
Tai įdomus klausimas, kurį

“1,000 Americans.”
Įdomi Knyga.
Bill jonieriai.
Roosevelto įspėjimas.

Rašo R. MIZARA

Kas yra tikrieji Jungtiniu 
V a Isti j u va 1 d o vai ?

atsako žymus amerikietis žur
nalistas George Seldes savo 
vėliausiame veikale • “1,000 
AMERICANS.”

Knyga iš spaudos išėjo tik 
neseniai (išleido Boni •& Gaer, 
New Yorke).

George Seldes jau yra pa
rašęs eilę knygų, be to, jis 
leidžia savaitinį biuletiną “In 
Fact,” plačiai skaitomą Ame
rikoje. • •

Šis kruopštus vyras žurna
listikoje dirba per virš pasta
rųjų 30 metų.

Besigilindamas amerikinių 
gyveniman, jis suranda vis 
naujų faktų, naujų davinių, 
kuriuos stambioji spauda ir 
radijas nuo visuomenės sle
pia. Slepiamąją medžiagą 
George Seldes sulesioja, su
renka ir pastato prieš Ameri
kos visuomenės akis, sakyda
mas:

—Žiūrėkit, kas , darosi! 
Skaitykit ir supraskit tai, ką 
TIKRIEJI Amerikos valdovai 
ryžtasi nuo jūs paslėpti!. . .

★ ★ ★
Mes dažnai sakome: Ame-

riką valdo monopolistinis ka
pitalas — kapitalas, sukaup
tas į saujelės individualų 
rankas.

Kas toji laimingų būtybių 
“gaujelė”? Kaip ji veikia? 
Kaip ji moka savo veiksmus 
nuo visuomenės paslėpti?

“Laimingųjų” Amerikoje 
yra apie vienas tūkstantis; 
jie tikrieji mūsų krašto valdo
vai; nuo jų veiksmų priklau
so likimas 150 milijonų gyven
tojų !

Šis vienas tūkstantis ameri
kiečių valdo mūsų fabrikus, 
geležinkelius, kasyklas, alie
jaus šaltinius; jie valdo spau
dą, radiją, — priemones vi
suomenei informuoti. Visa tai 
valdoma per bankus iš Wall 
stryto. * -

Jie turi savo žinioje mo
nopolį visų mūsų krašto turtų, 
susisiekimo priemonių, infor
macijų teikimo priemolių ir 
kitokių svarbių gyvybinių 
įstaigų.

Dėl to marksistai tai ir va
dina monopoliu arba monopo
listiniu kapitalizmu.

Ar jūs žinote, jog kasdienė 
Amerikos spauda — dienraš
čiai — turi 50,000,000 skai
tytojų ?

Ar jūs žinote, jdg komerci
niai Amerikos savaitraščiai ir 
mėnesiniai žurnalai turi 100,- 
000,000 skaitytojų ?

Su mažomis išimtimis, toji 
spauda yra kontrolėje vieno 
tūkstančio “laimingųjų ameri
kiečių” — tikrųjų' krašto val
dovų.

Mūsų krašto spauda nėra 
laisva.

Pagal jų troškimus, pagal 
jų įsakymus redag u o j a m a 
spauda. Ko visuomenė, pa
gal jų nuomonę, neprivalo ži- 
M)ti,—nežinos. Kas visuome- 

reikia diena iš

gal . 
m>ti, 
nei reikia diena iš dienos 
kimšti galvon,—tas buvo, yra 
ir bus be atvangos brukama.

Amerikoje šiuo metu yra 45 
korporacijos, turinčios virš 
100 bilijonų dolerių turto.

Antrojo pasaulipio karo me
tu atsirado 17 nauju bilijonie- 
rių! Ir jie vis tebeskaitlln- 
gėja, nes šalies turtai 
sikaupia į monopolistų 
nes.

tebė
ki še-

Kadaise prezidentas Roose- 
veltas sakė:

“Pirmoji tiesa yra ta, kad 
Ii demokratinė laisvė nebus sau

gi, jei liaudis prileis privatinei 
pajėgai išaugti ligi tokio laips
nio, kur ji patans galingesnė, 
negu pati demokratinė valsty- 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Trumanas Žada “Apsaugot” 
Italiją, Nežiūrint Jankių 
Kariuomenes Atšaukimo

Italijos Komunistai Sako, Jog Trumanas Grūmoja Nauju 
Įsiveržimu, jei Įsikurtų, Kairiųjų Valdžia

Leghorn, Italija. — Laivu 
; Admiral Sims ketvirtadienį 
išplaukė iš Italijos paskuti
niai 1,357 Amerikos karei
viai ir 97 oficferiai, pagal 
talkininkų taikos sutartį su 
Italija.

Washington. — Prezid. 
Trumanas, paskelbdamas, 
kad Jungtinės Valstijos iš
traukia visą savo kariuo
menę iš Italijos, tąčiaus, pa
reiškė :

“Jei kada gręs tiesioginis 
ar netiesioginis pavojus I-

MIRĖ STANLEY BALD
WIN, BUVĘS ANGLIJOS.

PREMJERAS
' London. — Numirė kon- 

servatas-toris Stanley Bal
dwin, 80 metų amžiaus, tris 
kartus buvęs Anglijos 
premjeru. Jis labiausiai di
džiuodavosi, kad sulaužė vi
suotiną streiką 1926 m. Ki
tas Baldwino pasididžiavi
mas buvo, kad jo vadovybė
je pavarytas nuo sosto ka
ralius Edwardas VIII (da
bartinis Windsoro kuni
gaikštis). Edwardas paša
lintas dėl to, kad geidė su- 
situokt su amerikone gyva
našle Wally Simpsoniene, 
ką jis paskui ir padarė.

šūkiai prieš Trumaną-Mar- 
shallą Chinų Komunistų

Užimtose Srityse
Šanghai, Chinija. —Ame

rikonai, sugrįžę iš komunis
tinių Chinijos sričių, sako, 
jog ten vedama smarki pro
paganda prieš Amerikos 
politiką; girdi, visur matyt 
iškabos su obalsiais: “Šalin 
Trumaną!” “Šalin Marshalls p’

ANGLU TRANS-JORDANO 
KARIAI SUŠAUDĖ 14 ŽYDU

.Jeruzalė. — Trans-Jorda- 
no arabai kareiviai sekma
dienį kulkosvaidžiais ataka
vo žydų auto-busą arti Tel 
Aviv, Palestinoj; nušovė 14 
žydų ir sužeidė 15. Tie sve
timi kareiviai .yra anglų iš
lavinti ir apginkluoti; jų o- 
ficieriai tap pat anglai. An
glų valdžia atsikvietė juos 
“tvarkai palaikyti” Palesti
noje.

Diena pirmiau žydai už
mušė 21 arabą, o arabai tris 
žydus. Neoficialiai skaičiuo
jama, kad nuo šių ,riaušių 
pradžios Palestinoj užmuš
ta 240 žmonių.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

DIDELES TALKOS, GRAŽŪS DARBAI

talijos laisvei ir nepriklau
somybei, tai Jungt. Valsti
jos spręs, kokius žingsnius 
daryti jos ramybei ir sau
gumui palaikyti.”

Roma. — “Trumano pa
reiškimas grūmoja kariniai 
ir politiniai įsikišti į vidų-, 
jinius Italijos reikalus,” ra
šo Unitą, italų komunistų 
laikraštis. Girdi, Trumanas 
gręsia iš naujo atsiust ame
rikonų armiją, jeigu italai 
pasirinktų kairiųjų val
džią.

MONARCHISTAI PŪDO 
AMERIKINĮ MAISTĄ

Athenai, Graikija. — Pi- 
rėjaus uosto sandėliuose at
rasta dideli kiekiai atga
bento iš Amerikos maistp. 
Monarchistai valdovai laikę 
tą maistą juodajai rinkai 
ir savo šmugeliui, žymi da
lis maisto jau supūdyta. Čia 
5 mėnesius bergždžiai išlai
kyta 90,420 svarų sūrio, 
138,587 svarai cukraus. 
120,000 dėžių išgarinto pie
no,1115 tonų žuvies ir šim
tai tūkstančių svarų kitų 
valgių, nors graikų dauguo- 
menė badauja. Apie tą 
maistą iki šiol nežinoję net 
amerikonai.

Washington. — Republiko- 
nas kongresmanas Fred 
Hartley siūlo bilių, kuris 
leistų bausti unijas pagal 
įstatymus prieš trustus.

Nauji Dideli Chinų 
Komunistu Laimėjimai 
Prieš Čiang Kai-šeką
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■ Sustiprina Rublio Vertę

100,000 Egiptenų Demonst
ravo prieš žydų.. Valstybę

Palestinoj
Kairo, Egiptas. — 100,- 

000 arabų-egiptėnų audrin
gai demonstravo prieš 
Jungtinių Tautų seimo nu
tarimą padalint Palestiną į 
žydų • ir arabų valstybes. 
Demonstrantai g r ū m o jo 
mirtinai kovot už Palesti
nos išlaikymą vieniem ara
bam.

Nanking, Chinija.— Chi
nų komunistų kariuomenė 
apsupo Kaifeng miestą su 
geležinkelio stočia, viduri- 
niai-rytinėje Chinijoje. O 
Šantungo pussalyje komu
nistai atėmė iš Čiang Kai- 
Jsheko armijos Kiaohsien, 
Kaomi ir Haiyangą. Į vaka
rus nu'o didžiojo Tientsin 
uostamiesčio jie užkariavo 
dar 7 stiprius punktus, kaip 
pranešė komunistų radijas.

Sugrįžę iš komunistų už
imtų vietų, amerikonai pra
neša, jog chinų valstiečiai' 
giria komūnistus, kurie pa
dalino jiem žemes; todėl 
valstiečiai su noru stoja į 
raudonųjų miliciją. Ameri
konai liudija, kad komunis
tai žymia dalim apsiginkla
vę atimtais iš tautininkų a- 
merikiniais ginklais.

PILIETINIS KARAS cfel- 
NIJOJ PAKERTA AME-

, RIKONAM BIZNĮ
Hankow, Chinija.—Ame

rikonai skundžiasi, jog ka
ras tarę chinų komunistų 
ir tautininkų pakirto jiems 
biznį Hankęw apygardoje. 
Komunistai jau netoli Han- 
kowo uostamiesčio. *

Kiekvienam Reikia Susirūpinti, Jeigu Norime 
Vajy Baigti Pilnai ir Sėkmingai

t — - Į

Paskutiniais keliais šeštadieniais ir sekmadieniais 
turėjome gražias talkas 'Kultūrinio Centro patalpų pa
ruošimui dėl atidarymo. Po keletą desėtkų gerų žmonių 
gražiai darbavosi. Buvo manyta, kad pereitos savaitės 
pabaigoje talka bus paskutinė, bet pasirodo, kad dar 
turime daug darbų, kuriuos patys galime atlikti ir iš
vengti samdymo. Todėl dar yra prašomi bruklyniečiai 
ir šios savaitės pabaigoje tokiu pat entuziazmu dalyvau
ti talkoje.

Kas liečia mūsų finansinį vajų, tai visi matote at
skaitas, kaip jis eina. Dar gana toli esame nuo pasi- 
brėžtojo tikslo. Visi turime greitai ir rimtai tuomi susi
rūpinti, jeigu norime—o mes visi to karštai norime,— 
kad mūsų vajus pasibaigtų pilnai ir pasekmingai.

Jau turime $116,100, bet dar būtinai reikia mažiau
sia $23,900.

Sekami asmenys prisidėjo:
ŠERAIS 

LDS 1-ma Apskritis, Massachusetts 
Paul Gabrėnas, Trenton, N. J. 
Kazys Placenis, Toledo, Ohio 
Thomas Lisajus, Brooklyn, N. Y. 
Jonas Walaitis, Richmond Hill, N. Y. 
Petras Zurba, Richmond Hill, N. Y. 
Frank Witkus, Kearny, N. J. 
J. Berzinis, Hartford, Conn. 
F. Repsys, Hartford, Conn. 
C. Miller, Hartford, Cpnn.

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDJNG CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Naujais Rubliais Bus Pažaboti Spekuliantai, Taipgi 
Bus Nušluoti Vokiečių Paskleisti Falšyvi Pinigai

$100.00 
100.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00

FBI Kvočia CIO Pirmininką Murray, Kodėl 
Jis Politiniai Laužo Tafto Įstatymą
Avashington. — Valdžios 

agentai FBI vėl atsilankė 
pas CIO unijų generalį pir
mininką Philipą Murray ir 
kvotė jį, kodėl ir kaip Mur
ray laužo politinį Tafto- 
Hartley’o įstatymo posmą.

Tas priešdarbininkiško į- 
statymo posmas uždraudžia 
unijoms politinį veikimą; 
užgina vartoti pinigus rin
kimams tinkamų unijistams 
kandidatų į valdvietes ir 
uždraudžia unijų laikraš
čiams raginti piliečius bal
suoti už tokius kandidatus.

CIO pirmininkas Murray 
tvirtina, jog šis Tafto- 
Hartley’o įstatymo punktą^ 
mindžioja pilietines teises, 
kurias užtikrina Jungtinių 
Valstijų Konstitucija.

Valdžios agentai ypač 
klausinėjo Murray, kaip jis 
rėmė Marylando valstijoje 
demokratų kandidatą Ed. 
Garmatzą specialiuose kon- 
gresmano - rinkimuose. Gar- 
matz buvo išrinktas praeitą 
vasarą.

Murray prisipažino FBI 
sekliams, kad jo paties įsa
kymu CIO laikraštis News 
rėmė Garmatzo kandidatū
rą -ir k’ad tuo tikslu buvo 
1,000 daugiau to laikraščio 
egzempliorių atspausdinta 
ir paskleista Marylande, 
šaukiant piliečius išrinkti 
tą žmogų į Jungt. Valstijų 
kongresą.

FBI agentai taipgi kvotė 
CIO News redaktorių Ala
ną L. Swimą.

jimo ir $1,000 piniginės bau
dos. Be to, unijos centras 
galįs būti nubaustas $5,000.

Jeigu teismas nuspręstų, 
kad Murray kaltas, tai 
sprendimas paliestų ne tik 
CIO Politinio Veikimo Ko
mitetą, bet ir keturis kitus 
stambius darbininkų politi
nio veikimo komitetus. Šie 
penki komitetai yra pasi- 
brėžę sukelti viso $18,000,- 
000 rinkimų vajui, kad su
muštu tuos kongreso na
rius, kurie balsavo už Taf- 
to-Hartley’o vergijos bilių.

Murray duotų apeliaciją į 
Aukščiausią Teismą su pra
šymu panaikint Tafto-Har- 
tley’o įstatymą kaipo prie
šingą Konstitucijai. Bet a- 
bejojama, ar vyriausias tei
smas paspėtų išspręst bylą 
pirm 1948 m. rudens rinki
mu, 

v

Venezuelos Rinkimus Lai- 
* mejo Demokratai
Caracas, Venezuela. — 

Pranešama, jog Venezuelos 
prezidentu išrinktas Romu
lo Gallegos, Demokratinio 
Veįkimo Partijos kandida
tas. Tai buvo dar pirmi lai
svi prezidento rinkimai Ve
nezuelos respublikoj.

New York. — Gręsia CIO 
radijo - kablegramų aptar
nautojų ir Darbo Federaci
jos telegrafistų streikai.

ną JL. bwima.
Už tokį Tafto-Hartley’o 

įstatymo peržengimą gręsia 
Murray’ui vieni, metai kalė-

Washington. — Valdinin
kai tvirtina, kad Amerikoj 
jau negalima pasigaminti 
gana žibalo saviems reika
lam.

* J Kt ' S • 1
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Maskva. — Sovietų vy
riausybė gruod. 14 d. išleido 
labai reikšmingą įsakymą, 
kuris pertvarko ir sustipri
na rublio vertę, o sykiu pa
naikina racionavimą mais
to ir kitų reikmenų.

V algių Nupiginimas
Duona ir miltai tapo nu

piginti 12 nuošimčių žemiau 
buvusių racionavimo kainų. 
Makaronai ir kiti grūdiniai 
valgiai bus apie 10 nuošim
čių pigiau pardavinėjami.

Kainos mėsai, žuviai, cu
krui, druskai, tabakui, deg
tukams, saldainiams, bul
vėms ir daržovėms palieka
mos tos pat, kaip racionavi
mo metu.

Pieninių valgių, kiaušinių 
ir vaisių kainos bus per
tvarkytos, pagal esamąsias 
paprastų pamatinių valgių 
racionavimo kainas.

Naujos vienodos kainos 
audeklams, batams ir dra
bužiams bus nustatytos virš 
3 kartus žemesnės, negu 
buvusios komercinės, kai
nos. (Žymėtina, jog komer
cinės kainos iki šiol buvo 
aukštesnės, negu racionuo- 
tos.)

