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ti 75 tūkstančius dolerių Lais
vės namo nupirkimui . Visus 
draugus ir prietelius prašome 
atsiliepti ir prisidęti. Reikalas 
greitas ir svarbus.

Bet taip pat dabar eina 
Laisvės vajus gavimui naujų

Aš prisibijau, kad vienas ar 
kitas siu darbų gali nukentėti. 
O reikia, kad tail) neatsitiktų. 
Abudu darbai lygiai svariais. 
Namo įsigijimas ir skaitytojų 
armijos padidinimas eina ran
ka rankon.

Būtų džiugu, kad, kai vajai 
pasibaigs, galėtumėme pasi
didžiuoti: Pasimojome aukš
tai, pasiekėme dar aukščiau!

Negalima sakyti, kad visų 
kunigų kišeniai yra kiauri, 
arba pilvai neprisotinami. Aną 
dieną skaitau laikraščiuose ir 

ik ims netikiu, kad pres- 
. Bonnell, 
turtingos

savo 
biteri.ionų kunigas 
klebonas didelės, 
bažnyčios ant Fifth Ave., atsi
sakė priimti algos pakėlimą. 
Gerieji parapijonai norėjo 
pridėti visus du tūkstančiu do
lerių. bet kunigėlis nepriėmė!

Tuojau paaiškėjo ir paslap
tis. Dabar šis kunigėlis gau
na dvylika tūkstančių dole- ‘‘ 4.
rių j metus -ir sako, kad šiek 
tiek paveržęs diržą, jis galės 
ir toliau su tiek išsiversti.

Kunigas Bonnell gauną tiek, 
kiek gerai uždirbą keturi dar
bininkai. O pilvą jis teturi 
vieną. Todėl jis gali svietui- 
pasirodyti šventuoju, atsisaky- 
damas nuo dviejų tūkstančių 
dolerių.

žinoma ,tokios kvailybės ne- 
pap.'ldytu joks'katalikiškas, o 
ypatingai 
nas.

lietuviškas klebo- 
Juo daugiau jam duodi, 

tuo daugiau jis reikalauja!
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Visi užsieniečiai korespon
dentai, kurie tarnauja Jungti
nių Tautų Asamblėjos sesijo
se, gali važinėti po visą Ame
riką. Išimtis padaryta tik 
vienam Prancūzijos komunistų 
laikraščio “Humanite” kores
pondentui Pierre Courtade. 
Jam uždrausta iš New Yorko 
koją iškelti. Jam nevalia 
plačiau Ameriką pamatyti ir 
ją pažinti.

Tokiu savo žygiu mūsų 
riausybė parodo silpnybę, 
ba kvailybę — greičiausia

Argi Courtade išva- 
iš New Yorko jau 
mūsų kapitalizmą?

vy-
ar- 

bus
kvailybė, 
žiavimas 
n u gri.au tų

Kodėl taip piktai naujosios 
Lietuvos neapkenčia buvusio
ji senosios Lietuvos ponija ir 
valdininkija?

J šį klausimą^ puikiai atsa
ko likimas “vargšo” Jono 
Černiaus. Prie Smetonos jis 
buvo premjeru ir armijos šta
bo galva, ir turėjo du dva
ru! Gyveno žmogus, džiau
gėsi ir norėjo gyventi. Pa
prastieji žmonės jam žemę 
arė ir prieš ji be kepurių 
vaikštinėjo. Tarnai jam net ir 
kelines numaudavo ir užmau
davo.

# » *

O dabar? O dabar, sako 
mūsų komercinė spauda, šis 
buvęs didelis ponas Anglijoje 
pas kokį ten farmerį Corn- 
well žemę aria už $12.50 sa- 

Dirba taip pat ir jo 
pas 
sa- 
sū-

va i t ėję !
geroji žmonelė už tarnaitę 
tą patį poną ir gauna $8 
vaitėje, dirba taipgi ir jų 
nelis už $4.20.

Visi iš prakaito kaktos
vo duonutę sau pelno ir susi
riesdami keikia naująją Lietu
vą. '

sa-

* * *
Panašiai yra sq daugybe, ki

tų buvusių Lietuvos vargšų 
ponų. Prarado jie savo rojų.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

Marininkai Atmetė 
Rezoliuciją Prieš 
“Raudonuosius”

New York. — CIO Mati
ninkų Unijos suvažiavimas 
372 balsais prieš 314 atmetė 
rezoliuciją, siūlančią kons
titucijoje uždraust politi
nėm ar kitom pašalinėm 
organizacijom kištis į uni
jos reikalus. Unijos pirmi
ninkas Joseph Curran ir 

i kiti dešinieji bandė užgint 
komunistiniams unijos na
riams politiniai veikti. Vie
ton tos rezoliucijos, delega
tai nutarė:- “Neturi būti 
skriaudžiamos jokios tauti
nės,'religinės, ar politinės 
mažumos.”

Lėktuvų Vairuotojų Streikas 
Sulaikė- 42 Skridimus

New York. — Tęsiasi 173 
lėktuvų vairuotojų streikas 
prieš American Overseas 
Oro Linijas. Streikieriai 
priklauso Lėktuvų Vairuo
tojų Sąjungai (unijai). Dėl 
jų streiko kompanija palei
do 2,254 kitus lėktuvinius 
darbininkus - tarnautojus. 
Streikas sulaikė jau 42 lėk
tų vii skridimus per Atlan
ta. 4.

Amerika Darysianti 
Atskirą Sutarti dėl 
Taikos su Vokietija

Washington. — Numato
ma, kad Jungtinės Valsti
jos dabar sparčiau eis link 
atskirų taikos sutarčių da
rymo su Vokietija ir Japo
nija, nepaisant Sovietu Są
jungos. New Yorko Times 
korespondentas lemia, kad 
jeigu Sovietai atmes Ame
rikos planus keturių didžių
jų talkininkų užsieninių mi
nistrų konferencijoj lapkri
tyje, tai Amerika ir Anglija 
atskirai susitars su vakari
ne Vokietija. Pasak to ko
respondento, Amerika “su
kietėjo” prieš Rusija, ypač 
todėl, kad devynių šalių ko
munistų vadai paskelbė ko
vą doleriniam imperializ
mui.

AUDRA VeL ŽALOJA 
FLORIDOS PAKRANTES

Jacksonville, Fla. —Aud
ra praeitą savaitę padarė 
milioną dolerių nuostoliij 
maudykliniams pajūrių į- 
rengimams. Dabar vėl užė
jo vėtra, siautusi iki 65 
mylių per valandą, ir pri
bloškė daugybę vandens ant 
krantų.

ORAS.—Būsią šiltoka.

Lietuva jiems -pasakė : “Eik, 
Adomai, iš rojaus, pažink pro- 
cę artojaus.”

Pataisa
Spalių 6 tilpusiuose Krisluo

se, paragrafe apie prof. 13. Jo
naitį viename sakinyje liko 
klaidingai surinktas žodis.! 
Tas sakinys turi šiaip skaity
tis: ‘'Tai, girdi, būtų 
vatas, ir kai Lietuvoje 
tuose kraštuose,” ir tt.

rezer- 
ir k i-

Višinskis Šaukia Sugrąžint Graikijai 
Savivaldą; Ištraukt Svetimą Kariuomenę 

------------------------------------------------ —fel __ ___________________ s----------------------------------------------- —

IŠRINKTA SOCIALISTŲ
VALDYBA N0RWALKE

Norwalk, Conn. — Socia
listas Irving C. Freese tapo 
išrinktas Norwalko majo
ru. Miesto tarybon išrinkta 
11 socialistų ir 1 republiko- 
nas. Socialistai taipgi lai
mėjo miesto iždininko, šeri
fo ir kitas vietas. Į majo
rus Freese gavo 8,561 bal
są prieš republikonų 4,705 
ir demokratų 3,846 balsus.

Įvedama Verstinas 
Darbas 17,000,000
Anglę Darbininku

London. — Anglijos val
džia įvedė verstiną darbą 
darbininkams angliakasyk- 

(lose ir kitose svarbiose pra- 
'monėse. United Press rašo, 
tai “diktatūra 17-kai milio- 
nų anglų*darbininkų.” Už
drausta darbininkams pri
vačiai ieškoti darbo, o sam
dytojams juos imti kitaip, 
kaip tiktai per valdiškus 
darbo biurus.

Atsisakąs dirbti valdžios 
nurodytoje pramonėje dar
bininkas bus baudžiamas 3 
mėnesiais kalėjimo ir $400. 
Bet, kur galima, būsią lei
džiama pasirinkti, ar žmo
gus nori dirbti angliaka- 
syklose, audyklose, lauko 
ūkyje ar tūlose kitose pra
monėse, kurias valdžia lai
ko būtinomis.

De Gaulle Kurstė Prieš 
Sovietus, Gyrė Ameriką

Paryžius. — Fašistuo- 
jančių francūzų vadas, ge
nerolas Ch. de Gaulle šau
kė, kad Francijai, girdi, 
gręsia “didis pavojus iš na
minių ir svetimų komunis
tų pusės.” Kalbėdamas 
100,000 miniai, de Gaulle 
sveikino Ameriką “}<aip at
svarą prieš sovietinį pasau
lį.” Savo partiją jis vadina 
“Francūzų Liaudies Vieny
bės Partija.”

Ex - karalienės Lėktuvas 
Nutupdytas Vengrijoj
Munich. — Buvusio Ru

munijos karaliaus Karolio 
buvusioji pati Helena be 
leidimo skrido vokišku lėk
tuvu per Vengriją^Sovietų 
lakūnai šūviais^orin priver
tė Helenos lėktuvą nusilei
sti žemyn. Po išklausinėji
mo, buvo leista jai lėkti sa
vais keliais.

HANNS EISLER PALEISTAS PO $1,000 KAUCIJOS
Los Angeles. — Hanns 

Eisler, žymus muzikos 
kompozitorius, pasidavė at- 
eivybės valdininkam, pagal 
teisingumo departmento į- 
sakymą iš Washingtono. Jis 
paleistas po $1,000 kauci
jos, o jo žmona po $500 iki 
sprendimo, kurį darys atei- 
vybės vyriausybė. Nužiūri-

PREZIDENTAS UŽGYReAtmeta “Sušvelnintą” Amerikos PREZIDENTAS llž1 
n,...;.;!....,.. - i.././.-.. u,,,'..,.- TAFTO PROGRAMPasiūlymą, Kaip iArklių Mainą

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų delegatas Andrius 
Višinskis kalbėjo Jungtinių 
Tautų seimui, kad Amerika 
ir Anglija turi ištraukti sa
vo kariuomenę iš Graikijos 
ir sugrąžinti tam kraštui 
nepriklausomybę. Nes da
bar ne Graikija valdosi, bet 
amerikonai ir anglai ją val
do.

Višinskis pasmerkė ir pa
šiepė Amerikos peršamą re
zoliucija ir joj daromą 
“nuolaidą” J u g o slavijai, 
Bulgarijai ir Albanijai. A- 
merika iš pradžios kaltino 
tuos tris kraštus, girdi, už 
rėmimą graikų partizanų 
kovos prieš Graikijos mo- 
narchistų valdžią. Bet pas
kutinėmis dienomis Ameri
ka, pagal francūzų ir belgų 
patarimą, sutiko “pašvel- 
nint” tą rezoliuciją šitaip:

Amerika išbrauks kalti
nimus prieš bulgarus, alba
nus ir jugoslavus, jeigu jie 
prisiims Amerikos peršamą 
Jungt. Tautų seimo komisi
ją “rubežiams tėmyti” tarp

Republikonas Šaukia Sulaikyti 
Komunistus nuo Viduržemio 
Grąsina Pasauliniu Karu

Washington. — Republi
konas kongresmanas Tho
mas A. Jenkins laiškais iš 
Italijos ragina savo bend
rus Washingtone užkirst 
kelią komunistams Graiki
joje, Trieste ir kitose Vi
duržemio Jūros srityse. Jis 
yra narys kongresmanų ko
miteto, pasiųsto tyrinėti 
reikalą pagalbos Italijai, 
G r a i kijai ir “laisvajai” 
Triesto žemei.

Savo laiškuose jis specia-

Imti Užstatai! 14 Bilionų 
Europiečių Kapitalo, 
Sako Sen. Wherry •

Washington. — Republi-i 
konas senatorius Kenneth 
S. Wherry sužinojo, kad 
Anglijos ir kit. Vakar. Euro
pos šalių piliečiai turi įdėję 
14 bilionų dolerių į fabrikus 
ir kitus biznius Jungtinėse 
Valstijose. Jisai, senato 
smulkiojo biznio komiteto 
pirmininkas, reikalauja lai
kyti tą europiečių kapitalą 
kaip užstatą už pagalbą, 
kuri bus duodama vakari
nės Europos kraštams pa
gal Marshallo planą.

m,a, kad Eisleris su žmona 
bus deportuoti atgal į Vo
kietiją, iš kur jie pabėgo 
nuo nacių į Ameriką.

Kongreso Ne-Amerikinių 
Veiksmų Komiteto patvar
kymu, Eisleris bus bau
džiamas už tai, kad jis, at
vykdamas. į Jungtines Val
stijas, užslėpęs, jog buvęs 

Jugoslavijos, Bulgarijos ir 
Albanijos, iš vienos pusės, 
ir Graikijos, iš antros..

