį, o ypač ei
namąjį momentą. Vietos re
akcija yra pasimojusi pas
toti kelią progresuojančiai 
savo liaudžiai, kurioji ne
nori būti pavergta užsienio 

’ imperijalizmo. Nuo re
akcijos tenka nukentėti ir 
-pažangiajai ateivių visuo
menei. Atžagareiviai, nau
dodamiesi reakcijos prie
danga, suka savo lizdus ir 
rodo iltis pažangiems ‘savo 
tautiečiams. Štai, ir lietu
viški smetoniniai likučiai, 
susijungę su karo nusikal
tėliais, kurių prigužėjo ap
sčiai, darbuojasi: daro pla
nus ir vykdo gyveniman fa
šistinius užsimojimus. Pas
kutiniu laiku montuoja sa
vo spaustuvę, kurios pagal
ba mano sufašistinti kolo
niją. Žinoma, vieną kitą 
tautietį gal ir pasiseks pa
gauti į savo melų bučių, bet 
niekuomet nepateks ten są- 
moniųgi lietuviai, kurie my
li savo tautą, laisvę ir 
džiaugiasi savo brolių lai
mėjimais Tarybų Lietuvoje.

Nors reikia pasakyti, 
kad demokratiška lietuvių 
kolonija randasi apgailėti
noje padėtyje. Vienintelė 
demokratiška organizacija

“Cruizero do Sul”, jau dau
giau kai metai laiko neturi 
salės, o be salės joks veiki
mas nėra įmanomas, —la
biausiai įtraukti jaunimą. 
Diena iš dienos organizaci
ja eina silpnyn ir, jeigu 
dar ilgiau nebus gauta sa
lė, — sulauksime jos laido
tuvių. Kas bus už tą atsako- 
mingas? Be abejo, ka‘d visa 
kolonija! Bet daugiausiai 
tie, kurie stovėjo vadovybė
je ir savo nesąžiningumu 
nustojo kolonijos pasitikėji
mo, bet jėga norėjo priver
sti, kad kolonija jais pasi
tikėtų. Visi turime prisipa
žinti, kad perdaug buvome 
pasinėrę po nosim esančiose 
problemose ir nematėme ry
tojaus dienos: nematėm rei
kalo, teisingiau, progos įsi
gyti savo pastogę, ką šian
dien kiekvienas matome, 
kad tai yra pagrindinė kliū
tis, bent kokiam mūsų vei- 
kijnui. Dauguma ieško bū
dų nusiplauti rankas ir ra
sti vienoki ar kitokį kalti
ninką. Be abejo jų ir buvo, 
bet jeigu būtų’buvęs krei
piamas dėmesys įsigijimui 
savo patalpos pažangiosios 
kolonijos vardu, esu tikras, 
kad per dvidešimts metų 
turėtumėm nuosavą salę. 
Tą mūsų klaidą turėtų pa-

matyti kiekvienas pažangus 
tautietis. Pamatymas klai
dos yra pamoka; paslėpi
mas— kartojimas gaujos, 
dar didesnės. “Geriau vė
liau, negu niekuomet,” sa
ko lietuvių priežodis. Ar ne
vertėtų mums kiekvienam 
pagalvoti apie tą? Pastaty
kime kiekvienas sau šį 
klausimą. Turime įsikalti. į 
galvą: jeigu neturėsime sa
lės ir toliau, žlugs mūsų pa
žangus lietuviškas veiki
mas, išnyksime brazilų tar
pe, o lietuviškas veikimas 
liks vien atžagareivių, nu
sikaltėlių rankose. Ar nege
riau būtų vietoje išdavikų 
skaičiavimu, sukus galvas, 
kaip paslėpti, net kriminali
nes klaidas, rūpinimus as
meniška savimeile, eiti prie 
bendro darbo? Turime būti 
įsitikinę, kad vienas asmuo, 
kas ir koks jis nebūtų, tu
ri mažiau vertės negu vi
suomenė. Neieškokime gal
vų, kurios neklysta: jų pa
saulyje nėra; mokykimės iš 
praktiško gyvenimo ir klai
dų; kiekviena klaida turi 
būti paversta į vieną pamo
ką, bet, norėdami mokytis 
iš klaidų, neprivalome jų

Los Angeles, Calif. Cleveland, Ohio HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Demokratijos Priešai pagelbėti savo broliam atsi
kelti iš karo griuvėsių, o ren
ka aukas tiem, kurie griovė 
Lietuvą ir žudė Lietuvos gy
ventojus. Tai tau ir tėvynai
niai! / ,

Nuogas Fašizmas
Westbrook Pegler 10 d. lap

kričio savo kolumnoje rašė: 
“Mes turime teisę nušluoti 
komunizmą ir bausti mirties 
bausme tuos, kurie prie jo pri
klauso. Jeigu konstitucija 
mums to neleidžia, tai . mes 
turime išleisti reikalingus pa
taisymus prie jos.

Atviresnio fašizmo nei Hit
leris negalėjo parodyti.

R—ka.