Kode! Daroma Tos 
Atmainos

Anot oficialio pareiški
mo, šis įsakymas yra išleis
tas todėl, kad reikia sustip
rinti rublio vertę, panaikip- 
ti racionavimą ir išvystyti 
prėkybą suvienodintomis 
valstybinėmis kainomis. Sa
ko:

—Karas ne tiktai milži
niškai padidino išlaidas ir 
padaugino pinigus apyvar
toje, kaip ir kiekvienoje ka
riavusio j valstybėj, bet kar
tu nupuolė ir vartojimo da
lykų gamyba. Be to, vokie
čiai ir kiti įsiveržėliai pri
dirbo. ir paskleidė daug fal- 
šyvų rublių. Tatai taip nu
mušė rublį ir išpūtė kainas, 
jog neracionuoti reikmenys 
pabrango net 10 iki 15 kar

sako

Neva Sustiprintas de 
Gasperio Ministry 
Kabinetas Italijoj

Ita-Roma. — Klerikalas 
lijos premjeras de Gasperi 
sekmadienį paskelbė, kad
jis “sustiprinęs” yaldžią, į- 
traukdamas į savo ministrų 
kabinetą po vieną vice
premjerą' ir po du kitus mi
nistrus iš dešiniųjų socialis
tų ir respublikiečių partijų. 
Be kitko/dešiniųjų socialis
tų vadas Saragat tapo vice
premjeru. Kairieji socialis
tai, komunistai ir dauguma 
unijistų laiko Saragatą 'ar
šiausiu darbininkų priešu.

Diena pirmiau seimas 216 
balsų prieš 111 atmetė kai
riųjų socialistų vado Pietro 
Nenni reikalavimą ištirti 
policiją, kuri sumušė*, ketu
ris ar penkis komunistus 
seimo narius prie pat seimo 
rūmo.

Athenai, Graikija.—Ame
rika pristatė Graikijos mo- 
narchistam jau 74,000 tonų 
ginklų ir kitų karinių reik
menų prieš partizanus, pa
gal Trumano mokymą.

Trumanas žada šią sa
vaitę plačiai išdėstyt kong
resui Marshallo planą.

ORAS.—Būsią lietaus.

“Tuomi naudojosi speku
liantai, — sako Sovietų vy
riausybės pareiškimas. — 
Ir jeigu pinigai nebūtų per
tvarkyti, tai spekuliantai 
(senaisiais rubliais) galėtų 
supirkti didelius kiekius 
rekmenų po racionavimo 
panaikinimo.

Tokiais sumetimais yra 
išleidžiama nauji rubliai, 
kurie turės pilną vertę, o 
bus ištraukti iš apyvartos 
falšyvi pinigai ir tie, kurie 
neturi pilnos vertės.

Darbininkų Algos 
Nepaliečiamos

“Bekeičiant pinigus, ne
bus paliesta darbininkų ir 
tarnautojų algos nei atlygi
nimas valstiečiams už pris” 
tatomus valstybei produk
tus. Jiems bus mokama tiek 
pat naujųjų rublių, kiek jie 
gaudavo senųjų,” — 
valdžios patvarkymas.

Pinigų pertvarkymas la
biausiai kliudys spekulian
tus. Nors didžioji dauguma 
darbo žmonių nukentės šiek 
tiek nuostolių per trumpą 
laiką, bet tie nuostoliai bus 
menki, ir juos atsvers kai
nų numušimas duonai ir 
kitiems grūdiniams val
giams.
Senųjų Rublių Iškeitimas 

Naujaisiais
Gryni pinigai pavienių 

žmonių, organizacijų ir į- 
staigų rankose turės būti 

1 iškeisti naujais rubliais.
Už 10 esamųjų apyvarto

je rublių bus duodama 1 
naujas rublis.

Už padėtus bankuose pi
nigus' iki 3,000 rublių žmo
nės gaus tiek pat ir naujų 
rublių. Kas banke turi iki 
10,000 rublių, tam bus pas
kirta 3,000 rublių naujais 
pinigais, o už kitus 7,000// 
rublių jis gaus ]fo 2 naujus* ' 
rublius už kiekvieną trejetą 
senųjų rublių.

Už sutaupąs virš 10,000 
rublių bus* duodama p^ 1 
naują rublį už 2 senuosius.

Su kooperatyvais, kolek
tyviais ūkiais ir kitomis or
ganizacijomis bus atsiskai
toma taip, kad 5 senieji rub
liai bus laikomi tiek vertės, 
kaip 4 naujieji.

Valstybės paskolų bonai 
bus taip iškeisti, kad trys 
senieji rubliai reikš vieną 
naująjį. Senieji bonai bus 
išmainyti naujaisiais, kūne 
neš savininkams po 2 nuo
šimčius metinių palūkanų.

Iškeitimai turi būti atlik
ti iki gruodžio 22 d.
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Visuotinas. Streikas Romoje
Italijos buržuazija stengiasi atsistoti ant kojų. Jos 

pryšakyje atsistojo klerikalų partija. Ją remia visos fa
šistinės politinės jėgos. O kas svarbiausia, kad jinai turi 
ne tik palaiminimą, bet ir paramą turtingosios Amerikos.

Tarpe Francūzijos ir Italijos yra daug panašumo, 
bet yra didelis ir skirtumas. Lygiai abiejuose kraštuose 
buržuazija po karo buvo smarkiai pritrenkta ir negalėjo 
be bendradarbiavimo su darbininkais išlaikyti valstybės 
vairą. Tuo būdu tiek Francūzijoje, tiek Italijoje po karo 
matėme plačias koalicines vyriausybes, kuriose labai 
svarbų vaidmenį vaidino pačios kairiausios darbininkų 
partijos, atseit, komunistinės partijos.

Bet tai buvo tik laikina fenomeną. Ypatingai tokios 
situacijos negalėjo pakęsti mūsų šalies kapitalas. Jis 
toms šalim tiesiog pastatė ultimatumą: arba pašalinkite 
iš valdžios “raudonuosius”, arba negausite jokios iš mūsų 
paramos. Tuojau abiejose šalyse valdžios persiorganizavo 
ir naujuose kabinetuose jau nebepamatėme kairiųjų par
tijų atstovų. Buržuazija pasijuto sustiprėjus. Gavus tokį 
tvirtą “argumentą” iš užsienio, ji pradėjo viską sukti 
ant savo klasinės ašies.

Francūzijoje buržuazijai pavyko suskaldyti darbi
ninkų klasę. Ji pasiėmė su savim socialistus ir izoliavo 
komunistus. Iš sykio socialistus net pastatė valdžios pry- 
šakin. Paskui iš tų vadovaujančių pozicijų juos išmušė, 
bet dar paliko valdžioje. Dar reikėjo jų talkos sutriuški
nimui darbininkų ekonominių kovų. Dabar, kai streikų 
banga praūžė, kai buržuazija pasijuto pilniausiu laimė
toju, reikia tikėtis ir laukti, kad iš valdžios bus išdrėbti 
Ramadieriai ir Blumai.

Su Italija išėjo kitaip.”Ten Socialistų Partijos vado
vybė suprato buržuazijos planus ir nesidavė atskirti nuo 
komunistų. Tuo būdu abi darbininkų partijos atsidūrė už 
valstybės aparato sienų. Italijoje užviešpatavo klerika
lai išvien su visomis fašistinėmis jėgomis.

Bet Italijos darbininkai nežada lengvai pasiduoti ir 
leisti fašizmui atsikurti. Darbo unijos yra kovingose ran
kose. Jos kasdien stovi darbininkų reikalų sargyboje. Tu
rėdamos vadais kairiuosius žmones, jos atsisako nulenkto" 
mis galvomis priimti buržuazijos kertamus smūgius. Tai 
puikiai parodo Romoje ir provincijoje paskelbtasis strei
kas. Šiuos žodžius rašant dar neaišku, kaip šis streikas 
pasibaigs. Bet jau pati tokio visuotino streiko idėja yra 
istorinės svarbos.

Visi mano, kad šis Romos ir Romos provincijos strei * 
kas tėra preliudas būsimoms kovoms. Čia bus pasvėrimas 
spėkų tarpe darbininkų ir buržuazijos. Jei Romoje dar
bininkai pasirodys gerai, kituose miestuose jie pasirodys 
daug geriau. Roma nėra svarbiausias industrinis cent
ras. Roma yra daugiau bizniS ir kanceliarijų miestas. 
Čia randasi visos valdžios įstaigos, visų organizacijų 
centrai, Romos katalikų bažnyčios sostinė, nesuskaitoma 
armija biurokratų ir biųrokratėlių. Romos nepalyginsi 
prie Milano, kur darbo žmonės sudaro nulemiamą daugu
mą, kur ir Mussolinis gavo galą.

Didelė būtų kląida nedakainuoti Amerikos įtakos 
Italijos įvykiuose. De Gasperi kabinetas elgiasi pagal in
strukcijas iš užsienio.

Anglo-Sovietą Prekybos Paktas
Anglijos prekybinės misijos galva ponas Wilsonas 

sugrįžo Londonan ir raportavo parlamentui apie derybų 
eigą. Jis sako, kad su Sovietais jau beveik pilnai susitar
ta ir numatomas ilgas tarpe Anglijos ir Tarybų Sąjungos 
ekonominio bendradarbiavimo laikotarpis. Kaip greitai 
bus baigtos smulkmenos, taip greitai bus pasirašytas su
tarties paktas.

Sovietams reikia pramoninių gaminiu ypatingai 
įvairios mašinerijos. .Anglijai reikia žaliųjų medžiagų, 
ypatingai duonos. Todėl įvyks abiems šalims labai nau
dingas daiktų apsimainymas.

Įdomu, kaip į šias pasekmingas prekybines derybas 
tarpe Anglijos ir Tarybų Sąjungas pažiūrės mūsų vy
riausybė ir kongresmanai. Vis daugiau ir daugiau balsų 

tiniajs laikais Washingtone girdėjosi, kad reikią 
paskelbti Tarybų Sąjungai ekonominį boikotą. Nieko 
Amerika nebeturinti išvežti Tarybų Sąjungom Taip pat 
siūloma boikotuoti tuos rytinės Europos kraštus, kurie 
savo užsieninę politiką bendrina su politika Tarybų Są
jungos.

Ką pamanys Francūzijos vyriausybė, kuri taip pat 
tikėjosi duonos iš Tarybų žemės, bet privedė prie komer
cinių derybų pakrikimo?

Anglai gudresni diplomatai ir geresni strategai. Jie 
rokuojasi su realybe. Jie yra įsitikinę, kad ekonominis 
boikotas grūdų aruodo būtų didžiausia beprotystė. Jie 
žino, kad užsidarymas sau puikios rinkos, kokią jos dir
biniams suteikia didysis kraštas, būtų panašu į saužu- 
dystę. - •

Anglijos buržuazija socializmo tolygiai neapkenčia, 
kaip ir buržuazija Francūzijos ir Amerikos. Jai nė viena 
ašara neišbyrėtų, jeigu kokia nors galybė rytoj nuvers
tų tarybinę santvarką. Tai žino 'kiekvienas vaikas. Ta
čiau tas anglams netrukdo vesti prekybą ir už automobi
lius, turbinas, lokomotyvus, gauti iš Tarybų žemės kvie
čių, kukurzų, avižų, rugių ir 1.1.

Bet ne

ŽEMĖS ŪKIO DARBININ
KŲ VARGAI PIETŲ 
AMERIKOJE

Uruguajaus lietuvių laik
raštyje “Darbe” skaitome 
tokią įdomią iš provincijos 
žinią, rašytą lietuvio darbi
ninko Kazio Kunčinos:

'Ča pas mus provincijoje, 
kaip kitais metais, taip ir 
šiemet, prasideda darbai, 
kaip vietos gyventojai vadi
na, “esquila,” t. y. avių kir
pimas. Paskiau seka kviečių 
ir linų nuvalymas.
visiems papuola laime gauti 
darbo.
čia .visur dvaruose kerpamos 
vilnos nuo avių, šis darbas 
pareikalauja daugiau darbi
ninkų, bet ne visi jo gauna. 
Pav., stambesni dvarponiai 
tam darbui panaudoja maši
nas; prie aparato prijungia 
6 ar 8 kerpamąsias mašinė
les, tai tiek ir darbininkų pa
samdo. O visi kiti kitokius 
darbus atlieka: vieni surai- 
šioja avims kojas ir pristati
nėja prie kirpėjų, kiti suren
ka vilnas, treti suriša ir kem\ 
ša į maišus. Iš viso prie ma
šinų dirba apie 12 žmonių, 
su suaugusiais ir mažame
čiais kartu. Darbas akordi- 
nis. Darbininkas kirpėjas už
dirba nuo 5 iki 8 pezų, kiti— 
nuo 3 iki 5 pezų. Avių kir
pimas nesitęsia ilgai, 20 die
nų, o ilgiausia, tai mėnesį lai
ko. Kada viskas būna pa
rengta kirpimui, tąi dvaro 
žmonių susirenka 5-6 kartus 
daugiau, negu jų reikalinga. 
Prie geresnių, pelningesnių 
darbų dvarponiai pastato sa
vo užveizdas bei artimesnius 
pažįstamus, o kitiems liepia 
eiti namo. Taigi laimės pa
dirbėti visiems nėra; kaip 
nori, taip ir gyvenk — sotus 
alkano neužjaučia. Tas pats 
įvyksta ir prie kviečių bei 
linų darbų, šių darbų žmo
nės ištisus metus.,.laukia, o 
sulaukę turi.nusivilti, nes 
visiems papuola. Blogiausia 
su šeimomis, kurios turi pa
valgyti ir apsirengti, o pra
gyvenimui užsidirbti d a r b o 
negauna.

Tai dvarponių “demokra
tija,” kurioje ’ provincijos 
žmonės gyvena be pastogės, 
pusiau nuogi, alkani, džiovos 
ir venerinių ligų kamuojami. 
Dauguma merginų ir jaunų 
moterų gyvena iš prostituci
jos. Į šias “laimės” šalis ir 
mūsų nususę “demokratai,” 
kaip iš “Arg. Liet. Balso” 
pastogės, kviečia atvažiuoti 
Lietuvos pabėgėlius. Esą jie 
galį čia gerai progresuoti. 
Pirma tegul patiekia teisin
gas žinias apie šių šalių žmo
nių gyvenimą, ir tik tada te
gul duoda patarimus važiuo
ti, nes ne visi pabėgėliai yra 
prasikaltę, dauguma jų gali 
grįžti į Tėvynę Tarybų Lie
tuvą ir be vargo gyventi tarp 
savųjų.

štai šį spalių mėnesį

nti savo narius su paskuti
niais įvykiais ir vystymusi 
Ameriko’s 'muzikoje?

Mes dainuojame savo mo
tyvus, taip. Bet nejaugi mes 
galime negirdėti tos galine 
gos dainos, kuri aplink mus 
gaudžia? O gal mes mano
me, kad mes ją galime girdė
ti kitur, tik ne savo choruo
se, kurie yra lyg izoliuotos 
Salelės ?. . .

Bet faktas yra, kad tik 
maža dalis mūsų chorų na
rių, kad ir jaunimo, muzi
kiniai išsigyvena. ir kitur. 
Daugumai chorai yra vienin
telė' muzikos pasireiškimo 
vieta.

Kas seka? Ta dauguma 
suranda Amerikos muziką, 
bet ne geriausią jos variaci
ją. Tikroji liaudies muzika 
n e aidi taip dažnai oro ban
gomis, neskamba taip garsiai 
iš plokštelių mūsų sukomer- 
cintoje sistemoje. Ją reikia 
rasti. Ir mūsų čhorai turi 
būti kelrodžiais.'

Festivalis tą trūkumą pa
rodė aiškiai. Ta pamoka ne
turi būti po jo pražiūrėta.

Tą patį galima sakyti ir 
apie mūsų draminį meną. 
Jis perdaug “lietuviškas,” 
permažai “amerikoniškas.”

Vienintelė mūsų meno 
šaka, kuri yra “sųsiameri- 
koninusi” —•“ paišyba. Dau
guma išstatytų vaizduoja
mojo meno parodoje ekspo
natų buvo pagrįsti ameri
kiniais motyvais, — ameri
kiniai peizažai, amerikine 
technika ir tonas.

Žinoma, perdaug sielotis- 
dėl to ar kito trūkumo 'mū
sų meniniame fronte .neten
ka. Svarbu, kad tik jauni
mas dirba, kad menininkai 
įgudusiai stengiasi “pasi
rodyti” ir net lenktyniuotis.

. Su laiku, kreipiant dides
nio domesio ir akilesnio ap-

kaip “People’s Songs”? Ku- dairumo, spragos'1 bus už
riš iš mūsų , chorų supažindi- tvertos.

linijas, apie unijines tradici
jas, apie pionierizmą naujuo
se plotuose, apie vario ka
syklas Vakaruose, apie an
glies kasyklas lytuose, mūsų 
dainų vainike neranda vie-’ 
tos ?

Esame girdėję nuomonę, 
, kad “tai būtų kontradikci- 
ja.” šis argumentas neišlai
ko jokios kritikos.
“Suamerikoninimas” rpū- 

sų meno — svarbus daly
kas. Negalima, žinoma, no
rėti, kad iš mūsų vokalinio 
meno būtų pašalinta lietu
viška liaudies daina, — ne, 
ji nebuvo ir nebus pašalin
ta; ji negali būti pašalinta. 
Lietuviškoji liaudies .daina 
buvo ir bus mūsų chorų ir 
solistų repertuaruose cent
riniu numeriu.