Šią Amerikos “nuolaidą” 
Višinskis pavadino “arklių 
mainais.” Jis pareiškė:
• — Pasakojimai apie Ju
goslavijos, Bulgarijos ir Al
banijos “kišimąsi” į viduji
nius Graikijos reikalus bu
vo ir tebėra tik šiurkštūs 
išmislai; pati Amerika neti
ki tais išmislais. O dabar 
Amerika daro “geraširdžią 
nuolaidą”, sutikdama iš
braukti sužinius šmeižtus ir 
kurstymus prieš Graikijos 
kaimynus — jugoslavus, al
banus ir bulgarus, jeigu jie 
prisiims vadinamus “sienų 
tėmytojus.”

Amerika verčia Graikiją 
karine savo stovykla, o a- 
merikonų* page idaujama 
“tėmijimų komisija” Ijūtų 
tiktai pateisinimas kari
niam, Amerikos viešpatavi
mui Graikijoj. Nes visiems 
aišku, jog ta komisija būtų 
sudaryta daugiausiai iš an
glų - amerikonų ir jų šali
ninkų Jungt. Tautų seime.

irliai plūsta Jugoslaviją 
Graikijos demokratin. par
tizanus. K. o n g r e s manas 
Jenkins, be kitko, pasako
ja, kad Jugoslavijos kariuo
menė bandžius pereiti nus
tatytą sieną tarp Triesto ir 
Jugoslavijos. Bet ameriko
nai, esą, privertę jugosla
vus pasitraukti. Pasak Jen- 
kinso, “jeigu jugoslovai 
būtų turėję drąsos priešin
tis, tai jau būtų trečias pa
saulinis karas.”

Anglai-Amerikonai Biją 
Komunistų Veiklos Ruhr 
Angliakasyklų Srityj

Berlin. — Anglai - ameri
konai kariniai valdininkai 
vakarinėje Vokietijoje spė
ja, kad vokiečių komunistai 
ten Ruhr srityje pradės 
smarkiau veikti prieš Mar
shall planą. Jie, girdi, 
veiksią pagal programą, 
kurią pagamino devynių 
kraštų Komunistų Partijų 
vadai, susirinkę Lenkijoje 
praeitą mėnesį. Bijoma di
delių streikų, ypač Ruhr 
angliakasyklų srityje, kur 
esą iki 40 nuošimčių komu
nistų mainierių.

•komunistas.
Hitlerio Skirta Dovana už 

Eislerio Galvą
Po kaucijos užsistatymo, 

Eisleris' pareiškė:
“1933 m. Hitleris paskyrė 

dovaną tiem, kurie prista
tys mane naciam gwą ar 
negyvą. Tokios dovanos bu-

Washington. — Preziden
tas Trumanas “šimtu pro
centų užgyrė Tafto (repub- 
likono senatoriaus) progra
mą” dėlei maisto taupymo 
ir kainų numušimo, kaip 
pareiškė republikonas sena
torius Kenneth Wherry. 
Taftas pirmutinis paskelbė 
obalsį: “Mažiau valgykite!” 
Prezidentas Trumanas tik 
pakartojo Tafto receptą.

Indijos Kariuomenė 
Apsupo Mahometo
no Kunigaikštijėlę

New Delhi, Indija. — Ju- 
nagadb valstybėlės maho
metonas kunigaikštis Na- 
wab Mahabat paskelbė, kad 
jis prisideda prie mabome- 
toniškos indėnų valstybės 
Pakistano; nors 80 nuošim
čių Junagadho yra indusai 
(“pagonys”). Indijos val
džia pareiškė, jog kunigaik
štis neturi teisės prijungti 
tuos indusus prie Pakista
no. Indija todėl pasiuntė 
savo kariuomenę, lėktuvus 
ir karinius laivus ir viso
mis pusėmis apsupo tą ku- 
nigaikštijėlę, vakariniame 
Indijos pussalyje, už 400 
mylių nuo mahometoniško- 
jo Pakistano žemės.

Sykiu Indija pareikalavo, 
kad. kunigaikštis Nawab 
leistų savo pavaldiniams 
nubalsuoti, ar jie nori pri
sidėt prie Indijos ar Pakis
tano.

Vokiečių Saar Bus 
Francijai Prijungtas

Saarbruecken. — Franci- 
jos valdžiai pareikalavus, 
vokiečiai Saar srities pilie
čiai didele dauguma balsų 
nutarė, kad Saar būtų ūki
niai prijungtas Francijai, 
kuri žada pripažinti vokie
čiams savivaldybę toje sri
tyje. Saar yra turtingas 
angliakasyklomis. Į Saar 
seimelį išrinkta 28 klerika
lai, 17 socialistų, 2 demok
ratai ir 2 komunistai.

Graikijoj įvyko žemės 
drebėjimas. Nepranešama 
apie nuostolius.

Washington. — Kai kurie 
valdininkai virto “gaspadi- 
nemis” ir skelbia receptus,, 
kaip pavalgyti Jbe duonos, 
mėsos, sviesto ir kiaušinių.

vo paskirtos ir už galvas 
kitų pažangių artistų. Ir aš 
dėl to nesistebėjau. Bet 
man net neprisisapnavo, 
kad su manim panašiai kas 
elgtųsi Jungtinėse Valstijo
se, kūrias aš myliu.”

.Valdžia prašo bravorus 
mažiau grūdų alui vartoti.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

In the Eastern State®.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Truman Tikisi, Kad 
Restoranai Mažiau 
Duos Valgyti

Washington. — Trumano 
valdžia gavo daugelio vieš
bučių ir valgyklų pasižadė
jimus, kad jie antradieniais 
neduos valgytojams mėsos, 
o ketvirtadieniais neduos 
kiaušinių ir paukštienos, 
kapi kad ragino preziden
tas. Jie, pagal Trufnano re
ceptą,- taipgi neduosią kos- 
tumieriams duonos ir svie
sto be aiškaus prašymo. 
Prezidentas pas įgarsino, 
kad jis pats antradienį jau. 
neragavęs mėsos.

Kepyklos rengiasi suma
žins duonos kepaliukus be 
kainos numušimo.

Nebus Pensijų GI Studentam, 
Kuriem “Permokėta”

Washington. — Valdžia 
skaičiuoja, kad viso $50,- 
000,000 esą permokėta vete
ranam studentam, lankan- 
tiem mokyklas valdžios lė
šomis pagal GI bilių. Kol 
gavę “permokėjimus” GI 
studentai neatsiteis valdžiai 
arba nesusitars dėl atsitei
simo, tol jie negau valdinės 
pensijos, jeigu atsidurs be
darbių eilėse.

Giliną Komunistai Vis 
Ima Viršų Prieš 
Tautininkus

.Nanking, Chinija. —Chi
ang Kai-sheko tautininkų 
valdžia skelbia, kad jie atė
mę iš chinų komunistų Wei- 
haiwei uostą, Šantungo 
pussalyje. Jie taipgi sakosi 
atmušę komunistus ties 
Kaiyuan miestu, Mandžuri- 
joj. '

Kartu valdiški korespon
dentai praneša, jog komu
nistai bombarduoja prie
miesčius Changchuno, Man- 
džurijos sostinės. Tuo pačiu 
laiku komunistai atėmė iš 
tautininkų Anšaną, geležies 
ir plieno pramonės centrą 
prie Mukden-Yingkow ge
ležinkelio. Jie taipgi užėmė 
Liaoyangą,x35 mylios nuo 
Mukdeno.

Anglai - Amerikonai Sava
naudiškai Sprogdinę Fabri

kus, Sako Cechai
Praga, čechoslovakija.— 

Čionaitinis komunistų laik
raštis Rude Pravo kaltina 
amerikonus ir anglus, kad 
jie iš oro sprogdino Čecho- 
slovakijos fabrikus be jokio 
karinio reikalo, kuomet vo
kiečiai buvo faktinai išvyti 
iš Čechoslovakijos. Rude 
Pravo rašo, kad anglai- 
amerikonai, naikindami jos 
fabrikus, stengėsi patar
naut savo fabrikantu biz
niui po karo.

GENEROL. MARSHALL
— “DAKTARAS”

Montreal, Kanada. —Čio
naitinis McGill Universite
tas suteikė teisių daktaro 
laipsnį generolui Marshal- 
lui, Amerikos valstybės se
kretoriui.
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Naujoji Vyriausybės Programa dėl Maisto
Pereitas sekmadienis buvo didelė Amerikos žmo

nėms diena. Visą dieną visi buvo prilipę prie savo radi
jo. “Svarbiausia”, žinoma, tai New Yorke Yankee sta- 
diume beizbolės kova. Visa Amerika buvo padalinta į du 
lagerius —viena pusė už Dodgers komandą, kita pusė už 
Yankių! Ypatingai jaunimas per septynias dienas nė už
migtų negalėjo.

Bqt po didžiausio ir garsiausio beizbolės triukšmo 
per ra’diją pasigirdo balsas mūsų vyriausybės. Kalbėjo 
pats prezidentas Trumanas, kalbėjo valstybės sekreto
rius Marshall, kalbėjo prekybos sekretorius Harriman.' 
Visų tema buvo viena ir ta pati: Europai reikia maisto, 
Europa badauja, mes turime ją maitinti. O kad Europą 
maitinti, tai mes patys turime mažiau valgyti. Preziden
to konkretus pasiūlymas toks: antradieniais nevalgykite 
mėsos, ketvirtadieniais neragaukite paukštienos ir kiau
šinių, o kiekvieną mielą dieną kiekvienas valgykite viena 
riekute duonos mažiau!

Programa visiems aiški ir suprantama. Vyriausybė 
nori ir prašo, kad visi žmonės jos prisilaikytų savanoriš
kai. Jei savanoriškai neklausys, vyriausybė bus priversta 
įstatymais, ir patvarkymais ant žmonių uždėti maisto 
taupinimą.

Niekas neturi teisės abejoti Amerikos žmonių nuo
širdumu. Jų simpatijos dėl pasaulio vargstančiųjų yra 
labai gilios. Jie laukia tos dienos, kada kiekvienas Euro- j 
pos žmogus bus sočiai pavalgęs ir šiltai apsirengęs. Ir jie, 
suprantama, darys viską, kas jų galioje, kad Europos 
žmones pamaitinti. Tik jiems nesuprantama, kodėl mū
sų prezidentui taip pagailo tik vienos pusės Europos 
žmonių, tiktai, būtent, tos, kurios vyriausybės sutinka 
mūsų klausyti? Kodėl, pavyzdžiui, tokiai Jugoslavijai nė 
už pinigus maistas neparduodamas?

Panašūs klausimai ir neaiškumai pakenks vyriausy
bės paskelbta jai maisto taaupymo programai.

Maitinimas badaujančiųjų turi būti atskirtas nuo po
litikos. Jeigu yra alkanų Prancūzijoje, Italijoje, Belgijo
je ir Anglijoje, tai, aišku, yra jų ir Lenkijoje, Bulgarijoj,1 
Jugoslavijoje ir kitose šalyse. Amerikos žmonės supras 
tiktai tokią maisto taupymo programą, kada visiems 
tiems žmonėms bus lygiai maisto duodama dėl palaikymo 
gyvybės.

Mes, aišku, stojame už maisto taupymą, už pildymą 
vyriausybės paskelbtosios programos. Kai pasaulyje ran
dasi alkanų, kriminališkai prasižengia tie, kurie maiątą 
naikina ir eikvoja. Tik mes abejojame, kiek dar to maisto 
dirbančiosios klasės begalės sutaupyti. Viskas taip ne
svietiškai brangu, jog kiekviena šeimininkė nuėjus į 
krautuvę dešimtį sykių apgalvoja, kad pirkti tik to, 
kas būtinai reikalinga, be ko jokiu būdu nebegalima-ap- 
seiti”. Aukštos kainos privertė žmones maistą taupyti — 
ne tik maistą, bet viską.

Kas liečia turtingąsias klases, tai jos, suprantama, di
džiausius kalnus maisto sugadina. Bet ar tos klasės 
skaitysis su vyriausybės prašymu? Ar joms rūpi pasau
lio alkanieji? Ne šimtais, bet tūkstančiai sykių jau bu
vo įrodyta, kad turčiai netiki į jokį pasiaukojimą. Tai 
matėme karo metu. Kai milijonai krito karo frontuose, 
kai milijonai mirė nuo bado ir ligų, Amerikos kapitalistai 
bilijonus žėrėsi į kišenius ir tuko jais.

Dabar jų širdys nesuminkštės. Dabar staiga jie ne
taps šventaisiais ir kąs mažiau ir gers mažiau, kad ten 
kur M>rs Europoje yra žmonių, kurie neturi nei duonos 
kąsnio, nei pieno stiklo.

Todėl, mūsų supratimu, šis Trumano, Marshallo ir 
Harrimano paraginimas didelių kalnų maisto nebeduos.

.........................—.......... t I

Kodėl Europos Komunistai Vienijasi? |
Žaibo greitumu pasaulį aplėkė žinia, kad rugsėjo 

mėnesį Varšuvoje įvyko devynių europiškų šalių komu
nistų pasitarimas ir įsisteigė Komunistų Informacijos 
Biuras. Susirinkimas išleido manifestą ir priėmė rezo
liuciją, kurioje aiškinama, kodėl konferencija įvyko ir 
kodėl tapo įsteigtas minėtas biuras. Komercinė spauda 
teigia, kad jau atsisteigęs senasis Kominternas (Komu-’ 
nistų Internacionalas). Kas, žinoma, netiesa. Pasau
lyje yra virš penkiasdešimt komunistinių partijų, o šia
me susirinkime dalyvavo atstovai tiktai devynių partijų. 
Į biurą taip pat įeina tiktai tų devynių partijų atstovai, 
po du nuo kiekvienos. Tai jau aišku, kad čia nėra jokio 
senojo arba naujo Kominterno.