KRISLAI

v

Kliu- 
ir ra-

Prez.
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{ Living Room Cushions
Refilled With New Springs

$3.75 . . ■ :
Sofa Apačios Perbudavojimas

• Už $12.00
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. ■

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas i

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

I

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

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

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

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

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

Valgiais'ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LiTUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

s SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Dabar teko sužinoti iš pa
tikimų šaltinių, kad rengia
masi išleisti demokratiškas 
mėnesinis laikraštis, kuris 
be abejo, daug prisidės prie 
gandų, melų ir neapykan
tos vienų prieš kitus pa
naikinimo. Reikėtų visiems 
spiestis apie tą mažutį, bet 
demokratišką ir patrijotiš- 
ką laikraštį. Aš manau, kad 
didelės daugumos, apart ke
lių savimylių, o gal ir kito
kių, yra vienas objektas: 
pažanga, demokratija, mei* 
lė savo tautai ir broliškas 
bendradarbiavimas su visa 
'pažangiąja žmonija išlaiky
mui taikos ir apgynimui 
žmogaus teisių. Nesiremki- 
me asmeniškais draugišku
mais, bet remkimės faktais, 
ir tuos faktus pastatykime 
prieš demokratiškos koloni
jos akis, be mažiausio pri
dėjimo ar atėmimo, ir pa
tys faktai parodys, kur yra 
teisybė. Kiekienas nuošir
dus demokratas žiūri į tą 
viską su širdgėla, ir tokia 
padėtis yra nepakenčiama! 
Nors dabartiniu momentu 
Brazilijos lietuvių demok
ratiška kolonija pergyvena 
kritišką momentą, yra nusi
vylusi, ki kuriais privilegi
juotais demokratais, bet nė
ra nusivylusi demokratija. 
Anksčiau ar vėliau .teisin
gesnį taktikos principai 
duos teigiamesnius vaisius. 
Todėl kiekvienas nuoširdus 
demokratas neprivalo turė
ti asmeniškus demokratus, 
bet demokratijos demokra
tus, kurie jungia jėgas, kad 
suvienyti visus pažangius 
lietuvius, mylinčius savo 
tautą, bendrai kovai prieš 
atžagareivius — mūsų liau
dies, mūsų tautos priešus.

z Bijūnas.

Amerikonizmo “apgynėjai” 
su Amerikos legionierių kepu- 
rukėmis No. 27 užpuolė ra
mų ir legališku čarteriu De
mokratų Kliubo susirinkimą 
La Crescenta, Los Angeles 
priemiestyje. Įsiveržė į pri- 
vatiškus namus apie 20 tam- 
sūnų ir perskaitė ultimatumą, 
kad susirinkusieji išsikrausty
tų į 10 minutų, tai niekas ne
bus užgautas. - Jie lauks už 
durų. O nepildant ultima
tumo tai visko gali būti, kada 
jie sugrįš atgal.

Susirinkimo dalyviai betgi 
neišsigando.i Iš 60 susirinku
sių paklausus, kas nori išeiti,’ 
tik 8 apleido. Kiti pasiliko ir 
vedė susirinkimą ir tuo pačiu 
sykiu pranešė šerifui. Poli
cijai pribuvus šerifas nuvijo 
tamsūnus. Demokratų 
bas atlaikė susirinkimą 
miai išsiskirstė.

Paskutinis raportas
Trumanui Civilių Teisių Ap
gynimo Komiteto, vedamo C. 
E. Wilson, parodė, kaip pilie
čiai turį būti ant sargybos, 
kad išlaikyti demokratiją 
Amerikoj, nes tik šitas vienas 
atsitikimas parodė, kaip’reak
cininkų vadovaujamos grupės 
pradeda keltis į viršų ir ne
paisydamos jokių įstatymų ar 
konstitucijos, užpuldinėja ra
mius gyventojus. Civilių Tei
sių Komitetas, kaip ir visi ki
ti laisvę gerbianti piliečiai, 
susirūpino tuomi.

Mes matome spaudoje ir 
girdime per radiją, koks dide
lis riksmas eina per visą šalį 
apie raudonąjį payojų, kaip 
baisūs tie raudonieji, kaip pa
vojingi mūsų demokratijai ir 
kiek daug jų visur yra. Bet 
dar nei. kartlį nebuvo tokio at
sitikimo, kad tie demokratiš
ki, laisvę mylinti 'žmonės, ku
rie įtariami raudonaisiais, bū
tų kur nors įsiveržę į namus 
ar svetainę ir gązdinę susirin
kusius, kad išsiskirstytų, o, jei 
ne, tai bus užgauti..

Dabar, mat, yra proga vi
sokiom tamsūnų gaujom rėkti 
apie raudonųjų pavojų ir vi
sus progresyviškesnius žmones 
apšaukti neamerikonais, bet 
galima tikrai sakyti, kad įoji 
grupė; su Amerikos legionierių 
kepurukėmis, kuri įsilaužė į 
privatiškus namus ir gązdino 
ramius piliečius, jog jie bus 
užgauti, jeigu neklausys, ei-, 
giasi kaip tikri Amerikos prie- 
šai-fašistai.

Kas yra tie žmonės su Ame
rikos Legionierių kepurukė
mis No. 27 iš Glendale, Cal.? 
Ar Jack Tenny žino juos ir 
ar jis negalėtų pašaukti ir pa- 
tyriifėti, kąs jie tokie ir kas 
jiem davė leidimą taip elg
tis? Ar Jack Tenny žino ty
rinėti tik “raudonuosius” ir 
gązdinti Kalifornijos gyvento
jus, Jkiek daug ir kokie baisūs 
yra Hollywood ’radėjai ir ak
toriai? O tie,, kurie įsiveržė 
į namus ir gązdino ramius pi
liečius, yra jam “gerbiami pa
triotai.”