Tačiau, 4 labai tiktų, jei, 
sakysime, greta lietuviškos 
liaudies dainos, būtų pasta
tyta amerikinė liaudies dai
na. Tai negalima, žinoma, 
padaryti greit, ūmai; tai I 
darbas, reikalingas planin- į 
go, apgalvoto pasiruošimo, j 
Bet jis galimas. Yra pas 
mus vertėjų, kurie lengvai 
galėtų amerikines liaudies 
dainas išversti lietuvių kal- 
bon, o mūsų kompozitoriai 
pritaikytų muzikai.

Toliau Stebėtojas tuo pa
čiu klausimu pasisako:

Šis kaltinimas negali būti 
primestas festivaliui kaipo 
tokiam. Jis, pagaliau, yra 
tik veidrodis to, kas vyksta 
metai po metų mūsų choruo
se ir muzikos grupėse.

Ir čia prieiname prie pa
ties pagrindinio reiškinio: 
dauguma mūsų chorų yra 
izoliuoti nuo pažangios Ame
rikos. ,

Kuris iš mūsų chorų yra 
įsteigęs ryšius su tokiomis 
muzikos organizacijomis

Rašo Kazys
Vilniuje naujai kuriamas 

Lietuvos Tfek Revoliucijos 
muziejus. Šis didelis kultū
ros židinys Tarybų Lietuvos 
vyriausybės nutarimu buvo 
pradėtas organizuoti jau 
1940 - 1941 metais. Tuomet 
buvo surinkta labai daug 
istorinės medžiagoj. Kada 
darbo žmonės paėmė val
džios vairą į savo rankas, 
Tarybų Lietuvos vyriausy
bei pakliuvo ir visa smeto
ninių valdžių dokumentaci
ja— archyvai. Paliuosavus 
iš kalėjimų ir koncentraci
jos stovyklų politinius kali
nius, atsirado stambus bū
rys ir gyvų liudininkų, re
voliucinio darbo Lietuvoje 
aktyviausiųjų dalyvių. Ir. 
todėl, kaip jau sakiau, tuo 
laiku revoliucijos muziejui 
kurti buyo surinkta gausi 
medžiaga.‘ *

Tačiau, 1941 metais vo
kiečių fašistams klastingai 
užpuolus Tarybų Sąjungą, 
besitraukiant iš Lietuvos 
nebuvo nei laiko, nei gali
mumų, kad tą medžiagą iš
gabentų į Sąjungos gilumą 
ir dalis šios medžiagos bu
vo okupantų sunaikinta.

Išvijus iš Lietuvos vokiš
kuosius okupantus, atsirado 
galimybė* vėl imtis kuria
mojo darbo. Šalia žemės ū- 
kio ir pramonės atkūrimo, 
sparčiai pradėtos atkurti 
ir kultūros įstaigos. Jau 
1946 metų vasario mėnesyje 
Lietuvos TSR vyriausybė 
nusprendė įsteigti Lietuvos 
TSR Revoliucijos muziejų. 
Per trumpą laiką jau su
rinkta apie 10,000 ekspona-

se-
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Daugirdas 
dėl išsilaisvinimo.”

Paroda susideda iš 
kančių skyrių:

1. Kaizerinės okupacijos 
laikai Lietuvoje 1915-1918 
metais.

2. 1018-1919 m. Tarybų 
valdžia Lietuvoje.

3. Uracho afera.
4. 1926 m. fašistinis per

versmas ir jo pasekmes.
5. Pradžia ir galas bur

žuazinio viešpatavimo Lie
tuvoje.

6. Pogrindinė revoliucinė 
veikla buržuazinėje Lietu
voje.

7. Tarybų Lietuva 1940- 
1941 metais.

a) Rinkimai į Liaudies 
Seimą,

b) Lietuvos TSR priė
mimas į Tarybų Socia
listinių Respublikų šei
mą.

c) Žemės reforma.
d) Stambiosios pra

monei* ir bankų nacio
nalizacija.

e) Mokslo ir kultūros 
kėlimas, poilsio organi-

1 žavimas.
8. Lietu v. okupacija 1941- 

1944 m. ir jos žiaurumai. 
(Paneriai, Kauno fortai, 
pramonės ir tautinės kultū
ras naikinimas.)

9. Tarybinių partizanų 
kova.

10. Tarybin. Armijos lie
tuvių divizijos kovų keliai.

11. Pergalė — Vokietijos 
ir Japonijos kapituliavimas.

12. Stalininio penkmęčįo 
planas Lietuvoj ir TSRŠ-je.

Paroda aplankė Kauną, 
Šiaulius, Panevėžį, Viįniaus, 
Ukmergės, Utenos ir Zara
sų apskr. kaimų vietoves. 
Parodą apįankė apie 100,- 
000 žmonių, kurie apart a- 
kivaizdinės medžiagos iš
klausę daug gerų paskaitų. 

I Artimiausiu laiku paroda

ŠIRDIS KARTAIS TAI
KIAI MUŠA

Drauge gydytojau, noriu 
pasiklausti apie tankų šir
dies mušimą. Mano žmonai, 
nei iš šio nei iš to, sykiais 
kad ir nieko neveikiant, 
prade'da širdis labai tankiai 
plakti. Sykiais tuojau per
stoją, o sykiais baladoja ir 
porą valandų. Kaip kada su 
skausmu, o kai kada ir visai 
be....

Ji yra 58 metų amžiaus, 
nenutukus. Nerūko ir nege
ria svaiginamųjų gėrimų. 
Ir šiaip, ręgis, sveika.

Tai šitokiam atsitikime 
kas būtų geriausia daryti? 
Kokia būtų pirmoji pagal
ba? Iš kalno, dėkui.

ATSAKYMAS
Toks apsireiškimas vadi

nama moksliškai “paroxys-

DĖL MŪSŲ MENO 
“SUAMERIKONINIMO” 

Dienraščio Vilnies bend
radarbis Stebėtojas, rašy
damas apie neseniai įvykusį 
lietuvių meno festivalį 
Brooklyne, darydamas dėl 
jo pastabas, klausia:

Kur Amerikos liaudies mu
zika? Kur mūsų didžios ša
lies plačiųjų prerijų, kasy
klų, fabrikų ir uostų atgar
siai, kur , didžios Amerikos 
liaudies daina?

Tas klausimas ypatingai 
darosi aktuališkas, kuomet 
imame domėn, kad beveik 
visų chorų' vadovaujamą ir 
judinamą jėgą sudaro jau
nimas, šios šalies gaminys.

Jeigu mūsų chorai dainuo
ja savo tautos (lietuvių) 
motyvus, jeigu jie siekia ki
tų tautų geresnių kūrinių, 
kaip jie gali būti atskirti 
nub Amerikos darbo žmonių 
muzikos? Kodėl -Amerikos 
darbo žmonių dainos, ta tur
tinga Amerikos daina, x kuri 
kalba apie streikus, pikieto širdis greit plakti. Ėsti ir

kitokių priežasčių. Skydinė 
kaklo liauka (tiroidinė) ga
li būti perdaug veikli ir 
perdaug širdį akstinti. Po 
gyvenimo pervartos (per
mainos) taip dažniau gali 
būti.

Kas daryt, kad greičiau 
suraminus širdį, kad ji vėl 
grįžtų prie savo normaliojo 
ritmo? Tai netaip lengva į- 
sibėgėjusią širdį numafdyt.

Gerai esti atsitūpti ir at
sitūpus porą minučių pabū
ti. Arba pasilenkti priekin 
porai minučių. Gerai yra 
maigyti kaklą abiem šonais 
gerklės, spaudinėjant tam 
tikrą “klajoklį” nervą (va
gus), kurs apramina ir su
tramdo širdį. Gerai ką ger-' 
ti dideliais gurkšniais: ge
riant ir nuryjant, susijaudi
na tas širdį suvaldąs kia

mal tachycardia.” Kai žmo- joklis nervas. “ 
gui pagyvenusiam, gali toks Kai kada širdis greičiau 
tankus mušimas užeit bet įeina į savo paprastąją “va- 
kada, jei širdies raumuo gą”, kai užimi kvapą ir pa
klek apsilpęs. Kartais šir
dies raumenio vainikines 
arterijos (coronary arte
ries), mažytėse šakelėse, 
susignyba, susitraukia ir 
mažai vietomis tepraleidžia 
kraujo.» Tuokart širdies 
raumenio toji vieta gali 
pradėti “drebėt”. Kai kada 
kuri tų arterijų šakelė ima 
ir užsikemša sukrešėjusio 
kraujo gabaliuku. Tada vi
saip gali būti, žiūrint, ko
kio dydžio esti toji užsi
kimšusi gyslelė.

Nuo kokių -didesnių fizi
nių pastangų, nuo nuovar
gio, nuo kokio psichinio su
sijaudinimo irgi gali pradėt

būvį nekvėpavęs kokią mi
nutę. Kai kada kas šalto ar
ba1 karšto dėti prie širdies 
išeina sėkmingai.

Gydytojas gali po oda į- 
leisti su adata ir švirkštu 
mecholyl’io 25 mg., ištarpi- 
nęs distiliuotame vandenyj. 
Arba gal? priskirti' guini- 
dine tablečių, po 3 granus. 
/ O šiaip — reikia vengti 
smarkių fizinių pastangų, 
nuovargio ir bet kokio susi
jaudinimo : baimes, išgąs
čio, pykčio; rūpesčio, pavy
do ir t. p. Gerai ^ra imti 
vitaminų, lytinių Jiormonų 
— pagyvenusiam žmogui, ir 
sau nuolaidžiai, nuosakiai 
gyventi.

Eksponatai, susidedantie- 
ji iš fotomontažų, repro
dukcijų, nuorašų, paveikslų, 
pogrindinės spaudos ir iki- 
tų vaizduoja baudžiavos lai
kus; 1905 metų kovas prieš j aplankys ir kitas apskritis, 
carizmą; pirmąjį imperiali
stinį karą; 1|918 - 1919 me
tais nustatymą, tarybų val
džios su V. Kapsuku prieša
kyje; pogrindinę revoliuci
nę veiklą buržuazinėje Lie
tuvoje ir 1.1. Dabar toji me
džiaga klasifikuojama.

Revoliucijos muziejaus 
darbuotojai atliko didelį 
darbą, organizuodami kil
nojamąją parodą tema: 
“Lietuvos liaudies kova

Kongresmanai Reikalauja 
Teist Muzikų Vadą 
Petrillo “Monopolistą”

Washington. — “Darbi
nis” kongreso komitetas 
reikalauja, kad generalis 
prokuroras patrauktų teis
man federacinės Muzikų 
Unijos pirmininką Jamesą 
C. Petrillo, pagal įstatymus 
prieš trustus. Komitetas va
dina Petrillo “monopolistu.”

Baigęs kelionę išilgai šalį, Idaho senatorius Glen Tay
lor atjoja prie šalies kapitoliaus bildingo, Washingto
ne. Čia jis moja J j pasitinkantiems su tradicine “kau
bojų” dešimt-galionine skrybėle. Jisai jojo per šalį 
Įspėti žmones budėti sargyboje taikos, kadangi viso-^ 
kie karo kurstytojai stato taiką ir mūsų šalį i pavojų. »
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KAIP LIETUVOS PREKYBA TENKINA ' ’

Nors orez. Trumanas lengvai, be jokio griežtumo išsitarė savo prakalboje apie kainų 
kontrolę, tačiau ir to išsitarimo republikonams stambiojo biznio atstovams buvo per
daug. Ohio republikpnas sen. Robert A. Taft sušuko, kad toks siūlymas esąs .“žings
niu link visiškai totalitarinės valstybės.” Jis prižadėjo visuotihą kovą prieš kainų kon
trolę ir čia jis matomas (viduryje) tariantis su kongresine republikonų vadovybe. 
Balsuotojai, taęiau, galėti; būti galingesni už juos. Jeigu kiekvienas tuojau parašytų 
po atvirutę ar laišką, reikalaujant kontrolės, kongresmanai ir senatoriai bijotų išeiti 

prieš masių valią.

Įdomus Lietuvės Laiškas iš Lenkijos; Prašo Jiems Padėti

GYVENTOJŲ PAKLAUSAS
Rašo MYKOLAS RAGEVĮČIUS

žemiau telpa įdomus vienos 
suvalkietės progresyvės lietu
vės laiškas, rašytas V. Žilins
kui, gyvenančiam Hillside, N. 
J. Pasirodo, jog Lenkijoje, Ta
rybų U etų vos pasienyje, gyve
na ir progresyvių lietuvių, no- 

, rinčių mūsų literatūros ir kito
kios pagalbos iš Amerikos lie
tuvių. V. Žilinskas teisingai sa
ko savo pastaboje, kad reikėtų 
tiems Lenkijoje gyvenantiems 
lietuviams padėti. Bet tegu 
skaitytojas pats mato, ką by
loja suvalkietės laiškas. — L. 
Red.

Ramonai, 1947 m., 
spalio 26 d.

Brangus Prieteliau!
Kadangi Juozas Kalesinskas 

kiek nesveikuoja, tad šį laišką 
aš rašau, Julijona Kalesinskie- 
nė (duktė Vinco).

Mes labai nudžiugome ir 
džiaugiamės, gavę iš Jūsų tokį 
malonų laiškutį. Visi susirinkę 
jį su dideliu įdomumu skaitėme. 
Tokio laiško visai nesitikėjome 
gauti. Iš laiško matyti, kad esi 
geras lietuvis ir supranti gerai 
ne tik savo asmeninius reika
lus, bet ir visos lietuvių visuo
menės reikalus. Labai malonu 
tai. girdėti. Dar yra mums ma
loniau girdėti, kad pasižadate 
mums pagelbėti — progresyvei 
lietuvių grupei, gyvenančiai 
mūsų krašte. Ačiū, labai ačiū! 
Mūsų progresyviai lietuvių nu
siteikusių Punsko ir Seinų kraš
te grupė jau yra nemaža. Visi 
siekiame šviestis, lavintis ir 
žengti progreso keliu. Deja, 
mums viso ko trūksta: laikraš- 

' čių, knygų ir kitų rašomųjų 
priemonių, — plunksnų, pieštu
kų ir rašomojo popieriaus. Jei
gu Jūs, broliai amerikiečiai, ga- 

Jėtnmėt padėti, mes savo pro
greso darbą galėtume daug 
lengviau ir su didesniu pasise
kimu dirbti. Taigi, brangusis 
drauguži Vincentai Žilinske, jei
gu turite, labai prašome, pri
siųsti mums knygų pasiskaityti, 
žinoma, iš karto daug nesiųski
te, kokias 5 — 10 knygų, pa
žiūrėsime, ar gausime ir kiek 
reikės muito mokėti. Jeigu gali-, 
te, prašome ir “šviesos“ nume
rių prisiųsti, tai rimtas žurna
las ir būtų jį gauti labai malo
nu. žinau ir suprantu, kad 
Jums vieniems gal ir perdidelės 
būtų išlaidos, bet gal kokia pro- 
gresyvė lietuvių Amerikos or
ganizacija sutiktų mums pagel
bėti, taigi prašyčiau padaryti 
žygių mums pagelbėti.

Mes labai norėtume sudaryti, 
kad ir nedidelę bįbilotekėlę, iš 
kurios imtų skaityti knygas vi
sa apylinkė ir visi bendrai 
šviestumės. Dabar gi tuo tarpu 
nieko neturime, o tik gauname 
po vieną kopiją “Laisvės” kiek
vieno numerio, ^uri yra iš ran
kų į rankas graibstoma ir skai
toma. ‘

Kaip klausiate, kas “Laisvę” 
mums prisiunčia, turiu čia pa
žymėti, kad “Laisvę” mums pri
siunčia “Laisvės” administraci
ja, ir jai už tai esame dėkingi, patogesnį gyvenimą.
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maisto, drabužių, 
gyvulių, padargų ir 
nudžiugome pasibai- 
ir nusidžiaugėme su- 

Dabar

Gauname visus numerius, 0 
knygų iš “Laisvės” redakcijos 
dar negavome ir nežinia ar gau
sime, nes dar jokios žinios nė
ra.

x Labai kilni Jūsų mintis, kad 
mes savo krašte leistume savai
tinį lietuvišką pažangų laik
raštuką. Mes senai apie tai gal
vojame, bet tuo tarpu neturime 
dar tiek žmonių prasilavinusių,, 
kad užpildyti raštais tas laik
raštukas, o antras dalykas, tai 
būtų nemažos ir išlaidos, nes 
arti mūsų spaustuvės nėra, rei
kia važiuoti daugiau šimto ki
lometrų. Dar nežinia ar ir val
džia duotų leidimą leisti tokį 
laikraštuką, nes tai būtų sve
timoje kalboje. Na, bet klaben
sime ir gal kas nors iš to išeis, 
rankų neapleisime. Ateitis mū
sų rankose.