Pasitarime, kaip praneša, dalyvavo*šių šalių komu
nistų vadai: Tarybų Sąjungos, Lenkijoj, Čechoslovaki- 
jos, Vengrijos, Bulgarijos, Rumunijos, Jugoslavijos, 
Francūzijos ir Italijos. Vyriausias išleisto manifesto šū
kis yra: Kova prieš amerikinį imperializmą! Konferen
cijos dalyviai sako, kad be subendrinimo tų šalių komu
nistinio judėjimo veiklos įvyksta klaidų ir nesusiprati
mų. Negali būti sėkminga kova prieš bendrąjį priešą, kai 
kiekviena partija traukia savu keliu.

Minėtojo Informacijos Biuro buveinė bus Jugoslavi
jos sostinėje Belgrade. - ’

Amerikos spaudoje apie šį komunistų žygį rašoma 
per ribas bent kokių proporcijų. Tuojau pakyla pranašai 
ir sako, kad dabar jau padėtis pablogės ir Jungtinėse

v

Mūsų šalyje. Ne vien re
akcininkas Hooveris, bet 
prezidentas Trumanas ir 
valstybinis iždininkas Mr. 
J. W. Snyder šaukia: “Ma
žiau valgykite!” Tiek jie tik 
sugalvojo kovai prieš ne
svietišką brangumą. Tuo 
kartu labai rūpjnasi “alka
nais” Europoje. Kaip mais
tas baisiai pabrango, paro
do tas, kad 1946 metais lie- i 
pos mėnesį tuzinas kiauši
niu buvo 55c., o dabar jau 
$1/

Amerikos karinis laivas- 
naikintuvas užplaukė ant 
minos’netoli Trieste. Reak
cininkai pirštu rodo į Jugo
slaviją, nors‘gerai žino, kad 
tūkstančiai minų plaukioja 
nuo pereito karo laikų.

Karinio orlaivyno ko
manda pergrupuota ( dides
niam pasiruošimui. \ 
Yorko gubernatorius T. De
wey spalių 18 d. paskelbė, 
kaipo dieną pagerbimui 
gen. Tado Kosciuškos ir iš
plūdo demokratinę Lenkiją.

Paaiškėjo, kad į Jungtim 
Tautų organizacijos sesijas 
Franci jos komunistų spau
dos atstovas P. Courtade į- 
leistas su dideliais pavėla
vimais ir suvaržymais. To
kia, mat, “spaudos laisvė.”

Gerhardt Eislerį arešta
vo ir kalina neleisdami jam 
išvažiuoti iš Amerikos, gi jo 
brolį Hanns Eislerį, kompo
zitorių, areštavo, kad išde- 
porfevus. Jeigu dėl to ne
kentėtų žmonės, tai tokią 
politiką galima būtų pava
dinti komedija.

Net republikonų tūzas 
senatorius R. A. Taft’as ir 
tai paskelbė, kad Trumano 
užsieninė politika jau su
smuko. Jis sako, kad Itali
ją ir. Franciją nebus gali
ma okupuoti, kaip Graiki
ją. Jis sako, kad prieš ko
munizmą negalima sėkmin
gai kovoti nei doleriais, nei 
kareivių pagalba.

H. Wallace balsas už tai
ką vis garsiau skamba, vis 
daugiau žmonių seka jį. 
Tafto - Hartley įstatymas 
susilaukė didesnės kritikos. 
Viena iš svarbiausių, elekt1 
rininkų, radijo darbininkų 
ir mašinistų unija atsisakė 
pasiduoti reakcijos koman
dai. Net John Lewis, mai- 
nierių unijos vadas ir tas 
pareiškė, kad jo unija ne
darys jokių prisiektų pa
reiškimų, kad unijos vado
vybėje nėra komunistų.-Jis 
sako, kad tokios išpažinties 
reikalavimas yra priešin
gas demokratijai ir guli tik 
reakcijai' tarnauti.

Anglijos atstovai Gene- 
voje atsisakė priimti Jung
tinių Valstijų reikalavimus 
panaikinti muitą. Jos pre
kybos delegacija vėl išvyko

Tautose.'Kaip ir visuomet, visa beda suverčiama ant Ta
rybų Sąjungos.

Bet bešališkai ir blaivai į šį dalyką pažiūrėję, mes 
matysime visiškai normalų, natūralų ’ reiškinį. Mūsų 
prezidentas paskelbė karą komunizmui. Amerika kovo
sianti prieš komunizmą visur; kur tik su juo reikėsią su
sidurti. Iš to kilo Trumano Doktrina ir Marshallo Pla
nas. Europa tapo padalinta į du lageriu. Vakarų Europą 
paverčiama mūsų šalies vasalu. Argi sunku buvo numa
tyti, kad bus atsiliepta taip, kaip šaukiama? Argi reikė
jo didelio galvočiaus, kad supratus, jog komunistai nega
lės tylėti ir leisti jų kraštuose reakcijas atgal užtupdyti 
ant sosto? Tuojau buvo galima permatyti, kad jie ginsis 
ir gins savo kraštus nuo' išlaukinio spaudimo, Taip dabar 
atsitiko ir todėl, mums atrerdo nereikėtų stebėtis ir pe
čiais traukyti, tartum tai būtų perkūno Jrenkta iš giedro 
dangaus. '

Gerai Padaryta
Po ilgų vilkinimų ir atidėliojimų mūsų vyriausybę

pripažino Bulgarijos valdžią ir siunčia Sofijon savo am
basadorių. Tai geras žygis ir jis patarnaus abiejų šalių 
interesams. 1

į Tarybų Sąjungą derėtis. 
Braška visa Anglijos siste
ma po amer. dolerio našta. 
Tuo kartu, auga fašizmo 
jėgos; vien Londone Anglų 
Fašistų Lyga jau turi 10,- 
000 narių.

Bulgarijoje grupė Jung
tinių Valstijų kongresmanų 
padėjo vainiką ant N. Pet
rovo kapo, paskelbdami jį 
“didžiausiu demokratu visų 
laikų.” Kaip' žinia, Bulga
rijoje Petkovą pakorė už 
šalies išdavystę ir parsida
vimą svetimų valstybių re
akcijai. Tokis kongresmanų 
pasielgimas tik pateisino 
teismo sprendimą.

Jungtinės Valstijos Sutei
kė pilną pripažinimą Bul
garijai, tai daro ne iš pri
tarimo jai, bet, kad įgyti 
daugiau laisvių Bulgarijoj.

Chinijos r e a k cininkai 
dūksta, vis daugiau areš
tuoja žmonių, kurie nepa
siduoda generolo Chiang 
Kai-sheko reakcijai. Giriasi 
pergale, kad nuo liaudies 
armijos atėmė prieplauką 
Chefoo, bet tai tik lokali
nis reiškinys. Partizanų ka
re miesto užėmimas nedaug 
turi reikšmės. Sako, kad 
Chefoo prieplaukos užėmi
me “pasižymėjo” generolo 
Chiang Kai-sheko karo lai
vynas ir gavo pagalbos iš 
“prieteliškos šalies karo lai
vyno.”

Amerikos karinė misija 
sutiko vėl apginkluoti 150,- 
000 kareiviu i gen. Chiang 
Kai-sheko armijos. Nankin- 
ge reakcininkai garsiai kal
ba: “Jeigu Amerika neduos 
mums daugiau pagalbos, tai 
mes pasuksime savo politi
ką linkui Sovietų Sąjun
gos.” Žinoma, tai blofas, 
nes liaudies priešai, kuri'e 
šaudo ir karia darbininkus 
ir valstiečius, negali sude
rinti savo politiką su Tary
bų Sąjungos politika. Bet 
gąsdinti tokius, kuriuos ga
lima gąsdinti, tai gąsdina, 
jeigu tas į bailius veikia.

Francijos laikraščiai ra
šo, kad jau yra sudarytas 
Francijos - Anglijos - Ame
rikos karinis susivienijimas 
veikti prieš Tarybų Sąjun
gą. Sakoma, kad Paryžiuje 
nusiminimas, kad preziden
tas Trumanas siūlo iki 1948 
metų pradžios' Marshallo 
Plūno pravedimui tik $580,- 
000,000. Pati viena Francija 
tikėjosi dar šiemet tiek 
gauti. Socialistai gąsdina 
Amerikos turčius, kad jei
gu jie iki 1 d. lapkričio ne
gaus nors $500,000,000, tai 
“Franci jo j užviešpataus ko
munistai.”

Nors Francija turi Tru
mano Planą ir kitoms ša
lims jį perša, bet kada duo
nos neturi, tai jau iš Tary

bų Sąjungos prašo 1,500,000 
tonų kviečių. Jau vien tokis 
jos pasielgimas nųsmerkia 
Marshallo Planą mirti.

Finlandija oficialiai pa
skelbė, kad ji baigė karą. 
Karas daug atnešė finų 
liaudžiai vargo ir skurdo. 
Karo kaltininkų nemažai 
jau yra už grotų, bet dar 
nemažai jų ir zuja kitą ka
rą ruošdami. Vargiai jie 
ras pritarimo.

Graikijon atvyko nauja 
Amerikos karinė misija. 
Sakoma, kad misijos nariai 
ketina išdalinti 50,000 šau
tuvų valstiečiams kovai 
prieš “komunistus baūdį- 
Tus”. Dieve padėk, jeifeu 
tiek ginklų, padalins, tai 
daugiau bus partizanų ko
vai prieš reakciją.

Italijoje visomis pusėmis 
braška reakcinė klerikalų- 
De Gasperio valdžia, šalies 
padėtis darosi vis sunkes
nė. Klerikalų pažadas, kad 
sekite mus, tai gausite di
dėlę pagalbą iš Amerikos, 
jiems patiems eina’ blogan.

Todėl prekybos ministras 
Cesare Merzagira pareiškė, 
kad jis siekia padaryti pre
kybos sutartį su Tarybų Są
junga.

Indijoje šimtai tūkstan
čiu žmonių žuvo' nuo rasi
nių riaušių, potvinių ir ba
do. Padalinus šąli i dvi val
stybes, indusų — Indija ir 
musulmanų — Pakistanas 
iškilo rasinės riaušės. Vie
tose, ' kurios perejna į Pa
kistano teritoriją, gyveno 
indusų. Tie persigandę ėmė 
bėgti į Indiją, o kitur mu- 
sulmanai bėgo į Pakistaną. 
Vietomis besikraustančių, 
bangos susitiko , ir įvyko 
baisių žudynių. Atrodo, kad 
ims dar daug- laiko, kol 
ten pilnai susitvarkys ir 
žmogaus gyvybė tbus ap
saugota.

Irane (Persijoje) ruošia
mas naujas tarptautinis 
skandalas. 1946 metais Ira
nas padarė sutartį su Ta
rybų Sąjunga, kad šiaurinė
je dalyje abiejų šalių suda
ryta kompanija imsis trau
kti žibalą.

Ta sutartis buvo padary
ta prieš Anglijos ir Jungti
nių Valstijų politiką. Kaip 
pasirodo, tai dabar siekia
ma tą sutartį suardyti. 
Amerikos atstovas George 
Allen viešai pakurstė reak
cininkus atmesti tą sutar
ti, v

Jugoslavijoš vyriausybė 
pakvietė Mr. James Byrnes, 
H. Morggnthau, H. Stassen, 
H. E. Fosdick, John Gun
ther ir H. Baldwin — šešis 
žinomus amerikiečius at
vykti į Jugoslaviją ir per
sitikrinti, kad liaudis tvar
ko savo šalį, kad yra liau
dies demokratija.

Mr. James Byrnes pir
mas atsisakė. Jį tuojau pa
sekė republikonų numato
mas kandidatas į preziden
tus Harold E. Stassen, ir 
New York Timeso .“karo 
specialistas” H. Baldwin. 
Žino jie, kad teisybę pasa
kyti, tai ne jų reikalas, o 
matyti faktus ir meluoti, 
taipgi nepavyks.

Jugoslavija įteikė prote
sto' notą Anglijai ir Jung
tinėms Valstijoms, kad be 
pamato yra areštuojami ju
goslavai, gyvenanti Trieste 
teritorijoje ir Italijoje, Ju
goslavijos pasienyje.

Jugoslavija kaltina, kad 
anglų ir amerikiečių oku
puotoje zonoje, Gorizia, ita
lai” fašistai darė pogromus, 
daug žuvo žmonių, 300 liko 
sužeistų ir nuostoliai šie-

Profesorius Albert Einstein, kurio tyrinėjimais prieita 
prie galimybės pagaminti atominę bombą, pakvietė 
Henry A. Wallace pas save i namus, i New Jersey. 
Mokslininkas pareiškė “didžia^ gerbiąs Wallace’a už 
jo drąsą ir ryžtingumą kovoti už taiką pasauliui.” Su 
Wallace’u (iš kairės) ir Einšteinu stovi Progresyvių 
Amerikos Piliečių viršininkas daktaras Frank Kingr 
don ir žymusis dainininkas, aktorius ir’ kovotojas už 

negrams ir visiems žmonėms lygias teises 
Paul Robeson.

kia $300,000.
Korėjos klausime Tarybų 

Sąjunga pasiūlė, kad ji ir 
Jungtinės Valstijos lai iš
traukia armiją iš Korėjos 
su pradžia 1948 metų. Ko
rėjos liaudis, kaip, šiaurinė
je, tai ir pietinėje dalyje tą 
pasiūlymą sveikina, bet re
akcininkai nusigando ir 
šaukia: “Lai pasitraukia 
tik Sovietų armija, o, Ame
rikos pasilieka.”