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-6043

MATTHEW P. BĄLLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus1 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

' Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo*
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N, Y

NOTICE is hereby given that Lisęncę No. 
GB 14250 lias Veen issued to'the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2317 Voorhies Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be, consumed OFF the 
premises.

Voorhies Del.
JACOBS GEORGE JACOBS HENRY 

NOTICE is hereby given that Licence No, 
GB 14217 has been Issued to the undersigned 
to sell beer jit retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Henry Street, BoroUgh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed OFF 
premisos. . /

1 GEORGE J. KENNEDY & 
MELVILLE T. GILLEŠP1E

th o

NOTICE is* hereby given that Licence No. 
GB 11195 has been issued to the undersigned, 
to sell beer at retail under Sectioii1 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law atf 
750 Sutter Ave., u-k-a 432 Miller Ąvc., 
Borough of Brooklyn, County of’ Kings, to, 
lie .consumed OFF the pcemlses.

LOUIS FRIEDMAN

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. I
680 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

i £

u Nekurie Los Angeles lietu
viai, kuriems buvusi Lietuvos 
tvarka ir “demokratija” vis, 
dar tebekvepia, lapkričio 1-2 
dienomis rinko aukas ant gaL 
vių pabėgėliams iš Lietuvos. 
Didžiuma tų pabėgėlių Hit
leriui viešpataujant Lietuvoje 
ne tik išdavinėjo ir skundė 
savo brolius lietuvius vokie
čiams, bet daugelis iš jų kar
tu žudė nekaltus žmones^ kad 
tik pasigerinus nacių valdi
ninkams ir dabar, pabėgę kar
tu su naciais, bijo grįžti į są-. 
vo tėvynę, nes yra kriminalis-. 
tais, prasižengę prieš savuo
sius. Tai tie čionaitįniai lietu-, 
viai, kurie tiek daug kąlbėda-' 
vo apie Lietuvos meįlę ir va
dindavo save tautiečiais - tė- 
vynainiaįs, stovi ant kampų ir 
maldauja aukų tiem, kurie 
tiek, daug blėdies yra pridarę 
Lietuvai, šitie mūsų per me
tų metus buvę tautiečiai už
miršo savo, brolius ir savo gi
mines Lietuvoj. Jie nenori

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

N. J.
(288)

Svarbu Žinoti
Svarbu žinoti ne vien Lietu

vių Literatūros Draugijos 190 
kp. nariams, Ibet visiems LLD 
nariams. LLD 190 kuopa 1946 
metais turėjo 75 narius. Tūli 
gyvenimo aplinkybių -verčiami 
išvažiavo iš Cleveland©, taip, 
kad kuopa neteko net 9 tokių 
narių. Prie to, dar du nariai 
mirė — Juozas Meneinskas ir 
Antanas RaČkaitis, tai kuopa 
viso neteko 11 narių.

Bet mūsų veiklesni nariai 
nenusiminė, stojo darban, kad 
gavus naujų narių, kad pasi
dariusią spragą atpildžius. Ir 
kada stojo darban, kad savo 
pasiryžimą atsiekus, tai ne vien 
spragą atpildė, bet kuopa net 
pralenkė 1946 metus narių skai
čiumi. Dabar LLD 190. kuopa 
jau turi 79 narius. Reiškia, 4 
daugiau, kaip turėjo 1946 me
tais.

Tą galima atsiekti ir kitur. 
Dar daug yra lietuvių, kurie 
įstotų į Lietuvių Literatūros 
Draugiją, tik reikia jiems išaiš
kinti Draugijos svarbią rolę, ko
kią ji atlieka apšvietos ir kul
tūros darbe.

Penktadienį, gruodžio 12 d., 
vakare,, Slavų svetainėje, 15810 
Holmes Ave., atsibus kuopos 
susirinkimas. Visi nariai ir na
rės prašomi atvykti laiku. Įsi- 
tėmykite, kad' susirinkimų die
na yra pakeista iš ketvirtadie
nio į penktadienio vakarą, nes 
tik penktadienį buvo galima 
gauti kambarys.

P. N.,
Kp. Fin. Sekretorius.

SOVIETŲ ŽMONIŲ BŪK
LĖ ŽYMIAI PAGERĖJO

Maskva. — Neseniai So
vietų vyriausybė nupigino s 
maisto kainas. Amerikiniai 
reporteriai kalbėjosi su so
vietinėmis šeimininkėmis, ir 
jos sakė, jog šiemet gyveni
mas geresnis, negu pernai. 
Valstiečiai ir darbininkai 
pasideda į bankus taupymui 
daugiau pinigų, negu bet ka
da.- Amerikos atstovybės 
narys Maskvoje sakė Asso
ciated Press reporteriui,' 
kad rublių vertė ne tik ne* 
nupuolė, bet sustiprėjo. 
Darbo žmonės perka vis . 
daugiau produktų bei dirbi
nių, kurių kiekiai padidėja 
(Tuo* tarpu Amerikos vals
tybės depąrtmentas sklei
džia gandus,, kad “gręsįąs 
krizis” Sovietams.)