Dabar kiek parašysiu plačiau 
apie mūsų kraštą. Kaip jau ži
note, kad pas mus 1939-1945 m. 
karas mūsų kraštą sunaikino 
visiškai. Išgriautos ir išdegin
tos žmonių sodybos, miestai 
griuvėsiuose, žemė surausta ap
kasais, grioviais ir patrankų 
sviediniais. Visas gyvenimas 
reikėjo kurti iš naujo. Didelis 
trūkumas 
avalynės, 
t.t. Labai 
gus karui 
laukę karo pabaigos, 
mūsų apylinkėje mažai rasime 
tokių žmonių, kurie norėtų nau
jo karo, nes vėl patirtume gal 
baisesnį sunaikinimą. Dabar 
kiekvienas darbo žmogus jau 
pradeda įsikurti šiokį tokį liz
delį, o paskui ir to neturėtų. Po 
karui jau ir pas mus visas gyve
nimas pradeda įeiti į normalias 
gyvenimo vėžes, bet dar reikės 
daug dirbti, kol išgydysįme ka
ro žaizdas. Tuo tarpu dar pas 
mus vargų yra daug. Dirbti ne
tingime, zbet už’darbių nedaug 
yra. Ir iš mūsų pažangiosios lie
tuvių grupės yra vargingai gy
venančių, kuriems trūksta dra
bužių, avalynės. Sunkiausia yra 
su mūsų vaikučiais, atėjus šal
tai žiemai trūksta- šiltesnių dra
bužių ir apavo ir daugelis dėl 
to vaikų negali lankyti mokyk
los ir siekti mokslo. Valdžia pa
deda, bet tiek negali padėti, nes 
ir pati yra dar neturtinga.

Taigi išdrįstu Jūsų paprašy
ti, gal turite Amerikoje gerų 
žmonių, kurie mūsų pažangiai 
lietuvių grupei galėtų prisiųsti' 
rašomojo popieriaus, plunksnų 
ir pieštukų, kad galėtume ap
rūpinti savo vaikus, lankančius 
mokyklas, mokslo priemonėmis, 
o gal vienas ar kitas galėtų pa
siųsti kokį drabužėlį, ar batu
ką mūsų’ mažulėliams, nes su
augusieji, gali ir papračiaus ap
sieiti. Prašyčiau pasikalbėti su 
amerikiečiais pirmkeliokais, ar 
kitais, gal kas ir išeis. Mes sa
vo jokių giminių nei pažįstamų
jų Amerikoje neturime. Ateity
je gal atsilyginsime kuo kitu, 
nes esame darbo žmonės, dirb
ti netingime, tat susikursime ir

i--

Mes irgi džiaugiamės ir esa
me patenkinti demokratijos lai
mėjimais, nenorime, kad sugrįž
tų baudžiavos laikai. Mūsų pa
žangiųjų darbininkų geresnė 
būtis ir ateitis priklausys tik 
nuo mūsų, kaip mes dirbsime ir 
išsilaikysime. Pažangių žmonių 
skaičius mūsų krašte daugėja ir 
jeigu Jūs, amerikiečiai, dar pa
dėsite, tikrai plačiau galėsime 
savo darbą varyti ir pasiekti 
gražių darbo vaisių. Laukiame 
tik ir iš Jūsų pagalbos, nes 
patys vieni esame per daug ka
ro išvarginti.

Rašau šį. pirmutinį-savo laiš
ką, bet norėčiau su Jumis susi
rašinėti ir ateityje, jeigu tik 
norėsite. Kituose laiškuose dau
giau naujienų parašysiu, nes 
trumpame laiške sunku aprašy
ti. Mano prašomų dalykų, jeigu 
ką galėsite prisiųsti, prašome 
siųsti šiuo antrašu: 
Julijanna Kolesinska, 
Corka Wincentego,

wies Romaninki, 
poczta Szypliszki, 
pow. Suwalki, 
woj. Bialostockie, 
Poland, Europe.

Kas tik šiuo antrašu bus 
siųsta, tas bus ir gauta ir gau
tais daiktais pasidalinsime visi, 
šį laišką siunčiu paprastu paš
tu, ir kitus laiškus siusime pa
prastu paštu, nes oro paštas 
brangiai atsieina, o mes esame 
neturtingi, tad dovanosite.

Pasilieku, draugiškai, Jūsų 
Julijona Kalesinskien ė.

P. S. Gal kas daugiau iš pa
žangiųjų lietuvių amerikiečių 
norėtų su mumis susirašinėti, 
prašome duoti jiems mūsų ant
rašą, 0 Jūs jų mums prisiųski-

iš-

Gerbiamoji Laisvės redakci
ja, aš manau, kad į šį laišką 
verta šiek tiek atkreipti aty- 
dos.

Man rodosi, kad tas kampelis 
Lietuvos yra visapusiai nu
skriaustas, ypatingai dvasiniai 
— labai daug, nes šis laiškas 
aiškiai byloja, kad jie trokšta 
šviestis, bet neturi priemonių: 
neturi knygų, laikrąščių, popie- 
rio, paišelių ir plunksnų — visa 
to trūksta, o, matyt, jie nori sa
voj lietuviškoj kalboj šviestis ir 
eiti progreso keliu pirmyn.

Aš visai nemaniau, kad ta
me mūsų krašte yra pažangių 
lietuvių grupės ir kad ten jie 
domisi visa kuo, kas tik yra 
progresyvaus. * Pati Lietuva 
šiandien turi savo tinkamą val
džią, kurios, pagalba jos sūnūs 
ir dukros turi visas priemones 
ir galimybes žengimui pirmyn.

Gal būt kada nors pati Lie
tuva kreips dėmesį į savo bro
lius ir seseris po Lenkijos glo
ba, kurie trokšta pasilikti lie
tuviais: Bet tuo tarpu, kol kas 
bus daroma virš minėtų lietu
vių naudai, .tai mes, Amerikos 
lietuviai, turėtume jiems kiek 
galint padėti.

Aš manau, kad ALDLD or
ganizacijai, kaipo tokiai, ge-

Nieko Panašaus Neįvyko
Kas prisimenate vokie

čių okupacijos padarinius 
po pirmojo pasaulinio karo, 
gerai žinote, kokia buvo su
irutė tada prekybos srityje.

Taip, be abejo, būtų ir da
bar, jei Lietuva nebūtų įė
jusi į Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungą.

Vokiškiesiems fašistams 
išbėgus iš Lietuvos, krašte 
nebuvo likę maisto ir pre
kių atsargų. Vokiečiai vis
ką išvežė, o ko nespėjo iš
vežti — sudegino, sunaiki
no.

Mūsų miestai buvo pa
likti be duonos ir maisto, o 
valstiečiai be ^druskos, žiba
lo'ir kitų pačių reikalin
giausių vartojimo ir pramo
ninių prekių. Tačiau tarybi
nė vyriausybė žinojo kaip 
šeimininkauja voki ečiai. 
Paskui tankų ir artilerijos 
voras, išvadavusias miestą, 
į Vilnių įvažiavo kolonos 
sunkvežimių su maistu bei 
kitomis reikalingiausiomis 
prekėmis. Taip vėliau buvo 
Kaune ir kitose vietose. Tai 
išgelbėjo vilniečius, kaunie
čius ir kitų miestų gyvento
jus nuo bado.

Po kelių savaičių, atsta
čius susisiekimą geležinke
liais, į Lietuvą atriedėjo e- 
šalonai su audiniais iš Mas
kvos, druska iš Uralo, su 
žibalu iš Baku, žuvimi iš 
Astrachanės. Turguose pa
sirodė pienas ir medus, 
kiaušiniai ir sviestas, kum
piai ir lašiniai, jautiena ir 
aviena. Už surinktus turgu
je pinigus valstiečiams ne
reikėjo ieškoti spekuliantų 
ir perkupčių, kad gautų ži
balo ir degtukų, druskos ir 
acto ir t.t. Šios ir daugelis 
kitu prekių vis’gausesniais 
kiekiais jau nuo .1944 metų 
rudens buvo pardavinėjama 
valstybinėse k r a utuvėse, 
kooperatyvuose, turgų kios
kuose.
Valstybinė ir Kooperatinė 

Prekyba
Mūsų pramonė sparčiai 

atsistato ir pateikia vis 
daugiau prekių vartojimui. 
Be to, daug prekių gauna
ma iš broliškųjų respublikų.

Kas aptarnauja vartoto
jus ?

Lietuvoje Veikia platus 
tinklas valstybiniu maisto' 
ir pramoniniu prekių krau
tuvių. Vilniuie, Kaune, 
Šiauliuose. Klaipėdoje* Pa
nevėžyje ir kituose miestuo
se vyrauja nrekvboie vals- 
tvbin. organizacijų “Maist- 
nrekvbos” ir “Pmmnrekv- 
bos” krautuvės. Valsčiuose 
ir kaimo vietovėse veikia 
“Lietūkio” <ir Tarvbų Lietu
vos Žemės Ūkio Kooperaci
jos Sąjungos krautuvės — 
kooperatyvai. , '

Kooperatinė prekvba pa
staruoju laiku pradėjo leis
ti gilias šaknis ir miestuose. 
“Lietūkis”, Žemės t Ūkio 

ti. .
Aš, kaip punckeliokas, to 

krašto dzūkelių patrijotas, sten
gsiuosi jiems padėti jų gra
žiems pasimojimams. Bet, aiš
ku, kad vienas gali padėti tik 
vienam, o ne grupei, kuri skai
toma šimtais, o gal ir tūkstan
čiais, nes laiške sakoma, kad 
šios grupės veikimas apima 
Punską ir Seinus, tai turi įū- 
ti nemaža grupė.

. Gerbiąmieji, gerbs valios ir 
pažangos mylėtojai - puncke- 
liokai, meldžiu kreipti dėmelio 
į mūsų krašto lietuvių padėtį,, 
kurie myli apšvietąįr progresą;, 
padėkime jiems kuo galėdami, o 
jie bus mums, amerikiečiams, 
'dėkingi, kol jie gyvi bus.

V. Žilinskas,
380 Yale Ave., Hillside, N. J.

r.

Kooperacijos Sąjunga bei 
kitos organizacijos steigia 
miestuose ir kaimuose- vis 
daugiau krautuvių. Mies
tuose kooperacijos krautu
vės pardavinėja daugiau
sia, kaime superkamus iš 
valstiečių produktus, o kai
mo vietovėse kooperatyvai 
prekiauja valstiečiams rei
kalingomis pramoninėmis 
prekėmis. Gamybinės koo
peracijos krautuvės pre
kiauja pramoninių artelių 
gaminiais.

Vailotojų Patogumui
Vartotojų patogumui mie

stuose, be krautuvių, atida
ryta daugybė kioskų. Dalis 
jų pardavinėja laikraščius, 
žurnalus ir knygas. Kituose 
pardąvinėjami papirosai, le
dai, saldainiai, tešlainiai, 
buterbrodai, pyragaičiai, li
monadas, gazuotas vanduo.

Pagaliau, šiais metais iš
sivystė išnešiojamoji preky
bos forma. Vilniuje, Kaune 
ir kituose miestuose gatvė
se parduodami įvairūs mai
sto produktai ir vaisiai, o 
taip pat rūkalai.

Šiais metais ypatingai ge
ras vaisių ir daržovių der
lius. Kasdien, nuo ryto ligi 
vakaro, “Maistprekyba” ar
ba “Valgis”, pardavinėja 
miesto gatvėse obuolius, 
slyvas, pomidorus, iš Krimo 
ir Vidurinės Azijos atvež
tas vynuoges, abrikosus, net 
bananus, atvežtus iš užsie
nio.

Turgai ir Jomarkai
Išvadavus mūsų kraštą 

nuo vokiškųjų fašistų, be
matant atgijo laisva preky
ba miestų ir miestelių tur
guose. “

Šiuo metu turguose ir jo- 
markuose prekiaujama tais 
pačiais pagrindais, kaip ir 
prieš karą. Valstiečiams 
nedaroma jokių kliūčių at
vežti į turgus ir pardavinė
ti jų pačių užaugintus že
mės ūkio ir gyvulininkystės 
produktus.*

Dabar daugiau dėmesio 
skiriama prekybos kultū
ringumui. Stengiamasi, kad 
visuose turguose būtų pa- 
vvzdinga tvarka ir švara. 
Turgavietėse pastatomos ir 
rengiamos dengtos preky
vietės. pati prekyba sutvar
koma taip, kad mėsa, deš
ros būtu pardavinėjamos 
vienoie vietoie, o pienas, 
sviestas/ grietinė, sūriai —- 
Lifnie.

Valstietis, atverdamas į I cbireni S2Vo produktus, duo- 
Ha inns sanitarijos inspek- 
misi patikrinti tam. kad bū
tu nustatvta iu gera koky
bė. Laboratorijoje patikri
na pieno riebuma arba mė
sos kokvbę. Tokiu būdu iš
vengiamas vartotojų ap
gaudinėjimas ir gyventojai 
pirkdami produktus betar
piškai iš valstiečių vis dėlto 
yra tikri'dėl jų geros koky
bės.

Turgų ir jomarkų dienos 
pasiliko visur tos pačios, 
kaip prieš karą. Vilniuje 
turgadieniai — antradie? 
niais ir p e n k tadieniais, 
Kaune — antradieniais ir 
ketvirtadieniais. Vilniuje ir 
Kaune mažesni turgai yra 
kasdien.

Šiais metais ypatingai 
gausūs turgai. Mūsų res
publikoje išaugo nepapras
tai geras derlius. Labai 
gausu grūdų, ankštinių 
kultūrų, bulvių, įvairių dar
žovių, pomidorų, vaisių ir 
t.t.- 'L . y

Šiemet, turgavietėse pu
siau pigesni, kaip praėju

siais metais ne tik grūdai, 
daržovės, bulvės, bet taip 
pat kiaušiniai, sviestas, pie
nas, paukščiai, žymiai pi
gesnė mėsa.

Vilniuje veikia 5 turgai— 
Halėje, Kalvarijų gatvėje,
Užupėje, žvėryne ir Vilkpė
dėje. Kaune gi tie patys, 
kaip ir prieš karą.

Restoranai, valgyklos, už
kandinės, kavinės, arba

tinės, barai
, Visos didesnės įmonės bei 
įstaigos yra įrengusios savo 
tarnautojams ir darbinin
kams valgyklas, kuriose jie 
gali gauti pigia kaina pie
tus.

Tačiau be šitų valgyklų 
yra dar daūgybė įvairių 
viešųjų maitinimosi įstaigų. 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 
ir kituose miestuose veikia 
pirmaeiliai restoranai, kavi
nės. Vilniuje veikia resto
ranai: “Bristol,” “Ramy
bė”, “Žalgiris” ir “Raudo
nasis Štralis”. Čia gaunami 
pietūs, karšti ir šalti už
kandžiai, įvąiriausi gėrimai. 

’Kaune’ veikfa’visi restora-' 
nai, kurie buvo prieš karą: 
“Metropolis”, “V e r s alis”, 
“Rambynas” ir t.t. Kaune 
veikia “Konrado” kavinė, o 
Vilniuje “Literatų” kavinė.

Visuose miestuose net 
daugelyje valsčių centruo
se veikia užkandinės bei ar
batinės.

Lietuvoj jau atstatyti vi
si alaus bravorai, ir kai ku
rie iš jų dabar viršija savo 
prieškarinį lygį. Vilniuje ir 
Kaune veikia dešimtys a- 
laus barų.

Vilniaus universalinis 
magazinas j

Mūsų valstybinės maisto 
i parduotuvės yra speciali
zuotos. Vienos prekiauja 
maisto produktais, kitos 
duona, trečios mėsa ir pie
no produktais. Pagal tokį 
pat principą prekiauja ir 
“Pramprekybos” krautu
vės. Yra specialios parduo
tuvės, kurios prekiauja ma
nufaktūra, kitos —avaly
ne, • trečios — galanterija, 
kosmetika, indais, rašomą
ja medžiaga ir t.t.

Pirkėjų patogumui Vil
niuje suorganizuotas cent
rinis universalinis magazi
nas, kuris turi eilę savo fi
lialų. Tai didžiulis 4 aukštų 
namas, kuriame lenkų- lai- 
•kais prekiavo broliai Jab- 
lonovskiai. o po jų kauniš
kis Jonas Karvelis

Tokiu stambiu krautuvių, 
ksin vilniškis univermagas 
pūkščiau Lietuvoje nebuvo. 
Užtenka pasakvti, kad uni- 
vp.rmaaa aplanko apie 20 
tūkstančiu nirkėiu per die
ną, o jo prekių nomenklatū
ra susideda iš keliu tūks
tančių pavadinimų. Į maga
ziną -ateina, pavyz
džiui, jaunavedžiai ir 
per kelias valandas, pasi
vaikščioję po skyrius, gali 
isigyti savo naujam ūkiui 
visą reikalingiatisia: bal
dus, indus, puodus, šaukš
tus, peilius; šakutes, ir t.t. 
Pirkėjas gali apsirengti nuo 
galvos iki kojų. Čia galima 
įsigyti motociklą, dviračių, 
siuvamų mašinų, radijo ap
aratų, pianinų, visokių mu
zikos instrumentu ir t.t.

Kaimo žmonės, ypač tur
gų dienomis, pardavę savo 
produktus, eina į univermą- 
gą ir nusiperka ten visa, 
kas jieihs .reikalinga.

Universaliniai magazi
nai atidaryti taip pat Kau
ne, Šiauliuose, Klaipėdoje ir 
kituose stambesniuose Lie
tuvos centruose.