Tas jau parodo, kad jie 
žino, .jog liaudį negalėtų 
apgauti, kad jie giriasi ir 
kalba visų žmonių vardu 
tik tada, kada svetimi dur
tuvai juos apsaugo. Sako
ma, kad Sovietų okupuotoje 
šiaurinėje dalyje jau orga
nizuojasi korėjiečių demo
kratinė vyriausybė.

Lenkijos spauda kritikuo
ja Marshallo Planą, j kaipo 
bandymą atstatyti Vokieti
ją, jog militaristines jė
gas ir numato taikai pavo
jų. Washingtonas į tai atsa
kė, kad “prižiūrės vokie
čius.” Bet visas svietas ži
no, kad ir po Pirmo Pasau
linio Karo buvo “prižiūri
mi” vokiečiai, o tačiau pati 
Anglija padėjo Hitleriui į 
galią įkopti ir net apsigink
luoti.

Vokietijoje apie 35 n uos. 
derliaus žuvo iš “priežas
ties sausros.” Keista, kad 
sausros nebuvo Sovietų zo
noje, ji siautė tik augių ir 
amerikiečių zonoj. Gal tik 
teisina sausra tą, kad vo
kiečiai valstiečiai negavę 
žemės nenorėjo dirbti ponų 
dvarus. Kitaip buvo 1 Sovie
tų zonoje, ten žemė atiduo
ta valstiečiams, jie dirbo 
sau ir lietaus buvo gana.

Jungtinės Valstijos per
veda Italijai ir Franci jai 
$330,000,000. vertės aukso, 
kurį hitlerininkai užgrobė 
kitose šalyse. Prieš tai pro
testuoja Lenkija, Čechoslo- 
vakija ir kitos šalys.

Protestuoja prieš anglų- 
amerikiečių .politiką Fran
cija, Belgija ir Holandija 
Ruhr anglies ręikalais. Tos 
šalys kaltina Angliją ir 
Ameriką, kad Ruhr anglį 
pasisavino. Nesutinka ^u 
Anglijos-Amerikos ta.poli
tika ir Sovietų Sąjunga. 
Karo laiku buvo tartasi, 
kad visos Didžiosios šalys 
tvarkys Ruhr anglies ir in
dustrijos centrus.

Sovietų Sąjungos spaudo
je kritikuoja Jungtinių Val
stijų užsienio politiką, kai
po pavojingą taikai. Smer
kia amerikinę spaudą, kuri 
kursto prie karo. “Pravda 
rašo: “Kaip galima pakęs
ti tuos, kurie be pertrau
kos šaukia už kąrą, už iš
naikinimą milionų žmonių,
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prie išnaikinimo ištisų ša
lių visų gyventojų?”

Leningrade yra visos So
vietų šalies fėrai. Ten da
lyvauja ir Lietuva su savo 
išdirbiniais. Manoma, kad 
fėruose bus parduota už 
200 milionu rubliu įvairių 
dalykų.

Šiemet Tarybų Sąjungoje 
bus išleista 430,000,000 eg
zempliorių knygų, 50 skir
tingose kalbose ir 23,000 

I skirtingais pavadinimais. 
Kai kurių knygų išleidžia
ma net po 500,000 kopijų.

Didelis begėdis. Visas pa
saulis žino, kad tarkai iš
žudė milionus armėnų, gru
zinu ir kitu tautų krikščio
nių. Laike Pirmo Pasauli
nio Karo (1914-1918) tur
kai vien armėnų ir gruzinų 
išpjovė virš 1,000,000. Prieš 
tas baisias- skerdynes kelis 
kartus • lino testavo Ameri- 
kos valdžia, priešakyje su 
prezidentu Wilsonu. Tas y- 
ra įrašyta į visų kalbų en
ciklopedijai.

Bet štai britų imperialis
tų generolas L. E. Oliver 
begėdiškai išstojo teisinti 
turkų fašistus ir sako, kad 
ne turkai, bet būk patys 
armėnai vieni kitus pjovė, 
būk armėnai puolė ir naiki
no turkus.

Šio generolo išstojimas 
yra didžiausia begėdystė ir 
parodo, kaip reakcininkai 
nesiskaito su jokia teisybe, 
jokiu padorumu, jokiais 
faktais, kad tik pateisinti 
savo politiką ir kitų žmonių 
pavergimą. Armėnų tautos 
žmonės smerkia jį, kaipo 
didžiausią begėdį.

CHURCHILLAS KALTI
NA SOCIALISTUS Už 
ANGLIJOS KRIZJ

Brighton, Anglija. — Bu
vęs Anglijos ministrų plr- 

■ mininkas Winston .Churchi
llas kaltino darbiečių-socia- 
listų valdžią, būk jinai įvė- 
lė šalį į krizį. Kalbėdamas 
savo kpnservatų-torių kon
ferencijoj, Churchillas agi
tavo priversti valdžią su
ruoš! rinkimus šiemet ar 
1948 m. Pasak jo, “rinki
mus laimėtų” konservatai, 
kurie, girdi, ištrauktų Ang
liją iš krizio.

Roma. — Italijos komu
nistai pasmerkė dešiniųjų 
socialistų vadą Saragatą 
kaip darbininkų išdaviką, 
papirktą Amerikos dole
riais.

Albany, N. Y. — Republi- 
kono gubernatoriaus De
wey maisto taryba taipgi 
skelbs “mažMu valgyti.”
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PAMINĖTA MARYTĖ 
MELNIKAITĖ

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Kr gavote jai naujų narių?

Maistas Brangus ar Pigus, 
Sveikatai Reikia Šių 7-nių
Turint ištekliaus valgy-1 kiekvienas žmogus kartą 

ti geriausią maistą, neatsi-:per dieną turėtų gauti bent 
žvelgiant į jo kainą, yra po vieną kurį iš tų visų sep- 
daugiau galimybių svei- tynių grupių. Jeigu negau- 
kai-pavalgyti. Neturinčiam | name, nesitikėkime, kad 
ištekliaus reikia daugiau ži-’mūsų kūno mašinerija eitų 
noti apie maisto sudėtį, kadi labai gerai. Ją gali apgauti 
kaip nors palaikyti savo dieną kitą, gal kelis mėne- 
sveikatą. Reikia žinoti pa
matinius reik alingiausius 
produktus, žinoti ir pava
duotojus. O pavaduotojai 
būtini tais atvejais, kada 
pamatinių nebegalima gau
ti dėl stokos produktų ar 
dėl per aukštų kainų.

Syeiko žmogaus sveikas 
apetitas dažniausia žmogui 
pats pasako, ko jam reikia. 
Pasako tuo atveju, jeigu 
žmogus yra bent kada tokio

sius, gal metus, bet visada 
neapgausime.

Patys patarėjai mažiau 
valgyti, žinokime, to ne
praktikuoja, ką kitiems pa
taria. Ir mes jų ne labai 
klausytume. Bet pasitai
kius finansiškai prieiti to 
punkto, nuo kurio aukščiau 
nevalia, nepaprastai yra 
reikalinga žinoti, kaip pra
tęsti savo sveikatą iki to 
laiko, kol nevalgymo prana-" —............................. !------------- , ----- ---------- ---<^.7-------- i -............

maisto valgęs, žino jo skonį. įsai ir vėl bus sugrąžinti sa- 
Tokio trūkstamo kūnui pro- vo vieton, 
dūkto žmogus alkte alksta. 
Kartais keistai alksta. Ne 
kartą esame girdėję, kad 
nenormaliose, varganose są
lygose gyvenančios nėščios 
moterys išsidirba keistą 
įprotį tinką čiulpti. O taip 
būna dėl to, kad jos yra iš
badėjusios kalkių turinčio 
maisto.

Norint Būti Sveiku
Kiekvienas žmogus nors 

kartą per dieną turėtų gau
ti nors 1 iš šių 7-nių (ne
žiūrint, ar liks mūsų pre
kybininkams . jų brangiai 
parduoti valdžiai, ar neliks, 
ar galės valdžia su tuo' iš
pirkti vakar. Europos ir ki
tų kraštų darbininkus nuo 
pamylėjimo komunizmo, ar 
negalės):
Pirmoji Grupė

Jon įeina žalios (virtos 
ar kitaip sutaisytos) ir gel
tonosios daržovės.

Toje grupėje randasi 
mums priprastieji kopūstai, 
salotos, burokų lapai, pet- 
ruškos, špinatai, ankštyse 
žali žirniai, ankštyse pupe
lės, asparagai, žalieji pipi
rai. broccoli ir daug kitų.

Geltonosios: morkos, sal
džiosios bulvės, geltonosios 
pupelės, squash ir kitos.
Antroji Grupė

Šioje įeina visokie citri
niai vaisiai: apelsinai, le
menai, limes, grapefruit, 
tomato, tangerines ir kiti 
tokie, taipgi žalių lapuočių 
salads.
Trečioji Grupė

Bulvės ir kiti šakniavai
siai — svogūnai, gručkai, 
ridikai, — taipgi salieros, 
kukurūzai, eggplant, agur
kai, Įima pupelės, grybai.

Visokiausi vaisiai, apart 
citrinių, daugybė jų. Viso
kios uogos.
Ketvirtoji Grupė

Pienas ir visokie i 
no gaminti valgiai.
Penktoji Grupe

Visokia mėsa ir 
kiaušiniai.

Šiuos tris dalinai 
duoja visokios sausos

• • • • ’I • *•

Jeigu Jums Nemiela 
Nevalgymo Gadynė

Atsiminkite, jog tas vis
kas priklauso nuo šalies 
įstatymus leidžiančių įstai
gų. Ir dar labai daug pri
klauso nuo valdininkų. Jei
gu net karo nuteriotuose 
kraštuose žmonės vis labiau 
atsikuria, gyvenimas pra
deda gerėti, o pas mus blo
gėja, laikas pagalvoti.

Atrodo, jog tame kaltos, 
labai kaltos ir mes pačios. 
Per 27 metus turime pilie
tines teises, balsuojame, o 
dar vis daleidžiame sėdėti 
kongrese, valstijų seime
liuose ir valdžioje tokiems, 
kurie patys gerai prisival
gę ir prisigėrę, mums pa
taria mažiau valgyti. Mato
mai, per mažai galvojome, 
o dar mažiau veikėme, kad 
prie to šalį prileidome. Lai
kas pasitaisyti.

Šį rudenį daug kur įvyks 
rinkimai vietinių valdinin
kų ar atstovų. Mums yra 
gera proga padirbėti ir pa
balsuoti už geruosius kan
didatus. Ir laikas, labai lai
kas ruoštis prezidentiniams 
rinkimams. Taftai, Dewey’- 
jai ir kiti tokie jau nuo se
no zuja po šalį iš krašto į 
krašta, pasiruošdami laimė
ti ir dar stipriau mūsų sta
lą paliesti. Ar taip bus, pri
klausys nuo to, ar mes lei
sime.

Jeigu nenorime leisti sta
lą “nuvalyti” dar nuogiau, 
dabai’ laikas kurti balsuoto
jų klubus. Tuose klubuose, 
per kitas organizacijas ir 
kiekviena asmeniškai pridė
kime petį prie ra to ,už dau
giau maisto, už malonesnį 
gyvenimą sau.ir šeimai.

/

i

• v
1S pie-

žuvis,

pava- 
pupe- 

les, žirniai, visokie riešutai, 
šeštoji Grupe

Visokie Čielo grūdo val
giai iš kviečių, rugių, avižų 
ir kitokių grūdų.
Septintoji Grupe

Sviestas ir margarina 
(jeigu jon dadėta vitami
nas A).

Sveikatos per sveiką mi-’ 
tybą .ekspertai sako, jog

r
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Gražuolė Helen Ladd, Dayton vidurines mokyklos mo
kinė, pasipuošė ilgu sijonu. Bet ne ilgam, jos draugės 
jj nutrumpina. Daug moterų protestuoja, kad ligini

mu sijonų apkarpoma šeimos kišenius.

Mūsų Grožė
Per dieną išdirbus dirb

tuvėje bei kur kitur, jautie
si nuvargusi, nusikamavu
si, o va čia, yakare esi pa
sirengus, pasižadėjus eiti į 
parengimą, susirinkimą bei 
baliuką. Na ir manai sau, 
kaip dabar aš eisiu, nes tie
siog nugązdinsiu žmones, 
draugus taip atrodant.

Ta'd štai, va, mažas, 
greitas receptas, treatmen- 
tėlis pagražinimui savęs.