PRANEŠIMAI

F.W.Shalins

459* Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

(Tąsa nuo 1-mo pusl;>— 
pasaulio pilietis ir visų pasau
lio kampų ir kraštų durys jam 
bei jai bus atdaros.

Moderniškai į venytę s, Koplyčios

42Q LAFAYETTE ST.,.
• Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

Brooklyn, N. Y.
' Telefonas EV. 4-869S

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorių#

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, Na Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS ^KABARETAS

Kas nori grrftiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar ąnd Grilį,” nes žino, kad visados bus patenkinti. 

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENA ŠEŠTADIENI

vMIIm

Brooklyne vieno distrikto 
mokyklų direktorius įsakė, 
kad viešosiose mokyklose ne
būtų giedamos religinės kalė
dinės giesmės. Į ką gi pa
virstų klasė, jeigu joje pradė
tų kartu šaukti katalikai savo 
giesmę, protestonai savo gies
mę, žydai savo!

' Direktoriaus pasielgimas 
geras ir praktiškas. Bet prieš 
jį tikrą peklą sukėlė katalikų^ 
kunigai. Jie nori, kad tik ka
talikų kalėdinės giesmės bū
tų giedamos mokyklose.

Amerikos Lietuvių Taryba 
buvo pasiskyrus savo propa
gandai surinkti , ketvirtadalį 
mįlijono dolerių ($250,000). 
Po keleto menesių sunkaus 
prakaitavimo, vajų nutraukė. 
Girdi, reikia < pasilsėti.

Dabar praneša, kad jiems 
pavykę surinkti viso labo tik 
8*5 tūkstančius dolerių. Gri
gaitis verkia, kad tos sumos 
neužtekę nei vienam Tarybos 
ratui pašmėruoti, ir prašo dau
giau.

Bet man atro'do, kad • ir 
taip per daug. Fašistinės pro
pagandos reikalams nereikėtų 
duoti nė vienas doleris.

Washington.— Darbo Fe
deracijos centras ragina 
kongresą užgirti Marshallo 
planą “prieš Staliną.”

Washington.— Darbo Fe
deracijos vice - pirmininkas 
Matthew Wall šaukė visas 
unijas kovoti prieš komu
nizmą.

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. metinis susirinkimas 

įvyks gruodžio 8 d., 8 v. v. Liet. 
Salėje, 853 Hollins St. Susirinkimas 
bus svarbus, nes kuopos valdyba 
Bus renkama, taipgi reikės apkalbė
ti ir kitus svarbius reikalus. Nariai 
gaus knygą “Viduramžių Istorija”— 
tad dalyvaukite susirinkime. Atsi
veskite ir naujų narių. — J. Deltu
va, fin. rast. (284-285)

WATERBURY, CONN.
LDD 28 kp, susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gruodžio (Dec.) 10, pradžia 
7:30 v. vak,,Venta dalėje, 103 Green 
St. Visi nariai ir narės malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, nes jis 
bus metinis susirinkimas ir bus ren
kama kuopo valdyba ateinantiems 
metams. Taipgi išgirsite LLD Conn, 
valstijos įvykusios konferencijos ra
portą. Pasirūpinkite gauti naujų na
rių į LLD 28 kuopą. — Raštininkas.

(285-6)

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, IjL Y. 

Tel. ST. 2-8342

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt.,/telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

.

Paul Gustas Funeral Home
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telęfonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- 
atiduoti paskutinę, pagarbą savo mylimiesiems.

Naujai 
giai gali 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

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

i MBRgyiiiH ■■ ■!>■■■■VU' M l’L i - w -
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“Sudiev!” (Nutilo Dainos, Atsinaujina

Nenori, Kad Studentai Gausi Parama Meno Moky
Demokratiškai 
Galvotų irVeiktų

Queens Kolegijos fakultetas 
savo susirinkime 67 balsais 
prieš 40 iš naujo užgyrė se
niau priimtą rezoliuciją, kuri 
uždraudžia kolegijos ribose 
veikti demokratinio jaunimo 
organizacijai — American 
Youth for Democracy.

Studentų Taryba susirinks 
tą klausimą svarstyti ateinan
čią savaitę. Kaip studentija 
reaguos į fakulteto “iron cur
tain” studentų susirinkimų ir 
organizacijos laisvės klausi
mais, daug priklausys nuo to 
studentų vadovybės susirinki
mo.

Reikalauja Pagerinti 
Senukams Namus

Labdarybės Departmento 
paskirtas socialių įstaigų at
stovų komitetas rekomendavo 
miestą vajam departm e n t u i 
speciališkas priemones page
rinimui senukų gyvenimo.

Apklausinėję daug senukų, 
išklausę jų problemas, komite
to nariai rekomendavo, kad 
senukams namai būtų stato- 

• mi arti krautuvių, palikta vie
tos pasilinksminimams, įvesti 
pajėgas taupantieji pagerini
mai butuose ir prašalinti sti
prūs garsai.

To visko ir daug ko kito rei
kia, sako raportas, jeigu nori
me leisti savo senukams tin
kamai išgyventi senatvę.

