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Ar jūs skaitėte ketvirtadie
nio Laisvėje tilpusį Nelės Vo-> 
syliūtės - Daugu vie tienės 
straipsnį ?

Jei ne, būtinai perskaityki
te ir duokite kitiems.

Atsimename, anti-tarybinėje 
spaudoje buvo k a d a i s e 
džiaugtasi tuo, kad Nelė Vo
syliūtė - Dauguvietienė atsi
sako grįžti Tarybų Lietuvon, 
kuomet josz vyras, B. Daugu
vietis,' ištikimai darbuojasi 
Vilniuje, režisuodamas ir ra
šydamas naujas Lietuvos te
atrui dramas.

Jų džiaugsmas, tačiau, nuė
jo vėjais: Dauguvietienė nu
sitarė grįžti Lietuvon ir tai pa
darė!

Ji grįžo iš Prancūziškos* Vo
kietijos zonos. Ji laimingai 
grįžo su savo dukra ir savo 
žygiu džiaugiasi.

Tai pavyzdys kitiems pabė
gėliams, kurie skundžiasi ne
turį kur dėtis, kurie dreba dėl 
savo likimo.

“Visiems savo pažįstamiems, 
patikusiems vakaru Vokietijo
je, iš širdies patariu padaryti 
tą pat, ką aš su dukra pada
riau, grįžti i savo tėvynę,” 
baigia savo raštą Nelė- Vosy-

Ar jie klausys?
Tie, kurie rimtai pagalvos, 

be abejo, Dauguvietienės pa
klausys ir vėliau tuo džiaug-

Įdomu, kad latviu grįžta kur 
kas daugiau, kaip lietuvių. 
Tai rodo, jog latviai pabėgė
liai išmintingesni: jiems ne
susuko vaivos visokį propa
gandistai. kuriu tikslas vra ne 
padėti pabėgėliams, bet 
kenkti.

pa-

jos 
yra 

Bot žiūrėkit, ką

N»ekas nedali sakvti, 
ann^ln Vorko a>*kivvskūnas 
bolševikas, 
jis sako.

Arkiwsk’“nas Cvril Forster 
Garhett pareiškimą,
smerkianti Vatikano politika.

Vatikanas, sako jis. priside
da nr»e skėlimo pasaulio i du: 
Vatikanas neteisingai traktuo
ja Tarvbu S«inn<ra. skelbda
mas. būk ii esanti “wriausis 
krikščioniškosios civilizacijos 
priešas.”

| Jei Vatikanas toliau savo 
tokia politika tęs, nurodo Yor
ko arkivvskūnas, tai neužilgo 
visoje Furopoie katalikizmas 
bus skaitomas reakciniu judė
jimu. ir kaipo nrieš toki žmo
nės pradės griežtai kovoti.

Jeigu Vatikanas nesnlaikvs 
savo reakcinės politikos, tai 
jis padės nasauli įstumti į tre- 
tiji pasaulini kara. sako aukš
tasis anglu dvasininkas.

Yorko arkivvskūno žodžiai 
verta įsitėmvtj kiekvienam pa
doriam' katalikui.

Kol yra laiko, kiekvienas 
katalikas privalo pakelti pro
testo baisa prieš t. v. katali- 
kiškaią spauda Amerikoje, 
kuri be jokios gėdos ir doros 

♦prisideda prie nauio karo pro
vokatorių nešvariu žygių.

f

Aukščiausiojo Tarvbu Są
jungos militarinio tribunalo 
teisėjas, gen. Vasilyj V. Ul
rich, ispėia Tarvbu Sąjungos 
'piliečius apie užsieninius šni
pus ir j u užmačias.

Užsienio imperialistai sie- 
kiasi, po visokiomis nekalto
mis priedangomis, pasiusti sa
vo šnipus į Tarvbu Sąjungą 
šnininėjimo ir, diversijų dar
bams.

Tai rodo, jog i Tarvbu Są
jungą užsieniečiams Įvažiavi
mas bus suvaržytas dar per 
ilgoka laika.

Rumuniia taipgi suvaržė ki- 
tašalių ivažiavima. Kitos ša
lys, esančios anapus “geleži
nės uždangos,” matyt,b darys 
tą patį.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyn© $8.00

Kopija 5c

Auto. Unijos Taryba 
Smerkia Reuterį 
Kaip Ardytoją'i

Unijos Taryba Ragina Narius 
Reutherio, Bosų Pataik

Detroit. — CIO Automo4pastoja jam kelią aukštyn
• ▼“n i • • i Y Y • • nmlrlin 'bilių Darbininkų Unijos 

‘vykdomoji taryba pasmer
kė Walter] P. Reutherį, uni
jos pirmininką, kaip unijis- 
tu eilių ardvtoją ir fabri
kantų papėdininką. Taryba 
atmetė Reutherio raportą, 
kuriame jis reikalavo “išvyt 
komunistus iš viršininkų 
vietų.”

“Reutheris reikalauja dar 
daugiau, — sako vykdomo
sios tarybos pareiškimas.— 
Reutheris nori vienas pasi
savinti teisę, ką paskelbti 
komunistu. Jis nori pats 
nukaitinti kiekvieną žmogų, 
kuris tik^ nesutinka su Reu
therio nuomone arba kuris

Pirmutinis Tafto-Hartley’o 
Indžionkšinas Prieš Uniją

. — Federa-Albany, N.
lis teisėjas St. Brennan da
vė indžionkšiną,, liepdamas 
D. Federacijos Laivakrovių 
Unijai nustot streikavus ir 
grįžti darban. Tai Pirmuti
nis indžionkšinas - drausmė 
pagal Tafto-Hartley’o įsta
tymo posmą prieš vadina
mus “antrinius boikotus”. 
Laivakroviai s t r e i kavo, 
remdami federacinės Veži
ku Ūmios streiką prieš 
Trailership kompaniją.

TORIAI NU0I.A1DAUJĄ 
“S0C1ALJZAV1MU1”

Brighton, Anglija. — An
glų konservatų (torių) kon
ferencija pripažino, kad kai 
kurios pramonės “gali būti 
socializuotos” (perimtos į 
valstybės ^rankas). Jie suti
ko, kad gali pasilikti val
džios rankose tūlos pramo
nės, kurias darbiečiai jau 
suvalstybino. (Prieš vėją 
nepapūsi!)

Chiango Laivai Bombar
duoja Komunistus Huhitao

Peining. — Kariniai Chi
ang Kai-sheko Chinijos lai
vai bombarduoja chinų ko
munistus, užėmusius pozi
cijas aplink Hulutao Aiostą. 
Tai uostas, per kurį Ameri
ka pristato Chiangui dau
gumą ginklų ir amunicijos.

Imperialistinės anti-tarybi- 
nės valstybės nesigaili nei pi
nigų nei žmonių.

Dėl viso to nukentės pado
rūs, teisingi žmones, kurie 
trokš aplankyti savo tėvų ša
lis.

Nežinau, kuriais sumetimais 
Tarybų Sąjungos vyriausybė 
atsisakė vizuoti tūliems USA 
senatoriams pasus.

Bet dėl to triukšmautį ne
verta. Neperseniai gi ten 
lankėsi senatorius Claude 
Pepper; neperseniai ten buvo 
r^publikonas Stassen.

Vadinasi, ten amerikiečiai 
yra įsileidžiami, tik daromas 
pasirinkimas.

esti Raudonbaubio W. 
Ardančią Politiką

siektis.”
Vykdomoji unijos taryba 

taipgi ^pasmerkė Reutherį 
už tai, kad jis remia prieš- 
darbininkišką Tafto-Hart
ley’o įstatymą; kad jis per
ša paskubos darbą, kursto 
vįenus narius prieš kitus ir 
tt.

Raportą unijai su Atokiu 
pareiškimu prieš Reutherį 
pagamino sekretorius - Iž
dininkas George F. Addes 
ir vice-pirmininkai R. J. 
Thomas ir Richard T. Leo
nard, pagal vykdomosios 
tarybos įgalinimą.

CIO Auto. Darbininkų 
Unija turi jau 900,000 na
riu. L,

Žydų Vadas Nenoromis 
Sutinka su Palestinos 
Skėlimu j 2 Valstybes

Lake Success, N. Y.—Dr. 
Abba Hilier Silver, Žydų 
Agentūros pirmininkas A- 
merikoje, protestuodamas, 
sutiko su Jungtinių Tautų 
komisijos pasiūlymu pada
lint Palestiną į dvi paskiras 
valstybes — žydų ir arabų. 
Jisai sakė, visa Palestina 
turėtų būti žydų valstybė 
su lygiomis pilietinėmis tei
sėmis arabams, ir apgailes
tavo, kad ji skaldoma. Sil
ver smerkė pataikaujančius 
arabams Jungt. Tautų ną- 
rius. Jis priminė, jog kuo
met šimtai tūkstančių žydų 
kovojo talkininkų armijose 
prieš fašistų Ašį, - tai vy
riausias Palestinos arabų 
vadas skleidė nacių propa
gandą per Berlyno radiją 
ir sveikino Hitlerį už jo 
pergales prieš talkininkift 
šiaurinėje Afrikoje.

Dr. Silver taipgi abejoja, 
ar Anglija vykdys pasižadė
jimą pasitraukti iš Palesti
nos.

ARGENTINOS AUDĖJŲ 
STREIKAS

Buenos Airfes, Argenti
na.— Sustreikavo apie 100,- 
000 audimo verpimo darbi
ninkų. Jie reikalauja, kad 
fabrikantai priimtų atgal 
paleistus darbininkus ir 
darbininkes ir ‘ atidarytų 
audyklas, kurias be reikalo 
uždarė.

ĮSAKYTA ARESTVOT HAWS/ EISLERĮ DEPORTAVIMUI
Washington. — Kongre

so Ne-Amerikinių Veiksmų 
Komitetas pareikalavo* are- 
štuot Hannsą Eislerį, žymų 
muzikos kompozitorių, ir 
jo žmoną, pabėgusius nuo 
nacių kovotojus prieš hitle- 
rizmą; ir teisingumo de
partment© ateivybės sky
rius davė warrantus suimt 
Eislerius tardymui ir de
portavimui į Vokietiją.

Ne-Amerikinių Veiksmų 
Komitetas tvirtina, kad

Jei Jungtines Tautos Iškriktų, tai 
Amerika Dvigubai Ginkluotųsi, 
Kaip Pranašauja Senatorius

Atlanta, Ga. — “Demok
ratas” senatorius W. F. 
George viešoje kalboje sa
kė, kad “jeigu Rusija pasi
trauktų iš Jungtinių Tau
tų, tai Amerika antra tiek 
smarkiau ginkluotųsi.”

(Sovietų delegatai Jung
tinėse Tautose įspėjo, kad 
dabartinė Amerikos politi
ka veda linkui Jungt. Tau
tų ardymo. New Yorko re- 
publikonų Herald Tribune 
dienraščio reporteriai g^vo 
nuomonę iš anglų-ameriko- 
nų delegatų, kad Anglija ir 
Amerika “nesidrovės paau
kok Jungtines Tautas”, jei
gu Sovietai vis atmes ang- 
lų-amerikonų planus Jungt.

NEPAVYKO VOKIETEI MERGINAI DEŽEJE 
ATLĖKTI AMERIKON PAS MYLĖTINI

Frankfurt, Vokietija.
Doris Brigitte von Knob
loch, 21 metų Vokietė mer
gina, įlindo į nedidelę dėžę 
ir tikėjosi, » kad Amerikos 
lėktuvas atgabens ją New 
Yorkan, kaip “bagažį.” 
Dėžė buvo užadresuota 
merginos mylimajam Rol
fui Berndtui, jaunam žydui 
pabėgėliui, kuris buvo pri
imtas Amerikon 1946 m’. 
Jiedu buvo Vokietijoje Su
sitikę ir įsimylėję.

Amerikos kareivis Rober
tas Siędentopf padėjo mer
ginai paruošt dėžę, atvežė 
ją į lėktuvų.stotį ir telegra
favo Rolfui Berndtui, kad 
atsiųstų $130, kuriuos rei
kėjo sumokėti už “bagdžo” 
persiuntiiųą oru Amerikon. 
Telegrama buvo klaidingai

Indija Raginama 
Nepastot Ukrainai 
Kelio J. Tautose

Lake Success, N. Y.—-Ke
li Lotyniškosios Amerikos 
delegatai ragino Indijos at
stovus nesivaržyt prieš Ta
rybų Ukrainą į Jungt. Tau
tų Saugumo Tarybą. Jie 
nurodo steigiamojo Jungt. 
Tautų s u v a ž i a'v i m o 
nutarimą San Franciscoj, 
kad iš rytinės Europos vi
suomet turi būti renkamas 
Saugumo Tarybos ‘ narys. 
Paskutiniame balsavime 32 
Jungt. Tautų seimo delega
tai rėmė Ukrainą į Saugu
mo Tarybos narius, o 24 
balsavo už Indiją; taigi hei 
viena nei kita negavo rei-

Eisleris esąs komunistas, 
bet norėdamas šion šalin 
atvykti, prisiekęs, kad ne 
komunistas. Už tai ’ jis ir 
baudžiamas.

Kuomet Ne - Amerikinis 
Komitetas jį kvotė, Eisleris 
sakė, jog jis buvo davęs ap
likaciją į Vokietijos Komu
nistų Partiją, bet nebuvo 
formaliai į ją įstojęs, neda
lyvavo partijiniame veikime 
ir nebuvo partijos nariu; 
todėl jis turėję teisę taip 

Tautų organizacijoj. Kai 
kurie tėmytojai teigia, jog 
amerikonų - anglų blokas, 
girdi, tyčia daro taip, kad 
Sovietai būtų priversti ap
leist Jungtines Tautas. Už 
tai jie paskui kaltintų So
vietų Sąjungą.)

Senatorius George lėmė, 
kad “po Sovietų pasitrauki
mo” kiti kraštai juo glau
džiau susitelktų “Jungtinė
se Tautose”, esą, “ginti va
karinę demokratiją” nuo 
sovietizmp.

Sen. George pripažino, 
kad Rusija nenori karo, bet 
girdi, “jinai gali peržengti 
ribas taip, kad amerikonai 
nejučiomis atsidurtų kare.” 

užadresuota. Pinigai neatė
jo. Uždaryta mergina dėžė
je pradėjo trokšti ir pakėlė 
dėžės viršų, kad galėtų pa
kvėpuoti. Tatai pastebėjo 
amerikonas lėktuvų linijos 
viršininkas William War
ing ir išprašė ją iš dėžės.. 
Viršus buvo tik iš vidaus 
kabliais uždarytas.,

Jeigu būtų buvę greit 
užmokėta už “bagažo” per
siuntimą. tai dėžė su mergi
na- būtų buvus įdėta į neap
šildomą lėktuvo skyrių, ir 
mergina būtų sušalus be- 
skrendant per Atlanto Van- 
Henvną, kaip sakė -Waring. 
Dėžėn jinai buvo pasiėmus 
duonos ir vandens. Mergi
nai “patarnafvęs” jankis ne
bus baudžiamas.

DANIJA UŽDRAUDĖ 
AMERIKINIUS JUDŽIUS

Kopenhagen, Danija, -r- 
Danų valdžia uždraudė a- 
merikinius judamuosius pa
veikslus Danijoje. Valdžia 
buvo nutarus aprėžti tų ju- 
džių kompanijų , pelnus. 
Kompanijos nesutiko. Todėl 
ir užginti judamieji jų pa
veikslai Danijoje.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Knowland 
siūlo tik tiek Amerikon įsi
leisti Sovietų piliečių, kiek 
Sovietai Įsileidžia ameriko
nų.

kalingų dviejų trečdalių.
Viėnas Indijos delegaci

jos narys apgailestavo, kad 
indėnai paklausė anglų ir 
išstatė savo kandidatūrą 
prieš Ukrainą.

prisiekti.
Eisleris turi pirmąsias 

Amerikos pilietybės popie- 
ras. Jis rašė muzikos •kom
pozicijas judamiesiems pa
veikslams Hollvwoode; be 
to, sukūrė atskirų aukštos 
rūšies muzikos gabalų. '

Eiislerio brolis, Gerhard 
Eisler įkalintas už tai, kad 
jis “paniekinęs kongresą”, 
neduodamas atsakymų į 
Ne - Amerikinio Komiteto 
klausimus. »

Bulgarifa Kaltina- 
Amerika už Karinius
Planus Graikifoįe i
Bukaru Atstovas Sako, Jog Amerika Šmeižia Graikijos 

Kaimynus, Kad Pateisint Savo Įsiveržimą Graikijon
Lake Success, N. Y. — 

Bulgarijos atstovas dr. Nis- 
sim Mevorah sakė politi
niam Jungt. Tautų komite
tui, jog Amerika tyčia 
skleidžia išmislus, būk Bul
garija, Jugoslavija ir Alba
nija'“gręsia Graikijai.” To
kiais šmeižtais Amerika, a- 
not Mevorah, “bando patei
sint savo įsikišimą į vidu
jinius Graikijos reikalus ir 
įsteigt sau karinės bazes 
Graikijoje, kad galėtų vy
rauti visuose Artimuosiuo
se Rytuose.”