Pirmiausia, kol apsiprau- 
si,‘drabužius pasiskirsi, ku
riuos žadi dėvėti, užsidėk 
ant veido kremo (cream). 
Pamasažavus, palik kelias 
minutes. Dabar, nuvalius 
veidą, suvilgyk rankšluostį 
gan šiltame vandenyje, ap
klojus veidą, palik, kol at
vės. Pakartok antru sykiu. 
Na, ir jei turi ledo arba 
bent gerai šalto vandens, 
tad uždėk pusėtinai,, nesi
gailėdama. Po tam nuvalyk 
veidą gražiai, sausai ir jei 
turi po ranka foundation 
lotion-skysčio, lengvai apte
pus veidą palik minutei. 
(Norisi pažymėti, jog šis 
treamentėlis. ne vien, kad 
nuvargusią veido išvaizdą 
atgaivina, pataiso, bet ben
drai prašalina didžiumą 
nuovargio. Kadangi kraujo 
apytaka - cirkuliacija pa
sidaro gyvesnė, geresnė, 
akys prašvinta ir t.t.) Da
bar gali dėti pudrą - pow
der. Dedant pudrą ant vei-
—v-----------------------

Šeimininkėms
Norint sau ir šeimai tų 

garbingų vitaminų ir mine
ralų šeimininkė gamina 
maistą apgalvotai. Iš tikro. 
Juk neprotinga būtų išmes
ti į sąšlavyną ar išlieti į ry- 
nas vitaminus, o paskui to
kius pat vitaminus pirkti 
piliulėse už auksu atsveria- 
mą kainą.

Pastebėta, tačiau, kad di
džiuma vidutinių ir net 
pažangesnių už vidutines 
šeimininkių dar nežino, kad 
turtingiausius s a n d ė 1 ius 
visko gero vaisiai, daržo
vės, grūdai laikosi po pat 
žievele. Tai dėl to vienus 
reikia valgyti nevirtus. O 
kitus, pirm verdant švariai

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!IS BRAZI! J JOS LIETUVIŲ KOLONIJOS Darže Rudens Metu

S. PAULO?—-šių metų lie
pos 13 d. S. Paulvje buvo 
iškilmingai paminėta Marijos 
M eini k a i tės 4 m etų, m irti es 
sukaktis. Paminėjimą' suren
gė demokratiškos lietuvių or
ganizuotos grupės, Quitandin- 
ha salėje, Mooca rajone. Mo
terų Komisija gėlėmis gražiai 
papuošė Marijos Melnikaitės 
paveikslą. 14 :30 vai. drg. J. 
Ažuolionis atidarė paminėji
mą . įžanginėje kalboje jis 
apibūdino dienos reikšmę ir 
paminėjo kai kuriuos istorinius 
davinius iš tarybinių tautų, jų 
tarpe ir Lietuvos, apsigynimo 
kovų. Mažytė 7-nių metų 
mergaitė, Danutė Gruodytė, 
padėjo gyvų gėlių buketa prie 
Melnikaitės portreto . V. Sin
kevičius antras užėmęs tribū
ną, paprašė visų susirinkusių
jų vieną minutę tylos. Paskui 
jis skaitė Melnikaitės biogra
fiją nuo pat kūdikystės dienų 
iki paskutinės josios gyveni
mo valandos. šią biografiją 
vertė portugalų kaibon ir 
skaitė jaunuolė Danutė De
gutytė . Sekė kiti kalbėtojai:
B. Latvinaitė, A. Markovj- svogūno.

Noi’s kiekvienas iš 
skirtingomis temo- 
visi rinkamai i\er- 
partizauu veiklą

Jų tarpe skam-

visų susii inku- 
paprašū mūsų

awerikie- 
og mes.

so-

Pradėjus rugsėju ir per visą 
■spalių mėnesi atydūs daržinin
kai jau galvoja, kaip atrodys ' 

i jų pievelė ir daržas ateinantį 
pavasarį. Ne tik galvoja, bet 

' ir darbuojasi.

Įčiūtė, J. Butauskas, 
trauskas, K. Valentaite 
jevodskis. 
jų kalbėjo 
mis, tačiau 
tino mūsą 
užfrontėje.
bėjo M ei n ik ai tos vardas

B a i g i an t p a m i n ė j i m • i, 
J. Ažuolionis, 
šiųjų vardu,
gerbiamo svečio, š. Amerikos 
lietuvio Vlado Sadausko, kAd 
jis mūsų broliams 
ei am s pasakytų,
Brazilijos lietuviai, esame 
lidarūs su jų demokratiškais 
principais; kad mes, sykiu, 
petys į petį, kovojame už vi-

nuplauti ir virti su lupyna, 
kuri paskui lengvai nusilu
pa.

Tą skystį, kuriame dar
žovės ar grūdai virė, suvar
toti sriubai.

Vaisių vandenis suvartok 
šaltiems gėrimams.

Steiko ir keptų mėsų 
kaulus išimk ir pavirink 
sriubai. Perp j austytas ke
liose vietose hamės kaulas 
dar labai paskanins ir pa
stiprins kopūštus, žirnienę 
ar kitą sriubą.

Norite šokolado? — Už
mirškite! Pirm karo kaina
vęs mažiau 5 centų svaras 
cocoa pupelių, iš kurių gau-

bliu dusias—saulės išdegintas, 
numintas ar kaip kitaip žolei 
dingus—vietas uždengti nau
ju žalumu geriausias laikas 
yra rudenį. Gamta taip da
ro — žolę pasėja ir sudaigina 
rudenį. Tik nereikia perdaug 
pavėluoti sėją. žolės sėkla 
“gudri,” nedygsta šaltyje. O 
ir išdygusio.) i žolė netarpsta, 
jeigu jos lapeliai nėra išbujo
ję užtenkamai pridengti jos 
“kojas” - šakneles nuo šalčio.

Stengsi-' Visoki pavasario ankstybie
ji žiedai priklausys nuo dabar 

i pasodinimų ar persodinimų. 
Į Rožių ir didžiuma kitokių 
, puošmeninių krūmokšlių ge
riau prigyja perdalyti, perso- 

I dinti rudenį.
Taip pat dabar laikas per-

T, ..... . įsodinti į ju pastovias vietas. Palikti saulėje n- po at-i jai pas5ta ,.asoda (jaunus 
viru vėju šakniavaisiai i daigus) daugiamečių žolynų, 
dinasi, jų skonis blogėja, kaip kad našlaitės/ Visa tai 
Kas nepastebėjo aitrų sko-įduos naujų spalvų anksčiau 
nį pažaliavusios bulvės ar įateinantį pavasari ir sutaupys 

1 darbo.

d y toj u išn aibini mą.. 
mes, kad šių parazitu 
ka sėkla nerastą vietos 
ti savo šaknų mūsų kolonijo- į 
jo. Paminėjimo išlaidoms su 
aukota 246 kruzeirū.

Buvęs.

do niekad netrink ir nepri
sikrauk perdaug, nes pras
tai atrodo, jei pudros per
daug randasi ant veido.

Taipgi labai netinka nei 
vienai moteriškei - mergi
nai perdaug prikrauti rau
donos spalvos ant veido. Da
bartiniu laiku nėra tas nei 
madoje, o jei ir dedama, tai 
labai mažai. '

Lūpų dažai - lipstick jau 
kas kita. Kiekviena mote
riškė gali biskį vartoti ant 
lūpų raudonos spalvos. Ypa
tingai pagyvenusiai mote
riškei dažnai natų r ai ė lūpų 
spalva biskį nyksta, lūpos 
palieka bespalvės, melsvos, 
gyvumo stoka. Tuo būdu, 
uždėjus biskį raudonos spaL 
vos lūpos atgyja ir net visa 
moteriškės veido išvaizda 
pagyvėja, atjaunėja, pasi
taiso.

Tiesa, ir ant lūpų never
ta perdaug prisikrauti. 
Pav., dažnai tenka patėmy- 
ti moteriškę - merginą tiek 
daug prisikrovusią ant lū
pų raudonų dažų ir dar net 
šmotais, nelygiai, ot, bile 
kaip aptepa lūpas ir sau ei
na, aišku, manydama, jog 
puikiai atrodanti.

Dedant dažus ant lūpų 
reikia gražiai, atydžiai ap
tepti lūpas, taip, kad būtų 
lygiai. Prie to, patartina 
pasirinkti spalva, kad maž
daug tiktų, prie veido odos 
spalvos.

Nuėmimui perviršio da
žų nuo lūpų patartina var-. 
toti minkštą popierą — tis
sue paper. Uždėjus minimą 
tissue paper tarpe lūpų ir 
lūpas suspaudus, taip nusi
ima perviršis dažų ir tuo
met lūpos atrodo daugiau 
naturalės.

M. Baltulionytė.

oŠviesa gadina pieną, 
taip pat sviestą ir kitus rie
balus. Tai dėl to būtų prak
tiškiau abi ėjus laikyti ne
peršviečiamoje puodynėje. 
Nesant kitos uždangos, ga
lima nors tamsiu popieriniu 
maišeliu užmauti.

nasi ir šokoladas, dabar 
parsiduoda po pusdolerį 
perkant daugmeniškai.

Eli iMŪSŲ KULTŪRINIS CENTRAS
AR JAU PRISIDĖJO TE PRIE NUPIRKIMO?

Randasi ant 110-06 Atlantic Avė., 
(tarp 110-tos ir 111-tos gatvių) Rich
mond Hill, L. L, N. Y. Moderniškas 
plieno ir mūro namas, trijų aukštų. 
Susirinkimam sale, bowling alleys, 
spaustuvei patalpa, auditorium 51 pė
dų pločio ir 61 ilgio su galerija; dide
lis bar-rūmas su apskritu 80 pėdų il-

Be jokio atidėliojimo prisidėkite 
prie nupirkimo šio namo. Tuojau rei
kia sukelti $75,000. Kiekvienas pažan
gus žmogus turi būt šio namo bendro
vės dalininku. Šero kaina $25. Pirkite 
po keletą šėrų! Padėkite sėkmingai už
baigti nupirkimą. Iki lapkričio 1-mos 
mes turime sukelti $75,000.

Prašome ir paskolų. Už paskolas

gio baru, ir 4 kambarių apartmentas 
superintendentui gyventi; 2 erdvūs 
rūmai ofisams, žemės plotas 150 per 
100. Pastatyti kainavo $272,- 
355.37. Mes perkame už $135,000.00. 
Tai namas, kuris pilnai atsako mūsų 
reikalams.

mokėsime 2% procento, taip kaip 
moka bankai. Paskolas imame ne 
trumpesnianf laikui, kaip vieniems me
tams. Po metų laiko paskolos bus grą
žinamos, jei paskolinusieji to reika
laus.

Siųsdami pinigus už serus ar pasko
las čekius ir money orderius, rašykite 
žemiau paduotu vardu:

HOME FOR LITHUANIAN WORKERS, Inc.
I’

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y
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ANTANAS VENCLOVA sovas pats 
munistas . . 
revoliucijosPASKUTINIS CARAS
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(Tąsa)
“Jau galas!” — pamanė Chalturinas, 

nes po jo pagalviu gulėjo pakištas dina
mito ryšulys. Tačiau \rata buvo tokia 
paviršutinė, kad jo dinamito niekas ir 
nepastebėjo.

Bet dabar sunkiau pasidarė įnešti di
namitą, nes kiekvienas, kas tik ėjo į rū
mus,* buvo iškrečiamas, o stalių gyvena
mame rūsy patalpino gyventi žandarą. 
Vis tik Chalturinas po truputį dinamito 
kasdien įnešdavo ir jo atsarga didėjo. 
Chalturinui teko baisiai kankintis, nes 
nuo nitroglicerino išgaruojamų dujų 
jam nepaprastai skaudėjo galvą, o pa
slėpti dinamitą jis tegalėjo po pagalviu. 
Nuolatinis pavojus ir vis plintanti džio
va vargino ir nervino Chalturiną. Bet 
jis ramiai didino dinamito atsargą ir jo
kio įtarimo nesukėlė. Jis gerai susidrau
gavo su žandaru, kuris net norėjo iš
piršti jam savo dukterį, o už gerą dar
bą Chalturinas gavo Kalėdoms 100 rub
lių dovanų. Pagaliau dinamito susirin
ko jau 3 pūdai — apie 50 kilogramų., 
Chalturinas dar abejojo, ar užteks di
namito tokiai sprogimo jėgai, kad su
griautų dvejas lubas, bet pasikėsinimui 
vadovavęs Želiabovas skubino greičiau 
vykdyti sprogimą. 1880 m. vasario 5 
(17) d., progai pasitaikius, Chalturinas 
pastatė dinamito dėžę į kampą ir pritai
sė knatą. Tą dieną 6 valandą caro val
gomajame paskirti iškilmingi pietūs ca
ro svečiui Heseno princui pagerbti. Tru
putį po 6 valandos Chalturinas uždegė 
knatą, o pats, skubiai išėjo į Rūmų aikš
tę...

<►
— O kokia šiandien šventė? — pa

klausė mažasis Nikalojus, pamatęs pro 
rūmų langą vėliavą.

— Girdėjau, kažkokia nelaime įvyko 
Žiemas Rūmuose. Sako, sprogęs dujų 
vamzdis po valgomuoju kambariu, — 
atsakė sumišęs tarnas Rladcigas, dar ne
žinodamas kaip aiškinti įvykį.