Kriaučiai, Tėmykite, 
Yra Šaukiamas Susirin- 

t 

kimas! Kas Jį Šaukia?
Šiomis dienomis gaunu laiš

ką nuo didelio Jono, kviečian
tį dalyvauti susirinkime, ku
ris įvyksiąs gruodžio 8 d., 
1947. Čia paduodu to laiško 
visą turinį taip, kaip parašy
tas :

“Gerb.
“Būk

Tamista:—
toks geras, pribūki į 

mūsų susirinkimą, kuris yra 
begalo reikšmingas ir būtinas. 
Susirinkimas įvyksta gruodžio 
8, 1947 m. kaip 7.30 vakare 
kun. N. Pakalnio parapijinė
je svetainėje. Ateina orga- 
tiizaęijų prieš metiniai susi
rinkimai, mes turime pasitarti 
kaip reikiaxmūsų tose organi
zacijose veikti. Pribuki ir pri
buki laiku. Su pagarba J. 
Buivydas.”

Tai matote, kriaučiai, kas 
yra daroma. Aš, negalėda
mas pakęsti tokių dalykų, pra
nešu visiems, kad į susirinki- 

7 mą atėję žinotumėt, kaip ori
entuotis, jog atneš susirinki
mui viską nutartą.

Aš žinau, kad visų kriaučių 
neįleis į tą savo susirinkimą. 
Tik tie bus įleidžiami, kurie 
gavo pakvietimą (būtų gerai, 
kad visi lokalo nariai nueitų 
į tą susirinkimą).
X Aš to jų laiško netaisiau 
gramatikos nei teksto, paduo
du taip, kaip parašytas. Ir 
savo pavardės nepadedu, ka
dangi tuomet manęs neįsileis
tų į tą susirinkimą. |

» Kriaučius.

tec

Pasinaudokite gera proga! 
Richmond Hill, N. Y.

1 flioras tuščias, 2 šeimynų mū
rinis namas, atskirai statytas, alie- 
Sn apšildomas, vieta dėl garadžio, 

ina $11,500.
3 Šeimynų, 14 kambarių

2 fliorai tušti, garadžjus, 
40x100, $13.950.

ZINIS,
499 Grand St., Brooklyn, 

REpublic 9-1506

namas, 
žemės

(283’5)

klai - Aukos Festivalio Proga
Lietuvių meno iškilmėse, fes

tivalyje, buvo gausiai paremta 
mūsų liaudies meno veikla. 
Sekmadienio programoje, pa
darius R. Mizarai platesnį pa
aiškinimą apie planuojamus 
meno darbus ateityje, ypatin
gai meno mokyklą, kuri ma
noma sekančią vasarą orga
nizuoti lavinimui naujų meno 
jėgų, šiam tikslui sukelta 
$513.00. Tai didelė parama 
mūsų meno veiklai.

žemiau seka vardai visų, 
kurie prisidėjo prie šio gra
žaus darbo.’ Mes iš anksto at
siprašome aukotojų, kurių var
dai gal bus neteisingai užrašy
ti, ar praleisti. Tai nebus ty
čia taip padaryta. Gal kai 
kurie vardai nesuspėta užrašy
ti, ar netaip nugirsti. Jei bus 
tokių klaidų, prašome atsiliep
ti, o mes pataisysime.

Po $10: A. Price, Detroit, 
Mich.; A. Gecius, Bridgeport, 
Conn.; S. P. Lekavičius, Pitts
burgh, Pa.; P. Šlekaitis, Scran
ton, Pa. -(Šlekaitis ir kiti drau
gai prisiuntė $9.25); St. Ja- 
silionis, Binghamton, N. Y.; 
Ona Senkuvienė, Minersville, 
Pa.; Mrs. Grabauskienė, Pa.; 
Mr. Kapočius, Brooklyn, N. 
Y.; J. Bekampis, Merchant
ville, N. J.; J. Urbonas, Brook
lyn, N. Y.; Dr. Kaškiaučius; 
Aksamitauskas, H a r t f o r d , 
Conn.; Vilijos Choras, Mont
real, Canada.

Po $5: Anskiai, 
N. Y.; J. Beržinis, 
Conn.; 
Conn.;
Skirmontas, Brooklyn, N. Y.; 
Amelia Simon, Richmond Hill, 
N. Y.; S. Sasna, Brooklyn, 
N. Y.; Judita Sadauskienė, 
Brooklyn, N. Y. ($4) ; A. Va
linėms, Pittston, Pa. j M. žie
delis, Brooklyn, N. Y.; V. Kar
tonas, Maspeth, N. Y.; V. Ar- 
bustras, Brooklyn, N. Y.; Mr. 
Skuodis, Brooklyn, N. Y.; M. 
Y. Johnson ,Hartford, Conn.; 
Robert 
Dr. A.

Zaveckas, W. Sta- 
’. Anuškis, B. Ku- 
ų Beeis, A. Beeis, 

M. Kalvaitienė, M.
M. žvirblienė,

L.
An-

Brooklyn,
Hartford,
Hartford,F. Roman,

K. Sabaliauskas,

Gray, Frackville, Pa.; 
Petrick, Brooklyn, N. 
Jakubonis, Waterbury, 

Zeleckaitė, Montel- 
K. Sureikis, Montel- 

’J. A. Staneliai, 
N. J.; Helen Jan- 

J. Pata- 
.; Anna 

Sen-

Conn.; U.
♦Io, Mass.;
lo, Mass.;
Westville,
kins, Boston, Mass.; 
šius, Brooklyn, N.
Casper, Newark, N. J. 
kus, Minersville, Pa.