Albanijos atstovas Theo
doras Heba tvirtino, kad ne 
Albanija grąsina Graikijai, 
bet Graikijos monarchistų 
valdžia daro karinius išsi-

Federalis Teismas Teis 
Kalėjimo Pareigūnus, 
Kurie Nužudė 8 Negrus

Brunswick, Georgia. — 
Federalis apskrities pri
saikdintųjų teismas įkaiti
no kalėjimo viršininką H. 
G. Worthy ir keturis sar
gus, kurie liepos 11 d. su
šaudė aštuonis negrus An- 
guilja kalėjimo stovykloje. 
Valstijos teismas buvo iš-' 
teisines tuos žmogžudžius, 
jis sutiko su kalėjimo parei
gūnų pasakojimais, būk tie 
negrai mėginę pabėgti.

Federalis teismas gi kal
tina viršininką ir sargus, 
kad jįe be priežasties žudė 
nearus kalinius. Glynn ap
skrities komisionierius Sam 
A. Levine nurodė, kad gir
ti sargai sušaudė 8 negrus 
todėl, jog negrai atsisakė 
basi dirbti klampynėje, pil
noje nuodingų gyvačių.

ANGLIT-S0V1ETU DERYBOS 
DĖL PREKYBOS

London. — Pasinaujino 
derybos dėl prekybos sutar
ties tarp Anglijos ir Sovie
tų. Anglai galėtų gauti iš 
Sovietų didelius kiekius 
kviečių, medžių ir kitų ža
liavų, jeigu užtikrintų, kad 
pristatys Sovietams tam 
tikrą kiekį mašinų ir kitų 
pramonės įrankių.

London. — „ Episkopatų 
Yorko arkivyskupas smer
kė prieš-sovietinę popie
žiaus politiką.

Komitetas įtarė Gerhar
dą, girdi, kaip “Kominterno 
atsiustą komandierių” a- 
merikiniams komunistams. 
Gerhardas Eisleris ne kdr- 
ta prašėsi leist jam Vokie
tijon grįžti, bet jis įkalin
tas, o jo brolis Hanns ski
riamas verstinam deporta
vimui Vokietijon.

Menama, kadChicago. — 7 
kviečiai pabangs iki $3.50 
bušeliui.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dalh 

in the Eastern State* 
427 Lorimer Street 
Brooklyn 6. N. V.

.Telephone’ Stagg 2-387h

šokimus prieš Albaniją. Už 
visus kivirčus Balkanuose 
Heba kaltino tiktai reakci
nę Graikijos valdžią.

Bulgarų ir albanų atsto
vai ragino atmest Amerikos 
siūlomą rezoliuciją Jungtin. 
Tautų seimui. Ta rezoliuci
ja kaltina Bulgariją, Jugo
slaviją ir Albaniją ”už pa
ramą graikų partizanam” 
kovoj prieš Graikijos val
džią. Todėl. Amerika siūlo 
isteigt nuolatinę Jungtin. 
Tautų seimo komisiją sie
noms tėmyti tarp Jugosla
vijos, Albanijos ir Bulgari
jos, iš vieųo pusės, ir Grai
kijos, iš antros.
„ Amerikos Manevras

Bulgarijos atstovas dr; 
Mevorah pareiškė, jog per
šamoji tėmijimų komisija 
yra manevras, ' kuriuom 
Amerika nori sudaryt įspū
dį, būk gręsiąs karas; gir
di, “tai manevras, kuriuom 
Amerika stengiasi pateisint 
savo pasimojimą paverst 
Graikiją į karinę Jungtinių 
Valstijų stovyklą.”

“Mes * negręsiame nei 
Graikijai nei taikai, — pa
brėžė dr. Mevorah. — Bet 
galinga valstybė (Amerika) 
daro mus auka baisaus 
iuodrankiško pasimojimo...' 
ir tam reikalauja Jungtinių 
Tautų palaiminimo. O kas 
liečia neva ginamą Graiki
jos nepriklausomybę, t a i 
Amerika jau valdo tą ša- > 
i: ”

Demokratai Kaltina 
Republikonus už 
Brangenybę

Washington.»— Demok
ratų vadai susirūpinę, kad 
žmones kaltins • Trumano 
valdžią- už maisto brange
nybę. Repuhlikonų vadas 
senatorių^ Taftas dabarti
nėse savo prakalbose jau 
verčia bėda ant demokratų 
valdžios už tokį kainų pa-, 
kilimą. Demokratai todėl 
nustatė savo “kanuoles” 
prieš republikonišką kon
gresą,, kaip brangenybės
kaltininką; ir ketvirtadienį 
per radiją už tai smerkė 
republikonus Chester Bow
les, buvęs Kainu Adminis
tratorius; A. F. Whitney, 
Traukinių Tarnautojų Bro
lijos pirmininkas, ir O’
Dwyer, New Yorko miesto 
majoras. Chester Bowles 
nurodė, jog republikonų se
natorių ir k o ngresmanų 
dauguma panaikino kainų 
kontrolę. 

I

Hamburg. — Deportuo
tiems atgal žydams į kon
centracijos stovyklas Vo
kietijoj anglai skiria tik 
pusę tiek maisto, kaip ki
tiems išvietintiemš.

• i

i

ORAS.—Būsią nešalta.
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Dėl Duonos Mūsų Kasdieninės
Prezidentas Trumarias atsišaukia į visą tautą ra

gindamas ją mažiau valgyti duonos ir mėsos, mažiau 
eikvoti maistą, kad Amerika, tuo būdu, galėtų daugiau 
maisto pasiųsti “Vakarų Europai” ir ją apsaugoti nuo 
komuninio pavojaus.

To neužtenka. Prezidentas sekmadienį žada atsi
šaukti į Amerikos žmones per radiją — atsišaukti tuo 
pačiu reikalu.

Žadama užsukti per visą kraštą propagandos mašina 
tam, kad Amerikos žmones susiveržtų diržus, kad jie 

•mažiau valgytų, kad jie daugiau taupytų ir kad visas 
maisto perviršis būtų galima pasiųsti Europai komuniz
mui kovoti. % ’ ž

Netenka nei sakyti, jog nuo dabar bus dedama pa
stangų visais būdais ii* priemonėmis susiaurinti naudo-, 
j amą Amerikos žmonių įkaistą.

Yra kalbama ir rimtai kalbama, jog neužilgo gali 
visas reikalas prieiti prig to, kad maistas bus racijonuo- 
tas, kad mes pasijusime esą lyg ir karo padėtyje.

Jei visa tai būtų daroma išimtinai žmoniškumo su
metimais, jei visa tai būtų daroma tam, kad reikalinga 
badaujančius pavalgydinti, niekas nieko nesakytų prieš.

Bet kuomet tatai daroma tam tikrais sumetimais, — 
sumetimais, kad išgelbėti Vakarų Europoje kapitalistinę 
sistemą, kad išgelbėti kapitalistų klasės viešpatavimą, tai 
išeina nei vienas nei du.

Atsiminkime: maistą mes teiksime tik toms šalims, 
kuriose plėšikiškai siautėja kapitalistinė klasė, kuriose 
turtingieji yra pilnai priėdę ir eikvoja milijonus dolerių 
visokioms prašmatnybėms, o darbo'žmonės, biednuome- 
nė, yra nustumta į žemiausį gyvenimo lygio laipsnį.

Mes neteiksime maisto toms šalims, kuriose kapita
listų klasės viešpatavimas yra aprėžtas. O, ne! Tos šalys 
— Čechoslovakija, Jugoslavija, Lenkija ir kt., — mat, 
padarė didelius žingsnius linkui socializmo. Todėl jos 
“nekošer.” Jos gali ir badauti. Ten komunizmas jau dau
giau nebegręs, kiek jis gręsia arba grėsė. Reikia gelbėti 
Franciją, Italiją, Belgiją, Hollandiją — ypačiai Hollan- 
diją, kurios viešpačiai leidžia milijonus dolerių karui 
prieš Indoneziją! h;

Dabar dėl paties maisto- taupymo.
Argi Amerikoje daug maisto išeikvojama — nume

tama į šalį be reikalo?
Galimas daiktas, kad jo yra išeikvojama daug, bet 

tai atlieka ne darbininkai, ne darbo žmonės.
Jei maistą eikvoja — eikvoja jį kapitalistai, turčiai. 

Bet jie eikvojo ir eikvos; sukontroliuoti juos nebuvo ga
lima karo metu, nebus ir šiuo metu, net jei būtų įvesta 
ir racijonavimas. «

Atsiminkime karo laikus. Darbininkai taupė maistą,
• — negalėjo jie jo netaupyti, kadangi jis buvo racijonuo- 

tas-. Milijonai Amerikos darbo žmonių buvo ščyrąj pasi
aukoję karo reikalams. Jie viską darė — vengė pirktis iš 
juodosios rinkos, skūpinosi prie stalo, — kad tik dau- 
gaiu maisto liktų frontui, karinėms pastangoms.

Bet ką darė išnaudotojų klasė?
Kongresmano May ir brolių (kapitalistų) Garssonų 

byloje paaiškėjo, kiek daug buvo ruošta visokių prašmat
nių balių, visokių pobūvių, kuriems išleista (jaugybė pi
nigų!

Senatoriniuose Howard Hughes’o tyrinėjimuose 
- taipgi paaiškėjo, kas darėsi karo metu, kuomet liaudis 

taupė, kuomet darbo žmonės aukojosi!
Tas pats bus ir dabar. “Taupymas” maisto įeis tik į 

darbininko butą, bet kapitalistų klasė, visokį parazitai, 
kiap eikvojo karo| įlietu, taip eikvos ir dabar, jeigu net 
ir bus įvestos kokios nors kontrolės maisto paskaidyme.

Piliečių Maisto Komiteto (Citizens t^ood Committee) 
pirmininkas, Charles Luckman, kurį prezidentas Tru- 
manaš pastatė toms pareigoms eiti, aną dieną turėjo pa
sikalbėjimą su spaudos korespondentais.

I Tarp kitko, Mr. Luckman daleido, jog neužilgo bus 
įsakyta duonos kepykloms sumažinti duonos kepalus.

Korespondentai klausė Mr. Luckmano, ar jis mano, 
_kai bus sumažinti duonos kepalai, duonos kainos atpigs? 

, Praleido tąjį klausimą p. Luckmanas tylėjimu. Vė
liau jis pasakė: vyriausybė deda pastangų neleisti duo
nai kainas pakelti.

Bet jei duonos kepalai bus sumažinti, o kainos pa
siliks tos pačios, tai, vadinasi, duonai kainos savaime pa
kils.

Duonos kepalų sumažinimu nebus sulaikytas duonos 
“išeikvojimas”, nebus pasiekta nieko teigiamo, — tik 
netiesiogiai bus pakeltos duonos kainos!

• . Tuo pačiu sykiu pragyvenamųjų produktų kainos
kyla. Kyla jos beveik kasdien.

• Tolydžio darbininkų gyvenimas sunkėja.
Laukiama nauja darbininkų streikų banga.
Kad išeiti iš tos nelemtos padėties, žymieji Ameri

kos visuomenininkai ir darbo unijų vadai reikalauja grą
žinti kainų kontrolę. f

Taip, tik sugrąžinus kainų kontrolę ir ją griežtai 
palaikius gal bus galima šiek tiek pragyvenimo sunkėji-

PABĖGĖLIS APIE 
PABĖGĖLIŲ LIKIMĄ

B r o o klyno “Vienybėje” 
yra įdėtas pabėgėlio Dr. B. 
Jonaičio (esančio Vokieti
joje) straipsnis apie pabė
gėlių buitį ir 'jų likimą. 
Straipsnis gan įdomus ir dėl 
to mes čia paduosime skai
tytojui syarbesnes jo min
tis. , i
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Dr. Jonaitis mano, kad 
“kuo greičiausia reikia vi
sus pabėgėlius išgabenti iš 
Europos kontinento į sau
gesnę vietą.”

Kodėl? Kam?
Tam, anot jo paties, kad 

pabėgėliai diena iš dienos 
jaučia, “kaip žemė po jų ko
jomis kaskart karštesnė da
rosi.” Matot, žemė ne tik 
šiltėja, bet net karštėja ir 
tai pabėgėliai jaučia ir jaus
dami tai reikalauja juos 
kur nors gabenti ! Va, kalne 
dalykas:

Pabėgėliu gyvenimas Vokie
tijoje ne/tik kaskart darosi 
vis smagesnis, bet jeigu jie čia 
pasitiks dar-bent du'metu, tai 
nėabe joj amai bus visiškai su
naikinti. Vokiečiai kaskart 
daugiau įgyja teisių, o tuo pa
čiu mažėja pabėgėlių egzisten
cijos galimumai. Sąjungininkų 
karinė valdžia praktiškai daž
nai tik apsunkina pabėgėlių 
būklę. Visur jaučiama ‘‘rau
donosios rankos” įtaka. Kaž 
kodėl viskas, kas tik daroma, 
paprastai išeina pabėgėlių ne
naudai. Anglijos parlamente 
buvo pasakyta daug gražių žo
džių pabaltiečių pabėgėlių rei
kalu, pasigirta, kad anglai iš
laiko Pabaltijo Universitetą 
Hamburge. Iš tikro šį univer
sitetą kas 3-4 mėn. vis bando 
uždaryti arba degreduoti, nuo
lat keičia pavadinimą ir iška
bas (buvo Baltic University, 
paskum Hamburg DP Univer
sity, dabar liko tik DP Study 
Centre), įvedą bado režimą, 
kaip belaisviams nori suvar-

Čiams ponams nerūpi pabė
gėliams padėti — jiems rū
pi juos išnaudoti! Išnaudo
ti kiekvieną, kuris yra tvir
tesnis fiziniai, o seniai, vai
kai — tegu juos dievai! Vi
suomet anglų imperialistų 
buvo panaši politika, jos 
laikosi jie ir dabar.

žinoma, net jeigu Strat
tono bilius ir būtų USA 
kongreso priimtas, tai toli 
gražu ne visi pabėgėliai, pa
gal jį galėtų Amerikon su
važiuoti.

Amerikos lietuviškoji 
kryžiokų spauda visą viltį 
deda ant busimojo karo ir 
atominės bombos. Ji skel
bia, ji rašo, būk trečiasis 
pasaulinis karas “išgelbės 
Lietuvą” ir visus pabėgė
lius. Tačiau ne ^taip mano 
patys pabėgėliai, esą Vokie
tijoje. Širdyje jie norėtų, 
kad trečiasis karas prasi
dėtų, kad būtų paleistas 
atomų bombų lietus ant vi- 
so| Tarybų Sąjungos, bet jų 
protas, jų blaivesnė galvo
sena ką kitą sako. Paklau
sykite Dr. Jonaičio įspėji
mo:

Visi jaučia, kad vėliausiai 
už poros metų pasaulyje įvyks 
naujas sprogimas, — Ameri
kos spauda apie tai daugiau 
rašo, negu čia, Europoje, 
Mažai kas ,t|Uo teabejoja ir pa
bėgėliai dėl to nepaprastai 
jaudinasi. Jeigu net ši baimė 

,,būtų nepamatuota, tai jau psi
chologiškai nuolatine baime 
gyventi šalia ugniakalnio nai
kins sveikatą ir jėgas. Juk vi
si taip mano, kad konflikto 
atveju per dvj .savaites visa
me dar laisvame kontinente 
į s i v-i e š p a t autų raudonoji 
žvaigždė, kurie visiems pabė
gėliams reikštų negirdėtai 
žiaurią mirtį. Tad kasgį lieka 
daryti ? . Argi anglosaksams 
milijono nelaimingų žmonių 
gyvybė nieko nereiškia?

žyti judėjimo laisvę ir viskas 
taip daroma, kad normalus 
darbas 'būtų neįmanomas, o 
žmonės ir fiziniai, ir dvasiniai 
galutinai susmuktų.
Vadinasi, britų zonoj pa

bėgėliams gyvenimas nėra 
jau labai palaimintas. Kaip 
gi su išvažiavimu kitur? 
Dr. Jonaitis rašo:

Anglai Iš savo zonos dalį 
pabėgėlių veža į Angliją. Jie 
daro didelę atranką, šeimų vi
sai neveža. Reikalingi jiems 
tik jadni ir sveiki vyrai. Tai 
vėl užsimano ir jaunų moterų, 
tarsi, būtų, kokie moderniški 
įbaltųjų vergių pirkliai. O kur 
dingti gausioms šeimoms, vai
kams, vyresniems per 50 me
tų, nusilpusiems ir paliegu- 
siems,.kurių skaičių labai sun
kios gyvenimo sąlygos kasdien 
didina?1 Be to, net ir atriektų
jų vežimas eina taip nesklan
džiai, ąad jis galės užtrukti 
bent porą metų. Be to, Angli
joj uždarbiai yra kuklūs, pra
gyvenimas ir ypač butai 
brangu, tad , šeimynoms, 
turinčioms bent du ma
žamečiu vaiku, bus la
bai s u h k u i išsiversti? Iš 
prancūzų zonos praktiškai
emigracijos nėra. Amerikie
čiai šiuo reikalu irgi nieko ne
daro. Garsusis Strattono bi- 
lius atidėtas kitiems metams. 
Net ir jam įsigaliojus, reikė
tų dar 4 metų, kol pusė visų 
pabėgėlių ir tik iš amerikie
čių zonos galėtų emigruoti į 
USA. O kaip apmokėtą kelio
nės išlaidas? Kiek lietuvių ga
lėtų 'į šį skaičių patekti — 
la'baį neaišku, iš patyrimo ži- 
ndmev kas labiausiai • sugeba 
visokiomis kvotomis pasinau
doti.