— Tai kodėl vėliavos iškeltos?
— Jo didenybės ciesoriaus gyvybė bu

vusi pavojuj, bet jis išsigelbėjo.
— A, tai vėl bus pamaldos ir- priė

mimas Jurgio salėj.
Atėjusio pasisveikinti tėvo Nikis vi

sai nedrįso nieko klaupti, bet ir jis nie
ko nepasakojo, tik kažkaip meiliau ir 
švelniau priglaudė prie savęs ir paglos
tė sūnų. Taip glostydavo jį senelis ca
ras, bet dabar jia retai' besusitikdavo su 
anūku. O caraitis Aleksandras tiesiog 
pasidarė savo tėvo priešu. Nesusiprati
mų tarp sūnaus ir tėvo buvo politiniais 
klausimais. Caras Aleksandras* svyravo - 
ir mėčiojosi į kraštutinumus. Čia jis 
vartojo griežtas priemones prieš revo
liucionierius ir visą vidaus politiką pa
sukdavo reakcine linkme, čia vėl jis pa
rodydavo liberalinius užsimojimus ir 
svarstydavo klausimą dėl konstitucijos 
įvedimo Rusijoje.

Tačiau didesnę nesutikimų priežastį 
sudarė atviras Aleksandro II romanas 
su kunigaikštyte Dolgorukaja, kuris tę
sėsi jau nuo 1871 m. Caras pasidarė taip 
ištikimas Dolgorukajai, kad užmiršo vi
sus romanus, kurių gausumu jis buvo 
pagarsėjęs seniau, kada jis negalėdavo 
susilaikyti nuo romantiškų nuotykių ne 
tik su visuomenės gražuolėmis, bet ir su 
gražesnėmis Smolnyj mergaičių institu-. 
to vyresniojo kurso auklėtinėmis. Paga
liau, caras Aleksandras II parsikvietė 
Dolgorukają gyventi į Žiemos Rūmus, 
priversdamas savo seną ir ligotą žmoną 
būti po vienu stogu su savo meiluže. Su
silaukęs iš Dolgorukajos sūnaus Jurgio, 
caras šį povainikį sūnų pamilo labiau už 
visus kitus vaikus, labiau už anūką Ni- 
kalojų. O mirus jo žmonai, už šešių sa.- 
vaičių caras Aleksandras II slaptai su
situokė su Dolgorukaja, kuriai suteikė 
kunigaikštienės Jurjevskos titulą. Visa 
caro giminė pasipiktino tuo caro žygiu 
ir pareikalavo, kad naujoji, morganatiš- 
koji caro žmona pasirašytų aktą, kuriuo 
ji išsižadėtų už save ir savo įpėdinius 
visų teisių’į sostą. Kunigaištienė tai ir 
padarė, nors ir labai norėjo bent pati 
būti apvainikuota cariene ir net drabu
žius buvo pasisiūdinusi. Tačiau caraitis 
Aleksandras nebuvo ramus ir'jautėsi la

bai įžeistas tėvo elgesiu. Todėl mažasis 
Nikalojus augo beveik visai su caro rū
mais nesusidurdamas, lyg visai svetimas 
jiems.

Vykdamas į ,caro rūmus sveikinti ca
rą dar kartą išsigelbėjus iš teroristų 
rankos, jis ėjo sunkia širdimi. Juk jam 
kada nors teks sėsti į caro sostą ir prieš 
jį’nukreips savo šūvfus ir minas teroris
tai. Kaip baisu! Net caro rūmuose ne
galima nuo teroristų pasislėpti. Jei ne
būtų pusvalandžiui pavėlavęs atvažiuo
ti Heseno princas, ir pietūs būtų įvykę 
nustatytu laiku, ir caras, ir jo svečias, 
ir jis pats, ir eilė didžiųjų kunigaikščių 
būtų žuvę nuo to sprogimo. O dabar žu
vo 10 vargšų kareivių ir sužeista jų apie 
50.

Chalturinas, ramiai suspėjęs išeiti iš 
rūmų, netrukus išgirdo stiprų sprogimą. 
Tačiau mažai kas atkreipė dėmesį. Vy
riausiame štabe karininkai sužiuro, nu
sistebėję, kas čia netikėtai šaudo iš pa
trankų. Susitikęs su vežike laukusiu Že- 
liabovu, Chalturinas ramiai nuvažiavo. 
Jis ir vėliau dalyvavo teroristiniuose ak
tuose. Tik už poros metų, kai Chalturi
nas ėjo gelbėti po vieno pavykusio aten
tato minios užpultą teroristą, jis buvo 
pagautas ir tada pažino jį, kaip buvusį 
stalių Žiemos Rūmuose. 1882 m. kovo 
mėnesį Chalturiną pakorė. Ryšium su 
sprogimu caro rūmuose, be minėtojo 
Kviatkovskio, buvo suimti dar trys žmo
nės. Ir jie buvo pasmerkti pakarti. Bet 
prieš juos nebuvo tvirtų įrodymų ir ca
ras jų pasigailėjo. Kviatkovski^ buvo pa
kartas.

*
Sprogimas caro rūmuose, eilė kitų 

atentatų prieš gubernatorius ir žandarų 
viršininkus, riaušės universitetuose pa
rodė,’kad visi griežtumai negelbėjo.

Sklido gandų, kad bus susprogdintas 
Isakijaus Soboras carui ‘į jį atvykus. 
Budelis Frolovas nepajėgė visų teroristų 
iškarti. Caras vėl buvo linkęs klausyti 
liberališkųjų patarėjų, kurie sakė, kad 
Rusiją nuramins tiktai konstitucija, ir 
tautos atstovų sušaukimas ir platesnių 
pilietinių laisvių suteikimas. Su plačio
mis, tikro diktatoriaus teisėmis buvo pa
kviestas vidaus reikalų ministeriu Loris- 
Melikovas, kuris pradėjo ruošti konsti
tucijos projektą ir paskelbė apie laukia
mas refo'rmas. Tačiau “Liaudies Lais
vės” revoliucijonierių tie pažadai nega
lėjo patenkinti. Jie skelbė “liaudies res
publikos” programą be brangiai kaštuo
jančio caro ir jo plačiosios giminės. Lo- 
ris-Melikovo politiką jie vadino veidmai
ningu liberalizmu, kurio priedangoj no
rima gelbėti caro vienvaldybę. Ir pats 
Loris-Melikovas neišvengė atentato, bet 
kulkos tik sudraskė jo milinę. Tačiau jis 
tikėjo, kad konstitucija, kurios šūkis bu
vo iškeltas dar Aleksandro I laikais, ir 
kurios vardu įvyko 1825 m. gruodžio su
kilimas per priesaiką Nikalojui I, nura
mins kraštą. Po metų darbo konstituci
jos projektas buvo sudarytas ir galuti
niai paruoštas konstitucijos tekstas.

♦

1881 metai. Linksmais baliais sutin
ka Petrapilis naujuosius metus. Links
minasi caro Žiemos Rūmai, kuriuose gre
ta caro skaitlinguosius svečius priimi
nėja naujoji šeimininkė kunigaikštienė 
Jurjevskaja. Smagų draugišką vakarėlį 
surengė naujų metų išvakarėse ir “Liau
dies Laisvės” revoliucijonieriai. Dauge
lis jų suimta,' Goldenbergui prieš mirtį 
išdavus teroristų planus. Bet jie nenu
siminę, tiki ateitim. Nepasisekimai dar 
labiau ųžgrūdo jubs. Jų tarpe lieknusis, 
gražusis, energingo veido barzdotas vy
ras — Želiabovas. Buvo- ten guberna
toriaus duktė revoliucionierė Perovskai- 
tė, Kibalčičas, Sablin’as, MichailoVas, bu
vo dar keliolika. Buvo ir Ignatas Hrine- 
veckis, visada vadinęs save lietuviu, ki
lęs iš Baltgudijos, Minsko' gubernijos. 
.Nors jis lenkiškai menkai temokėjo; bet 
lenkai studentai traukė jį į savo ratelius. 
Hrineveckis dalyvavo ir jJas lenkus ir 
pas rusus, norėdamas tarnauti liaudžiai, 
nesirūpindamas, kurios tautos ji būtų. 
Lenkai už tai kreivai į jį žiūrėjo, vadino 
net išdaviku.

(Bus daugiau)

N. A. Nekrasovas
• (1821—1877)

metų šaltą gruo- 
dieną:|!) prie at- 
Nekrasovo kapo

Kada 1877 
džio mėnesio 
viros N. A. 
duobės Dostojevskis, sakyda
mas atsisveikinimo kalbą, pa
reiškė, kad Nekrasovą kaip 
poetą galima statyti tuojau 
po Puškino ir ' Lermontovo, 
daugtūkstantinėje minioje pa
sigirdo balsai: “Ne greta, 
bet aukščiau, aukščiau!” Jau
nieji revoliucionieriai, kurių 
tarpe buvo ir studentas Ple- 
chanovas, Dostojevskio žo
džiuose įžiūrėjo didžiojo ru
sų poeto reikšmės • sumažini
mą. Į amžinojo poilsio vietą 
Nekrasovą lydėjo, milžiniška 
žmonių minia — joje buvo ir 
daug darbininkų. Ant Ne- 
kr.asovo kapo buvo uždėta be
galybė vainikų. Vieno vaini
ko kaspine

universitetą, tėvas despotas 17 
metų jaunuoliui nutraukė bet 
kokią pagalbą. Nepraktiškas 
jaunuolis, iš namų atsivežęs 
rinkinį eilėraščių ir romano 
rankraštį, atsiduria baisiame 
skurde. Trejetą metų jis tie
siog badauja. Jis duoda pa
mokas, taiso korektūras, rašo 
begalybę menkaverčių kūrinė
lių — eilėraštukus, pjeses, 
straipsnius, apsakymus — vis
ką, ką tik ima to mefb pigio
ji Peterburgo spauda, 
giai trejis metus 
kasdien 
Protu 
kiek aš 
kiek aš
vėliau apie šį savo gyvenimo 
laikotarpį. • Jaunąjį Nekraso
vą dažnai buvo galima maty
ti šieno aikštėje už penkias

Ly- 
aš nuolat 

■ jaučiausi alkanas, 
neįmanoma suvokti, 
dirbau! Viešpatie, 

dirbau!” rašė poetas

buvo įrašas “Nuo

' N. A. Nekrasovas
Rusijos liaudissocialistų, 

gedėjo savojo poeto, to poe
to, kuris visą savo karštą 
širdį ir didžiulį talentą ligi 
paskutinio atsikvėpimo atida
vė liaudžiai, savo gyvenimą 
pavertęs nuolatine kova, nuo
latiniu degimu skaisčia pilie
čio, patrioto, liaudies draugo 
liepsna. ..

šiandien, kada laisvosios 
Tarybų Sąjungos tautos su gi
lia meile ii- pagarba mini , di
dįjį rusų liaudies poetą, te
leista bus ir man atžymėti 
svarbiausius poeto gyvenimo 
faktus ir padaryti trumpą šio 
didelio poeto kūrybos apžval
gą.

Nikalojus Aleksiejevičius 
Nekrasovas gimė 1821 metų 
gruodžio 4 d. Podolėje, įgu
los karininko šeimoje. Bu
simojo poeto vaikystė ėjo Ja- 
roslavlio gubernijoje, Greš- 
niovo kaime, tėvo dvarelyje. 
Poeto motina, švelni, gerabū- 
dė, išsilavinusi moteris vai
kams atidavė visą savo širdį. 
Nekrasovas savo poezijoje, 
ypačiai išgyvendamas sunkias 
valandas-, vėliau skyrė jai 
daug puikių eilučių, kupinų 
nuostabios šilimos, užuojautos 
ir meilės. Motina busimajam 
poetui pasakojo pasakas, at
vėrė Dantės ‘ir Šekspyro kū
rybinį pasaulį,. mokė mylėti 
paprastus žmones.

'Busimasis poetas ištisas die
nas praleidžia prie Volgos, 
stebėdamas . sunkų burliokų 
darbą arba žiūrėdamas į ke
lią, kuriuo buvo varomi į Si
birą nusikaltėliai prieš carinę 
sistemą.' Sulaukęs vienuoli
kos metų, Nekrasovas mokosi 
gimnazijoje, kur buvo labai 
prasta • tvarka. “Klasėse 
mušdavo . . . mokytojai muš
davęs savo tarpe,” vėliau' at
simindavo (uos laikus poetas. 
Gimnazijoje Nekrasovas daug 
skaito. Čia j jo rankas pa
kliūva i)’ caro valdžios drau
džiamų raštų. Ypačiai žavi jį 
Puškino eilėraštis “Laisvė,” 
nukreiptas prieš baudžiavos 
sistemą.

Nebaigusį gimnazijos sūnų 
tėvas išsiuntė į Peterburgą 
“daryti karjeros” — mokytis 
kadetų korpuse.. Tačiau Ne
krasovas veržėsi į - universite
tą. Kada busimasis poetas 
laisvu klausytoju pakliuvo į
.. .——.. - ■

*) Pranešimas, skaitytas Nekra- 
sovo 125 m. gimimo sukakties mi
nėjime Valstybiniame Vilniaus Te
atre 1946 m. gruodžio 9 d.—Rtd.

duo-kapeikas arba už baltos 
nos gabalėlį rašant neraštin
giems valstiečiams laiškus ir 
prašymus ; . .