Prekybos perspektyvos
Lietuvoje f
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Prekyba, kaip ir visas 
mūsų respublikos liaudies 
ūkis, vystosi pagal pirmąjį 
pokarinio penkmečio planą. . 
Mūsų uždaviniai penkme
čio plano nubrėžti šiaip: at
statyti prekybos tinklą ligi ? 
prieškarinio lygio ir jį žy
miai išplėsti, žymiai padi
dinti, palyginus su prieška
riniais metais, prekių apy
varta.C » . •

Valstybinės ir kooperati
nės prekybos mažmeninė a- - .
pyvarta 1950 metais turės ’ t 
pasiekti 2 milijardų 850 
milijonų rublių sumą. Tai 
reiškia, kad 1950 metais 
valstybinė ir kooperatinė 
prekyba turės parduoti gy
ventojams, 3,3 karto dau
giau prekių kaip 1945 me- • ' 
tais.
' Ryšium su tuo plečiamas 
visų priemonių prekybos 
tinklas, ruošiami prityrusių' 
prekybininkų kadrai ir t.t.

1950 metais Tarybų Lie
tuvoje bus 4725 valstybinių 
ir kooperatyvinių prekybos 
taškų, o W40 metais jų Lie
tuvoje buvo tik 3510. Mies
tuose bus praplėstas spe
cializuotų parduotuvių tink
las, o kaimuose — pramo
ninių prekių parduotuvių 
tinklas.
Visuomenės maitin. įmonių 

tinklas išauga nuo 385 vie
netų 1940 metais, lygi 1075 
vienetų 1950 metais. Visuo
meninis maitinimas bus žy
miai pagerintas. Miestuose, 
apskričių centruose ir mies
teliuose bus padidintas res
toranų, kavinių, dietinių 
valgyklų ir arbatinių tink
las.

Atkuriamas ir praplečia
mas prekybos urmo bazių 
bei sandėlių tinklas, kad 
užtikrintume greitą ir ne
sutrikdomą prekių pristaty
mą vartotojui.

Penkmečio plano įstaty
mas numato praplėsti tur
gaviečių tinklą miestuose 
bei miesteliuose, pagerinti 
jų įrengimą, dar plačiau 
organizuoti t u r g avietėse 
valstiečių paklausos pramo
ninėm prekėm platų patie
kimą.

Bus išplėsta maž
meninė prekyba miš
ko medžiaga, geležimi, vini
mis, langams stiklais, bei 
kitomis statybinėmis - re
monto medžiagomis. Žy
miai daugiau bus išplečiama 
kaime vartotojų kooperaci
jos prekyba žemės ūkio in
ventoriumi.

Šiuo metu žymiai išple
čiamas duonos kepyklų tin
klas, nors jau dabar mūšų 
pramoninių kepyklų pajė
gumas siekia prieškarinį ly
gį.
Penkmečio planas įvykdo

mas ir viršijamas
Jau eina į pabaigą ant

rieji penkmečio metai. Jau 
galima padaryti kai ku
rias išvadas. Šiais metais 
prekių apyvartos planą į- 
vykdė pirm laiko, Didžio
sios Spalio socialistinės re
voliucijos 30 metinių išva
karėse. x

Prekybos darbuotojai tu
ri pagrindą teigti, kad 
penkmečio plano nustatyta 
prekių apyvarta, o taip pat 
prekybos tinklo išplėtimas 
bus pasiekta žymiai anks
čiau, negu 1950 metais. '

Įvykdydami pirm laiko 
valstybinius prekių apyvar
tos planus, mes sieksime vi
sų gyventojų paklausas pa
tenkinti kultūringos tarybi
nės prekybos pagrindu, 
dirbti geriau ir sklandžiau 
kaip prieš karą.

j.Olt lirilĮFiii1!



PASKUTINIS CARAS
(Istorine Apysaka)
■■■ Paraše Justas Paleckis įįįį
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Didysis Muzikos 
Genijus

CH. POTAŠINSKAS,
Vilniaus Valst. Konservatorijos docentas.

(Tąsa)
Greit pasklido kalbos, kad Caras ne tik 
priims darb. atstovus, bet ir juos pavai
šins. Žięmos rūmuose jau net ruošiamos 
iškilmingos vaišės 40 ar 60-čiai žmonių.

— Kitaip ir negali būtį! —'kalbėjo 
Marcijono kaimynas, senukas darbinin
kas. — Caras visada norėję su žmonėm, 
su savo tauta sueiti, tiktai ministerial ir 
generolai neleisdavo. Bet mūsų tėvas 

. Jurgis surado kelią tiesiog į tėvelį carą!
Marcijonas pamatė praeinantį Petro

vą, šūktelėjo jį sulaikydamas ir paklau
sė, ar tiesa, kad caras priimsiąs darbi
ninkų atstovus net su vaišėmis. Petrovas 
atsakė dar tikrai nežinąs, bet Gaponas 
ir jo artimieji tikisi, kad caras priįm- 

» siąs darbininkų prašymą pats. Čia Pet
rovas ištraukė gerokai apmurzytą raš
telį. Tai esąs nuorašas Gapono laiško vi
daus reikalų ministeriui, kuriuo jis pra
nešė apie ruošiamą eiseną ir prašė per
spėti carą, kad darbininkai nori jį ma
tyti sekmadienį 2 valandą dienos metu 
prie Žiemos rūmų. Aplink Marcijoną ir 
Petrovą susibūrė jau didelė grupė žmo
nių ir Petrovas garsiai perskaitė Gapo
no laiško ištrauką:

“Carui nėra ko bijoti*. Aš, kaip Petra
pilio darbininkų atstovas, mano drau
gai — darbininkai, net revoliucinių or
ganizacijų nariai pasižadam ir užtikri- 
nam, kad jo asmuo nebus paliestas. Te
gu caras drąsiai išeina pas savo liaudį 
ir į savo rankas priima mūsų prašymą. 
To iš jo reikalauja mūsų tėvynės gerovė, 
nes priešingu atveju turės nutrūkti visi 
ryšiai, kurie ligšiol jungė rusų carą ir 
visą rusų tautą. Prašau nedelsiant pra
nešti carui apie mūsų' peticiją ir pasa
kyti jam, kad mes, tūkstančių tūkstan- 

' čiai darbininkų esam nepermaldomai pa
siryžę sekmadienį eiti prie Žiemos rū
mų.”

— O ar atsakė ką nors ministeris, ar 
jis pranešė carui? — paklausė iš minios.

— Ne, ligšiol negirdėjau, kad ministe
ris būtų atsakęs. Bet tėvas Gaponas kal
bėjosi su miesto viršininku,! kuris pasi
žadėjo tarpininkauti ir tikisi, kad viskas 
praeis tvarkingai.

Čia prie Petrovo prisiartino kažkoks 
gerai apsirengęs ponas, matyt, atvykęs 
iš miesto, ir pasisakė esąs žurnalistas, 
norįs susipažinti su darbininkų nuotai
ka ir eisenos tikslais.

— Jei caras dėl kurių nors priežas
čių ryt negalėtų jūsų priimti, ar jei ne
norėtų kalbėti su visa minia, ar darbi- 

•ninkai imtųsi ko^kių neleistinų žygių?— 
paklausė žurnalistas.

— Mūsų gilus noras yra pasikalbėti 
su pačiu caru, — atsakė Petrovas, — ir 
prašėm jį patį nors pasirodyti. Tegu jis 
nors pasako, kad ateitumėm kitą kartą, 
arba kad atsiųstumėrų savo atstovus. Bet 
jei siųsim atstovus, tai tik mūsų pačių 
išrinktus, su tėvu Gaponu, kad jie galė
tų betarpiai kalbėtis su caru, o ne su jo* 
valdininkais.

—• O jei caras to nepanorės?
Tdda*... tada jis ne caras mums!

— atsakė Petrovas ir visi pritarė jam. 
i Dar Petrovas papasakojo girdėjęs, kad 

rašytojai ir inteligentijos atstovai žada* 
aplankyti ministerį Sviatopolką-Mirskį, 
Vittę ir kitus, perspėdami apie darbinin
kų žygį ir prašydami jo netrukdyti. Pet
rovas dar labiau sutvirtino Narvos rajo- 

7 no darbininkų įsitikinimą, kad jų eise
na nebus trukdoma ir caras priims jų at
stovus.

Tik apie pusiaudienį vienas kitas pra
dėjo kalbėti, matęs prieš Narvos vartus, 
miesto pusėj, išklijuotus miesto viršinin
ko* pranešimus, kad žmonės nesitelktų 
gatvėse ir priešingu atveju būsiančios 
pavartotos įstatymų numatytos priemo
nės. Dauguma stebėjosi, kad už Narvos 
vartų, kaip tik darbininkų rajone, jokių 
pranešimų nematė. Ir mačiusieji abejo
jo, nes tie pranešimai nebuvę pasirašyti, 
Gal kas tyčia išlipdė žmonėm- pagąsdin
ti ir atbaidyti nuo rytojaus žygio? .

Vakarop minioj pradėjo kalbėti apie 
didelius kariuomenės būrius, traukian
čius į Petrapilį. Kai' kas aiškino, kad 
ryt būsiąs paradas.- Kiti spėjo, kad ka- 
i'iuomenė sutelkta tokiam atvejui, jei 
prasidėtų neramumai, jei revoliucionie-

riai bandytų ^triukšmauti, iškeltų raudo
nas vėliavas. Kalbos apie kariuomenės 
stovyklas mieste, apie kareivių patrulius, 
apie karišką apsaugą fabrikuose sukėlė 
minioj nerimo. Nenorom visus apėmė 
nervinanti pavojaus nuotaika. Bet toji 
nuotaika kėlė ne baimę, o kaip tik di
desnį pasiryžimą, kilnaus herojizmo ku
piną. pasiaukojimo norą. Šūkiai “Laimė
sim ar mirsim1!” skambėjo tos nuotaikos 
perimti.

Jau vėlai vakarą iš Putilovo skyriaus 
atėjo žinia, kad ten kalbėti turėjęs Gapo
nas neatvyko. “Ar tik ne suimtas?” — 
tuoj pagalvojo visi. Bet paskui atėjo 
raminančios žinios, kad Gaponas yra 
saugioj vietoj, žmonės vis dar nenorėjo 
skirstytis, buvo neramu širdy ir aišku, 
kad tą naktį mažai kas užmigs, begalvo
damas ir besiruošdamas paslaptingam 
rytojui. Jau vėlyva naktis, o Marcijonas 
ir daugelis kitų vis dar tebesistumdo 
klube, tebeklauso kalbų, tebegaudo vilti 
ir baimę1 teikiančias naujienas. Jau bu
vo apie 11 valanda nakties, kai iš Puti
lovo skyriaus atėjo žinia, kad Gaponas 
vis tik atvykęs ir pasakęs paskutinę kal
bą rytojaus žygio išvakarėse. Jis palygi
nęs tą naktį su Velykų naktim: rytojaus 
diena būsianti tautai prisikėlimu iš nu
mirusių, naujo gyvenimo aušra. Žmonės 
prašė Gapono palaimos rytojaus dienai, 
motinos nešė prie jo savo miegančius 
vaikus, kad jis peržegnotų, palaimintų.

Susijaudinęs ir susimąstęs ėjo į savo 
pastogę tMarcijonas. Tyli mėnesiena ati
tiko jo nuotaiką. Pažvelgęs į mėnulį jis 
nustebo — rodos, niekada jis nebuvo ma
tęs, kad mėnulis būtų toks raudonas rau
donas, lyg kruvinas. Retai jis taip vėlai 
pareidavo namon. Bet ir tai jis rado savo 
buto šeimininkus dar neužmigusius, dar 
nebesvarstančius šios dienos įvykius, 
kalbančius apie rytojų. Moterys meldėsi 
ir ašarojo. Vyrai vis svarstė neišspren
džiamą klausimą — ar priims caras dar
bininkus, ar1 ne? Kartais visi nutildavo 
išgirdę keistą bildesį plentu ir gatvėm: 
lyg vežė patrankas, lyg važiavo daugy
bė vežimų; lyg žingsniavo kareiviai.

♦

Daugelis tą naktį nemiegojo ir val
džios viršūnėse. Ten kovojo dvi nuomo
nės. Viena buvo Sviatopolko-Mirskio 
nuomonė, kad jau per vėlu jėga suvaldyti 
taip išbujojusį darbininkų judėjimą, ir 
reikia šiuo ar tuo būdu išpildyti jų norą, 
kad caras pats ar jo įgaliotinis priimtų 
darbininkų peticiją, o paskui caras pri
imtų ir pasikalbėtų su darbininkų dele
gacija. Kartą jau darbininkam pačioj 
pradžioj nebuvo sutrukdyta susiorgani
zuoti ir pasiruoštf tai eisenai, policija ne
kliudė atvirai kalbėti ir svarstyti tą klau
simą, dabar jau per vėlu jį sulaikyti.

Bet kitaip galvojo caro dėdė didysis 
kunigaikštis Vladimiras. Jis visą laiką 
griežtai kritikavo - Sviatopolko-Mirskio 
“minkštumo” politiką. Vladimiras buvo 
daug skaitęs apie didžiąją prancūzų re
voliuciją ir jam atrodė, kad toji revoliu
cija kilo tik del karaliaus Liudviko XVI 
ir jo ministerių švelnumo, negriežtumo. 
Dabar jis bijojo, kad del griežtumo sto
kos gali pasikartoti tokia pat revoliuci
ja Rusijoj. Tokias mintis išdėstė Vladi
miras carui Nikalojui ir sugebėjo jį įti
kinti, kad reikia griežta ranka suvaldyti 
tą prasidedantį palaidumą ir iškrikimą.

(Bus daugiau)

Nėra nė vieno muziko, 
kuris būtų užėmęs muzikos 
istorijoje tokia padėtį, kaip 
Beethovenas. Jo menas sie
kia viršūnę, nuo kurios at
siveria vienodai plati per
spektyva kaip pirmyn — į 
devynioliktojo amžiaus mu-

Frank Fenton, ilgus metus iš
buvęs AFL organizavimo di
rektoriumi, paskirtas atstovau
ti savo organizaciją Int. La
bor įstaigoje vietoje buvusio 

Robert Watt.

tuonioliktojo amžiaus muzi
ką.’ * '
'Iš vienos pusės, Beetho

venas savo-kūryboje suvedė 
visus muzikos meno pasie
kimus, apibendrino visą sa
vo pirmtakūnų muzikinę 
praktiką, išvystė visas tas 
naujas meno idėjas, kurias 
pasėjo į derlingąją aštuo
nioliktojo amžiaus muziki
nę dirvą didieji klasikai — 
Bachas, Hendelis, Skarlatti, 
Ramo ir po jų Bacho sūnūs 
Haydnas, Gliukas, Mocar
tas.

Iš kitos pusės, Beethove
nas savo kūryboje nurodė 
naujus kelius muzikos me
nui, apvaisinęs jį galingo
mis mintimis, kurios per 
visą devynioliktąjį amžių 
buvo vystomos pažangiųjų 
muzikų romantikų.

Beethoveno kūryba—nau
jas reikšmingiausias eta
pas pasaulinėje muzikos is
torijoje. Buržuazinės muzi
kos istorijoj tai — 
aukščiausias ir tuo . pačiu 
metu persilaužimo etapas.

Beethoveno kūryba persi
sunkusi naujomis progresy
viomis demokratinėmis idė
jomis, Išaugusiomis didžio
sios Prancūzų buržuazinės 
revoliucijos atmosferoje. 
Bet, išaugusi, išsivysčiusi ir 
subrendusi vokiškosios kul
tūros dirvoje, “Vienos kla
sikų mokyklos” meno tradi
cijų dirvoje, — ji savaip iš
reiškė visos žmonijos “lais
vės, lygybės ir brolybės” i- 
dėjaS.

Aišku, kad Beethoveno 
kūrybos esmė išeina toli už 
n a cionalinių “vokiškojo” 
meno ribų. Jo kūryba lygiai 
taip priklauso visai pažan
giai žmonijai, kaip ir Hėge
lio filosofija ir Gėtės poe
zija. > , , '

Beethovenas buvo svajo
tojas ir menininkas - idea
listas. Gyvenimai dažniau
siai buvo atsisukęs į\ Bee- 
thoveųą pačia tamsiausiąja 
savo puse. Jis mate ir iš
bandė jo kietą nenumaldo- 
mumą. Ir tik kūrybiniame 
įkvėpime atsydavo nuo 
žiauriosios' tikrovės, svajo
damas apie didžiąją, šviesią 
ir džiaugsmingą ateitį, kai 
“apsikabins milijonai.”

Liudviko von Beethoveno 
gyvenimas buvo niūrus ir 
sunkus. Jo jaunystę dengė 
tamsūs debesys, kurie iki 
pat mirties jau neišsisklai- 
dė. Tik vaikystė buvo švie
si, saulėta.

Busimasis genijus gimė 
1770-tais metais Bonos mie
ste, muzikantų šeimoje. Jo, 
tėvas, Johanas Beethovenas 
tarnavo Kurfiursto dvaro 
rūmų kapeloje dainininku, 
žmogus jis buvo lengvabū
diškas, mėgo išgerti ir, ne
įstengęs kovoti su savo silp
nybe, greitai pragėrė savo 
baįsą, Iš rūmų kapelos> jo 
nepašalino vien dėl to, kad 
muzikantų vietos buyo am? 
žinos.