Mes jau pirmiau esame 
rašę, kad^ Anglijos viešpa-

Matot, kas butų, jei ka
ras prasidėtų!

Žinoma, Dr. Jonaitis kvai
lai sako, būk, jei Raudonoji 
Armija užimtų Vakarų Vo
kietiją, tai “visiems pabėgė- 
lįaips • reikštų negirdėtai 
žiaurią mirtį”. Kodėl jie 
turėtų mirti? Argi jau jie 
visi yra kriminalistai?. Pa
galiau, Tarybų Sąjungoje 
mirties bausmė-panaikinta! 
Taigi šis Dr. Jonaičio ple
palas pasakytas tik tam, 
kad juo labiau pagązdinti 
kitus pabėgėlius. Niekas ne
kaltų, nekriminalistų nie
kad nežudė ir nežudytų. Ta
čiau, kad pabėgėliai pakliū
tų Tarybų Sąjungos žinion, 
jei karas prasidėtų, to nie
kas negali užginčvti.

Vadinasi, pabėgėliai bijo
si karo, neš jei karas greit 
prasidėtų, tuomet jie visi 
(gyveną-Vokietijoje) auto
matiškai sugrįžtų Lietu
von.
, Na, bet eisime toliau. Kas 

gi tokioje aplinkoje pabėgė
liams tenka daryti? Kur 
dėtis ? Ką jie patys siūlo ?

Štai, ką siūlo Dr. Jonai
tis: „ ,

,Reikėtų surasti pabėgėliams 
kokį nors laikinų, rezervatų už 
Europos kontinento ribų, sa- 
votišką mjlžinišką pereinamą
ją stovyklą keliems šimtams 
tūkstančių žmonių. Geriausiai 
tam reikalui tiktų kokią nors 
sala, pastačius joje, ištisus 
švediško tipo lengvų namelių 
miestelius, žinoma, vidutinio 
klimato zonoje. Tep pat' gali
ma būtų įsteigti ir namų pra
monės dirbtuvėlių, nes pabėgė
liai mielai imasi ’bet kokio' dar
bo, jei tik jis turi prasmės, 

mo plėtimąsi sulaikyti.
Bet ar eina prie to dabartinė mūsų krašto vyriausy-

bė?
Neatrodo!

t. y. galima šį tą. uždirbti ir 
nusipirkti būtiniausfų reikme
nų. Anglai tokį rezervatą pa
bėgėliams žydams jau įsteigė 
Cypro saloje, kol išsispręs Pa
lestinos klausimas. ,Kodėl ne
galima būtų įsteigti tokį re
zervatą ir pabaltiečiams?. Ma
žai apgyventų salų pasaulyje 
dar daug yra.
Kaip matome, Dr. Jonai

tis prašosi salos; apgyven
dinkite pabėgėlius kokioje 
nors tolimoje saloje, duoki
te jiems ten maisto, frinigų, 
papirosų, Kad jie galė.tų 
laisvai ir be baimės (nuo 
bolševikų ir atominės bom
bos) sau gyventi!

Tiesa, salų yra nemažai, 
— neapgyventų salų. Jų 
ypačiai yra daug Pietų Pa- 
cifike, kur norš netoli Aus
tralijos, — apytuščių salų. 
Ten galima būtų pabėgėlius 
apgyvendinti. Bet kas gi 
jiems duos pinigų? Kas 
juos ten išlaikys? Ameri
kai šiandien galva . sukasi, 
iš kur gauti daugiau pini
gų komunizmui sulaikyti 
Vakarų Europoje. Kas 
A m e r i kos monopolistams 
pabėgėliai! Amerikos mo
nopolistams svarbu, kad 
Francijoje, Italijoje ir ki
tuose kraštuose neįsigalėtų 
komunizmas. Tam šiandien, 
ponai pabėgėliai, mes dirba
me ir tuo mes 4 rūpinamės. 
Mes žadame net maisto kor
teles sau grąžinti, kad liku
siuoju maistu komunizmą 
kovoti Europoje! Taigi jūs, 
ponai ' pabėgėliai, pinigų 
perdaug iš Amerikos nesiti
kėkite gauti.

Vienintelė p a b ė geliams 
išeitis, mūsų nuomone, yra 
ši: gerai pagalvoti ir grįžti 
savo gimtinėn, grįžti Tary
bų Lietuvon, grįžti pa$ sa- 
vubsiuš. TėY yra darbo, ten 
yra duonos, ;tęn žemė po

tuvos liaudis išsilaisvino iš 
po žiaurios smetoninės dik-
tatūros ir ištikimieji jos 
sūnūs atsistojo prie tautos 
vairo. Pilniausia didžiuma 
Lietuvos liaudies balsų iš
rinktoji vyriausybė, auten
tiški Lietuvos darbo klases 
atstovai, liepos 21 dieną 
1940 metais pareiškė Lietu
vos norą- tapti didžiosios 
Tarybinių Socialistinių Re
spublikų Sąjungos nariu ir 
jų balsu visa Lietuvos liau
dis ’ išreiškę pageidavimą, 
kad Lietuvos gyvenimas 
būtų vedamas^kaidriosios 
'tarybinės socialistinės san
tvarkos pagrindais. Lietu
vos Liaudies Seimo nuo
sprendžiu tapo įteiktas pra
šymas Tarybų Sąjungos 
Vyriausybei, kuris buvo iš
klausytas ir Lietuva priim
ta į didžiąją tarybinių so
cialistinių tautų šeimą.

Įkūrimas tarybines san
tvarkos Lietuvoje sudarė 
naujas didingas mūsų tau
tai sąlygas, įvedė ją į kelią, 
vedantį į didžiausį gerbūvį 
darbo liaudžiai, vedantį į 
skaistų ir didingą mūs tau
tos ekonominį ir kultūrinį 
suklestėjimą.

21 d. liepos, tas didis Lie
tuvos liaudies nuosprendis 
įvedant mūsų tautą į socia
listinį gyvenimą padarė 
milžinišką pasikeitimą ne 
vien tik Lietuvos darbo 
žmonėms, o*ir tai ,visai lie
tuvių tautos daliai, kuri gy
vena išeivijoję. Ir išeiviams 
nušvito akys, kuomet juos 
pasiekė žinia, jog Lietuvoje 
panaikinta buržuazinė san
tvarka, kas reiškė, jog ga
lutinai panaikinta pries-

kojomis nedega!
Lietuva — gražiausia lie

tuviui sala pasaulyje.
Grįžkite jon!

TURĖKIME MINTYJE!
Sukelti Laisvei Per 3 Mėnesius:

$20,000 Už Prenumeratas
$10,000 Parengimais ir Aukomis
$1,500 Laisvės Bendrovės Šerais.

------- ------- 1 e —

Šis yra rimtas ir svarbus darbas. Kiekvienas apšvie- 
tą branginantis žmogus turi prisidėti prie šio darbo.

Kurie negalite gauti naujų skaitytojų, turėtumėte 
patys paaukoti po stambesnę sumą sukėlimui dienraš
čiui budžeto 1948 metams. z
k Kiekvienas dienraštį Laisvę branginantis žmogus 
privalo būti Laisvės bendrovės dalininku. Už $10 jūs 
galite patapti dienraščio Laisvės savininkais ir leidėjais.

PIRMI ŠIŲ METŲ LAISVĖS VAJAUS REZULTATAI
Punktai

J. Balsys, BąlŲmole .’.........    56
F. Balsys, Nevy London....... ................................. 56
A. Balčiūnus, Brooklyn........... '................  28

Žymusis Amerikos , revoliucijos tėvas Benjamin 
Franklin yra pasakęs: “ankstyvas paukštis pirmas pa
gauna slieką.” Šis posakis tinka dienraščio Laisvės kon- 
testantams. Kurie anksčiau įstos į vajų, aukščiau pako
pės punktais, greičiau laimės dovaną. Stokite į kontestą 
tuojau! Darbuokitės pasiryžusiai, kad gauti vieną iš se
kamų dovanų:

1-ma $75; 2-ra $50; 3-čia $35; 4-ta $30; 5-ta $25; 
6-ta $20; 7-ta $15; 8-ta $12; 9-ta $10 ir 10-ta $5.

Kurie negalite darbuotis konteąte, pasirūpinkite 
gauti nors po vieną naują skaitytoją savp dienraščiui.

Parengimais, aukomis įr serais biudžeto užtikrini
mui gavome sekamai: ' -

Bnooklynas .................................. ..........  $12.00• • •’ ■- • \
' Aukų vajaus pradžioj gavome sekamai: Po $5: An
thony Valda, New York Cįty, Alice Tamm, Brooklyn, 
N. Y. ' ’ ’ y 1

J. Shukaitis, Brooklyn, N. Y., $2. . . _
Vajus jau prasidėjo, laukiame daugiau rezultatų nuo 

kitų kolonijų. Kaip tik turėsime daugiau inedžiagos, tai 
tuoj paskelbsime. <■' LAISVĖS ADM-CIJA.

žmogumi; 
kartu reiškė ir tą, kad jad 
dingo tos priežastys, dėl 
kurių lietuviai vyko į už
sienį apleisdami savo gim
tąjį kraštą, savo tėvus, bro
lius ir mylimuosius.

Atsimename tas džiugias 
dienas septyni metai atgal, 
kuomet sužinoję, jog žlugo 
Smetonos viešpatavimas, 
Argentinos lietuviai džiau
gėsi savo brolių pasiliuosa- 
vimu ir ruošėsi grįžti pas 
juos į išlaisvintąją gimtinę. 
Argentinoje kaip ir visur i 
kur tik gyvena lietuviai, 
pąliuosavimas Lietuv. liau
dies nuo tiek daug metų ją 
vizginusios b u r ž u azinės 
priespaudos suteikė neapsa
komą džiaugsmą.

Jau pirmaisiais tarybinio 
gyvenimo metais Lietuvoje 
buvo dįfbama visu smarku
mu, kad panaikinus buržua
zinės santvarkos pėdsakus, 
kad įšdildžius tas skaudžias 
vagūs, tas žaizdas, kuriomis 
Smetona ir jo pakalikai bu
vo giliai išraižę Lietuvos 
liaudies gyvenimą. Jau ta
da buvo pradėtas statyti 
tas naujas, erdvus ir pato
gus rūmas, teikiantis viltį ir. 
išeiviams rasti jame vietą 
sugrįžus į gimtinę. Deja, 
to rūmo statyba tapo su
trukdyta ir vėl Lietuva pa
nerta tamsioje priespaudos, 
ir te riejimo nakty... ir iš
eiviams neteko grįžti.

’ Žiaurus vokiškasis bandi
tas įsibrovė į mūsų.brolių 
žemę ir panėrė mūsų tautą 
žiauriausio teroro, žudynių 
ir naikinimo bangoj. Per iš
tisus tris metus Lietuva tu
rėjo pernešti žiauraus įsi
veržėlio skriaudas ir vergi
ją. Jeigu ji nebūtų mačiusi 
tų metų skaistąus tarybi
nio gyvenimo, jeigu nebūtų 
spėjusį nors dalinai pasi
ruošti karui už *savo šalies 
laisvę ir nebūtų suspėjusi 
išgelbėti geriausiųjų savo 
liaudies sūnų, duodant gali
mybę jiems pasitraukti į 
Tarybų Sąjungos gilumą,-— 
kame jie, kaip liūtai, Tary
binės Armijos eilėse kovėsi 
prieš įsiveržusį priešą, — 
gal Lietuvą būt ištikęs ki
toks likimas, nes jos liaudis 
nebūtų turėjusi tokio at
sparumo, tokio patriotiško 
įkvėpimo, tokio aukšto kar- 
žygiškumo ginant savo ša
lį. Mūsų broliai, tik ką iš- 4 
vydę . laisvę ir vėl ją iš jų 
atėmus, jau nepakentė gy
venti be jos, likusieji Lie
tuvos žemėje griebėsi hero
jiškos partizaninės kovos, 
kad sėjus mirtį priešo eilė
se, o garbingosios Raudo
nosios Armijos eilėse tūks
tančiai Lietuvos sūnų su ne
išpasakyta drąsa kovėsi, 
kad vėl išliuosavus savo 
gimtąją žemę, kad galutinai 
sumušus nuožmųjį 'priešą, 
paliuosuojant jo užgrobtas 
didžiosios Tėvynės — Tary
bų Sąjungos žemes.

Nuo amžių tvirta nepa
laužiamos dvasios mūsų* 
tauta viską atlaikė ir prie
šas liko nugalėtas. Dabar ji 
vėl yra laisva tarybinė so
cialistinė šalis ir didžiojoje 
tarybinių tautų šeimoje 
sėkmingai atsikuria, atsi
stato ir eina link gerbūvio, 
eina šviesiu socialistiniu ke
liu į darbo žmogui skirtą* 
laimingą 'ateitį. Mūsų gim
tojo krašto broliai vėl iš- 
naujo stato, septyni metai 
atgal pradėtąjį erdvų ir 
šviesų Tarybinės Lietuvos w 
rūmą.

Dabar vėl džiaugiasi visi 
tikrieji lietuviai, gyvenan
tieji svetur, džiaugiasi ir 
laukia kol gimtinė pašauks

(Tąsa 3-me pusi.)
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APIE KNYGĄ ‘‘DINNER AT THE WHITE HOUSE”
, Knygą “Dinner at the White House” 

y* parašė Louis Adamic, išleido Harper and 
Brothers New Yorke ir tuo pat kartu 
Londone.

Autorius buvo pakviestas į pietus, 
įvykusius karo laiku, pradžioje 1942 me
tu, Baltajame hįpme, proga atsilankymo 
tuo laiku Anglijos premjero W. Church- 
illo.

Autorius ten matėsi, kalbėjosi su W. 
Churchill’u ir atžymi, kad tas anglų to
rių vadas yra vienas iš kietų reakcionie
rių, palaikančiu bile kur pasaulyje re
akcija — senoviškumą, kovojantis prieš 
progresą, kietas anti-sovietinis tore. Jau 
tada Churchillas galvojo apie bendrą 
anglu - amerikiečių kapitalistų bloką 
prieš Tarybų Sąjungą, kada Sovietų Ar- 

4 mija buvo tik sumušusi Hitlerio gaujas 
nrie Maskvos, Rostovo, Leningrado, ka
da ji pirmutinė armija pasaulyje uždavė . 
smūgi mūsų priešui ir suteikė demokra
tijai vilčių nugalėti hitlerizmą ir jo sė
brus.

Churchillo buvo nusistatymas: “Ge
rai, kad Hitleris daug išlieja Raudono
sios Armijos kraujo, ir būtų gerai, kad 
jos kraujo ištekėtų ant ilgesnio laiko.” 
Autorius nurodo, kad jau pradžioje 1942 
metų Washingtone buvo nemažai žmo
nių, kurie pilnai pritarė Churchillo 
planams — lai mušasi Sovietai, — juo 
daugiau jie susilpnės, kare, tuo bus ge
riau Anglijai po karo išlaikyti koloni
jas ir Wall Strytui pasaulyje viešpatau
ti.

’ Jis sako, kad kaip Churchillas, taip 
• amerikiniai reakcininkai karo laiku tie

siog slėpė nuo liaudies hitlerizmo cha
rakteri, kad į karą jie žiūrėjo, kaipo į 
paprasta bolės žaislą, kad jie nutylėjo, 
jo<* tai. vra kova iš vienos pusės liaudies, 
demokratijos, laisvės, o iš kitos (Hitle
rio) bjauriausios Reakcijos, kuri, jeigu * 
laimėtu, tai pasaulyje šimtmečių kultūr- 
ros ir civilizacijos* laimėjimai būtų par
blokšti.

“Jau gale 1942 metų aš supratau,— 
rašo Louis Adamic 148 puslapyje,—kad, 
ieicni neivvks stebuklas, kurio sunku 
rinkti, tai Amerikos valdonai negalės 
riik^tis demokratinės politikos užsienio 
reikalais.”