J. Gruzienė, Norwood,’ 
Mass., $3.

sas, K. Nečiunskas, J. Zaka
rauskas, V. & B. Senkevich, 
K.’ Derenčius, A. Mureikienė, 
A. Trepkus, J. Mickūnas, Mrs. 
Kazokienė, S. & J. Cedronai, 
J. Romačaitis, Judzentai, 

‘Draugas X.
Po $1 : A. Kučinskas, F. Li

deikis, V. Krasnickas, P. Ba- 
barskas, S. Večkys, P.’Rainys, 
T. Volungevičius, J. Tumųsa, 
J. Kunoa, A. Kalakauskienė, 
E. KasmoČienė, ,A. Klimas 
•(Binghamton, N. Y.), N. Na- 
gulevičiūtė, A. Verkutis, 1. 
Sutkiene, I. Didžiūnas, John
son, A. Green, M; česnavičiū- 
tė, D. Mažilis, F. Mažilienė,
V. Paukštys, P. Grinevičienė, 
Ona Šaulienė, J. Kerei, M. 
Mulerankienė, F. Kaškevičius, 
I. Urbonas, F. Savičius, Lie- 
pienė, F. Šimkienė, Nobrusie- 
nė, P. Mačiukas, M. Lupštie- 
nė, Vilkas, J. Karsokas, A. 
KazokeviČius, M. Kasparaitis, 
M. Kazlauskas,w O. Dobilienė, 
O. yertelienė, P. Rimkienė, S. 
Griškus, P. Staket, R. Murei- 
ka, C., Bender, A. Skirmont,
W. Žilinskai, L. Mankienė, 
Casper, B. Zmitraitė, V. Zmi- 
trailė, A. Stakovienė, Bur- 
kauskas, Vaičonis, V. Bunkus, 
C. Budronytė, B. White, M. 
Grigas, P. Petrauskas, P. Ta
ras, F. Klaston, P. DrusyS, A. 
Kazakevich, M. Purvėnas, M. 
Kreivėnienė, V. Rudaitis, K. 
Yuknis, W. Kūlikas, R*. Repšis,

Iš Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo 
Susirinkimo

Penkta dienį įvyko Brook ly
no Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo narių mitingas. Buvo 
renkama dalis klubo valdybos 
su pirmininku priešakyje.

įvyko tik tūlos permainos, 
—nedaug.

Klubo politiniu vadovu iš
rinktas tas pats — adv. Viž- 
lianskas; pirm.—(jh artos Krei
vėnas, ižd. — Petras Vilčins
kas, sekretorius (finansų) — 
Adomas’ Čepulis, maršalka 
Vincas Brazaitis.

atsisakė 
bizniško 
(jis to-

K a-

A. Bunkienė, A. Janušonis,
K. Stelmokienė, Mrs. Rain- 
hardienė, Baltrušaičiai, A. 
Stasionienė, J. Kairys, K. Žu
kauskas, K. Jankaitis, Geo. 
Bernotą, Z. Gailiūnas, Milin- 
kevičius, P. Bėčis, A. Bimba, 
P. Venta, A. Merkienė, V. 
Nevinskienė, V. O. Venckū- 
nas, T. Lisajus, J. Dovidaitis, 
M. Mitkus, G. Laukaitis, M. 
Misevičienė, II. žukienė, Myl- 
da Žukas, M. Stanelis, Biru- 
ta, Ona, A. Briedis, Juodeškio- 
nė, Petrikonienė, V. Zaveckas, 
Anna 
siūnas, < 
konis, 1 
J. Jocis,
Jakubauskas,
A. Gilmanas, S. Vaineikis.

J. ir S. Tamsonai, J. Švin
kimas, S. Meišon; M. Meison,
G. Slackauskas, M. Norkelie- 
nė, S. Vasienė, K. Genys, J. 
Siurba, J. Velička, W. Bra
zauskas, Wilma Hollis, Drau
gas, C. Menkulienė, V. Gillis,
I. Ablezienė, A. Sharius, B. 
Muleranka, B. Mizer, J. Valai
tis, J. W., M. Valocka, S. S., 
St. Detalis, S. Rainard, J. 
Gasiūnas, C. Abekienė, 
Jakšas, J. Zukaitis, M. 
džiulaitis, I. Sutkus, P.
piskas, V. Adams, R. Adams,
J. Grybas, J. Kuodaitytė, J. 
Rušinskas, K. Daukšas, C. V. 
Danilevičia, V. Baltrus, Bakū- 
nienė, Ališauskas, Hacinke- 
wic, C. Kairis, J. Weiss, Sa
piega, J, Korris, Dirzis, D. Bur
ba, S. Brusokas, J. Jiešmontie- 
nė, A. Švėgžda, M. Klimas, I. 
Levanienė, Albina Grigaitis, 
A. Misevičius, J. Mureikis, L. 
Žemaitienė, J. J. Mockaitis, 
M. Andziulis, A. Stupurienė, 
F. Pakalniškis, K. Dzevečka, 
J. Stupur, V. Žilinskas, K. Jo- 
neliūnas, M. Sukackienė, M.