Kada 1840 m. devyniolikos 
metų poetas išleido pirmąjį 
savo eilėraščių rinkinį “Sva
jonės ir garsai,” nei skaityto
jai, nei kritika į jį neatkreipė 
jokio dėmesio. Jaunas poetas 
tuo metu vos nemirė iš bado. 
Jis vaikščiojo į restoranus ir, 
užsidengęs laikraščiu, kad 
niekas nematytų, dovanai val
gydavo restorano duoną.

Po poros metų Nekrasovas 
Įeina Į tų laikų literatūrinius 
ratelius. Susipažįsta ir suar
tėja su genialiuoju literatū
ros kritiku Bielinskiu. “Mano 
susitikimas su Bielinskiu bu
vo mano' išsigelbėjimas,” kal
bėjo Nekrasovas. Bielinskis, 
taip4 pat išėjęs skaudžią gy
venimo mokyklą, milžiniško 
talento, proto ir darbingumo 
žmogus, mylįs viską, kas pa- 

revoliucinga, 
turėjo nepa- 
formuodamas 

, nukreipdamas jį 
linkme — liaudies

pasiučiausias ko- 
. Jis baisiai klykia 
naudai.”

Caro valdžia represijomis 
užgulė žurnalą. Nekrasovą 
seka caro žvalgyba. Jis die
ną ir naktį kovoja dėl savo 
žurnalo. Jis rašo, kartais dau
giau kaip parą nesikeldamas 
nuo stalo, derasi su cenzūra, 
skaito šimtus rankraščių.v Jis 
darosi vienu nuostabiausių 
redaktorių pasaulinio žurną- 
lizmo' istorijoje. I

Nekrasovo kaip poeto gar
sas nuolat auga. Jo eilėraš
čiai, išleisti 1856 m., susilau
kia tais laikais negirdėto po
puliarumo. 1850 m. gale ir 
1860 m. pradžioje Nekraso
vas darosi naujosios kartos 
poetiniu vadu. Įžymusis kri
tikas Dobroliubovas tuo metu 
rašė Nekrasovui, vadindamas 
jį “mylimiausiu rusų poetu, 
gerųjų pradų atstovu mūšų 
poezijoje, vieniAiteliu talentu, 
kuriame šiuo metu yra gyvy
bė ir jėga.”

Nekrasovas suartėja su di
džiausiais amžininkais — su 
Černiševskiu ir Dobroliubovu, 
kurie jo* kaip poeto ir žmo
gaus ūgiui turi ne mažesnės 
reikšmės už Bielinskį. černi- 
Ševskis ir Dobroliubdvas, šie 
didieji revoliucionieriai ir de
mokratai, marksizmo pirmata- 
kai Rusijoje, puikiai matė, ko
kia didžiulė jėga yra Nekra
sovo talentas, ir tarp šių žmo
nių užsimezga glaudūs, drau
giški santykiai. Deja, “So- 
vremenniko” bendradarbių 
tarpe Įvyksta skilimas — rašy
tojai liberalai bajorai (Turge
nevas, Fetas ir kt.) nebegali 
rasti bendros kalbos su vals
tiečių revoliucijos šalininkais— 
Černiševskiu, Dobroliubovu ir 
Nekrasovu.

Dobroliubovas veikiai mirš
ta. Černiševskis areštuotas. 
Tačiau stiprus, nenutraukia
mas idėjinis ir dvasinis ryšis 
ir toliau įjungia šiuos žmones,

žurnalui
Nekraso-
žurnalą,

kurie buvo pasirinkę svarbiau
siu savo gyvenimo tikslu kovą 
dėl Rusijos liaudies gerovės, 
ateities, laimėk.

Netekęs geriausiųjų drau
gų ir vienminčių |— Černi- 
ševskio ir Dobroliubovo, — 
Nekrasovas stengiasi išlaikyti 
mylimiausią savo kūdikį “So- 
vremenniką.” šešiasdešimtai
siais praeito amžiaus metais 
Nekrasovo žurnalas — tai pa
žangiosios Rusijos visuomenės 
idėjinis if meninis švyturys. 
Tačiau reakcija, ypačiai po 
to, kada Karakozovas mėgina 
nužudyti Aleksandrą II, pa
dūkusiai sustiprėja, 
gresia uždarymas. 
va« mėgina gelbėti
net eidamas į kompromisus su 
savo sąžine, bet tatai nieko 
negelbsti, žurnalas uždaro
mas, poetas pergyvena siel
vartą ir gėdą dėl savo poel
gio. Daugelis buvusių draugų 
jį puola kaip renegatą. Idėji
niai ir asmeniniai poeto prie
šai džiūgauja. Bet visų skau
džiausia poetui, kad nuo jo 
pradeda nusigręžti, juo pra
deda nebetikėti toji- nauja 
“raznpčincų” jaunuomenė, 
kuri kaip tik neseniai Nekra
sovą laikė savo minčių, sva
jonių i)’ kovos reiškėju. Visą 
gyvenimą Nekrasovas negalė
jo užmiršti 4io savo poelgio, 
kurį geriausiai apibūdino V. 
1. Leninas. Leninas rašė: 
“Nekrasovas svyravo, būda
mas asmeniškai silpnas, tarp 
Černiševskio ir liberalų, bot 
visos jo simpatijos buvo Čer
niševskio pusėje. Nekrasovas 
dėl to paties asmeniško silp
numo nusidėdavo 
pataikavimo 
pats karčiai 
“n uodėmes” 
vo dėl jų. , 
Neprekiavau aš lyra, bet būdavo. 
Kada grasindavo nepermaldaujamas 

likimas,
Lyroje- netikrų garsų sužadindavo 
Mano ranka ...

(Daugiau bus)

liberalinio 
gaidelėmis, bet 
apverkė savo 

ir viešai atgaila-

Imigracijos Smulkmenos

žangių nauja, 
jaunam poetui 
prastos įtakos, 
jo talentą, 1 

teisinga 
tarnybos linkme.

Eilėraštis “Kelionėje,” ku
rį Nekrasovas parašė 1846 
m., Bielinskį tiesiog sukrėtė. 
Apkabinęs poetą, jis tarė 
jam; “Ar žinote, kad jūs po
etas ir tikras poetas?”—Poeto ; 
talentu pradeda žavėtis ir ki
tas žymus 
nas.

Netrukus 
Nekrasovas, 
najevas — perka iš Pletniovo 
teisę leisti toliau dar Puški
no įsteigtą žurnalą —“Sovre- 
menniką.” Nekųasovo ir Pa- 
najevo leidžiamas žurnalas iš 
karto įgijo didžiulį" rezonan
są visoje to meto skaitančio
je Rusijoje. Kiekvienas nau
jas numeris buvo stambus 
įvykis to meto literatūros gy
venime. Užtenka paminėti, 
kad žurnale buvo spausdina
mi toki kūriniai, kaip Turge
nevo “Medžiotojo užrašai,” 
Gončarovo “Paprasta istori
ja,” puikūs Bielinskio straips
niai, L." Tolstojau? “Vaikystė,” 
“Sevastopolio apsakymai’ 
kt.

žurnalas veikiai virto 
reikšminga ir toli girdima 
būna, iš kurios kalbėjo 
riausieji savo meto Rusijos 
rašytojai1. Nenuostabu, kad 
žinomasis rašytojas žvalgybi
ninkas Bulgarinas pranešinėjo 
Trečiajam Skyriui: “Nekra-

rašyto j as—G erce-

keli draugai — 
Bielinskis ir Pa-

ir

ta 
tri- 
ge-

PASPORTO IR PINIGŲ 
PATVARKYMAI EMIG
RANTAM IŠ OLANDIJOS

Asmenys, kurie nori iš
važiuoti iš Olandijos, turi 
turėti legdlų pasportą arba 
kitą identifikacijos doku
mentą ir turi turėti užgyri- 
mą Olandijos Banko. Olan
dijos piliečiai arba be šalies 
žmonės turi kreiptis į Town 
Clerk gauti pasportą. Pas- 
portas neišduodamas dėl se
kamų priežasčių:

1. Jeigu yra pasipriešini
mas iš policijos ar kitų val
džios pareigūnų;

2. Jeigu pasipriešina Tak
sų Inspektorius;

3. Jeigu Politinio Tyrinė
jimo Departmentas randa, 
kad 0 aplikantas politiniai 
neištikimas;

4. Be šalies žmonėms pa- 
sportas gali būti atsakytas, 
jeigu jie neturi leidimo, ku
ris pavėlina jiems gyventi 
Olandijoj. Leidimus duoda 
Government Alien Service.

Emigrantai. svetimos kil
mės turi prašyti pasportų 
iš jų konsulatų.

Olandijos piliečiai, >be- 
šalies žmonės ir tautiečiai 
svetimų šalių gau$ leidimą 
iš Olandijos Banį:?, jeigu 
jie prisilaikys prie Curren
cy Decree of April 16, 1947. 
Šis įstatymas draudžia iš
vežimą Olandijos pinigų ir 
nustato, kiek emigrantas 
gali pinigų išsivežti — iki 
$200.

Olandijos piliečiai, L-. 
kreiptis į Stitchting Land-I 
verhuizing Nederland (Ne
therlands I m m ig r a t ion 
Foundation) The Hague, 
gauti Bankos leidimą, kada 
be šalies žmones ir tautie
čiai kitų šalių ętiri pasiųsti 
aplikacijas į Foreign Ex
change Department (Devie-

zenkantoor) of the Bank of 
Netherlands, Amsterdame.

ITALIJA
Sunku ir beveik negalima 

Italijos tautiečiams iš savo 
valdžios gauti reikalingus 
pasportus ir išvažiavimo 
leidimus, kurie yra reika
lingi išgauti Amerikos imi
gracijos vizai.

Bet Italijos pasportai, pa
prastai greitai išduodami 
asmenims, kurie, pagal mū
sų imigracijos įstatymus, 
yra nekvotiniai arba pirme
nybės kvotos imigrantai. 
Visos pasportų aplikacijos 
nekvotinių imigrantų at
sargiai peržiūrėtos Special 
Control Commission in the 
Italian Ministry of Foreign 
Affairs, kuri buvo įsteigta 
praeitą birželio mėnesį. Ši 
komisija duoda pasportus 
specialiams imigrantams, 
kaip našlaičiams, kurie nė- 

I turi giminių Italijoj, arba 
i tiems, kurie nuo karo nu-' 
i kentėjo ir 1.1.

| VIZOS IŠDUOTOS PA
GAL PREZIDENTO DI
REKTYVOS Iš GRUOD.
22 D., 1945 M.

Tarpe kovo 31 d., 1946 m., 
ir biržei. 30 d., 1947 m., 21,- 
772 kvotinės vizos buvo iš
duotos tremtiniams.

Iš <ių, 14,688 buvo duotos 
žydams, 3,173 katalikams, 
2,884 protestonams, ir 1,- 
027 asmėnims kitų arba ne- 

| žinomų tikybų.
be | šis skaičius reprezentuo

ja tik kvotines vizas.
Mr. G. J. Haering, Chief 

of the Visa Division laiške 
balandžio 2 d. 1947 m. kon- 
gresmanui Edward T. Mil
ler iš Maryland, paaiškino, 
kodėl toks didelis nuošimtis 
žydu tremtiniu, buvo įleista. 

FLIS.

Spaliu 8. 19474 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily)



Detroit. — Policija suė
mė 19 garažų mechanikų 
streiko vadų. *

Rumunijos socialistai ta
riasi susivienyt su komuni
stais.
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WORCESTER, MASS DETROITO ŽINIOS Hartford, Conn, HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

d. spalių (October) įvyks 
11 kp. susirinkimas. Čia 
būti patiekti planai Lais-

Motina taipgi buvo au
ginta šiuo smetonin-

turės
vės vajaus ir sukėlimui finan
sų dėl darbininkų kultūros cen-

gesmu pienu

nuo patPieną
L. Pantano, 51

Ave.. New Rochelle, N. Y.
mergaičiukės Patricia

šį smetoningesnį

“Aš gėriau Borden’s 
mažens,” sako Mrs. 
Glencar

"Dabar mergaičiukės Patricia ir 
Lois gauna šį smetoningesnį Bor
den’s Golden Crest Pieną kelis kar- j 
tus per dieną, kasdien. Abidvi yra 
sveikos ir veiklios, ir niekuomet 
rinitai nesirgo.

"Aš esu labai laiminga su šiais 
kūdikiais, ir man net galvon ne
ateitų duoti jiem bet ką. apart ge
riausio Golden Crest," sako Mrs. 
Pantano.

Borden’s Golden Crest Pienas yra 
homoganized lengvam suvirškinimui, 
ir prie jo pridėta Vitamipo D. 
visų puikiausias Borden pienas.

valstijos ir miesto 
kurie veikia prieš 
unijas taip, kad

rinkimai įvyksta kas trečią ne- 
dėldienį, 10 vai. ryto, 29 Endi
cott St. svetainėj.

J. Jaškevičius davė rapor
tą iš 24 d. rugpjūčio Bostone 
įvykusios konferencijos, kuri 
buvo sušaukta per Am. Liet. 
Kongreso komitetą. Sakė, 
konferencijoj buvo atstovai iš 
visų kolonijų, kur aptarta 
daug svarbių dalykų ir nutar
ta trumpoj ateityj šaukti pra
plėstą ^konferenciją, kviečiant 
visų kolonijų draugijas daly
vauti, nes , toj konferencijoj 
bus išdirbti planai visam mū
sų progresyvių veikimui 1948 
metais.