Autorius rašo, jog paaiškėjo, kad mū
sų šalies politikieriai sėbraujasi su ad- 

- mrirohi Derlanu Afrikoje, Mussolinio 
4 "nnerohi Ba^o^lio Italijoje ir Chinijoje 

su reakcininkais, “kurie mažiau noro 
turi kariauti prieš Japonijos imperialis
tus. negu prieš demokratinę savo šalies 
lia'udi” Jau tada tūli reakcininkai 
Amerikoje rado prieglaudą. Preziden- 

, tas Rnoseveltas turėjo daug vargo, kada 
konferencijų nutarimus bendrai kovai 
nrinš Hitlerį. Mussolinį trukdė nę vien 
Anglims torės. bet ir tūli amerikiečiai.

Louis Adamic sako, kad tie jo nu
matymai pilnai pasitvirtino, nes Antram 

♦ Pasauliniam Karui pasibaigus pasirodė, 
kad anglo-amerikiečių blokas veikia, kad 
vietoje nusiginklavimo yra paskubus 
apsiginklavimas, kad veikia nieku , ne
pridengtas anti-sovietinis pasiruošimas 
ffl67 pusi.).

Toliau autorius nurodo, kad anglų- 
amerikiečių sąjunga veikia. Vienuolika 
mėnesių po prezidento F. D. Roosevelto 
mirties anglų tore Churchill, lydimas 
prezidento Trumano, nuvyko į. Fulton, 
Mo., kur viešai reikalavo karo prieš Ta- 
rvbu Sąjungą, idant pasaulį galėtų val
dyti “anglo-saksų rasė.” Jis rašo, kad 
metai po Roosevelto mirties prezidentas 

9 Trilmanas pasikvietė Roosevelto didžiau
si priešą — Hooverį — ir pavedė jam 
ištirti .Europos ir Azijos reikalus, kuo
met Hooveris atvirai jąu kalbėjo apie 
“neišvengiamą karą su Tarybų Sąjun
ga.” z ‘

Mr. L. Adamic rašo, kad Wall Stry- 
to turčiai, bijodami naujo ekonominio 

I krizio, kuris galėtų paliesti jų pelnus, 
> niekuo nesivaržydami siekia pasaulyj 

viešpatauti. Jis sako, zkad keli mėnesiai 
po karo užbaigimo, kuomet jau niekur 

nebeliko priešų ginkluotų jėgų, tai mūsų 
šalie§ armijos ir laivyno dalingai buvo 56 
svetimose valstybėse bei jų salose, tūli 
net'7,000 mylių nuo Anferikos (199 pus
lapis). Paskui iškilo “kieta politika” ir 
“atominės bombos politika.”

Mr. Louiš Adamic rašo, kad kaip An
glijoje, taip Amerikoje yra žmonių, ku
rie bando' įpasakoti, būk “karas su Ta
rybų Sąjunga yra neišvengiamas. Tai 
patsai pavojingiausias pasireiškimas.” 
(200-201 pp.) Nauji Jungtinių Valsti
jų vadovai “yra tik momento žmonės... 
kurie žiūri atgal, o ne pirmyn. Jie sie
kia kuo greičiausio karo prieš Tarybų 
Sąjungą. Jie paveldėjo iš praeities tą, 
kas yra blogiausia — nuožiūrą prieš mū
sų buvusią karo talkininkę” (202 p.).

Kas dėl Jungtinių Tautų organizaci
jos, Mr. Adamic numato, kad ši organi
zacija galėtų suvaidinti taikos palaiky
me rolę, jeigu “Jungtinės Valstijos nesi- 
siektų paversti, ją į savo įrankį, jeigu 
nesiektų vesti anglo-amerikiečių ke
liu.” . . . “Pasauliniame apsiginklavime 
Jungtinės Valstijos užima pirmą vietą” 
(208 p.). “Atominė bomba, štai kur 
jų raktas prie taikos ... gi tokia poli
tika užsienyje iššaukė neapykantą linkui 
Jungtinių Valstijų.” (203 p.)

Mr. L. Adamic rašo, kad tie, kurie 
šaukia už karą prieš* Tarybų Sąjungą, 
paveldėjo viską nuo tų, prieš kuriuos 
mes kariavome, ir “rasės pirmenybę” 
(Churchillo prakalba Fulton, Mo.), ir 
obalsius “gelbėjimą- pasaulio nuo komu
nizmo,” ir sąjungas su reakcija kitose 
šalyse; jie net nepriešingi atgaivinimui 
Vokietijoje hitlerizmo, bile jį galėtų pa
naudoti karui prieš Tarybų Sąjungą, o 
tai jų trumparegiška politika, kuri yra 
žalinga pačiai Amerikos liaudžiai. Jie 
politiniai nusistatę “anti-komunistai” ir 
,“anti-demokratai,” nes jungiasi su re
akcija kitose šalyse prieš liaudies de
mokratiją; jie yra “anti-rusai” ir todėl 
nėra> geri amerikiečiai. Jie linkę ap
ginti Goebbelso teorijas. Tūli iš jų jau 
atvirai apgailestauja, kad likosi nuga
lėta hitleriška Vokietija. (127 p.)

Karo laiku jų politika buvo: “Dėka- 
vokite Dievui už Raudonosios Armijos 
stiprumą, bet saugokitės komunizmo ... 
Tai negudri politika . . . Tai senoji bai-' 
mė, senasis žmonių bauginimas, kuris 
buvo iškeltas dar 1918 metais ir uoliai 
Goebbelso naudotas laike karo”'(175 p.).

Žinoma, būtų paika kalbėti, kad Ame
rikos masės nori kito karo, o ypatingai 
karo prieš galingąją Tarybų Sąjungą. 
To negalima sakyti ir apie visus nesutin
kančius su Tarybų politika. Amerikos 
liaudis nenori karo, ir nepaisant baisaus 
riksmo prieš Sovietus, prieš komunis
tus, ji nepasidavė ant karo meškerės. Ji 
nori taikos.

Mr. L. Adamic atžymi, kad Trumano 
politika netarnauja taikos reikalams, o 
būtent: siekia palaikyti atominės bombos 
pasigaminimą > slaptybėje ir nenori ga
tavas bombas panaikinti, daugiau gin
kluojasi ir didina armiją/ laivyną ir 
orlaivyną, siekia verstino kareiviavimo 
jaunimui taikos laiku; eilė Amerikos 
generolų ir admirolų sakė kalbas, kur 
atviraf šaukė prie karu prieš Tarybų 
šalį; spaudoje ir per radiją pravedama 
karinė anti-tarybinė propaganda; steigi
mas-karinių bazių Islandijoje,į Greenlan- 

• dijoje ir kitose salose, kurioš taikomos 
prieš Tarybų Sąjungą; pasiuntimas ka
rinių ekspedicijų į šiaurinius vandeny
nus; palaikymas amerikihių armijos da
lių Azijoje ir Europoje tokiose šalyse, 
kurios rubežiuojasi *sū Sovietų šalimi; 
1947 metų karinis budžetas devynis kar
tus didesnis, kaip bent kada pirmiau bu
vo Amerikos budžetas taikos laiku; pa
galiau pagalba Graikijai ir Turkijai po 
obalsiais kovai prieš7 “komunizmą” ir 
“sulaikyt Sovietus,” — vis tai blogi reiš
kiniai. Jeigu prie to pridėti pdlaikymą 
reakcinių jėgų prieš demokratiją tose da
lyse, kurios rubežiuojasi arba yra arti 

(Tąsa ant 4 puslapio) t

, Abas Alejev
■ \ ... 1918 m. čia sušaudytas darbininkas

/ ' Abas Alėjpv...
(Iš užrašo pamihkiihėji* iėritoj Kuihyševa.) 

Samaroj tarės jau baltieji nugalėję, 
Kai tu kovotoju ir nepalaužtu vyru 
Mirties angoj stovėjai čia, Abas Alejev, 
Sūnau laisvamylės dalies baskyrių
Alsavo vos tada respublika tarybų, 
Ugnim, badu, klasta ją smaugė priešų rankos, 
Juodi krankliai jau būrė jai gyvybės ribą,
žemėlapiuos kasdien raudonas plotas blankd.
Gal rodės tau, kad miršti vien tik už ^vajonę, 
Už bergždžią pastangą vaduoti liaudį, klasę, 
Kaip mirė jie kovoj, penktųjų metų žmonės: 
Tave užmirš, o priešai tyčiosis užkasę.
O ne! Ne klegesį, ne užtaisų žvangėjimą 
Girdėjai tu, bet Kuibyševą Valerijoną: 
“Kovoj sugęįausim patys mes tautų-kalėjimą, 
Nelaukim laisvės iš dangaus, iš caro, pono!”
Ne priešų—budelių, paikuolių, niekšų gaują, 
Ne blizgančiąją šautuvų vamzdžių rikiuotę 
Matei tu, bet pasaulį nuostabų ir naują: 
Už jį, už tolimą tau reiks pasiaukoti...
Už tolimą pasaulį žuvo Salavatas,
Už jį Spartakas, daug narsiųjų kraują liejo. 
Dabar, kada aušra pasaulio naujo matos, 
Skaudu, skaudu , taip mirti tau, Abas Alejev.
štai ^amžiaus ketvirtis darbe, kovoj prabėgo.
Vėl karo ugnyje respublika tarybų,
Ją užgulė, ją smaugia hitlerinės jėgos,
Jos griauna Stalingradą, siekia Valgos ribą.
Ir mirčiai į aids vėl žvelgia milijonai 
Tokių kovotojų kaip tu, Abas Alejev.
Ivanai ten, Vano, Machmudai, mūsų Jonai 
Į armijos vieningą kūną įsilieję.
Bet ne mirties balsai, o pergalės litaurai
Jiems skamba vien: jie girdi Staliną ir žino, 
Kad amžiai lenksis jiems ir vainikuos juos 

laurai,
Kd Stalingrade jau šturmuoja jie Berlyną.
Ne už svajonę nūn kareiviai tie kovoja:
Kąip liaudis—šeimininkas naujo šio pasaulio— 
Jie savo krašto laisvę gina nuo pavojų, 
Laimėjimuos didžiuos jie gina savo saulę.
Kaip vaikas motiną, kaip mes į mylimąją, 
Visi į žemę šventą šią įsimylėję, 
Jai teikt ištroškę pergalę netolimąją.
Toj meilėj gyvas tu šiandien, Abas Alejev.
Kaip laisvės apgynėjas gyvas būsi tu vis, 
Laikai užuomarša nepajėgs tavęs uždengti;
Kaip aš, nuo tolimojo Nėmuno lietuvis, 
Ateina ir ateis čia žmonės galvą lenkti.
Kada nušvis didi mums pergale kovoje,

, Vargų marias išplauksim priešą nugalėję, 
Mes tolimoj, laisvoj jau savo Lietuvoje 
Minėsim Volgą ir tą ve, Abas Alejev.
1942—1947. J. Palempnas.
Kuibiševas—Maskva—Vilnius.K

I noletai
I. :

Šypsos gėles skrybėlėtos 
Vašarihiam smagume, 
Gražios dienos joms žadėtos, 
Šypsos gėles skrybėlėtos. 
Meilės sapno sužavėtos, 
Trokšta meilės tikrume ... 
Šypsos gėlės skrybėlėtos 
Vasariniam smagume!

II.
Staugia vilkas, staugia senas, 
Dairos, ieško sau aukos.
Jąm jaunystės dienos menas, — 
Staugia vilkas, staugia senas. 
Dantys alkiu jam kalenąs, — 
Trūksta tik tvirtos jėgos. 
Staugia vilkas, staugia senas, 
Dairos, ieško sau aukos.

III. ( *
Šiandien smagios mergšės lūpos, 
Džiaugsmas plinta iš akių, 
Ji tvirta jau—nebeklūpos,— 
Šiandien smagios mergšės lūpos. 
Vakar baimė šičia supos, 
Trūko žodžių palankių.
šiandien smagios mergšės lūpos, 
Džiaugsmas plinta iš akių!

IV.
Naujas vėjas dvelkti ėmė 
Mūs tėvynėj Lietuvoj,s — 
Broliai dirbs pečius surėmę, 
Naujas vėjas dvelkti ėmė. 
Buvę ponai įsirėmę— 
Ten visai nebe madoj!
Naujas vėjas dvelkti ėmė 
Mūs tėvynėj Tietuvoj!

St. .Jasilionis.

MtiSU DŽIAUGSMAS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

juos, kad grįžus.ir padėjus 
savo šaliai iškilti į tarybi
nės santvarkos jai žadamą 
gerbūvį, ir džiaugdamiesi 
mini tą istorinę dieną —21- 
mąją liepos, — mini ją kai
po užbaigą mūsų tautai 
tamsios ir vargingos nak
ties, mini kaipo seniai lauk
tąją aušrą, grąžinusią jiems 
teisę grįžti į mylimąją tė
viškę, kad vėl pamačius ne
pamirštamus dabar jau lai
svus jos laukus, kad vėl įsi
jungus į savo tautos bend
rąjį gyvenimą.

Sveikiname mūsų gimti
nės liaudį — mūsų brolius 
ir seses jų išsilaisvinimo 
dienoje. Sveikiname ir kar
tu išreiškiame pilną mūsų 
solidarumą jų siekiams ir 
pastangoms kurti laimę 
mūsų tautai. Mes, nors gy
vendami toli nuo mūsų tė
vų žemės, būdami dėkingi 
ir lojalūs šiai naujajai mus 
priglaudusiai tėvynei Ar
gentinai, giĮumoje mūsų 
širdies jaučiame negęstamą 
meilę mūsų motinai Lietu
vai ir trokštame, kad ji vi
suomet būtų laisva ir ženg
tų nesulaikomai tarybiniu 
socialistiniu keliu į didžiau
si jos liaudžiai gerbūvį, į 
skaisČiausį jos ekonominį jr 
kultūrinį suklestėjimą.

(Arg. “Vienybė”)

LAISVOJI 
SAKYKLA

Penkmečio Pavasariui
ANTANAS' VENCLOVA 

Pasibaigė didžioji epopėja 
Kraujų, liepsnų, mašinų ir žmogaus. 
Valstietis vėl į dirvą grūdą sėja, 
Ir saulė lieja šviesą iš dangaus. .
Ir eina garsas per mūs plačia žemę . . . 
Atgyja šachtos, stotys, fabrikai.
Pavasaris šis atgimimą lemia, 
Žaliuoja vėl sukruvinti laukai.
Vėl miestai juda, vakar ištuštėję, 
Ir žvdi gėlės pas šventus kapus. 
Vėl kuria naują didžią epopėją 
Tarybinės tautos narsus žmogus.
Laivai mūs jūrų'mariu plotais plaukia, 
Lėktuvai raižo erdvę išdidžiai,
Ir kažkoks balsas mus kas rytas šaukia, 
Kada pragysta vos pirmi gaidžiai: t 
—Į darbą kelk. Štai, visas kraštas kyla. 
Nušvilps greit pirmutinis traukinys. 
Sirenos drasko šviesią ryto tylą— 
Imk rankon kaltą, plytą ar vinis.

'Griuvėsiai nori keltis ir gyventi,, > 
Šios gatvės mirusios ir vėl alsuos— 
Prasideda pavasarinė šventė 
Netylančiubse penkmečio garsuos.
Daugiau šviesos. Daugiau javų ir plieno. 
Te skaitmens virs kūnų, ir krauju. 
Mes einame prie savo tikslo vieno— 
Gyvent gyvenimu didžiu, nauju.
Be vargo,: liūdesio, laimingi, drąsūs—7 
Laisvų žmonių plačioji giminė. .
Ir skuba po visas šalis toliąsias 
Didžioji darbo, pergalių giesmė.
Mus veda tas,' kurs pergalę kiekvieną 
Laimėt išmokė darbu ir koVa.
Tešviečia mums per ilgą darbo dieną 
Jo nuostabios šviesos pilha galva.
Te jo ranka prityrus veda laivą, 
Galingą laivą mūs laisvų tautų 
Į ateitį didingą, šviesią, blaivą— 
, Prie tolimųjų ateities krantų.

Atsiminimai
Kai pavasario grožybė 
Žemę išpuošė dažais, 
Kėlėsi jausmų didybė 
Su sparnais savo mažais.
Saulei skęstant linkui miško
Aš Tave vėl sutikau, 
Man iš širdies laimė triško...
Gal ir aš tau patikau? .. .

Mano lūpos nepasakė 
To, kas dėjos jausmuose, 
Vien tik širdis plakė, plakė

/ Kai grimzdama skausmuose.

Tavo brangus malonumas 
Įsipynęs į jausmus
Taip, kaip mėnulio pilnumas 
Įstabiai žavėjo mus._ * . * *
Pilkumoje sodas skendo, 
Nudaužvtas slėpiniais, 
O šešėliai žaisti bandė 
Iškilusiais apyniais.

Mūsų širdys vienaip plakė: 
Eisim mes vienu keliu,1 
O jausmai sakyte, sakė 
Liaudies geismų takeliu.

Tu jau buvai nukentėjus
>. Už skleidimą apšvietos 

Jautei besiaubiančius vėjus 
Ant valios savo tvirtos.