Pirmieji Tiudviko vaikys
tės metai praėjo dar mora
liai stiprioje šeimoje. Jo 
talentas buvo pastebėtas la
bai anksti. Tėvas, norėda
mas ko greičiausiai pradėti 
eksploatuoti sūnaus gabu
mus,, pasiryžo padaryti iš

jo “vunderkindą”. Savo tik* 
slo Johanas Beethovenas 
siekė labai atkakliai. Ištisas 
dienas jis išsėdėdavo prie 
savo sūnaus, versdamas jį 
groti begalinius ir iš esmės 
nereikalingus pratimus.

Liudviko koncertinė veik
la prasidėjo labai anksti', 
Jau 1778-tais metais ne
kantrus ir užsispyręs tėvas 
privertė aštuoniametį vai
ką koncertuoti Kelno mies
te. Berniuko muzikinis išsi
mokslinimas žengė sparčiai 
pirmyn. Klausydamas daug 
muzikos, apsuptas muzikų 
ir muzikos mėgėjų, Liudvi
kas anksti pamėgo klasikus 
— Mocartą, Haydną ir Ba- 
shą. Dirva buvo paruošta. 
Beliko tik surasti tokį auto
ritetingą mokytoją, kuris 
šioje dirvoje pasėtų našų 
grūdą. Toks žmogus atsira
do— tai buvo Bonos teatro 
muzikinis vadovas Christi
anas Neff e, pas kurį dvyli
kametis Beethovenas, tęsė 
muzikos mokslus. Busimojo 
didžiojo muzikanto vaikys
tė pasibaigė. Prieš jį atsive
ria naujos ir plačios muzi
kinės minties bei kultūros 
platybės.

Nuo 1782 metų jaunasis 
Beethovenas sistematiškai 
pradėjo lankyti teatrą ir 
net dirbo jame. Susitikimas 
su Neffe turėjo sprendžia
mos reikšmės Liudviko dva
siniam išsivystymui, žy
maus mokytojo asmenybės 
įtakoje susidarė jaunojo 
muzikanto pasaulėžiūra. 
Savo įsitikinimais ir veikla 
Neffe -priklausė prie žy
miausiųjų aštuonioliktojo 
amžiaus vokiečių švietėjų. 
Savo autobiografijoje jis 
vadina save “ceremonialo ir 
etiketo” priešu, ir “neap
kenčiančiu pataikūnų.” Jis 
“neapkentė kvailų kuni
gaikščių daugiau kaip ban
ditų.”

Beethovenas įtemptai dir
bo, Pas Neffę jis pirmą 
kartą sužino kompozicijos 
paslaptis. 1782-rais metais 
datuotas, pirmas žinomas 
mums Liudviko kūrinys — 
fortepiOninės variacijos 
kompozitoriaus Dreslerib 
tema. Šis kūrinys jau aiš
kiai parodo jaunojo auto
riaus talentą, gana tvirtą 
techniką ir geriausiųjų vo
kiečių instrumentalinės mu
zikos meisterių įtaką. Se
kančiais metais jis parašo 
tris Sonatas klavesinui. Ta
čiau jo galva užimta pašali
niais reikalais —tėvas visiš
kai neteko balso ir, pergy
vendamas tą nelaimę, gėrė 
ištisas dienas. Liudvikui 
tenka rūpintis šeimos bū
viu. Keturiolikametis vai
kas, amžinai susirūpinęs, 
niūrus ir susimąstęs, atro
do žymiai vyresnis. Daug 
laiko jis sugaišta, dirbda
mas rūmų. kapeloje, kur jis 
užima vargonininko padėjė
jo vietą,

Keturiolikamečio Beetho
veno muzikinė ^kūryba pra
turtėja naujais žanrais. Mo
carto muzikos įtakoje jis 
rašo kvartetus, dainas, for- 
tepioninius kūrinius. Aps
kritai,' jauno kompozito
riaus akiratis žymiai išsi
plėtė. Beethoveno jau nebe- 
pūtėnkina Bonos miesto 
menįninis gyvenimas. ’Aist
ringas noras pagilinti savo 
žinias, ‘susipažinti su di- 
džiasiais muzikais traukia 
jį į didmiestį — Vieną. Sa
vo gimtajame mieste jis 
jau plačiai žinomas; Jo mu
zika skamba to meto žmo-

nems ne mažiau revoliuciš- 
kai, kaip Šillerio “Plėšikai” 
ar Gėtės “Prometėjus.” Jo 
kūriniuose muzikos vertin
tojai jau pastebi veržimąsi 
sukurti savaimįngą muziki
nį stilių. Ir taip Beethove- 
nas vyksta Vienon, kur gy
vena ir kuria jo garbinamas 
Mocartas. Mocartas, * užim
tas “Don Žuano” rašymu, 
vis'tik išklauso Beethoveno, 
kuris jį sužavėjo. Pas jį 
Liudvikas pradėjo imti pa
mokas, tačiau, netrukus, 
gavęs žinią apie sunkią mo
tinos ligą, Beethovenas sku
biai išvyko namo į Boną. 
Motinai mirus,. Beethovenas 
jau pasiliko gimtajame mie
ste.

1789 metų revoliuciniai į- 
vykiai padarė giląus įspū
džio Beethovenui. Tais 
sprendžiamaisiais revoliuci
jos metais susiformavo jo 
politinės pažiūros. Laisvės 
meilė ir išplaukianti iš čia 
neapykanta visoms • žmo
gaus žmogumi pajungimo 
formoms, žmonių lygybės 
reikalavimas, savo vertės 
branginimas, leidęs šiam 
didžiam žmogui, kilusiam iš 
liaudies, statyti save lygioje 
eilėje su aukštąja aristok
ratija, o kartais tiesiog nie-

sandelis knygų
IR ŽOLIŲ

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

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

Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin
gi. Atsakymai; daug juokų ...........

Apie Dangų, Saulę, Mėnesi ir žvaigždes 
Elenutė ir* Jonukas*, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 pavoksi., išaiškinimai, 

ką jie reiškia ................................
Celibatas, neveduisų Kunigi; Gyvenimas 

ir Darbai .............................................
Kūrykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus .. ....................................
Dainų Knyga, su apie 120 {vairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

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

paveikslais......................................................
Duktė Marių, graži apysaka ..............
Duktė Gyvena Pūstynėje—ir apie du 

brolius .................................................
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ......................................... .
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 
■amž. krikščionybės ... .'.........................

Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 
kitoki elgesiai, su paveiks]...............

Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

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

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

sakymų, ir 1.1...................................
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

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

su paveikslais ............... .......... ...........
Keliautojai, j Šventą Žemę, Jcruzolimą 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspėjimai laimių 

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

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

priveda žmogų .................................
Piloto GalAs, Sūdžia Jėzaus ..............
Paparčio Žiedas, kur jj galį atrasti, ir 

viską paskui žinoti ...... .....................
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

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

Prąloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimą Šato Meijužės, su paveik. 

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

Ragana, gfcaži apysaka ............................
Raktas j Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

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

Noah Ark’as, įdomūs ’skaitymai ...........
Rymo Popiežius, ar jis yra ^tikras 

Kristaus pasekėjas ..... ......................
Trys Užkeiktos Karalaitės ....................
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų ........................................ . ......
Stebuklingas Veidrodis, apysaka .........
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks..........f.................................................
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. ., 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami .... .................... ..

Laiškams popiera, rašyti į Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tuz. 
40c; 3 tuz. $1. 

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ....................
Dvi uncijos ...........................................

' ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas .....................................
NcrVų pastiprintojas ....................... ......
Moterų reguliatorius nuo sunkių per'odų 
Nuo Kosulio, dusuliu 'bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir Kok'iušo ............ ...........
Nuo Inkstu ir akmenėlio augimo ........
Palangos Tiajnnka. tinkamos šaknys 

užpilti Vnt degtinės. ........................
Išvalymui akmenėliai, ka<j nešlopinti 

lovoje .... ......... ....... ......................... .......
Vidurių' valytojas ..................................... .
Nuo visokių reumatišltų sausgėlų .........
Nuo nesutukimo (ejti kūdyn). ...............
Nuo šlapligės diabetų .............................
Gimdos tonikas, pataiso k,l|ūtis nevaising. 75o 
Vyriškumo Pataisymai ..........................
Nuo^-užsiscnėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) ..................
Palangos 'Prajunka 75c, didesni 
1.00. 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas, augina plaukus, vato 

plaiskenas, sulaiko slinkimą ir nuo 
pražllirao .......*.............. ........................
Norintieji įsigyti bile vieną iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite į:

M. 2UKAITIS,
884 Dean St., Spencerport, N. Y.

(adv.)

$1.75

75c

15c 
10c 
25c

$2.25

30c

35c 
75c

35c 
25c

25c

35c

35c

30c 
15c 
35c 
25c

35c

25c

35c

15c

25c 
35c 
35c

25c 
35c

65c 
50c 
25c

25c 
10c

25c

$2.50

25c

30c
35c

$1.00 
25c

$1.50 
25c 

$1.50

$1.00 
25c

50c 
$1.60

45c

$1.2i>
$2.25

60c 
85c 
60c
6 °C 
60c 
60c

60c 
60c 
60c 
85c 

' 85c

$1.25 

$1.25 
pūkeliai n<>

Pailių ............   85c
vandeninės ir širdies ligų .......... 60c
nemalonaus kvapo .......................... 85c
surūgusio pilvo (heartburn) ........  85c
veneriškų ligų ................................ $1.25

kinti kunigaikščius ir her
cogus, — visa tai yra negin
čytini faktai.

Buržuaziniai biografai 
stengiasi jį parodyti visai 
kitoje' šviesoje — liberalu, 
tvarkos mėgėju, geru vo
kiečių biurgeriu, neken
čiančiu prancūzų. Tačiau 
Beethoveno politiniai pasi
sakymai prieš esamą val
džią, policijos įtarinėjimai, 
išsišokimai prieš “kunigaik
štiškas niekšybes” — visa 
tai verčia neabejoti tuo, 
kad Beethovenas bu'/o re
voliucinių z pažiūrų žmogus. 
Tik šios pažiūros gali mums 
paaiškinti ligi Beethoveno 
nebuvusios tikrųjų jo revo
liucinių kūrinių jėgą —nuo 
“Patetiškosios sonatos”' iki 
“Didvyriškosios” ir penkto
sios‘simfonijos. Viso Bee
thoveno kūrybinio gyveni
mo rezultatas yra jo devin
toji simfonija —v kūrinys, 
jungiąs muzikoje visus tos 
epochos revoliuciniai-meni- 
nės minties pasiekimus.

1792 metais 'Beethovenas 
vėl atvyko į Vieną, kur ruo
šėsi mokytis pas garsųjį 
kompozitorių Haydną, ku
ris dar Bonoje būdamas pa
žadėjo jį mokyti. Tačiau jų 
bendravimas greitai nutrūr 
ko, nes senukui Haydnui 
neįdomu buvo mokyti Liud
viką elementarių muzikos 
taisyklių, kurių jam labiau
siai ir stigo.

(Rus daugiau)
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ŽODYNAS
Lietuviškai - Angliškas 

* ir
Angliškai - Lietuviškas 

A. Lalio žodynas
Nauja laida

Išleido dr. D. Pilka
Kaina 12 dolerių

Reikalaukit iš 
DR. D. PILKA 
546 E. Broadway

i A
S 
A 
A

£
y South Boston 27, Mass. « y *
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Matthew | 
BUYAUSKAS'i

Laidotuvių Direktorius x

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą, atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios fį
426 LAFAYETTE ST., |

Newark 5, N. J. J
TeL MArket 2-5172 £
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sF. W. Shalins
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(SHALINSKAS) .

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
y y y y 
i y
y Koplyčias suteikiam nemokamai a 

visose dalyse miesto. £
g . Tel. Virginia 7-4499

j Joseph Garszva I
V' ' n
| Undertaker & Embalmer |
V
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Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVei'green 8-9770 £
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DETROITO ŽINIOS
Merginų Sekstetą ir 
Kitus Įvykius

kalbėta, diskusuota,

nes 
Visi 
veik

Girdėjau, kad choras stos 
prie didelio darbo — susimo- 
kinti operetę suvaidinimui. Bus 
susimokinta ir suvaidinta Kor- 
nevilio Varpai, tai graži ope
retė, kuri Detroite buvo vaidi
nama jau daug metų atgal. Visi 
su nekantrumu lauksime vaidi
nimo.

Detroitiečiai pastebėję dien
raštyje Laisvėje iš gruodžio 2- 
4 dd., kur buvo aprašyta Me
no Festivalis, atsiliepimus ir 
apie Detroito Merginų Sekste
tą. Sakoma, kad tos “raudon- 
bliuzės” vos nesukėlė revoliuci- 

, ją, nes jų dainavimas taip pati- 
! ko publikai; kad publika ilgai 
i ir griežtai reikalavo daugiau 
dainų.

Detroitiečiai, pastebėję tokį 
atsiliepimą, suėjo apsvarstyti 
reikalą, visi kalbėjosi, rodavo- 

j josi ir nutarė, surengti pagerbi- 
, i mui merginu seksteto parinkę. 

Na, ir sako: Lai jos pačios ten 
■: pasisakys, ką jos nuveikė, kaip 

x TZ1. . . i joms Festivalis patiko ir 1.1.Pažangos Moterų Khubas ir
Choras, bendrai surengė vaka-: Sekmadienį, gruodžio 7 d., 
rienę, kuri įvyko 30 d. lapkri-i Draugijų Svetainėje susirinko 
Čio, Draugijų svetainėje. 4097! gražus būrys svečių, ypatingai 
Porter St. Svečių atsilankė skai- jaunimo. Dalyvavo ir Aido Cho- 
tlingai ir, kaip girdėti, tai jie ro mokytojas L. Shuler su savo 
patenkinti skania vakariene. drauge. Mūsų gaspadinės tuo- 

Rengėjams priklauso garbė, o Jau padėjo ant stalų skanių užr 
gaspadinėms, kurios tiek daug kandžių, pastatė arbatos. A. Go- 
darbo įdėjo paruošdamos ska-; tautas pakvietė svečius prie sta- 
nią Vakarienę, tai didelė pade-į K1 paprašė jaunuolį A. 
kai Keletas desėtkų dolerių bus: Adams užimti pirmininko vietą, 
pelno. Gi pinigai reikalingi. 1 A. Adams (Adomaitis) pa-

Daug 
kaip įsteigti Detroite vaikų lie
tuvių kalbos mokyklėlę, kaip su
rasti tinkami mokytojai. Gruo
džio 6 d., 4097 Porter St. sve
tainėje, buvo sušaukta vaikai 
ir motinos.

Susirinko skaitlingai, 
supranta reikalo svarbą, 
matome, kad mūsų chorą
visi jaunuoliai sudaro. Svarbu 
ir ateityje, kad augantis jauni
mas mokėtų lietuvių kalbą, ra
šybą, gražiai kalbėti ir dainuo
ti lietuviškai-.

Nustatyta mokyklėlės tvarka. į 
Dainų ir šokių mokins W. Gu-i 
gas ir Stella Smith. Pamokos1 
įvyks šeštadieniais, nuo 3 iki 5 
vai. po pietų. Po- pamokų vai
kučiai bus vaišinami arbata ir 
užkandžiais. Raginame visus ir 
visas —■ tėvus ir motinas — 
leisti savo vaikučius į mokyk-i

London. — Amerikos val
stybės sekretorius Marshall 
sakė, galima draugauti su 
“anglišku socializmu.”

aiškino parengimo tikslą ir pa
prašė Merginų Seksteto moky
toją Stella Smith išduoti ra
portą iš kelionės ir festivalio. 
Ji pasakė, kad merginos sten
gėsi pasirodyti gerai, na, .gal 
ir ne viskas pagal norą išėjo. 
Sakė, kad turėjo daug vargo, 
nes New Yorkas, tai ne Detroi
tas — nežinant transportacijos 
sistemos, tai gan sunku. Namai 
dideli, susisiekimas požemi
niais tuneliais ii» elevatoriais, 
miestas didelis, tai nelengva su
sirasti, o čia dar reikia ir ar
moniką su savimi neštis dideu 
liame žmonių susikimšime. Vė
liau gavome pagelbininką ne
šioti armoniką.

S. Masys sakė, kad sužinojo, 
-jog programoje Merginų Seks
tetui yra skirta tik kartą pasi
rodyti ir tik dvi dainas dainuo
ti. Mat, rengėjai turėjo daug 
programoje, tai stengėsi vi
siems laiką aprėžti. Pagalvojo
me: tokia ilga kelionė, tiek 
daug vargo ir išlaidų ir tik kar
tą pasirodyti. Pasiteiravome, 
suradę komitetą, kietai protes
tavome.

Na, ibet “revoliuciją” kelti 
buvo gerai, kada buvęs detroi- 
tietis Walteris Žukas buvo ko
mitete. Komitetas leido du kar
tus pasirodyti ir sudainuoti ke
turias dainas. Sudainavus jas, 
publika reikalavo daugiau, bet 
pirmininkas paaiškino tvarką, 
priminė, kad nebus demokra
tiška, jeigu vieniems dalyviams 
bus leista, pagal publikos rei
kalavimą, daugiau dainuoti, o 
kitiems ne. Publika sutiko.
'Sakė, kad pasitenkinę kelio

ne ir dalyvavimu festivalyje. 
Čia pat parodė ir suteiktą Lie
tuvių Meno Sąjungos festiva
lio “dipįomą” (garbės ženklą) 
uė dalyvumą.