A. Styrienė, H. šiau- 
Bluskauskas, J. Ra-

J. Rigely, P. Bie- 
J. Pocius. W. Luk- 

Bepirštis, V. Tauras,
P. Gasper, G. Kuraitis, Mr. 
Steyro, A. Velička, J. Juška, 
D. Velička, Kvietkienė, Janie- 
nė, Mrs. Keras, M. Bakūnas,
L. Slančauskas, Kalvaitis, D. 
Kalinauskas, J. Chesnius, P. 
Kazakevich; M. čiberka, G. 
Burba, M. Margaitis, M. Na
vikienė, V. Pranaitienė, A. 
Bartašiūnas, P. Kunz, Berži
nis, A. Kušlys, M. Valinčieriė, 
A: Malinauskas, P. Varešilas,
H. Janulienė,’K. Reklienė, K. 
Balčiūnas.

A lek as Velička 
kandidatuoti į klubo 
skyriaus pirmininkus 
se pareigose išbuvo 15-ką me
tų), tai jo vieton išrinktas 
Drunskis; biznio skyriaus sė
li rotorium—Vaitukaitis.

Direktoriais išrinkti: 
raktinas ir A. Balčiūnas.

Klubo knygoms peržiūrėti 
komisijon išrinkti: Draugelis, 
Bernotą ir Lėlis.

Drapaniniu (check-room 
man) paliktas tas pats—Ma
siulis.

Išklausyta įdomus finansi
nis raportas, kurį pateikė 
Draugelis; buvo ir kitokių ra
portų.

Mitingas praėjo jaukioje 
nuotaikoje. Narys.

Kraucevičius Rašo 
Iš Floridos

Kižienė, 
rys, P. 
dzevičia, 
liauskas, 
man, A.

Festivalio^ Komitetas širdin
gai dėkoja už tokią masinę 
paramą mūsų meno auklėji
mui. Jausdamas pažangiųjų 
lietu vii] masinį pritarimą, ko
mitetas gali imtis naujų dar
bų auklėjimui ir lavinimui me
no talentų, chorvedžių.

r
Festivalio Komitetas

Miestas Turi Teisę Imti 
Jam Reikiamą Žemę

Vyriausio Teismo teisėjas 
Brooklyne I-Ienry L. Ughetta 
praėjusį ketvirtadienį svarstė 
ir atmetė Joe’s Restaurant 
savininkų prašymą neleisti 
miestui panaikinti jų įstaigą.

Miestas nori toje vietoje pa
status nugriauti paliuosavimūi 
žemės ploto steigimui taip va
dinamo Brooklyn Civic Center. 
Planuoja ten statyti miesta- 
vuosius ir komercinius puikiu^ 
pastatus.

Teisėjas pareiškė, kad ėmi
mas privatiškos nuosavybės 
visuomenės naudojimui esąs 
“politinis ir įstatymiškas, ne 
teisminis klausimas.” Kad 
miestavoji budžeto taryba pa
gal savo nuožiūrą gali nuo-, 
savybes paimti miesto reika
lams.

Jonas Kraucevičius, gyvenęs 
Hart, Mich., sveikatos taisymo 
sumetimais nuvyko į Saint Pe
tersburg (Floridoj). Jis ra
šo R. Mizarai:

“Siunčiu širdingiausių linkė
jimų Jums, drauge; labų die
nų Evai ir visiems laisvie- 
čiams. Pabėgau ' iš ledų ir 
sniegų Michigano. šį rytą 
(gruodžio 1 d.) čia 52 laips
niai; biskį šaltoka.”

$1.00 
IŠLAISVINS JUMIS’ 

Iš VARGO
PIRKIMO, PAKAVIMO ir 

IŠSIUNTIMO MAISTO 
DOVANŲ SIUNTINIO 

Bikur į Europą, Lietuvon 
Rusijon 

JŪSŲ GIMINĖMS 
ŠAUKITE AR RAŠYKITE 

THE LEWN ARD 
TRADING CO. * 
63 PARK ROW 

NEW YORK ,7, N. Y.'
TEL. CORTLANDT 7-3962 

Leiskite mums atlikti/ šį darbą 
dėl jūsų teisingu, patikimp ir 

saugiu būdu.
VISI PUNDELIAI APDRAUSTI

ir

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES d<51 Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. Pulkui 

. itelčiui iu naujnuslali |taiayma!a.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS'

Kainos Prieinamos

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

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės Į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Kada nutilo paskutinis ai
das paskutinės dainos LMS 
Festivalio, tada to vakaro pir
mininkė, maloni lakštutė 
(pavardės nežinau), tarė pu
blikai: “Sudiev.”

žodis pasakytas vietoje. Ir 
tas žodis reiškia labai daug. 
Sudiev ir tau, sesute! Mes 
tariame sudiev ir jums, visi 
svečiai. Ir šiandien mes visi, 
kaip tie paukšteliai, čiulbėję 
ir linksminę žmones per visą 
vasarą, sulaukę rudens skris
ta kitur. . .