Tai te lūnom palytėjau
Tavo veidą dvvinai, 
Taip prie širdies priartėjau, 
Kuomet apsikabinai.

Tik ta naktis* įspūdinga 
Pavasariu papuošta
Taip, kaip meilė mūs širdinga 
Visiems laikams paruošta.
Sudrebėjo nuo, smogimo 
Netikėto ir aštraus!...
Tik po ilgo apsvaigimo 
Žinau—rytas neišauš ...
Kalnais debesiai patvino 
Siaubė, slinko kai varnai, 
Mūsų laimę užtroškino 
Bejėgiai džiaugsmo sparnai. •
Mūsų viltis taip nusviro 
Į’ bedugnę, į skradžias, 
Visa ateitis pabiro 
Ištrenkė džiaugsmo vadžias.
Tamsumoje atsiskyrėm
Su didžiais širdies skausmais, 
Kitus takus pasiskyrėm 
Tik su tais pačiais jausmais.■* * *

.Mūsų geismai išsipildė: 
Liaudis dirba dėl savęs, 
Tik man-meilės neišdildė 
Vis pasigendu tavęs.
Dar ir šiandie aš klajoju 
Atminimų bangose, 
Ir gyventi nenustoju 
Jaunos meilės angose.

A. Dagilis.

Atsakymas pit John 
Vaivadai

“Laisvės” Nr. 225 rug
sėjo 27 d., 1947, tilpo trum
pa pastaba dr. A. L. Grai- 
čūnui, kad neteisingai ap
kaltina tas asmenybes pat- 
žftdystėie, kurios ' miršta 
nesulauke nei 50 metų am
žiaus. Jei pil. John Vaiva
da būtu atydžiai skaitęs 
laikraščius, ypač “Laisvės” 
163'numery (liepos 13 d., 
1945) gerb. dr. J. Baltru
šaitienės “Iš Baltimorės 
Lietuviu Praeities”, tai bū
tu pastebėjęs, kad dr. A. L. 
GraiČūnas savanoriai,- be 
m ėdžia rainio a 11 y g inimo 
darbuoiasi nuo 1893 m. O 
nuo 1912 metų sykiu su 
Amerikos Lietuvių Draugi
ja buvo įvesti visuose A- 
merikoje išeinančiuose laik
raščiuose pastovūs “žmo
nių Sveikatos Skyriai”. 
Apari tujų sveikatos sky
rių priedan yra išleista at
skiros knygos žmonių svei
katos pagerinimo reikalu: 
1. “Darbininkų Sveikata” 
(dr. J. Kaškiaučiaus); 2. 
“Parazitai” (dr. A.- Petri- 
kos). 3. Ir priedan dr. A. L. 
Graicūno: “Sveikata”, “Mu
sė ir Uodas”, “Blogi kūdi
kių papročiai”, “Užkrečia
mos, limpamos ligos ir ko
va su jomis”, ir nesuskaito
ma daugybė trumpų straip
snelių iš sveikatos srities— 
tik > reikė j o, atydžiai skaityti 
ir daiyti pastangas savy- 
švietoje. Tai būtų didžiuma 
ar dauguma tikrai išmįru- 
sių 50 ihetų nesulaukusiųjų 
asmenybių ir šiandien tebe
gyvenę ir talkininkavę kū
rybinės kultūros dirvoje.

Tai ne tik Chicagos lietu
viai būtų pažiba išsiblašku- 
siems lietuviams po visą 
pasaulį, bet visos Ameriko
je didesnės lietuvių koloni
jos būtų tapusios prieglau
da išvientintiems (D. P.).

Bark mane, bet bark tei
singai !

Dr. A. L. GraiČūnas.

3 puslapis—Laisve (Liberty, 
Lith. Daily), šeštadienis, 
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PASKUTINIS CARAS
• ' • I .

(Istorine Apysaka) ★ -i-
■■■■Parašė Justas Paleckis■■■■■■■■■■■■■■i^^^^^Ma

Pradedame spaušllinti Justo Paleckio 
kūrinį “Paskutinis Caras" pasitikėdami, 
kad jis skaitytojui bus įdomus ir, jį skai
tydamas, kiekvienas pasisems nemažai is
torinių žinių ir faktų.

Justas Paleckis, dabartinis Tarybų Lie
tuvos prezidentas, savo profesija yra žur
nalistas. žurnaliz/nu jis užsiėmė iki 1910 
m., kai buvo pašauktas eiti atsakomingas 
valstybės pareigūno-prezidento pareigas.

“Paskutinį Carą” Paleckis rase pries 
pirmąjį pasaulinį karą. Veikalą trijuose 
nedideliuose tomuose išleido knygų leidy
kla “Sakalas,” Kaune. Paskutinis tomas 
išėjo iš spaudos 1938 metais.

Kadangi šiemet sukako lygiai 30 metų, 
caras Nikalohis II-rasis buvo nuvers- 
nuo sosto Rusijoje, tai manome, jog 
veikalo pasirodymas Laisvėje turės 
didesnės reikšmės.

-10-4-47—

Hartfordiečiai Dalyvavo Kensingtone Minersville, Pa

O jūs nesuprantat!...
— Ar tu lenkas? — paklausė tada 

caras Karakozovo. *
— Ne, grynas rusas, — atsakė jis.
— Tai kodėl tu p mane šovei?

■— Todėl, kad tu pažadėjai liaudžiai 
žemę, o jos nedavei!

Taip, jis nebuvo lenkas, keršijęs už 
sukilimo malšinimą, kaip pirmą akimir
ką pamanė caras, jis grynas rusas, net 
bajoras. Tiesa, bajorai, dvarininkai ne
nori jam dovanoti baudžiavoj panaiki
nimo. Bet Karakozovas ne už tai šovęs, 
iis buvęs nihilistas - revoliucionierius, iš

KENSINGTON, Conn.'—Kur 
tik pasisuksi, visur sutiksi 
lietuvių, štai šiame mažame 
miestuke, esančiam 
New Britaino, 
nancių lietuvių, 
lio metų tam. 
buvo sukūręs
apielinkės chorų 
Visockis, bet dabaj jis tik mū
sų mintyse, o likus našlė vie
na draugė O. Visockienė dar 
vis čia gyvena n 
prie veikimo paga

artimai 
irgi yra gyve- 
Ne už dauge- 

atgal, čionai 
sau gyvenimą 

vedėjas V.

prisideda 
geriausią

veikimas

ši o 
juo

Neužilgo, beje, lapkričio 7 d.#bus mini
ma 30 metų sukaktis nuo Didžiosios Spa
lių Revoliucijos užliepsnojimo. Ten, kur 
kadaise viešpatavo žiaurusis carizmas, 
šiandien klesti tarybinis gyvenimas, kuriąs 
socialistinę santvarką.

Esame tikri, taigi, jog ši istorinė apy
saka skaitytojui patiks ir jis, perskaitęs 
pats, ragins ir kitus, kurie Laisvės nepre
numeruoja, užsisakyti ir ją skaityti iki 
galo. — "Laisvės" Red.

KANKINIO JOBO DIENĄ GIMĘS 
CARAITIS

bus sūnus, Jį pakrikštysim Ni- 
Taip, tiktai Mikalojum, mano 
mano vargšui sūnui atsiminti.

kalojum. 
tėvui ir

Nelemta

NIKALOJUS II-sis— 
paskutinis caras •

buvo mano sūnui būti Mikalo
jum Antruoju, tegu bus juo mano anū
kas!

Taip galvojo vieną 1868 metų pava
sario dieną visagalis Rusijos caras Alek
sandras II. Su liūdesiu prisiminė caras 
prieš 3 metus mirusį sūnų ir sosto Įpė
dinį“ Nikalojų, kuris tokių gražių vilčių 
teikė ir šeimynai ir visiems artimie
siems. Ir švelnus, ir gabus, ir išlavintas1. 
Tikrai vertas būti caro-išvaduotojo įpė
diniu, Romanovų dinastijos pažiba. De
ja, nebuvo lemta.

Caras susiraukė pagalvojęs apie Alek
sandrą, vyresnįjį iš likusių penkių sū
nų, kuris paveldėjo sosto įpėdinio — ce- 
sarevičiaus — titulą. '“Mopsas,” “buliu
kas” — kitaip ir nevadino caro šeimoj 
caraičio Aleksandro dėl jo stambios, fi
gūros, nevikrumo, stačiokiškumo ir ga
na bukąus proto. Ir toks mužikiškos iš
vaizdos grubi jonas paveldės caro sostą! 
Jis bus klasiškai išlavintojo, poeto Žu
kovskio auklėtinio Aleksandro. II įpėdi
niu! Kaipo antrasis caro sūnus, Alek
sandras buvo skirtas ne sostui, bet karo x 
tarnybai. Gal jis ir būtų tikęs kokiam 
korpusui vadovauti, bet ne Rusijai vai

Caras Aleksandras II buvo parinkęs 
savo sūnui Nikalojui ir sužadėtinę — 
danų princesę Dagrnarą. Sūnui mirus, 
kartu šu teisėmis į sostą, caraitis pavel
dėjo iš brolio ir princesę Dagrnarą, kuri 
tiek pat lengvai pakeitė sužadėtinį, kaip 
ir tikybą,* priėmusi pravoslaviją ir gavu
si Marijos Feodorovnos vardą.

Šiurpas nukratė carą prisiminus ne
malonų supuolimą: caraičio Aleksandro 
vestuvės su Marija Eeodorovna įvyko 
tais pat 1866 metais, kaip i r, nesmagu
sis balandžio 4 (16) įvykis su KarakOzo- 
vu, tuo nihilistu, drįsusiu pakelti ranką 
prieš šventą caro asmenį. (Datos šioj 
knygoj bus-žymimos pagal senąjį kalen
dorių, o skliauteliuose pagal naująjį.) 
Karakozovas! Tos pavardės Aleksandras 
II negali ramiai prisiminti. Prieš jį vis 
tebestovi akyse tas niūraus veido jau
nuolis su pakeltu pištalietu ir skamba 
jo žodžiai, pasakyti miniai, kuri norėjo 
Karakozovą užmušti:

— Kvailiai!

iš caro jungo!”
Bet vienas dŽiugrts dalykas buvo šia

me šiurpiame įvyky. Kai Karakozovas 
norėjo pakartoti nepasisekusį šūvį, prie 
jo pribėgo paprastas valstietis ir ištrau
kė pištalietą iš rankos. Kaip ir pirmąjį 
Romanovą, taip f r šį kartą, carą išgel
bėjo valstietis. Taip! Gera rusų tauta, 
carui ištikimų valstiečių Susaninų tau
ta, tik tie, svetimų vejų užkrėsti, nihi
listai, užsienin pabėgę bajoriškos kilmės 
erpigrantai Bakuninai, Krapotkinai, 

’Gercenai drumsčia. Ręikia kietesnės 
rankos!

(Bus daugiau) i Į

BIBLIOGRAFIJA
(Tąsa nuo 3-čio pus.) J Į

Tarybų šalies,’tai bus aišku, kaip tas iš- 
i šaukia kitoje pusėje nerimą. (132?p.)

Šiai užsienio politikai atitinka if i na
mie nedemokratinė politika, kaip tai ata
kos ant liaudies demokratinių teisių, 
Amerikos Konstitucijoje gvarantuotų.

nuo cenzu-
mo-

Mr. L. Adamic rašo, kad jis patsai yra 
persekiojamas už tai, kad kovoja prieš 
reakciją. Kalbos apie pilną laisvę yra 
tik pasigyrimas. “Jeigu mes norime 
pravesti kritiką esamų įstaigų ir pasiū
lyti pakeitimų, tai mes nedrįstame tą 
pasakyti” (219 p.). Jis rašo: “nėra 
kur pasakyti, nes komercinė spauda ne
priima.”

Mr. L. Adamic rašo, kad ne vien as
mens nepaliečiamybė, laisvė, bet net su
sirašinėjimas nėra laisvas
ros. “Radijas, spauda, bažnyčia,

• kykla — visa tai yra kontrolėje tam ti
kros grupės žmonių, kurių reikalai yra 
priešingi žmonijos laisvei, lygybei ir ge
rovei” (220 p.).

“Pasakos apie laisvę spaudos, laisvę 
informacijos yra išpūstos. Tikrumoje, 
tai Jaisvė apgynimui reakcininkų lais
vės — anti-liaudiškų jėgų laisvės . . . 
1946 metais prieš kiekvieną progresyvį 
veikėją veikė dešimtys reakcionierių, 
kurie vadinosi republikonais ir demo
kratais” (220 p.).

“Kas gi nusako mūsų politiką?—klau
sia L. Adamic—Ar mūsų atstovai? Bet 
ir ar-jie yra “mūsų” atstovai? Ar gi 
didžiuma jų nėra iš tų sluoksnių, ku
rie valdo gamybos šaltinius ii' įmones?”

Bct 'autorius 'pasitiki, kad Amerikos 
liaudis neleis paneigti savo istorines lais
ves ir tradicijas; kad ji neleis '“ameri
koniškąjį! fašizmui, įskaitant rasizmą, 
žiauriam reakcijos šėlimui viduje šalies 
ir užsienyje” paimti viršų. Jis tiki,-kad 
“demokratija įgaus naujų jėgų, naujos 
•gyvybės, naujų pasiryžimų ir sulauks 
vadų, kurie kaip diena nuo nakties išsi
skirs nuo dabartinių vadovų,” ir jie 
vadovaus liaudies pastangoms. (*214- 
215 pp.) ‘

Jis mano, kad visi progresyviai ame
rikiečiai, visos progresyvės organizacijos 
turi stoti į veiklą. Jis mano, kad tik 
toji veikla pastos reakcijai kelią ir iš
gelbės Amerikos istorines liaudies demo
kratines laisves. -

Louis Adamic priveda eilę laišku, ku
riuose mūsų šalies piliečiai piktinasi 
reakcijos žygiais ir šaukia prie kovės už 
demokratiją. Laiškų tarpe jis cituoja 
ir vieną laišką iš Washingtono, kuris 
kalba ne Amerikos liaudies kalba, nes 
kalba apie “amerikiečio rasinę pirmeny
bę prieš kitas tautas” i 
kai apsidirbti su visais, kas tik 
m i nesutinka.

Tokis tai turinys naujosios 
11 Dinner al the White House.”

D.

ir grūmoja fiziš- 
su juo-

Ant vietos lietuvių 
neįmanomas, tad ji dalyvauja 
pamylėtam Hartfordo mieste 

Jietuvių organizacijų susirin
kimuose ir parengimuose. Be
je, Ona yra Lietuvių Litera-' 

j tūros Moterų Kliubo narė, 
i Tad šisai Moterų Kliubas su- 
j ruošė gražią puotą su ska
niais pintais rugsėjo 21 d. so
de prie jos namo. Kliubo 
nares ir jų rėmėjai daugumoj 
suvažiavo iš Hartfordo ir su
sidarė graži grupė žmonių.

Užkandžiai buvo labai ska
niai sutaisyti ir nė vienam ne
prisiėjo būti alkanam, nes vis
ko buvo iki sočiai prigatavo- 
ta, kaip kalakutienos, kumpio, 
kugelio ir įvairių daržovinių 
skanėsių.’ Kas šiame moterų 

i parengime nedalyvavo, tas il- 
įgai gailėsis prakišęs skanius 
i pietus už mažą kainą.

Baigiant prisisotini, pirmi
ninkė. d. Kazlowiene pakvietė 
viena kita iŠ svečiu ir savo 
narių pakalbėt apie dienos 
nuotikius. Gaila, kad kelios 
atsisakė kaTFfėti, tuomi mote
rys mažiausiai savo vpareiigi- 
me kalbėjo, išskyrus d. O. Vil
kienę, kuri dikčiai ir karštai 
kalbėjo, ragindama neprigu
linčias moteris kliube dėtis į 
jį ir kartu darbuotis už švie
sesnį, laimingesnį gyvenimą. 
Buvo kalbėtojų ir iš vyrų, bet 
jie. turėjo mažiausiai kalbėti, 
nes jie buvo tik svečiai.

Netrukus žmonės po visų 
vaišių ir kalbų pasiklausymo 
pasidalino į rhažesnius būre
lius ir kalbėjosi, kuriem kokia 
kalbos tema goriau patiko. 
Ėptgi daugelis iš draugių ir 
draugų pokalbiuose kreipė 
dėmesį, kaip ateityje, kitais 
melais pažangioji žmonija tu
rėtų prisidėti prie rinkimų, 
kuci hartliams-taftams, kurie 
su reakcijonieriais užkorė 
vergovės įstatymą prieš uni
jas ir veikėjus, suteikti /atosto
gas ant visados, o j jų vietas 
pasiųsti liaudies užtarėjus, to
kios -bent minties, kaip Wall
ace, Pepper ir kiti. Viename 
būrelyje pasirodė iškarpos iš 
spaudos, kuriose ‘ išskaityta, 
kai j) reakcija darbuojasi. Ji 
yra prisiviliojus ir mūsų lie
tuvių į savo tarpą—dar tokių, 
kurie mūsų spaudoj dažnai 
išgerbti t— padėti,, reakcinėm 
užmačiom rinkimus laimėti se
kamais metais. Todėl buvo 
gana- stiprių išsireiškimų
pasidrasihimų, kad pažangū- 
nai žmonės tlnr labiau su
glausti] jėgas, skleistų žmonė
se ąpšvietą,* daug sparčiau 
plėstų spaudą, kad žmonija 
praregėtų, kokia jau < 
padaryta klaida, išrenkant, rė-

publikomis kongresmanus į 
Washingtoną, kuriem parūpo 
įstatymų keliu prispaust dir
bančiąja liaudį, idant turčiam 
dar lengviau būtų galima pasi
pinigauti.