Išklausę merginų pranešimą, 
visi diskusavo, kalbėjosi, tarė
si ir jautėsi, kad gerai pada
ryta pasiunčiant Merginų Seks
tetas į festivalį, prisidėta prie 
jo programos gerinimo ir pa-

PHILADELPHIA, PA
Mirė Stanislovas ButkusI

Šiandien žmogus, rodos, 
sveikas, gyvas, o rytoj neži
nai kas gali įvykti su tavim. 
Taip įvyko ir su Stanislovu 
Butkum. Normalėmis dienos 
sąlygomis išvyko darbah ryte, 
gruodžio 8 d., būdamas svei
ko, stipriu, o apie 11 vai. ry
te pajuto kaž ką negerai su 
sveikata.

Darbdaviui pasiguodė, labai 
dantį skaudą ir turįs skubėti 
pas dentistą. Nusiskubino jis 
į arčiausią Jefferson’o ligoni
nę. Iki daktarai prisirengė 
ką nors daryti, jis už 45 mi
liutų mirė nuo širdies atakos. 
Nors jis turėjo Social Security 
ir registracijos korteles, ta- 
čiaus ligoninė paskelbė per 
spaudą, kad nežinomas žmo
gus mirė.

Mirė vos tik persiritęs per 
50 metų amžiaus, 
n as ir gerai
Pažinau šį dfcaugą nuo 1918 
metų. Visąf laiką buvo pa
žangus ir rėn 
ko judėjimą.
mūsų organizacijų, skaitė mū
sų bendrąJspaudą, LLD išleis
tas .knygas ir gausiai aukoda
vo visuomeniškiems reikalams. 
Pavyzdžiui, jis aukojo Vil
niaus vėžio institutui $200, ir 
jo vardas (įsiamžins Lietuvos 
sostinėje. ‘ Jis buvo pasiren
gęs pirkti Lietuvių Kultūrinio 
Centro namo Šerų už $500. 
Jis turėjo viltį aplankyti sa-

randasi 
gimė 

kaime, 
Kauno

Lietuvoje. 
Lietuvoje, 
Pumpėnų 
rėdyboje. 

tapo

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Dar jau- 
,Įrodantis vyras.

ėjas darbininkiš-
Priklausė prie

vo gimtinį kraštą Lietuvą. 
Gaila, mirtis užkirto kelią! 
Veikime aktyvumo jis neėmė. 
Stanislovas atvyko į Jungtines 
Amerikos Valstijas 1906 m., iš 
Lietuvos. Veik* visą laiką iš
gyveno Philadelphijoje.

Paliko liūdesyj moterį Oną. 
Viena ^esuo mirė šioje šalyje; 
viena sesuo 
Stanislovas 
Pastriečių 
valsčiuje,
Aplinkybėms verčiant, 
palaidotas su religinėmis ap
eigomis. Nors žinau gerai šį 
kietai nusistačiusį draugą, 
kuris netikėjo religijos dog
moms ir neidąvo į bažnyčią.

Kodėl taip daroma su ne
gyvu žmogum, kuris’uzprotes- 
tuot negali?. . . Palaidotas ir
gi ant katalikiškų kapinių, pa
tarnavimu graboriaus Kava
liausko, prieš kurį irgi buvo 
nusistatęs.

z Ilsėkis, Stanislovai, ramiai 
šios šalies žemėje, kurioje įsi- 
samonėjai ir atlikai savo par- 
gas. Rausvietis.

Klaidos Pataisymas
Aprašyme .vakarienės 

skverbė klaida, kur yra pasa
kyta, kad daug maisto buvo 
suaukota. Turėjo būti, kad 
aukojo maisto tik d7gė Walan- 
tienė iš Egg Harbor, N. J. 
Kitas maistas, kaip kalakutai, 
dešros, bulvės ir tt., buvo su
pirkta. Klaidą pataisau ir ko
misijos atsiprašau. P. W.

įsi-

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Gruodžio 21 dieną, 2-rą vai. po 
pietų, Draugijų Svetainėj, įvyks me
tinis LLD 52 kuopos susirinkimas. 
Per šį susirinkimą bus renkama 
nauja kuopos valdyba dėl sekančių 
1948 metų. Iki šioliai dar šių metų 
knyga nėra prisiųsta, bet yra gali
mybės, kad ji gali būti prisiųsta iki 
21 d. gruodžio. Vienaip ar kitaip, 
nariai turėtų 'dalyvauti skaitlingai 
šiame susirinkime, kaipo metiniame, 
nes tai yra visų mūs užduotis.

— 1947 metų Kuopos Valdyba.

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. priešmetinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, gruodžio 
21 d., 11-tą vai. ryto Yemans svet. 
3014 Yemans. Visi nariai būkite lai
ku, turėsim išrinkti kuopos valdybą 
1948 m., ir aptarti kitus klausimus. 

i Atsiveskite ir naujų narių. — Sekr.
(292-293)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio komiteto susirinkimas 

įvyks gruodžio 21-mą, kai 3 vai. po 
Fair- 
orga- 
atsi- 
susi-

j vyks gruodžio 
pietų, Liaudies name, 735 
mount Ave. Visi delegatai ir 
nizacijos nariai nepamirškit 
lankyti, nes tai bus metinis 
rinkimas ir turėsim išrinkti valdy
bą dėl 1948 metų. Taipgi bus ra
portų iš praeito veikimo ir dabarti
nio “Laisvės” vajaus, kaip jisai ei
na, ir kokios yra pasekmės. 
Puodis, sekr.

P.
(294-295)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Klubo susirinki

mas įvyks gruodžio 18 d., 8 v. v., 
735 Fairmount Ave. Draugės, daly
vaukite, nes bus išduotas raportas 
iš praėjusios vakarienės, taipgi bus 
paskutinis šių metų susirinkimas.— 
H. Mattes. (291-292)

OPERATORIAI
QUEENS
Naujausia ir Moderniškiausią 

DIRBTUVĖ
Moteriški Koutai ir Siūtai 

PATYRĘ Operatoriai 
REIKALINGI TUOJAU 

DART DARYTOJAI 
KALNIERIU DARYTOJAI 

KIŠENIŲ DARYTOJAI 
RANKOVIŲ SIUVĖJAI 

PAMUŠALŲ DARYTOJAI 
GUZIKINIŲ KILPŲ DARYTOJAI 

BEISTERAI & STIČERIAI 
VISOKIEMS KITIEMS SEKšINAMS 

NUOLATINIS DARBAS. 
BERT FASHIONS, Inc. 

37-02 NORTHERN BLVD. 
LONG ISLAND CITY 

STILLWELL 4-1891
(298)

SUSPROGDINO HITLE
RIO SLĖPTUVĘ BER

LYNE
Berlin. — Sovietai savo 

užimtoje Berlyno dalyje su
sprogdino buvusią Hitlerio 
slėptuvę, išmūrytą giliai po
žemyje ir palociškai įreng
tą. Joje Hitleris slapstėsi 
nuo oro* bombų, o galų gale 
ir nuo Sovietų artilerijos 
šovinių, kuomet Raudonoji 
Armija šturmavo Berlyną.

i Living Room Cushions 1
g . ° ■ « g
g Refilled With New Springs 5
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| rodyta Detroito merginų pasi- 
aukavimas ir išsilavinimas mu- 

[ zikojc. Merging linksmos ir 
« j dėkingos brooklyniečiams už 

draugiškumą. '
Kalbėjo Lillian Gugas. Ji aiš

kino apie Lietuvių Kultūros Na
mą, kurį tik nupirko visa Ame
rikos pažangioji lietuvių visuo
menė New Yorko dalyje — 
Richmond Hill. Sakė, kad na
mas labai gražus, didelis, graži! 
svetainė, tinkama vaidinimams 
ir koncertam^ bei draugijų cen
trams. Tai bus gražus pamink
las Amerikos lietuviams. Kvie
tė detroitiečius prisidėti prie 
to namo perkant šėrų ir sutei
kiant paskolų. Taipgi paačia- 
vo Detroito draugijoms už su
teiktą finansinę pagalbą Mer
ginų Sekstetui, kad jis galėjo 
dalyvauti festivalyje.

Detroitiečiai' užgyrė merginų 
pasielgimą — dalyvavimą festi
valyje, suteikė visoms dovanų 
po apyrankį (branzalietą) ir 
paprašė jas sudainuoti tas pat 
dainas, kurias dainavo festiva- 

.lyje. Taip gražiai buvo išklausy
tas merginų raportas ir baigė
si bankietas. S. Tvarijonas.

PITTSBURGH, PA

g Sofa Apačios Perbudavojimas
| Už $12.00
g - šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. 
F

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų
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Tai vieta, ‘ kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma- 
y tonu. Mandagus patarnavfrnas. < O
L Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra> 
g šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. .
į; Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių 

Žemos kainos už viską. |
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. «

8 M 
į 
i I 
i

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI %

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

|J. J. Kaškiaučius, M. D.|
g 530 Summer Avenue,
| Newark 4, N. J. $
■i HUmboldt 2-7964 g

ATDARA DIENA Hi NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Gatvekarių kompanija 
(Pittsburgh Railways Co.) 
nori pakelti važiuotės mokes
tį (fare) iki 10 c. Dabar 3 
čekiai už 25 c. Bet jeigu ne
turi čekių, tai ir dabar turi 
mokėti 10. c. Gera eilė metų, 
kuomet’ kare dirbo du darbi
ninkai, tuomet ir fėras buvo 
daug mažesnis ir kompanija 
galėjo išeiti ant savo. Bet 
kompanija sumanė sumažinti 
darbininkų skaičių. Vieton 
pirmiau dviejų darbininkų 
dirbusių kare, dabar .dirba tik 
vienas darbininkas, bet fėras 
nuo 5 c pakilo iki suvirs 8 c. 
(čekiais, o jei neturi čekių, tab 
10 c.).

O dabar jau kompanija už
simanė pakelti tiesiai iki 10 c. 
fėrą. Reiškia, dusyk tiek, 
kiek buvo pirmiau, kada du 
darbininkai dirbo gatvekary- 
je. Bet kompanija su tuo ne-, 
užsiganėdino. Ji sudėjo nau
jus gatvekarius, kurie bėga 
daug greičiau. Nes pirmiau, 
kuomet dirbo du darbininkai 
kare/tai į tą patį laiką pa
darydavo iš Carnegie į Pitts- 
burghą du sykiu (du tripu), 
o dabar, kuomet dirba vienas 
darbininkas, tai jau padaro 
tris tripus. Kas reiškia, dabar 
vienas darbininkas turi dau
giau darbo padaryti, negu pir
miau padarydavo du darbinin
kai. Visiems aišku, lead kom
panija dabar padaro daug 
daugiau pelno, negu pirmiau 
padarydavo. O vienok šitie 
“vargšai” milijonieriai verkia, 
kad “negali išeiti ant savo.”

Taip pat reikia tarti žodį ki-

tą ir apie pieno kompanijas, 
kurios pristato pieną į namus. 
Pirmiau pieno kvorta buvo 10- 
11 c. ir pieną pristatydavo 
kasdien. Bet laiko karo kom
panijos, pasinaudodamos ga- 
solino stoka, pradėjo pieną 
pristatyti kas antra diena. 
Jeigu pirmiau ėmė dvi kvor
tas į dieną, tai- dabar palieka 
4 kvortas. Su mažais valkais, 
vasaros laiku, jeigu neturi šal
dytuvo, pienas surūgsta ir to
kiu būdu mažus vaikus turi 
maitinti rūgusiu pienu, nes 
šviežio pieno negali kasdien 
gauti, 
pieno 
pieną 
miai 
skaičių, nes dabar reikia ma
žiau trokų ir jų vairuotojų. O 
pienas pakilo nuo 11 c. iki 
21 c., kas reiškia, pieno trus- 
tas pusėtinai pasipelno.

Pittsburgho majoras L. sako 
kovosiąs prieš Pittsburgh Rail
ways Co. dėl fėro pakėlimo, 
bc£ vargiai šitam demokratų 
bosui kas tiki, kad jis kovos 
prieš kompaniją.

Jeigu gatvekarių darbinin
kai sustreikuotų, tai, nėra 
abejonės, jis vestų kovą prieš 
darbininkus. . J. G.

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Moterų Klubo priešme- 

Jinis susirinkimas įvyks gruodžio 18 
d., 7:30 v. v., Sachsenheim salėje, 
1400 E. 55th St. Draugės dalyvau
kite susirinkime, atsiveskite ir nau
jų narių. Bus renkama nauja valdy
ba. Turime užsilikusių ir naujų rei
kalų aptarti. — Valdyba, (291-292)

DETROIT, MICH.
Moterų Pažangos Klubo priešme- 

tinis susirinkimas įvyks 17 dieną 
gruodžio, 7:30 v. v., 4097 Porter 
St. Dalyvaukite visos, nes reikės 
rinkti naują valdybą 1948 m. Taip
gi atsiveskite ir naujų narių. — V. 
Smalstienė, sekr. (291-292)

Visiems žinoma, kad 
trustas, pristatydamas 
kas antra dieną, žy- 
sumažiyo .darbininkų

KRISLAI

fl

1
r

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y.
Tol. EVergreen 4-9612 CHARLES J. ROMAN

' ' (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
MMMMMMmI Direktorius

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
be. Tai, savo esmėje, yra fa
šizmas . . . Šiandien mūsuose 
privatinės pajėgos kaupimasis 
auga kaip niekad istorijoje.”

Auga monopolistinio kapi
talo galią, — vis labiau grū
moja fašizmo pavojus.

Tai dvynukai!
Tik gerai ' organizuotas, 

energingas, sąmojingas pla
čiųjų masių veiksmas tegali 
tam kelią pastoti.

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW I’. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
GRAND ST. ' BROOKLYN, I

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta 
meninė. Mūsų 
mu ir kainomis 
tenkinti.

musų ser 
patarnavi 
būsite pa

PHILADELPHIA, FA
Telefonas Poplar 4110

Kam rūpi giliau pažinti mū
sų krašto dabartis ir numa
tyti jo ateitis, tas privalo per
skaityti “One Thousand Ame
ricans.”

Niekad nebuvo reikalo 
visapusiai susipažinti su 
sų krašte) reikalais, 
šiandien.

Pajieškojimai

taip 
mū- 

kaip

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
Mameniškio. Jis 27 > metus gyveno 
Philadelphijoj ant Wood St. Meldžiu 
atsišaukti. — Joseph Mameniškis, 
2100 E. Pratt St., Baltimore, 31,

Md. ' ' (292-293)

Nuteisti Trys Nacių Agen
tai Pietinėje Afrikoje

Pretoria, Pietų Afrika.— 
Apeliacijos teismas patvir
tino bausmę Sidney E. Hol- 
mui ir dviem kitiem, kaip 
šalies išdavikam. Karo me
tu jie per nacių radiją sklei
dė propagandą prieš talki- \ 
ninkus. Holm už tai paso
dintas kalėj iman 10 metų, o 
du kiti'trims metams.

London. — Užsieninis an
glų ministras Bevinas atsi
šaukė į Palestinos žydus ir 
arabus suvaldyt savo jaus
mus ir liautis skerdus vieni 
kitus.

SKELBKITĖS LAISVĖJE
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GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

•PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y. J
* Telefonas EV. 4-8698 į

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

f S
Lietuvis Kvietkų Pardavėjas g

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

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

SHoreroad 8-9330
Ir Gusfas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vdiniką, 

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, g 
i INC. i

854 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. g
- Skersai gatves nuo Armory £

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS g
Telefonuokite dieną ar naktį £

EVergreen 7-4774

S
Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- 2 

giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, g 
prakilniuose namuose be ekstra’išlaidų. ’ \ £

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

į ' Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- g 
į kalavimo. MūsIį telefonas niekad nemiega. į

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-. Ar.tr.> Gruod. 16, 1947
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Nevv York Žinios
Iš LLD Lmos Kuopos 
Priešmetinio Susirin
kimo ir Veiklos

1 1 d.
Iš vai d y

Lietuvių Literatūros Draugi
jos pirmos kuopos susirinki
mas įvyko gruodžio 
Laisvės svetainėje.
bos raporto pasirodė, kad na
rių su užsilikusiais mokesčiais 
už 1947 metus visai mažas 
skaičius. Geras , būrys narių 
jau yra užsimokėję už 1948 
metus.

Laiškų Skaitymas
Iš Vilnies administracijos, 

Chicago, 111., prašo pasidar
buoti gavimui naujų skaityto
jų ir sukėlimui finansų Vil
nies 1948 motų fondui. Ka
dangi mūsų kuopa n'oturi ižde 
pinigų, fondo reikalas paliktas 
ant toliąu.