Namo sklistate ir jt*s, ma
lonūs svečiai, į visas puses su 
tvirta minčia ir pasitikėjimu ir 
vėliau pasimatyti su tais vi
sais, kuriuos palikote. Betgi 
ateityje mes tikimės matyt ir 
girdėt daug skaitlingesnį, dar 
žavingesnį 
žiavimą. 
dirbkite, o 
visuomenė,

Ir štai mes, 
niečiai, drūčiai 
prie savo širdies visas ir visus 
svečius, siųsdami jums karštą 
bučkį, tariame “sudiev”... 
ir dar kartą—

SUDIEV!
1 gruodžio, 1947.

menininkų suva- 
Broliai ir seserys, 
mes, plati lietuvių 
jūsų neapleisime.

visi brook ly
gi ausd am i

Dienraščio laisvės 
BANKIETAS
Įvyks Sekmadienį

JAN. 25 SAUSIO
Bus Naujame Name

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Avė.

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame-l 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stoną Ava. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 8-8191

/ ®
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BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
ITALUS

, Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEID AT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.
GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valančios:

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

TeL SOuth 8-5569

Rūpestis Kultūriniu Centru
Užėjus - didžiajai Lietuvių, 

Meno Sąjungos Festivalio dar
buotei pritrūko laiko ir laik
raštyje’ vietos savo Kultūrinio 
Centro reikalams, kurių yra 
daug, yra įvairią ir visi pir
mame puslapyje negali sutilp
ti. Ten vos išsitenka prane
šimai apie Šerus ir paskolas.

Meno šventės metu nutrauk
tos buvo talkos ir pranešimai 
ąpie daiktines dovanas.

Gruodžio 6 ir 7 vėl įšaukta 
namo paruošimo darbams tal
kos.

Apdovanojo Namą
Būtinomis, bet nebuvusio

mis name reikmenimis pirm 
festivalio (lapkričio 22 ir 23- 
čią) apdovanojo namą:

Anna Dobilienė 28 gabalus 
stalavų įrankių (peilių, šaku
čių, šaukštų). • ’

Petras ir , Petronėlė Ba- 
barskai 28 gabalus.

Bronė ir Juozas Sukac
kai 25.
' Tarnas ir Mrs. Lisajai 48 

gabalus stalavų ir 6 gabalus 
gerų puodų ii” padavimui įran
kių.

Stefanija Cedronienė dide
lį virimui puodą, kupiną pa
kelių muilo; abrūsiukų, lėkš
čių ir kitų virtuvei įrankių, 
viso 23 gabalus.

Anastazija Kaulinienė 34 
gabalus sthlavų įrankių ir 2 
pakelius muilo.

Pirm to kas nors buvo at
nešęs stalui įrankių, bet šiuos 
žodžius rašančiai savanorei

“eg/jamineriui” neteko patirti, 
kas juos atnešė. O po 23-čios 
neteko name lankytis, gal tuo 
laiku bus buvę' prinešta ■ ir 
daug daugiau ko.

Stalavų Įrankių reikės ma
žiausia 400 setų, kada rerig- 
sime 
kietą 
viltį, 
jame
visokių virtuvės įrankių. Tad 
kas dar turite nuliekamų gė
lų virtuvei ir stalui įrankių, 
dovanokite juos nąujojo cen
tro įkurtuvėms.

dienraščio Laisvės ban- 
kuris, turime tikriausių 

jau turės įvykti nauja- 
name. Ir reikės daug

Labai daug žmonių atvežė 
gerų skudurų, 
nepavaduojami namo valyme 
ir bus reikalingi < Laisvės 
spaustuvės mašinas perkraus
tant opiąsias dalis dengti ir 
valyti iš naujo sudedant. Ne 
visi pridėjo prie davinio savo 
vardą, o gal ir buvo pridėję, 
bet suėjus talkoms į darbą, 
paskubomis atidarant tuos 
pundus, galėjo ir pridėto var
do nepastebėti, nepataupyti 
komisijos žiniai. Tad šių ge
radarių negalime paskelbti, 
tik visiems kartu tariame dė
kui ir užtikriname, jog tuomi 
taip pat sutaupėte kelis de- 
sėtkus, o gal ir virš šimtinės 
‘dolerių. R.

kurie taipgi

Gruodžio 5-tos vidurdienį 
Brooklyne pradėjo kristi pir
masis sniegas.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, , 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: į 1— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten
BROOKLYN,

Tel. EVergreen 4-8174

j? Man’s BULOVĄ...richly styled 
rf ...always accurate and depend*
£ able. 952.50able.

f Graži
j* miškų 

nelėm
ji American
& Laikrodžiai
įf Bulovą, Gruen, Hamii- 

ton, Benrus, etc. Vė- 
liausiu madų’ Moterų 

į ir Vyrų Daimontiniai 
" žiedai.

Atlikite savo pasirin- 
kimų dabar. Rankpi- 

k nigiai jums palaikys 
* bį kuri daiktų iki 
r? Kalėdų.
S Linksmų Kalėdų ir 
ff Laimingų Naujų Metų 
J? visiems mūsų ,Patro- 
k nams!

įvairybe kostu- 
džlulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbimo, 
Longlries,

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line . . .
17-jewels. $33.75

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

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

•17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ POVANŲ!

ROBERT LIPTON
I

Jeweler
701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn

Lith. Gruod. 8, 1947

mm