Ir taip vienas žodis po ki
tam 'besidalinant, kaip bema
tant prisiartino ir pa vakaris, 
kuris vieną po kitam pradėjo 
išvilioti iš gražaus berželių so
do poilsiui, kad ryt dieną vėl 
stoti Į darbą, pelnyt duoną 
gyvybės palaikymui.

Garbė moterim, kad jos 
darbuojasi, progreso keliu ei
damos.

VieTias iš Būrelio.

Keli Žodžiai i Apylinkės 
Draugus

Su spalių 1 diena prasidėjo 
dienraščio Laisvės vajus. Lais
vė gina darbininkų ir demokra
tijos reikalus, rodo mums kelią 
į geresnį 'ir malonesnį gyveni
mą.

Taigi, aš vėl ketinu pasidar
buoti, kiek man išgalėjimas pa
vėlins atnaujinime senų Lais
vės prenumeratų 
naujų, 
nelabai 
veikti, 
dėsime

Taigi, prašau visų draugų ir 
draugių man padėti. Jeigu ku
ris nujaustumėte, kur galima 
gauti naują skaitytoją, tai pa
tys kalbinkite,- arba man pra
neškite, o už tai būsiu dėkin
gas. Tas patsai ir su atnauji-

ir. gavime 
Nors mūsų apylinkėje 
daug kas galima nu-1 
bet galima, jeigu visi 
pastangų.

nimų seniems .prenumeratų. Bū
tų gerai, kad visi, kurių pre
numeratos pasibaigė arba grei
tai pasibaigs, tai atnaujintu
mėte ’per mane.

Šiomis dienomis iš mūsų 
miestelio išvažiavo draugai žio- 
bai. Jie persikėlė į Scranton, ar 
to miesto apylinkę. Jie ten pir
kosi namą, turės gazolino stotį 
ir grosernės krautuvę, prie 
didelio vieškelio. Linkiu drau
gams žiobams gerų pasekmių 
naujoje vietoje. Jie ilgai gyve
no Minersville miestelyje ir 
daug pasidarbavo darbininkiš
kose organizacijose.
_ V. Ramanauskas.

y I

Philadelphia, Pa
Mirė Andrius Kupčiūnas
* b * , t . • • t • • . k j '

Rugsėjo 18 d. mirė* Andrius 
Kupčiūnas, Frankfordo prie- 
miestyj, Philadelphijbj. Jis at
vyko į šią šalį 1904 m. į Phi
ladelphia ir apsigyveno Frank- 
fordo dalyj. Jis buvo vienas iš 
kūrėjų “Lietuvos Pašaipiuos 
Draugijos,” toj pačioj miesto 
dalyj ,ir išbuvo josios protoko
lų sekretorius per ištisus 41 
metus!

Aišie šį visuomenininką daug 
kas būtų galima prisiminti. Jis 
buvo ilgametis smulkus versli
ninkas, turėjo užsidėjęs krau
tuvėlę ir taisymą, dviračių ir 
aptarnavo tos apylinkės vaikus 
ir suaugusius, if pataisydavo 
įvairius dalykėlius apylinkės 
gyventojams. Jis buvo pažan
gus žmogus, laisvas, darbinin- 
ninkiško įsitikinimo kovotojas. 
Priklausė prie LLD 149 kuo
pos, skaitė “Kovą” senais lai
kais, skaitė “Laisvę” nuo, pat 
jos išleidimo; priklausė*prie ki
tų pašalpinių klubų ir visada 
stovyje ir rėmė mūsų judėjimą.

Velionis buvo pašarvotas sa
vo įkurtos draugystės rūmuo
se, apkrautas galybėmis gėlių. 
Laisvieji liūdėjo jo, religiniai 
žmonės klaupėsi ir kalbėjo po
terius. Vieno lenkų jaunuolių 
klubo suaugę ir buvę veteranai 
vyrai, kurie jauni būdami vai
kais gaudavo širdingą patar
navimą dviračiams, atsiklaupė 
ir pagerbė su malddhūs jų my
limą Kupčiūną. Velionis labai 
mokėjo orientuotis savo drau
gystėj ir joje įsigijo didelį 
tikėjimą, nariai jam visada 
dė gilią simpatiją.

Jo palaikus lydėjo net 
mašinos į Oakland kapines,

Ar Tamsta esi Laisvės 
bendrovės dalininkas? Jei 
ne, tai tuojau įsigykite Lai
svės bendrovės serų. Būkite 
dienraščio Laisvės leidėju 
ir savininku. Tik už $10 jūs 
galite tai atsiekti.

Perkame Namą!
Tai bus Ahierikos Lietuvių Kultūrinis Centras 

MASINIS MITINGAS!
Ateikite į masinį mitingą kur bus smulkmeniškai išaiš

kintas dalykas apie namo pirkimą. Mitingas įvyks

SEKMADIENI, SPALIŲ-OCT. 12-TĄ 
1 Pradžia 3-čią valandą ■ po pietų

Repoytuos V. Čepulis
Lietuviu Nūmo Bendrovės Sekretorius

BUS LAISVĖS SALĖJE
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Tuojau turime sukelti $75,000. Pasiskubinkite įsigyti 
serų! Šerų kaina $25. Pirkite daugiau kaip po vieną serą!

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
• Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St\ Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

pa- 
ro-

mašinos į Oakland kapines, ku
riose likęsi palaidotas laisvai, 
be religinių patarnavimų. Pa
liko sūnų Vaclovą, sūnus And
rius miręs. Mirė pirmutinė ir 
antroji žmonos; iš giminių liko 
jo sesers duktė Gražina Ribi- 
kauskienė. Velionis prieš mir
tį vieną dieną turėjo metų 
amžiaus gimtadienį. Jis vi
siems sakydavo: “Niekad nesu 
jokia rimta liga sirgęs! Tačiau 
šiuo sykiu jo mirties priežastis 

ir Į buvo vėžio liga.
'Gaila drg. Kupciūnp. Jis bu

vo širdingas rėmėjas, veikėjas 
ir aukotojas svarbiems reika
lams.

Ilsėkis, Andriau, ramiai,
didele mes gyvį tęsime tavo idealus.

Rausvietis.
-i

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

Kiekvioną šeštadieni {vyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. x
i  ' . ■ ■ ■■ ■ ■’ ' ■Lr

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE 
D STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Ląisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
DirektoriusLWUVIiM

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DU0NĄ~ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BĖI KEIKSUS ?
Mes ijcrkame geriausios rūšies miltus—.tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų'nei chemikalų. Mūsų duonų Valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsi te, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome į visas dalis—Brooklynė. ir apylinkės,, į krautuves 
ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.

Sav. V, LUKOŠEVIČIUS. Tol. ĘVergreen 4-880?

RlAUSIA DUONAz 
SCHOLES BAKING '

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 

• moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti. .

1113 Mt. Vernon Si. t
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4111
» "•» •
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MONTREAL, CANADA
Susilaukė Dukters

Rugsėjo 14 d. Vlddas ir Al- 
syda Kiškiai susilaukė sveiką 
ir gražią dukterį, seserį vyres
niajai dukteriai, kuri jau turi 
apie 17 metų amžiaus. Motina 
ir duktė yra sveikos ir jau 
sugrįžo namo.

Numirė
Rugsėjo 14 d. pasimirė lietu

vių bažnyčios kunigo tėvas, 
Vincentas Bobinas, sulaukęs 
72 metų amžiaus. Palaidotas 
rugsėjo 17 d.

Rugsėjo 15 d. pasimirė Alice 
Prolas, po mergina — Jonikai- 
tė, gyvenusi Park Extention 
distrikte. Palaidoto rugsėjo 18 
d.

Senatvės Pensija
Kvebeko provincijos Senat

vės pensijos komitetas prane
šė, kad padidintus senatvės 
pensijos čekius pradės išsiūti' 
tinėt nuo.spalio 1 d. Kadangi 
komitetui teks peržiūrėti daug 
pensijonierių rekordų, tai čekių 
išsiuntinėjimas bus padalintas 
į tris laikotarpius: spalių 1 d., 
lapkričio 1 d. ir gruodžio 1 d.

Pensija bus pakelta nuo 
$450 ligi $600 pavieniams ir 
nuo $850 ligi $1,080 vedusiems, 
į metus.

Pensija yra duodama sulau
kusiems 70 metų amžiaus ir iš
gyvenusiems Kanadoje 20 me
tų. Taipgi pensiją gali gauti ir, 
neturinti Kanados pilietybės.

Gresia Miesto Valdžios 
Darbininkų Streikas

Rugsėjo 19 d. po pietų 800 
miesto valdžios darbininkų de
monstravo ties miesto valdyba, 
reikalaudami, kad arbitracijos 
komitetas greičiau peržiūrėtų 
jų unijos, £uri priklauso prie 
Canadian Congress of Labor, 
paduotą reikalavimą pakelti al
gas. Demonstrantai pasiuntė 
keturius delegatus arbitracijos 
komiteto pirmininkui, teisėjui 
Cadotte ir pareiškė, kad "dar
bininkam atsibodo laukti-,kada 
pakels jų algas. Mes Jaukiame 
vienuolika mėnesių. Kaip mes, 
galime pragyventi už $25 į sa
vaitę, kai kas diena pragyve
nimas vis'kyla aukštyn.”

FUR CQATS
PAKEIČIAMA MODELIAI IK 

PERTAISOMI 
per

EKSPERTUS FURRIERS
Taipgi

NAUJI PERSIAN LAMB COATS 
$300

CRITERION FUR CO.
’61 West 27th St.

e Vienais Laiptais Aukštyn. 
NEW YORK CITY

Yra manoma, kad miesto 
darbininkams išėjus į streiką, 
gali išeiti į simpatijos streiką 
policininkai ir ugniagesiai.

•’ Tuo tarpu mėsos industrijos 
streikas dar tebesitęsia. Mies
tui gręsia pavojus pristigt 
mėsos. Paskutinė mėsa jau yra 
išsiuntinėta iš sandėlių. Kiau
lienos mėsos dar galima tikė
tis susilaukti iš apylinkės far- 
merių.

Žuvo Penki Nariai Vienos 
Šeimos

Rugsėjo 13 d. naktį, automo
bilio nelaimėje žuvo penki na
riai vienos šeimos ir trys tapo 
sunkiai sužeisti. Nelaimė įvyko 
ant siauro kelio, netoli Valley
field. Romeo Brunet, kuris turi 
valgomų produktų krautuvę ant 
Notre Dame gatvės, automobi
lius susidūrė su kitu ir užside
gė. Brunet, pats visas liepsno
damas, stengėsi’ išgelbėti savo 
šeimą, bet nepajėgė. Jis ir, jo 
keturios dukterys mirtinai su
degė. Brunet žmona ir dvi ki
tos mergaitės išsigelbėjo, bet 
sunkiai apdegė.

\ 
Sugedusi Mėsa

Rugsėjo 13 d. pkr vestuves 
35 asmenys užsinuodijo, suval
gę mėsos sandvičių. Ligoninėje 
daktarai patyrė, kad mėsa var
tota sandvičiuose buvo sugedu
si. Mėsa buvo pirkta prieš po
rą dienų ir vartota, bet tada 
niekas nuo jos neapsirgo.

Sudegė Bovelnos Sandėlis
Rugsėjo 16 d. naktį, Three 

Rivers miestuke, sudegė Ma
lone kompanijos bovelnos san
dėlis. Nuostolių padaryta apie 
$1,000,000. Dėl stokos bovelnos, 
laikinai nukentės darbininkai, 
kurių yra 2,000 netekusių. dar
bo.

Atvyko Grupė DP Asmenų
Rugsėjo 19 d. traukiniu at

vyko didelė grupė išvietintų as
menų nuo laivo Aąuitania į 
Montrealą. Dauguma iš jų yra 
užsirašę tarnauti privatiniuose 
namuose.

Iš Montrealo jie buvo išve
žioti į atatinkamas vietas.

Sužeidė Jauną Plėšiką
Rugsėjo 19 d. naktį, polici

ja peršovė , 19 metų amžiaus 
' vyruką, kuris buvo įsibriovęs į 
vienus namuą ant Des Enables 

• gatvės apiplėšimo tikslais. Kaž
kas pranešė policijai ir atvyku
si policija' rado jį verčiant ka-' 
modes. Pamatęs policiją, šoko 
per langą, bet tuo tarpu buvo 
peršautas. Ligoninėje jam pa
darytą operacija.

Tardomas nusikaltėlis atsisa
ko paduoti savo adresą, 'bijo, 
kad jo motina nesužinotų.

/ Peršovė Merginą
Rugsėjo 20 d., 4 vai. ryto, 

P. Trudel mirtinai peršovė sa
vo merginą iš netyčių. Turėda
mas su savim revolverį, jis jį 
išėmęs iš vienos kišenės suma
nė perdėti į kitą ir tuo tarpu 
iššovė. Kulka pataikė prieš jį 
stovinčiai merginai į krūtinę 
ir ši vietoj mirė.

Policija pravedė tardymą, bet 
pripažino, kad'nelaimė įvyko iš 
netyčių. ) x

Tramvajų Derbininkams 
Pakėlė Algas

Tramvajų kompanija pasira
šė sutartį su Canadian Bro
therhood of Railway Employ
ees unija. Visiems tramvajų 
darbininkams yra pakeliama po 
8 centus į valandą ir pripažin
tos unijos teisės.

Reporteris.

MINNEAPOLIS, MINN.
AFL NARYS SUIMTAS

DEPORTACIJAI

CHICAGOS ŽINIOS

Peter Kapiskas

I I

Ppfpr *
KAPISKAS |
BAR & GRILL I

I
Degtines, Vynai ir Alus !

R H E I N G O L D ' j 
BEER & ALES Į

I
* !

32 Ten Eyck St. Į
BROOKLYN, N. Y. į

I

Tel. EVergreen 4-8174 !

Rugsėjo 15 d. Civil Rights 
Congress čia turėjo viešas pra
kalbas ir- mitingą. Kalbėjo 
Carl A. Marzani, vienas iš 
persekiojamų ir iš pareigų at
leistų valdžios darbininkų. Jis 
plačiai išdėstė* kaip valdžia 
persekioja kiek pažangesnį 
žmogų, dirbantį bent kurioj 
valdžios įstaigoj.

Mitinge kalbėjo ir Peter J. 
Warhol, karo, veteranas ir bu
vęs AF*L Upholsterers Local 
60 biznio agentas. Jis papasa
kojo, kaip jis tapo išmestas iš 
unijos ir areštuotas imigraci
jos departmento rugsėjo 11 d. 
Jam primesta priklausymas 
prie organizacijos, kuri tiki į 
nuvertimą valdžios naudojant 
spėką ir prievartą. Rugsėjo 
12 d. Warhol tapo paleistas 
po $1,000 kaucijos. Teismas 
įvyks spalio 1 d.

Warhol sakė, kad tą pačią 
dieną, kada buvo pasirašytas 
Taft-IIartley įstatymas, jis ta
po išmestas iš unijos. ’Unijos 
išklausinėjimą vedė tarptauti
nis prezidentas Sal B. Hoff
man.

Warhol yra 37 metų am
žiaus, vedęs ir turi du vaikus. 
Jo žmona po, tėvais Helen 
Grant, yra baigusi Minnesota 
Universitetą ir yra kilusi iš 
garsios šeimynos iš tėvo, pu
sės, būtent, iš buvusio prezi
dento Ulysses S. Grant; iš 
motinos pusės, James Reecl 
buvo Brigadierius Generolai 
1776 ir 1812 m. karuose.

Warhol gimė Čekoslovaki
joj. Atvežtas į Ameriką bū
damas trijų metų amžiaus. 
Dabar dirba ant vieškelio. Jis 
du kartu padavė prašymą pi
lietiškų popierų, bet kol kas 
negavo.

'Mitinge buvo nurodyta, 
kaip svarbu šiandien pažan
giems piliečiams stoti už kiek
vieno Amerikos piliečio laisvę 
ir ginti nuo- FBI ir generalio 
prokuroro atakų. B. F. L.

Tik pagalvokime, kaip di
delis dalykas būtų, jei kiek
vienas esantysis Laisves 
skaitytojas gautų Laisvei 
nors po vieną naują skaity
toją. Ar Tamsta jau išpildei 
šią savo pareigą?