Laiškas iš LLD 2-ros Apskri
ties prašo išrinkti delegatus į 
metinę LLD konferenciją, ku
ri įvyks sausio 11 d., 1948 m., 
Laisvės svetainėje, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y. Iš
rinkti: H. Bručas, K. Rušins- 
kienė, G. Wareson, G. Kurai
tis, K. Karpavičienė, A. Bim
ba, J. W. Tomsonas, D. M. 
šolomskas, K. šolomskienė, V. 
Tauras, A. Mureika, V. Ban
kus, K. Yotauta.

Lietuvių kalbos ir 
mokyklėlės komiteto 
kimas įvyks gruodžio 18 d., Į 
Laisvės patalpose.
prašė, ir kad ir iš LLD 1-mos 
kuopos būtų atstovybė. Gal 
bus naujų pakaitų mokyklėlės 
tvarkyme. Išrinkti A. Murei
ka, V. Bankus ir G. Kuraitis.

LLD 1 kp. parengimas, 
ris turėjo įvykti gruodžio 
d., perkeltas į gruodžio 21 
sekmadienį. Bus rodomi 
džiai. Gaspadinės žadėjo 
gaminti gardžius užkandžius. 
Bus ir gėrimų. Tas viskas 
įvyks Laisvės svetainėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

Perrinkta LLD 1 kuopos 
valdyba. Organizatorius, vie
toje G. K., J. W. Tomsonas. 
Kiti visi pasiliko senieji: už
rašų raštininkė K. šolomskie
nė, finansų George Wareson, 
iždininkė K. Rušinskienė.

Kuopos stovis: Turime apie 
200 narių. 1948 metais tu
rėtume žymiai padidinti skai
čių. Visi nariai užsidekime 
pareigą gauti po vieną nau
ją narį. Ar tas galima? Man 
atrodo, lengvai galima. Re-

rašybos' 
susirin- į

Bružas

ku

d., 
j li
pa-

5T

Buvo Graži Talka, Bel ’ 
! )arbų Dar Nebaigėme

Praėjusį šeštadienį i)- sek
madienį vėl buvo atvykę būrys 
vyrų savanoriškai talkai—do
vanoto darbo talkai. Daug 
darbo nudirbta, tačiau anaip
tol dar nepavyko užbaigti vis
ką. Atrodo, juo daugiau dirba
me, daugiau darbo randame. 
Ne tik darbo, bet ir kambarių 
— kelioliktu atsilankymu ra
dau kambarį, kurio niekad 
pirmiau nemačiau.

Ir turėjome vėl daug sve
čių - lankytojų, vietinių ir iš 
kitų miestu.

Smagu tas, jog dar nei vie
nas nesakė, kad pirkinys būtų 
prastas. Visi džiaugiasi ge
resniu radę, negu tikėjosi. 
Dar neturėjusieji svečiai nu
siperka Šerų, o tūlas ii“ turėju- 
sis, po pamatymo namo, dasi- 
perka daugiau Šerų.

Galima Ateiti Dirbti ir 
Darbo Dienomis

Šią visą savaitę bus galima 
įeiti ir darbo dienomis. Kas 
turite laiko, ateikite padirbė
ti dienomis.

Gale savaitės, šeštadienį ir 
sekmadienį, gruodžio 20 ir 21- 
mą, vėl turėsime masinę tal
ką. Dar bus darbo malio- 
riams, bus ir valytojams.

Atnešė Dovanų Namo 
Virtuvei ir Stalui

St. Griškai ir T. Lisajai dar 
i seniau atnešė daug stalavų 
įrankių.

Bronė ir Viktorija* Zmitrai- 
i tės iš Johnson City, N. . Y.,

zultatas būtų 400 narių kuo
pa.

LLD yra vienatinė organiza
cija, kuri neklausia amžiaus 
nei įsitikinimų. Kiekvienam 
lietuviui, kuris mėgsta skaityti 
progresyvų mokslinę literatū
rą, senam ar jaunam, mote
riai ar vyrui, Lietuvių Litera
tūros Draugijos durys atviros. 
Taigi, lietuviai ir lietuvaitės, 
pasinaudokite proga. Metinė 
mokestis tik $1.50. Gauna 
knygą ir 4 numerius žurnalo 
šviesos į metus. Prie dabar
tinio brangumo, vienos knygos 
nebūtų galima už 
kestį nupirkti,
cija gali tą brangumą apeiti 
ir nariams prieinamai duoti 
apšvietą.

Kuopos Koresp. G. K.

tokią mo- 
Bet organ i ža

Wilton Clary ir Mary 'Hatchhr vaidina “Curley” ir 
“Laurey” rolėse paskubusiame Rodger-Hammerstein 
muzikališkame veikale “Oklahoma.” Jis jau turi il
giausia išsilaikiusio scenoje Amerikos muzikališko vei
kalo rekordą. Gruodžio 4-tą jį vaidino 2,000-ni kar
tą. Statytoju scenoje yra Teatro Gildija. Vaidinamas 

St. James Teatre, 44th St., New Yorke, į vakarus 
nuo Broadway.

savininkės gražinimo ,įstaigos, 
buvusios Festivalyje ir ta pa
čia proga atlankiusios Lietu
vių Dailės Parodą, taipgi 
jąjį Lietuvių Kultūrinį 
trą, gyrė jį, kaipo puikų 
kinį. Ne tiktai gyrė, bot

nau- 
Cen- 
p ir
ta i p

pat savo tėvui Augustui Zmi- 
trai ir sau nupirko po Šerą, 
aukojo nuo visos šeimos $10 
Laisvės perkraustymui į nau
jąjį centrą. O sugrįžusios 
taipgi’ atsiuntė stalui dovanų 
daiktais.

Vera Pranaitienė ir sūnus, 
iš Flushing, L. L, praėjusį sek
madienį atvežė 56 stalavus 
įrankius, gerą skauradą, ga
lioną vario valymui medžia
gos, apie 20 svarų muilo 
maišą skudurų.

Stalavų ir kitų įrankių 
pundelį

Anna
Olga 
Mary
Ir dar kas 

pavardės.
Vidutiniam 

rime įrankių
stalavų įrankių, 
įrankių dar ii- vidutiniam ba
liui permažai. Tačiau didie
siems baliams, kaip dienraš
čio Laisvės bankietui, kuris, 
aišku, taip pat ims šią svetai
nę, stalavų įrankių dar truks. 
Kas dar turite gerų šakučių, 
šaukštų, peilių, lėkščių, puo
dukų ii* virtuvei puodų ir kit
ko, be ko patys galite apsiei
ti, dovanokite juos centrui.

Rep.

taipgi atnešė :
ir St. Titaniai.

ir P r. Re in hard tai.

ir

po

nors, nepalikęs

baliukui jau tu- 
pakankamai — 

Virtuvės

Kokie Kiti Pasiūlymai 
Pateikti Miestavais 
Finansą Reikalais

Vakar 
minėta, 
O’Dwyer 
miesto finansams pastiprinai ir 
kokie yra siūlomi vadovaujan
čio New Yorke liaudies laik
raščio Daily Worker kas lie
čia ' važiuotės linijų 
Trumpoje sutraukoje, 
klausimu pasisakė taip:

Majoras — pakelti 
8 centų. ' >

W ork c r i s—p a 1 a i k y t i 
tu fėra. V w

Antroji Programos
Majoras siūlė dviem iki pus

trečio nuošimčio pakelti “real 
estate” taksus. Tas atneštų 
po apie „80 milionų dolerių 
daugiau-kas metai. Jeigu se
kamas valstijos seimelis pasiū
lymą užgirtų, naujasis taksa
vimo. nuošimtis įeitų galion 
sausio 1, 1950 metų.

Workeris sako, jog atsižvel
giant į tai, kad New Yorko 
Miesto taksai ant nejudomo 
turto yra žemi, palyginus su 
panašių kitų miestų taksais

dienos Laisvėje 
kokie yra 
pasiūlytieji

buvo 
majoro 
planai

le ra. 
foro

5 ėen-

Dalis

šalyje, siūlo dakelti iki 3 nuo
šimčių, tik nekelti ant mažų 
namelių ir farmukių, kurie 
taksavimo tikslams yra įkai
nuoti iki $2,500 ir 3,000 ver
tybes. Toks pakėlimas duotų 
miestui dJr 110 milionų dole
rių m ('tams.

Majoras siūlė panaikinti ri- 
bavimą dviem nuošimčiais tak
sų švietimo reikalams. Tuomi 
nori sukelti miestui 125 iki 
175 milionų, dolerių ekstra.

Workeris rašo, kad jau da
bar visi šios valstijos miestai, 
turintieji mažiau 100,000 gy
ventojų, yra paliuosuoti nuo- 
tokio ribavimo ir kad palaiky
mas ribavimo New Yorkui, 
Buffalo, Rochesteriui ir Syra
cuse yra diskriminaciniu. Laik
raštis stoja už palikimą mies
tams laisvės takšnoti švietimo 
reikalams tiek, kiek jiems 
reikia. Sutinka su majoro nu
matyta tam tikslui ekstra su
ma.

Bendrai, majoro pasiūlytieji 
šie du punktai, jeigu valstijos 
seimelio būtų # priimti, leistų 
miesto reikalams kas rpetai su
kelti 200 milionų iki 250,000,- 
000 dolerių daugiau pajamų. 
O Work erto numatytuoju bū
du turėtų gauti 260 iki 310 
milionų dolerių daugiau paja
mų.

Apie likusius tris naujosios 
miesto finansams programos 
punktus matysite sekamose 
laidose. R.

it

New Yorko SpaiishiVių 
Darbininkai Parėmė 
Chicagiecius

Nariai Typographical 
jos Lokalo 6-to, žinomojo 
po “Big Six,” susirinkę į 
siniai skaitlingą dalyviais lo
kalo susirinkimą praėjusio 
sekmadienio popietį, Livings
ton Manor, Brooklyne, nutarė 
užsidėti specialų duoklę Chi- 
cagoje streikuojančių tos pat 
unijos narių paramai.

Vienbalsiai priimta rezoluci- 
ja, pasmerkianti Chicagos laik
raščių leidėjus ir spaustuvių 
savininkus už vartojimą prieš 
darbininkus Taft-TTartley ak
to. •

Apie streiką ir visą padėtį 
newyorkieciams kalbėjo iš 
Chicagos atvykęs tenykščios 
unijos prezidentas John 
Pilch.

Studentu Varžymas 
Nesiliauja

Studentų Draugijai
Neleido Pasirinkti
Kalbėtojo

New Yorko Miesto Kolegi
joje veikianti Marksistų Kul
tūrinė Draugija buvo nusita
rusi turėti kolegijos rūmuose 
savišvietos susirinkimą ir į jį' 
pasikvietusi kalbėti Arnold 
Johnson, komunistų direktorių 

(šalies įstatymdavystės reika
lams. 'Kolegijos viršininkas 
John Theobald pasiūlė kitiems 
dviem viršininkams kalbėtojo 
neįleisti kalbėti ir neįleido, ne
laukęs nei atitinkamų įstaigų 
tarimo.

Esama nemažai svieto, ku- 
’rie norėtų būti diktatoriais, 
jei tik atsisuktų toks vėjas.

“Vogusi iš Meilės”
Kąda p-lė Monserrate Zicy- 

as, turtingos portorikiečių šei
mos narė, mokyta Philadel- 
phijos katalikų mokykloje, 

! buvo pagauta klastomis išvo
gusi iš finansinių įstaigų $6,- 

' 500, ji sakėsi tai dariusi, iš 
J meilės. Anot jos, ji įsimylė

jusi amerikietį saržentą ir vo
gusi tikslu jam nupirkti biz
nį New Yorke. Po kiek laiko 
jis atrašęs subankrutavusiu, 
tad jinai atvykusi į New Yor-’ 
ką jį suraminti, bet atradusi 
raminantis jau vedus su kita.

Teisėja 
panelę be 
prokuroras 
ji “vogusi
atsisakė pasakyti, kas tas 
mylėtinis.

Bright atleido tą 
bausmės, kadangi' 
argumentavo, jog 

iš meilės,” nors ji 
j os

a

Gruodžio 14 d., Brooklyn 
ligoninėje, mirė Uršulė Bala
kauskas, 58 m. amžiaus, gy
venusį 58-45 Fresh Pond Rd., 
Maspeth, N. Y. Pašarvota 
graboriaus Garšvos įstaigoje.

Bus palaidota kėtvirtadiehį, 
gruodžio 18 d., šv. Jono ka
pinėse. Palrko liūdinčius vy
rą, sūnų, dukterį, žentą ir 
anūkus.

John Garfield, žvaigždė, filmoje “Body and Soul,” ro
domoje Globe Teatre ant Broadway, New Yorke.

I Adam V. Walmus, D. D. S j
S' ~
y daktaras-dentisTas
y y
«» ---------- ,— 

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N;>1 — 8 P. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

M.
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BROOKLYN, N. Y. |
flTel. SOuth 8-5569
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UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas v

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

’A/: VIm tSlu 'A.t 'tu; Vi i VBlm ***■- ’A.-. tau. 1atk etl cfl afl 311 ai afi i 313? ai 3? ai 31 ai ai 2 k. ‘
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BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS

ALUS
ir

flį Kanados
| Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDATl
S 411 Grand St. • | 
f ’ . Brooklyn, N. Y. | S" J f fl

8 fl fl fl

| DANTŲ GYDYTOJAS |

ĮDr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

5?
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Valandos: I
%

| GYDYTOJAS |

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas ĘVergreen 4-0203

s? 
M

Si? s?
s? s? s? Valandos:

' « fl fl fl fl 
S i A 
a 
a

S?
w fl

------------1----------------- -------------------------------------------------------------

! Fotografas |
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g Traukiu paveikslus familijų, ves-fl 

rupių ir pavienių.Jg

s#
M

M

K

Iš senų padarau# 
naujus paveiks-®- 
lūs ir krająvusfl 
sudarau su ame-fl 
rikoniškais. ( Rei-fl 
kalui esant ■ irx 
padidinu tokio# 
dydžio, kokio pa- fl 
geidaujama. Tai- g 
pogi atmaliąvojufl 
įvairiom spalvom.® 

? JONAS STOKES | 
f 512 Marion St., Brooklyn jr 
į Kampas -Broadway ir Stone Avė., priefl 
'' Chauncey St., Broadway Line. fl 1 Tel. GLenmore 5-6191
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Studentų laisvių varžymas 
plinta. Praėjusį ketvirtadienį 
ir Hunter Kolegijos fakultetas 
nutarė suspenduoti studen
tus narius iš bendro fakulteto 
su studentais komiteto.

Atėmimas studentams balso 
mokyklos reikaluose buvo nu
baudimu jų už tai, kam Stu
dentų Taryba priėmė rezoliu
ciją, pasmerkiančią ragangau- 
dišką persekiojimą demokra
tinio jaunimo organizacijos — 
American f;
cracy.

Kokia 
k a, jeigu

lini

ni a-

SUSIRINKIMAI 
RIDGEWOOD, N. Y.

LLD 55 kp. priešmetinis susirin
kimas įvyks gruodžio 16 d., 8 v. v. 
Sapolo-Vaiginio salėjo, 147 Tharrtos 
St. Nariai dalyvaukite šiame susi
rinkime, bus renkama nauja valdy
ba 1918 m. rr gausite naują knygą— 
Viduramžiu Istoriją. — P. Rabars- 
kis, sekr. (291-292)

Katina Paxinou ir Raymond 
Massey, žvaigždės filmoje 
“Mourning Becomes Electra,” 

Golden Teatre, 45th St., 
New Yorke.

Youth for Demo

bus ateities Ameri- 
studentai bus auk- 
balvoniukais, be tei

sės protauti? Ar pagalvojo
te ? Ar veikėte tuo klausi
mu ?

Mrs. Mimi Browne Goelet 
perskyrose su savo vyru Og
den teismo keliu gaus $750 
mėnesiui pragyvenimo lėšoms.

KERI PIETOS!) 
& s? 
g Ž? &? 
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g s? s? s? s?
I w fl
^Kvepiančiai keptoš ir virtos* 
g mėsos valgiai. Taipgi dar-J 
g žovių ir pieninių valgių 
g gražus pasirinkimas.

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės i

Lorimer Coffe ShopS
Frank Domikaitis

Savininkas fl

417 Lorimer Stre<
Laisvės Name

Brooklyn, N., Y. fl 
fl
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Peter *

KAPISKAS
BAR & GRILL j

V *

Degtines, Vynai ir Alus !
RHEINGOLD , j

BEER & ALES 1

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

Tel. E Vergreen 4-8174
| Peter Kapiskas j

n.

/////?

įvairybe kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdlrbimo, 
Longines,

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

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

*17.50

fi Graži 
mišku 

rf nelėm
American 

rt Laikrodžiai
Bulovą, Gruen, Hamil- 
ton, Benrus, etc.. Ve- 

£ liausiu madų Moterų 
V ir Vyrų Daimontiniai 
$ žiedai.
$ Atlikite savo pasirin- 

kimų dabar. Rankpi- 
Migiai jums palaikys 

£ by kurį daiktą iki 
f Kalėdų. i
f? Linksmų Kalėdų ir 
v Laimingų Naujų Metų 
$ višiems mūsų Patro- 
'a nams!

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

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . .
17jewels. $33.75$52.50

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

■-------------------- --------------------------*.... .................. '■ . _

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Gruod. 16, 1947 •