Pirmose Pamokose Daugiau 
Mokinių Dalyvavo, Negu 

Tikėtasi ✓ —
Pradėjo veikti lietuvių kal

bos, dainų ir muzikos vaikų 
mokyklėlė. į pirmas pamokas 
atėjo 22 mokiniai. Tai tikrai 
gražus skaičius, o kas dar sma
giau, tai kad visi parodė dide
lį norą lankyti ją.

Pirmiausia buvo vedamas pa
sikalbėjimas su v a i k u č i ais. 
Ypač didesnieji pasisakė, kad 
jie ne tik nori ją lankyti, bet 
stengsis savo draugus į ją pa- 
sikvjesti, be to, susiorganizuoti 
savo komitetą, kuris rūpinsis 
auginimu ir gerinimfi jos. Kaįp 
kurie sakė, kad tėvų komitetas 
turėtų būti tik patarėjų, o jie 
patys stengsis palaikyti tvarką 
ir. t.t. . . .

Po pamokų visi buvo gražiai 
pavaišinti, o tas vaišes sudo- 
vanojo sekamai: Agotėlė Kens- 
tavičienė atnešė minkštų gėri
mų ("pop”), džiovintų bulvių 
ir piernikų; .Onutė Petrutienė 
atnešė saldainių, žaidimui ba
lionų ir popieirnių nosinaičių; 
Thereza Zienis šaltal^ošės; He
len K wain saldainių. Kaip, ma
tote, vaikučiai buvo gražiai pa
vaišinti.

Dabar apie pačias pamokas.
Kadangi šią mokyklą lanko 

įvairaus amžiaus vaikučiai, nuo 
4 metų iki 13 ir daugiau, tad 
visų bendrai negalima mokinti 
lietuvių kalbos ir rašybos. Vy
riausio amžiaus vaikučiai mo
kinami kalbos ir rašybos atski
rai. Tuo laiku mažesnieji mo
kinami žaidimų ir daipų. Vė
liau visi dainuoja bendrai ir 
sudaro puikų chorą.

Pirmose pamokose Agotėlė 
Kenstąvičieiiė, bendrai su Onu
te Petrutienc, vadovavo dainų 
ir žaidimų pamokas. J. Ske- 
berdytė mokino kalbos ir ra
šybos didesniųjų grupę, kuri 
dar teks 'padalinti į dvi gru
pes, nes yra vaikučių, kurie 
kalba ir skaito lietuviškai, bet 
yra ir tokių, kurie maža; su
pranta, tad juos teks mokinti 
tarti žodžius ir aiškinti jų 
reikšmę.

Čia reikia pažymėti ir tas, 
kad šios mokyklėlės pasekmin- 
gumas priklauso daug nuo to, 
kad pačios motinos rimtai jąja 
susirūpino. Labai daug darbo 
įdėjo prie sukvietimo mokinių 
Onute Petrutienė ir Genovaitė 
Slenčiauskienė. 
............................... i--------------- 
..............'.............'"V ■

Tel. TRObrldge 6880

DR. JOHN REPSHIS
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street
kamp. Inman St., arti Central Skv.

Reikia priminti ir tas, kad 
jau pirmose pamokose vaiku
čiai išsireiškė, kad jie pagei
dauja pradėti mokintis veika- 
liuką, kuris reikėtų perstatyti, 
jei he prieš Naujus Metus, tai 
tuojau po Naujų Metų.

Dabar svarbu, kad visi, ku
rie tik turi vaikučius, atsiųstų 
juos šeštadieniais nuo 2 vai. 
po pietų iki’ 4 vai. po pietų į 
Mark White Square Parko sve
tainę, kuri randasi 30 St. ir 
Halsted St.

Beje, Lietuvos Draugas pri
siuntė dėl šios mokyklėlės pa
ramos $100. Kiti turėtų jį pa
sekti.

Dalyve.

Hollywood, Calif.
Meno Centras

Ta dailės. parengimų vieta 
yra vadinama “Hollywood 
Bowl.” Ji yra įrengta tarpkal- 
nyje, parankioj ir patogioj vie
toje dėl didelių parengimų at
virame ore.

Kas metą laike sezono (lie
pos ir rugpiūčip mėnesiais) yra 
duodama apie trisdešimts ’kon
certų. Tuose parengimuose tu
rėtų dalyvauti vien geriausia iš
silavinę artistai-tės, kaip tai: 
muzikai, dainininkai-kės ir ki
tu dailės šakų.

Seniau čia būdavo duodama 
viskas kuo geriausia ir įžan
gos kainos būdavo nebrangios, 
idant ir darbo liaudis galėtų 
tuomi pasinaudoti,, ką darbo 
žmonės išdarydavo, skaitlingai 
lankydami tuos parengimus. 
Apaft dailės ‘parengimų, ta 
"Bowl” būdavo vartojama ir 
dėl didelių prakalbų pagarsėju
siems kalbėtojams, nežiūrint Į 
jų politines pažiūras.

. Bet laikui bėgant daug kas 
persimainė. Įžanga dabar daug 
brangesnė, negu pirmiau-buvo, 
kas trukdo liaudį naudotis ta 
daile. Dailininkąi-kės nėra pa
renkami pagal jų dailės išsila
vinimą ar gabumą, bet pagal 
kokį “favor”' arba “pull” jie ar 
jų tėvai turi. Pavyzd in: Šie
met buvo pakviesta dainuoti 
prezidento duktė Miss Marga
ret Truman. Nors ji tik antru

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas •
417 Lorimer Street

Laisves Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.CAMBRIDGE, MASS.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
T * *

I Fotografas j

Paul Gustas Funeral Home,
INC.- . .

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

LICENSES 
Wholesale and Retail 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE .is hereby given that License No. 
GB 13740 has been issued to the under
signed to sell beer at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 386 So. r,lh St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed OFF 
the premises.

ABRAHAM STRASSBERG
........ ■*

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13650 has been isstied to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
37 , Morrell Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
WILLIAM ROSEN & CHARLES SAFREN

- —. — — • — “—■ - .7—-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12044 "has been issued to the undersigned 
to. sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1419 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

ALEXANDER SOBEL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13122 has been issued \to the undersigned 

'85‘i McDonald Avenue. Borough of Brooklyn, 
to sell beer al retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
County of Kings, to be consumed off the 
premises

MORRIS GREEN BAUM & 
LARRY WINTERS

I
 Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grubių ir pavienių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau .su ame-fg 
rikoniškais. Rei-gI
kalųk esant irf| 
padidinu toki O’ 
dydžio, kokio pa-Vf

I
 geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JQNAS STOKES , 
512 Marion St., Brooklyn,

Kampai* Broadway lr Stone Ave. 
Drie Chauncey St., Broadway Line« Tel. GLenmore 5-6191 ,
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F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-OWamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
»

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto,
Tel Virginia7-4499

H ‘ ‘ * H

I Matthew A. I i
Ii BUY AlJSKAS I
IĮ - z ! J

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

II I

’ I5 : ' ss
■

I
Į | 426 LAFAYETTE STR., ĮĮ 
ĮI Newark, NJ- I j 

Tel. MArket 2-5172H • s ? • «. n t .«< s.4* III 
j ...........................  6................. ..'Į,

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists .

394-398 Broadways
Brooklyn, N. Y.

TeJ.ST. 2-88420

kartu tepasirodė savo amžiuje 
prieš didelę publiką, b^t vieti
nė spauda, pirm jos atsilanky
mo, kad jau gyrė, tai gyrė jos 
gražumą ir gabumus, maniau, 
kad žmonių ten privažiuos tiek, 
jog nesutilps nei į tą “Bowl,” 
bet taip,nebuvo. Suėjo tik apie 
15,000 (sulyg vietinės spaudos 
pranešimų), o sėdynių yra apie 
30,000. Gal žmonės žinojo apie 
jos gabumus dailėje, o gal jos 
tėvo vardas nupuolęs žmonių 
akyse pakenkė jai. Po koncer
tui spauda nepergeriausiai atsi
liepė apie ją, sakė, kad “ji dar 
yra pradinė dainininkė-artistė 
ir ims dar daug laiko lavintis 
kol taps tikra dainininke-artis- 
te.” 1

Tūlas laikas tam atgal, velio
nis Will Rogers yra pasakęs 
(per spaudą) apie Hollywood 
dailės dalykus, kad “artistai- 
tės nėra renkami pagal jų ta
lentus arba gabumus, bet žiū
rint ar turi gerą ‘pull,’ kiek 
turto ir kokio ‘title.’ ” Bę tų 
dalykų, nors ir su geriausiais 
artistiškais gabumais, veik ne
įmanoma įeiti į Hollywood dai
lės profesiją. Kadangi mes gy
vename pelno sistemoje, viskas 
yra paremta ant dolerio-pelno, 
tai tikros dailės mes negalime 
tikėtis.

Kitas yra Hollywood Bowl 
direktorių negirtinas pasielgi
mas, tai nedavimas Henry Wal
lace ten kalbėti. Priežastis, 
kad “perdaug radikalus.” Tok
sai jų pasielgimas yra blėdin- 
gas, nes sukiršina liaudį. Jau 
vaisiai to pradeda rodytis, kad 
šiemet publika ne taip skait
lingai z lanko “Bowl” koncer
tus, kaip pirmiau lankydavo, 
žinoma, gal būt tam yra ir ki
ta priežastis.

Povilas Pupis.

Sugrąžino Išmestą 
Darbininką

Richard McMyers, organi- 
zuotojas CIO United Public 
Workers Lokalo 111, sugrą- 
šintas į darbą į Army Hali, 
City College. Jis ir Walter 
Sloan buvo išmesti praėjusių 
metų spalių mėnesį jiems 
pradėjus ten organizuoti dar
bininkus į uniją.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

0

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

- Brooklyn 11, N. Y.
XTel. EVergreen 8-9770
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS 
LENGVAM PAKAVIMUI ir IŠSIUNTIMUI 

GERA ALGA 
KREIPKITĖS

PLYMOUTH ROCK PROVISION 
1560 BOONE AVE., BRONX, N. Y.

I (231)

MERGINOS IR MOTERYS 
Mėsos pakavimui /

GERA ALGA 
Linksmos darbo sąlygos

PLYMOUTH ROCK PROVISION . 
.2700 THIRD AVE.. BRONX, N. Y.

_______________________________________ (23D 

NAMU DARBININKĖ
Nuolatinis darbtut, guolis kitur. Gera alga. 

APPLEGATE 7-3335.
,(232)

ABELNAM DARBUI MERGINOS 
Patyrimas Nereikalingas. Gera alga. 

PUBLIC NOVELTY
336 W. 37th St., New York City

(233)
................................... ■—T".?

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAGELBININKAS 
Mėsos pakavimo darbas 

GERA ALGA 
Linksmos darbo sąlygos 

PLYMOUTH ROCK PROVISION 
2700 THIRD AVE., BRONX, N. Y. 

(231)

Prekybjnes Derybos tarp 
Italijos ir Sovietų

Roma.— Socialistų tfadas 
Pietro Nenni kaltino kleri
kalų premjero de Gasperio 
valdžią, kad j indi vengia 
prekybos su Sovietais ir 
tiktai laukia “malonių” iš 
Amerikos. Prekybos minis
tras Cesare Merzagora sei
me, beteisindamas savo val
džią, pranešė, kad ji veda 
derybas ir dėl prekybos su 
Sovietų Sąjunga.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Demokratinis Lietuvių Komitetas 
, turės pirmą susirinkimą spalių 6 
id., 155 Hungerford St., 7:30 v. v. 
Visi atstovai iš skirtingų draugys
čių prašomi tai gerai «jsit'ėmyti ir 
vis dalyvaukite. Turėsime aptarti 
kelis labai svarbius klausimus ir 
eiti prie tolimesnio veikimo. Rinki
mų ir kainų kįlimo klausimai da
bartiniu laiku yra svarbiausi klau
simai. — Komiteto narys. (231-232)

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

Newark 4, N. J. i
HUmboldt 2-7964
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BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS ,

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

I ♦

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Graen Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
s
i

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

5 pusk, Laisve (Liberty,

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

Daily), ŠeštacL. Spalių 4. 1947



LIETUVIŲ LAISVĖS 
RADIJOKLUBAS

Radijo Pusvalandis WBYN Kas Sekmadienį
iš. Stoties hm 10:30 iki 11 Ryte

ICaip Veikia PR Rinkimų 
Sistema, Kurią Dabar 

Nori Panaikinti

šiuomi . paskelbiame vardus 
, tų asmenų, kurie įstojo į Lie

tuvių Laisvės Radijo Klubą 
bei prisidėjo finansiškai, kad 
galėtume vesti mūsų gražų 
kultūros darbą pirmyn.

Per A. Gilman, nuo rugp.
17 d. pikniko, įvykusio Lin-

Elzbieta Vilkienė, Pater
son, N. J., $1.

širdingai dėkojamo už au
kas. Lauksime ir kitų gerų 
prietelių taip pat padarant.

Po $5: Paulina Jasilionie- 
nė, Binghamton, N. Y.; A. 
Mureikienė, Milford, Conn.; 
Antanas Papleckas, Cran
ford, N. J.; Juozas Vaičekaus
kas, Brooklyn, N. Y., ir Ona 
Kilienė, Rumford, Me.

Po $2: Juozas bukaitis, 
Brooklyn, N. Y.; Jonas Raga-
lis, Maspeth, N. Y.; Teofilė lyvauti šiame susirinkime. 
Drusis, Woodhaven, N. Y. i L. K—te, sekr.

8 
salėje,

Svarbus Susirinkimas
Trečiadienį, spalių 8 d., 

va), vakare, Laisvės 
419 Lorimer St., įvyks L. I
Radijo Klubo svarbus visuoti- 

i n as susirinkimas. į šį susi
rinkimą kviečiame visus klubo 
narius dalyvauti, nes turėsime 
spręsti- (langelį svarbių reika
lų dėl mūsų radijo pusvalan
džio ateities. Tad prašomo 
įsitėmyti dieną ir laiką ir da-

Mitingas Namo Pirkimo 
Reikalu

Sekmadienį, spalių (Oct.) Laisves salėje, 419 Lorimer 
12-tą, įvyks masinis mitingas j St., Brooklyne. Pradžia 3 vai. 
namo pirkimo reikalu. Bus; dieną.

Kiekvienas pažangus lietu- 
i vis' turi būt šiame susirinkime 
į ir išgirsti viską smulkmeniškai 
i apie perkamąjį namą Ameri- 
I kos Lietuvių Kultūriniam Cen- 
I tau i. i

Ant pažadų ilgiau negalime 
' remtis. Tuojau pirkite namo

■ bendrovės Šerus, tuojau sko- 
• i linkite, kiek išgalite, nupirki-

| mui namo. Kurie esate pa-*
■ sižadėję pirkti serų, tuojau iš- 
' pildykite savo pažadą. Dabar
■ degančiai greit reikia pinigų. 
: Iki lapkričio l-mos turime su
skelti' $75,000.

Ta sistema naudojomės' pa
staruoju dešimtmečiu rinki
mui narių j New Yorko Mies
to Tarybą (kaunsijmanų). 
Pirmieji rinkimai einant ta 
sistema įvyko 1937 metų ru
denį. Ir iš pat pradžių .pa
keitė tarybos veidą.

Kaip Buvo Pirm To
* Buvusioje aldermanų tary
boje buvo 65 nariai, išrinkti 
iš tiek pat atskiru smulkių 
distriktėlių. 'f i e distriktėliai 
būdavo valdančiosios partijos 
budriai saugomi. Jeigu tik 
pasirodydavo, kad kuri kita 
partija galėtų išrinkti atstovą, 
tuojau tie distriktėliai vėl bū
davo perdalinami.

Pirm naujoviškųjų PR rin
kimų, 1937 metai.?, alderina- 
mi taryboje buvo tik trys re- 
publikonai, o 62 demokratai. 
Tikrasis demokratas apie di
džiumą j-į būtų sakęs—sau
gok perkūne nuo tokių demo
kratų ! Kitos grupės visai ne
turėjo atstovų.^
Ar Jie Turėjo

Paskiausiais 
iybos rinkimų 
Yorko mieste
rinius kandidatus balsų buvo 
paduota:

Demokratų balotu 1,572,- 
315.

Republikonų 874,087.
Darbiečiu 231,114.
Socialistų 74,053.' ' 
Komunistų 36,261.
Visos paskiausios keturios 

grupės turėjo (bendrai) 1,- 
215,518 balsų prieš demokra
tų 1,572,315 balsų. (Imu. gu
bernatorial kandidatą, ven
giant darbo surokuoti atskirų 
distriktėlių balsus. Papras
tai, aldermaninių kandidatų 
balsų bendras skaičius būna 
biskį mažesnis už gubernato- 
rinių.)

Einant Skaičiumi Balsų, 
Turėjo Gauti Atstovų:

Visame mieste, visų partijų, 
balsų paduota 2,787,833, ar
ba 65-kiems kandidatams 
kiekvienam veik po 42,890.

♦Demokratai turėjo gauti ar- 
37 atstovus.
Visos kitos grupės (ben

drai) 28.
Tačiau 

mokratai 
turėdami
viso 65-kiu tik dėl to, kad jie, 
kaipo partija, buvo gavę bis- 
kelį daugiau pusės visų tuo
se rinkimuose visame mieste 
uaduotu balsų. Jie naudojo
si prieš juos balsavusių bal
sais.

Taip buvo lygiai prieš de
šimtį metų.

Kaip Pasikeitė Prie PR
Pirmuosiuose einant* PR sis

tema rinkimuose ' buvo išrink
ti 26 atstovai:

Tammanės demokratai gavo 
14 vietų.

Oficialieji republikonai te
beturėjo 3. ,

Kiti republikonąi, susilieję 
su atskalomis iš kitu partijų 
į Fusion Party, su velioniu La 
Guardia priešakyje, gavo 3.

Darbiečiai, tuomet nebuvę 
darbininkų priešų ir išdavikų 
paskaidyti, gavo 5.

J Nepriklausomas—1.

Teisę Valdyti 
al derm anų ta

rn eta is New 
už gubernato-

Juostom i iš visos apskrities 
gali išstatyti bile partija ar 
grupė, jeigu tik ji gaus ne 
mažiau 2,000 piliečių išstaty- 
tojų (nominatorių) balsų ar 
parašų.

PR rinkimuose nežūsta' nei 
mažiausios grupės balsai. 
Kaip jie išsaugomi? f

Ant baloto būna sudėti al
fabetiškai vardai visų kandi
datų, ne pagal partijas. Už 
juos balsuoja 
bj?t numeriais, 
minusį padedi 
sekamu gerą 
m.erį 2, už ne 
gerinusį iš likusių, No. 3, ir 
taip toliau—jeigu yra vertų 
No. 2 ar No. 3 balso. Jeigu 
nėra, įmeti, balotą į dėžutę tik 
su

ne kryžiukais, 
Už patinka- 

numerį. 1, už 
kandidatą nu- 
taip gerą, bet

Dienraščio Laisvės 
KONCERTAS 

J vyks

Lapkr. 9 Nov.
Bus

Labor Lyceum
949 Willoughby Ave. 

Brooklyn, N. Y.

Žavinti Istorija, Pilna Romanso 
ir Komedijos!!.'

Bing Crosby * Barry Fitzgerald 
Joan Caulfield

“Welcome Stranger”

“The Foxes of Harrow”
PU

Rex Harrison • Maureen O’Harn
i Scenoje: Asmeniškai

Milton Berk
Vienas Didžiausiu Pasaulio Komedininkų

ROXY THEATER
7th Ave. ir 50th St.

Ir dar! Parinktiniai 
Trumpi Dalykai!

EXTRA! Girdėkite Bill Floyd 
vargonuojant kasdien!

BROOKLYN
PARAMOUNT

Flatbush ir De Kalb Avės.

I Warner Bros, liaujas, Įspūdingas | 
! Jaudintojas! .
s Joan Claude Andrew Constance «
1 Caulfield • Kaii^ O Totter • Bennett I 

į “The Unsuspected” j 
| *Ir puikus Asmenų Vaidinimas Scenoje* |

ti

Blue • Barron ir Jo Orkestras
Joey Adams • Mark Plant 

Tony Canzoneri

jau žinome, kad de- 
vieni valdė tarybą 
62 vietas iš esamų

Į STRAND Broadway Ir 47 St. į

Nępraleiskite Šio Drąsaus Parodymo. Į 
Kokia Religinė Neapykanta Amerikoj 1 '

Paskutinis rodymas Spalių 9!
Robert Young ♦ Robert Ryan 

Robert Mitchum

“Crossfire”
Rodoma Dabar.

RIVOLI
Broadway ir 49th St.

Durys atsidaro 9:39 A.M.
Nuolat rodoma. — Nebrangi įžanga

1.1ZABETH SCOTT
RANDOLPH SCOTT 

BURT LANCASTER

“DESERT FURY’
Tec hni-Spalvomis 

AwmeniSkai:
“MR. TEMPO," DĖSI ARNAZ 

h- Jo Orkestras
PARAMOUNT TEATRAS

Times Sqare ir Broadway
Vidunaktį Rodoma Kas Naktį

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Vaizdai iš pat pragaištingo >e«isro N&w Yorke!'! Francija..... Atsilankę legionieriai
pareiškia pagarbą amerikonams, paaukojusiems savo gyvybę įsiveržime į Normandiją.

i Paryžius..... 16 t tūtų susitaria kas liečia jų reikn'us pagal "Marshall© Planą."
Lenkija pratle.’.a vykdyti .‘5 metų planą atstatyt miestus, sugriautus kąro metu. 
Didžiulė pramonės parodu Hanovery j ženklina, kad Vokietija vėl tampa tauta, 
gabenančia darbinius užsierfiams parduoti I! Japonija..... 1.800 žmonių žuvo per
uraganą Honshu saloje! N< w York..... Anglijos ministras aštriai atsako Višins
kiu!, kaltinusiam karo ‘kurstytojus11 Matyk spalvingą Movietone kelionęl

"GARDENS OF THE SEA"
- EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.

balsas būna pfiškaitytas tam, 
už kurį paduotas buvo.1 Nie
kas negali pasinaudoti/sveti
mais balsais tik dėl to, kad jo 
partija gavo keltais balsaįs 
daugiau pusės visų balsų.

Jeigu Norite PR Apginti:
Reakcinių Republikonų ir 

tokių pat demokratų pastan
gomis PR yra uždėta ant balo
to . Lapkričio 4-tą piliečiai 
balsuos, palaikyti tą PR sis
temą ,ar atmesti. Bet . . .

Jeigu norite ją apginti, pri
valote užsiregistruoti piliečių 
registracijoje 6-11 
dienomis. Be to 
galės balsuoti.

šio mėnesio 
niekas ne

bus balsuo- 
svarbūs vi- 

tarpe tų :

STANLEY 7th Ave., bet. 41st ir 42nd Sts.
THEATRE Tel. WI 7-9686

“Geriausias Rusijos judis nuo laikų pirm karo.” 
—PM.

“Viršija mūsų baletus.”—Herald Tribune
IŠ Leningrado — Klasikinio Balleto tradicinių namų — ateina 
ši pirmutine užsceninė istorija naujų Rusijoj žvaigždžių.

Artkino

“Russian Ballerina”
vaidina GALINA ULANOVA, žymiausia Rusijos Prima Balle
rina, ir MARIA REDINA, su Balleto Korpusu iš Leningrado 
Valstybinio Teatro Operos ir Balleto.

Lenfilm Veikalas

4 -

rude- 
tafy-

Tūlų
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Dabartinė Miesto Taryba
Išrinktoje 1945 metų 

nį, ketveriems metams, 
boję yra 21 atstovas.

Demokratai turi, 13.
būtų neišrinkę vieni be dar- 
biečių pagalbos.

Republikonų oficialiųjų yra 
2, nepriklausomas 
liems iš jų taip pat 
vo darbiečiai.

Dairoiečiai 2.
Komunistai 2. *

Liberalais pasivadinusieji 
trockistų visokios atskalos 1.
Kaip PR Pagelbsti Mažumoms 
Gauti. Atitinkamą Atstovybę

Prie, PR kas‘75,000 balsuo
tojų išrenka 1 atstovą. Dau
giau balsuotojų balsuoja,jau
giau išrenka. Kandidatai sla-

1. Tū- 
koopera-

No. 1;.
Balsų Rokavimo Tvarka
Nekurie kandidatai gauna 

virš 75,000. Pirmasis praėju
siuose rinkimuose perviršijo 
75,000 populiartausis Brook- 
lyno komunistas Cacchione. 
Ką tada daro?

Gavusį 75,000 No. 1 balsų 
paskelbia išinnktu, o likusius 
nuo jo balotus (nevartotus 
rokuojant No. 1 balsus) pra
deda priskaityti tam, kuris 
juose pažymėtas No. 2. O jei 
ii* No. 2 išrinkus vis dar liko 
pirmojo išrinkto nepriskaitytų 
balotų, tada pradeda juos 
priskaityti tam, kuris juose 
pažymėtas No. 3, ir taip to
liau.

Pėr Mažai Gavusių Balsai
Tačiau kartais gali būti 

taip, kad niekas negautų 75,- 
000 numerio 1-mo balsų. Kaip 
rokuoja tuomet?

Užbaigus surokuoti visų 
kandidatų No. 1 balsus, pra
deda nuo apačios. Mažiausia 
balsų gavusį išima iš lenkty
nių, o jo visus balotus priskai
to tam, kuris juose pažymėtas 
No. 2, o jeigu tas 'jau išrink
tas ar išimtas iš lenktynių, tai 
No. 3, ir tt. Taip vis išimdi- 
neja mažiausį iki visu kandi
datų belieka tiek, kad būtu po 
atstovą nuo kiekvienų 75,000 
balsuotojų.

Tie paskiausieji 
išrinktais net jei 
gavę pilnų 75,000 
turi būti gąvę ne 
sės to skaičiaus.

Kaip matėme, kiekvienas

j aini ir keli kiti 
suomenei dalykai, 
l’ėras, ' fondas namų statybai, 
veteranams bonai. Masių išė
jimas užsiregistruoti ir bal
suoti. tą viską gali pasukti ge- 
rojon pusėn. Užsiregistravi
mas ir užsirašymas darbiečiu 
tvos didį smūgį Taft-Hartle- 
jiečiams ir visai reakcijai.

Miesto CIO Prieš 
“Mažiau Valgymą”

Now Yorko CIO Taryba 
praėjus į ketvirtadienį saVo 
susirinkime' kritikavo siūlymu 
“mažiau valgyti,” pavadino jį 
cinišku : Toks siūlymas yra 
žiauriu įžeidimu, kuomet jis 
ąteina laikotarpiu, kada vie
tiniai sveikatos viršininkai ra
portuoja, jam jau gyventojų 
sveikatingumas yra pavojuje 
dėl perdaug užkeltų maisto 
kainu.

Taryba priėmė rezoliuciją 
prezidentui Trumanui. Ragi
na paklausyti CIO preziden
to Philip Murray patarimo 
šaukti specialę kongreso se
siją atsteigimui kainų kontro
lės ir trūkstamų produktų pa
dalinimo. Taipgi turi būti su
valdyti pelnikautojai iš žmo
nių alkio, sako unijistai.

CIO Taryba mieste atsto
vauja virš pusę milibno na
rių.

f

Naujas Viršininkas Yra 
Šalininku Kėlimo

Subway Fėro '
William Reid, finansiorius, 

praėjusį ketvirtadienį fnajoro 
O’Dwyer tapo paskirtas mies- 
tavosios transportacijos tary
bos pirmininku. ‘Jisai yra 
griežtas fėro kėlimo šalinin
kas. Siūlė kelti fėrą būda
mas majoro vykdomojo komi
teto pirmininku ir tą siūly
mą pakaltojo užimdamas da
bartinę vietą.

Biznieriai, SkelbkitSs' Laivėje

Lenkai iškraustė iš Ryti
nės Prūsijos į Vokietiją 1,- 
200 vadinamų “grynųjų vo
kiečiu.”

skaitomi 
ir nebebūtu 
balsų. Bet 
mažiau pu-

Amy Mainone (Daugėla), 
29 m. amžiaus, gyveno 386 
Miller Ave., Brooklyn, N. Y., 
mirė spalių 1 d., Crown 
Heights Hospital. K ū n a s 
pašarvotas grab. J. Garšvos 
koplyčioj, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
spalių 4 d., Šv. Jono kapinėse. 
Velionė paliko nuliūdime vy
rą Jack, tėvus Mr. & Mrs. 
Anthony Daugėla ir tris sese- 
ris.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius J. Garšva.

Marie Beckrage, 60 metų 
amžiaus, mirė spalių 1 d. Kū
nas pašarvotas graboriaus Po
vilo Gusto koplyčioj, 354 
Marcy Ave., Btaoklyne. Lai- 
.dotuvės įvyks spalių 4 d.,/Ce
dar Grove kapinėse. Velio
nė paliko nuliūdime dukteris 
Louise, Litą ir Lillian, taipgi 
dvi seseris.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius Povilas Gus
tas. ' ,

Anna Dumczius^ 65 m. am
žiaus. Gyveno po Nr. 565 E. 
88th St., Brooklyne. Mirė 
spalių 3 d., namuose. Kūnas 
pašarvotas koplyčioje po ant
rašu 95-02 Glenwood( s Rd., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
spalių 6 d., šv. Jono kapinė
se. Velione paliko nuliūdime 
tris., dukteris, du sūnus, ketu
ris anūkus.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius J. Garšva.

I World Tourists, Inc.!
t i" (Įsteigta nuo 1927 m.) ;
’SENIAUSIA ir GERIAUSIAI

PUNDELIAMS
J Sovietų Sąjungą su 

“ apmokėtais muitais ir 
” visas pasaulio šalis.
/ Maisto Pundeliai, Nauji 

Padėvėti Drabužiai
Mos cheminiai išrūkomo

2. Mes pundelius apdraudžiamo
3. Mes duodame nuolaidų

organizacijoms.
UŽSAKYKITE PUNDELIO 

NUMERIU
PAVYZDINIS STANDARDINIS 

DRABUŽIŲ PUNDELIS

jau |
i f

ir

1

PUNDELIS B20L
3% jardai grynų vilnų medžiagos 
vyriškam siūlui arba moteriškam 
siutui su 2 sijonais; 2 3/4 jardai 
pamušalo (rayon materijos), 1 pora 
vyriškų čeverykų, 3 gabalai muilo, 
3 pkl. skustuvo geležėlių.

VISO $39.06, įskaitant taksus.

PAVYZDINIS STANDARDINIS 
MAISTO PUNDELIS

PUNDELIS WT-9
96 Vitaminų Piliukės—P.D.E.G.C., 1 
svaras cocoa, 3 pkl. sriubos, 1 sv. 
sviesto. 1 sv. medaus. 1 puskv. alie- 
iaus, */, sv. arbatos, 1 dėžė salmonų. 
1 sv. miežienės, 1 sv. farinos, 1 sv. 
ryžių.

VISO $16.05. įskaitant taksus.

Yra ir Kitų Standardinių Maisto 
ir Drabužių Pundelių

Musų Kitos Agentūros 
BOSTON, MASS.

Tremont Travel Bureau 
1160 Columbus Ave.

MONTREAL, CANADA 
Jewish Immigrant Aid Society 

4221 Esplanade Ave.
Rašykite, telefonuokite arba 
ateikite del mūsų katalogų 

ir kitų smulkmenų.

WORLO TOURISTS
incorporated

)18W.23rdSt.'
7 NEW YORK 10, N. T.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA/*

SALES dčl Balių, Koncertų, Ban kietų 
Vestuvių, Susirinkimų ir t,t. Puiku* 

steičius su naujausiais (taisymais.
KETURUJ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959' Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
„ , ( 1—2 dienomValandos: 4 _ o .į 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
.221 South 4th Street 

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

j 9—12 ryte 
( 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

: fe V v! fej » iii:

REIKALAVIMAI
Mergina pajieško darbo prie kriau- 

čiavimo. Patyrimo įgijo Lietuvoje. 
Pageidąuja išmokti operuoti maši
na. Kreipkitės pas Mary Mikionis. 
307 So. 3rd St., Brooklyn, N, Y. 
Apt. 20. - (230-232)

=3

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Iki Pasimatymo!
Mūsų metiniam ban kietu i 

“turkės” jau* užsakytos, “gra
žinasi, 
viskas 
rinksime 
šio šeštadienio vakaro 
spalių 4, 419 Lorimer 
Brooklyne.

Prie durų masinio 
pardavimo nebus. Atidėjome 
ekstra tik kelis, kad iš anks
to apsirūpinusioms šeimoms 
nereikėtų skirstytis pasitai
kius nėtikėtam svečiui. Visi 
norintieji užtikrinti sau vietą 
paklauskite tikietų iš anksto 
pas pardavėjus ar salės rašti
nėje. L. K. Klubo Komisija.

’ jau užsakytos, 1 
Alus prie ledo.

kita paruošta.
vakarieniauti

6 vai., 
Street,

Susi- 
jau

tik iety

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienj.

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

TeL SOuth 8-5569

Sofa Cushions-Paduškos 
PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS 

Už $3.75 KIEKVIENA 

Sėdynių Dugnai
PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE 

Už $12.00
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

į August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

? (kamp. 68th St.)
į Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų,’ šermenų 
į ir tt., telefonuokite

SHoreroad 8-9330 '
? Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
į Specialistai Pritaikymui

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
i Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintam KaVnom.

Nepaprastai Žemom Kainom! /
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai,

Branzalietai ir Špilkos. \
Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compakbai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių' Nužemintum Kainom.

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės k 
f 

nužemintam kainom.
Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
• Jeweler 

i
. 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.

6 pusi., Laisve. (Liberty, Lith. Daily), šeštad., Spalių 4, 1947