LLD 7 Apskr. piknikui įžan
gos tikietukus man padėjo 
platinti šios draugės ii’ drau
gai : P. šušas, M. Kižienė, J. 
Jaškevičius,' J. Gustaitis,' J. 
Senkus, A. Kibirkštienė ir d.

iš Marlboro, 
ačiū jums už

spalių, Drau- 
40971 Porter 

vai. vakarais.

knygos kelias

Tai

GOLDEN CREST MILK
Vitamin D • Homogenized

Centas dtentan, 
geriausias jums maisto 

pirkinys yra PIENAS

Taigi, draugai, kurie dar ne- 
užsimokėjot, prašau tą pada
rykit, ateikit ant susirinkimo, 
nes tuoj ir knygą gausim už 
šiuos metus.

Pereitas 11 kp. susirinkimas 
buvo smągus ir draugiškas. 
Mūsų knygius J. Jaškevičius 
pridavė $7.75 už išplatintą li
teratūrą. Jis turi visokių kny- 

| gu ir knygelių. Matykit jį.
Atstovai iš Progresyvių Bal- 

isuotojų Kliubo davė platų ra- 
: portą iš kliubo darbuotės, sa
kė, įvyko gražus ir pasekmin
gas piknikas ir keletas susi
rinkimų. Sakė, kada ateis lai
kas prieš rinkimus, tai bus pa
rodyti vardai senatorių ir kon- 
gresmanų, 
valdininkų, 
darbininkų
žmonės žinotų už ką nebalsuoti, 
šis kliubas, sakė, yra susirišęs 
su daugybe unijų, į kurias įei- 

i na aukštųjų mokyklų profeso- 
i riai ir net katalikų kunigas da- 
I lyvavęs, kuris viename praplė
stame tarptautiniame posėdy 
sakydamas kalbą pasakė, kad 
Amerikoj politika 
ž m oga u s gy ven i m ą. 
kokios darbininkams 
duodamos žinios per 
radio, kokį maistą, drabužį ir 
namus darbininkai tiktai turi

I gauti.
Matot, gerbiamieji, yra ir 

kunigų, kuūe pasako teisybę. 
Mūsų Progresyvių Balsuotojų 

į Kliubas dirba gražų darbą. Vi
si ir visos kas tik esat pilie
čiai priklausykit prie šio kliu
bo. Mokesčių jokių nėra. Susi-

nustato
Nusako, 

turi būti 
spaudą ir

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų'

per visą Ame- 
LLD kuopų ir

F. Kaulakis 
Mass. Labai 
gražų darbą!

žinau, kad 
riką yra daug
visokio amžiaus priklauso na
rių, bet nedaug rasim tokių 
kuopų, kur yra tok is narys, 
kad jau šiemet sueina 50 me
tų kaip dirba literatinį ir kul
tūrinį darbą. O mūsų LLD 
11 kp. juomi yra d. S. Janu
lis, kuris užima LLD 11 k p. 
finansų sekretoriaus vietą. La
bai malonu yra man d. Janu
liui palinkėti sveikatos ir nie
kad, niekad nepavargti ap- 
švietos ir kultūros kelionėje.

J. M. L.

Montreal, Canada
Vilijos Choro valdyba turė

jo savo posėdį ir nutarė pra
dėti ėhoro pamokas spalių mė
nesio
Lietuvių 
j e.

Daug 
aptarta, 
svarstėm 
t i vai į,

9 dieną, ketvirtadienį, 
Vytauto Klubo salė-

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN 
^RAMANAUSKAS) 

■niKKmi Laidotuvių 
Di rektorius

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 St.
PHILADELPHIA, PA. 

Telefoną# Poplar 4110

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias 
Liūdėsi© valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintus ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
raii aawaaaar aiaa-

Minėjimas lietuviškosios kny
gos 400 metų sukakties įvyks 
10, 11 ir 12 dd. 
gijų Svetainėje, 
St. Pradžia 7 :30 
Įžangos nebus.

Lietuviškosios
buvo sunkus. Kai vokiečiai ir 
Rusijos caras pasidalino Lie
tuvą, persekiojo spaudą, caro 
valdžia žiauri buvo linkui visų 
darbo žmonių ir tautų, perse
kiojo už spausdintą žodį, už 
mokinimąsi, tai atrodė, kad 
sunkiai išsilaikys lietuvybė. Už 
maldaknygę, kalendorių ir tai 
buvo persekiojami. Ponai sar- 
matinos lietuvių kalbos, kuni
gai sekė jų keliu. Bet lietuviai 
valstiečiai išlaikė lietuvybę, 
motinos mokė savo vaikus lie
tuviškai skaityti, slaptai kny
gos ir kiti' raštai buvo gabena
mi...

Gi 1905 mqtų Revbliueija 
kirto carizmui smūgį ir priver
tė suteikti lietuviams laisvę, 
spaudos. Tai buvo sunki kova, 
sunkus kelias. Kiek lietuvių nu
kentėjo, kiek turėjo bėgti į už
sienius, bet galų gale carui ir 
jo režimui buvo padarytas ga
las. Visoms tautoms suteikta 
laisvė ir lygybę. Lietuva yra 
laisva.

Atminkime kam tarnavo pra
lotas Antanavičius, kuris 1905 
metais šaukė prieš revoliuciją, 
už carą ir reikalavo sukilėlius 
išdavinėti! Ir jlabar to plauko 
žmonės niekina Lietuvą, bando 
gąsdinti carizmu, kurį pirmiau 
patys gynė.

Visus ir visas prašome atei
ti, pamatyti knygas, kurių yra 
šimtai, išklausyti referatus 
apie lietuviškosios knygos ke
lią. Komisijos Karys.

Rugsėjo 28 d., Laisvės Namo 
Bendrovė buvo surengusi pie
tus. Buvo skanių valgių,- atro
do, kad gaspadinės sunkiai pa
dirbėjo. Gaspadinės buvo: J. 
Vilčinskienė, O. Brazauskienė, 
K. Plitnikienė ir kitos joms gel
bėjo.

B. Muleranką turėjo operaci
ją. Girdėjau, kad gerai pavyko 
ir sveikata eina geryn. Jis vi
suomet darbuojasi įvairiose or
ganizacijose ir jų parengi
muose. Linkiu greitai pasveik
ti ir geriausios sveikatos.

Jau »keli mėnesiai, kaip yra 
ligoninėje Edy Kiškiūnas. Ma
noma, kad -jis greitai sus veiks.

Serga ir d. E. Miller, Moterų 
Literatūros Klubo narė, kuri 
daug veikdavo. Linkiu jai grei
tai pasveikti.

New Haven, Conn

prie unijų.
didžiavosi

Visko Po Biski
Mūsų mieste sumažėjo dar

bai ir jau žmonės pradeda skųs
tis, kad negauna, ypatingai tie, 
kurie nepriklauso 
Pirmiau daugelis
darbais ir dideliais uždarbiais. 
Dabar, kada kitur darbai su
mažėjo, o į unijų fabrikus ne- 
unijistų fiepriima, tai tiems, 
kurie pirmiau nenorėjo pri
klausyti prie unijų yra pamo-

LDS 16 kuopa rengia kon
certą, kuris įvyks sekmadienį, 
16 d. lapkričio, 3 vai. po pie
tų. Dainuos Ignas Kubiliūnas 
iš So. Bostono, A. Siaurutė ir 
bus daugiau dainininkų. Nepa
mirškite !

Nakties laiku būna nemažai 
užpuldinėjimų ir supiaustymų. 
Todėl lietuviams patartina pa
sisaugoti naktį,— bereikalingai 
nevaikštinėti. Taip pat patarti
na moterims
piniginę, nes daugeliui 
pavogta, kaip, tik įeina 
kur yra tirščiau žmonių.

daugiau saugoti 
buvo 
kur,

ištarti kelis

nariais 
nuo pat

žo- 
džiaugiuos, 

ALDLD 
jos su- 

Oaklan-

pagulėti

PADĖKOS ŽODIS
Aš noriu 

džius, kodėl 
kad esame 
198 kuopos
tvėrimo 1921 metais, 
d e.

Man sergant teko 
lovoj, daug mįslių atsikanda.
Aš mislinau, kaip svarbu pri
klausyti prie organizacijos, 
nesi viena, nariai tave taip at
jaučia, ramina, drąsina, ro
dos, net lengviau ir sirgti. Jei
gu niekur nepriklausai — nie
kas tavęs ir nežino. Aš pa
tariu visiems priklausyti prie 
organizacijų.

Ačiū visiems už draugišku
mą, už aplankymą manęs, už 
atvirutes, linkėjimus, už do
vanas . Labai viską branginu.

K. Yankauskienč.

Per radiją kalba apie grąži
nimą madon ilgų sijonų. Aš 
manau, kad ir mes, lietuvės 
moterys turėtume apie tai pa
sisakyti, kaip jie. ragina. Man 
rodosi, kas čia norės tų nepa
rankių — ilgų sijonų, vaikščio
ti kaip višta su ilgais pentinais.

Kaip kas gali .sakyti, kad tai 
mažos reikšmės klausimas, bet 
taip nėra. Reikia atminti, kad 
dėl ilgo sijono reikės daugiau 
medžiagos, o* tai ir sijonai bus 
brangesni.

Man teko patirti, kad nema
žai mūsų draugų ir draugių tu
ri apščiai lietuviškų knygų, 
daugiausiai išleistų Literatures 
Draugijos. Jie knygas perskai
tė ir sutiktų tą brangų turtą' 
kitiems perleisti. Ar centrai ne-; 
galėtų 
ti?

patarti, kur jas pasiųs-'

Redakcijos. Mūsų pata-

Reikia 
COUNTERMAN IR DISHWASHER 

Gera aljra. Nuolatinis darbas.
Kreipkitės j 

WILFRED’S RESTAURANT 
67 Wall Street*, New York City 

(235)

KRIAUČIUS
Pertaisymai ant vyrų drabužių. $70.00. 

■10 valandų savaitė. Nuolat.
O’KAY CLOTHES 

*116 Manhattan A ve. 
Brooklyn, N. Y.

(235)

ARMATURE IR 
STATOR VYNIOTOJAI

Patyrę
Prie Vidutinių ir didelių motorų

Electro Dynamic Works
Avenue A ir North Street

BAYONNE, N. J.

PAPRASTI DARBININKAI.
darbas. Reikia Chauffeur’s license
Yard patyrimu' . Nuolatinis darbas.
daujama Brooklyno Vyrų.

585 Glcnmorc Ave., Brooklyn.
/ (236)

(236)

Sunkus 
Pipe 

Pagci-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Lengvas Fabrike Darbas

Linksma Aplinkuma
Dienų Savaitė. Nuolatinis Dalbas

LeBLUME
2330 Fifth Avė. (kamp. H 1st St.)

N. Y. C.

Ant

Linksma

2330

MERGINOS
PATYRUSIOS PRIKLYJOTOS
Rhinestones prie kostiumų džiulerių 

Nuolatinis Darbas.
Aplinkuma. 5 Dieną Savaitė.

LeBLUME
Fifth Ave. (kamp. Hist St.)

Philadelphia, Pa
Susirgo Drg. J. Lukaševičius

svarbių dalykų buvo 
Bet svarbiausia, tai 

apie New Yorko Fes- 
kuris įvyks šį rudenį.

Skaitėm laišką nuo drg. V.
Bovino, Meno Sąjungos 3-čios 
Apskrities sekretoriaus, kuris 
kvietė mūsų chorą dalyvauti 
Festivalyje.

Tame pačiame laiške dar drg. 
Bovinas rašo vėl gerą naujie
na, kad koks ton amerikonas 
aukojo Vilijos Chorui $50, pa
sirašęs Lietuvos Draugas.

Choro valdyba taria širdin
gą ačiū- tąu, Lietuvos Drauge. 
Ir kaip būtų malonu nuvažiuo
ti į New Yorką su choru ir pa- 
ačiuoti tiems draugams.

Bet, po ilgų diskusijų, priė
jom prie išvados, kad į Festi
valį negalėsim nuvažiuoti.

Šiemet mūsų chorui sueina 
lygiai penkiolika metų jo gy
vavimo. Tai mes galėsime vė
liau nuvažiuoti į New Yorką, 
jei kas mus pakvies, o jei ne, 
tai mes patys pasisiūlysim. Bet 
į Festivalį, tai mūsų dalykas 
pavėluotas. Bandysim pasiųsti 
savo atstovybę iš poros asme
nų, kad galėtų perduoti linkė
jimus Meno Festivaliui nuo Vi

lijos Choro ir nuo pažangių
Montreal© lietuvių. P. S.

Draugė Ona Latvienė 
dar serga, linkėtina jai pasveik
ti. Mūsų organizacijos yra nu
tarę turėti sveikatos klausime 
paskaitą, pageidaujama, kad 
greičiau įvyktų.

Rugsėjo 28 dieną buvome 
nuvykę į golfo turnamentą, ku
ilį turėjo mūsų jaunimas Brid- 
geporte. Jaunuoliai pasirodė 
vikrūs. Newhavenieciai buvo
me patenkinti atsilankymu į tą 
sporto žaislą. J. K.

PRANEŠIMAS
WATERBURY, CONN.

Šį trečiadienį, 8 d. spaliu, ALDLD 
kp. susirinkimas neįvyks, nes28 daugelis narių tą dieną išvažiuoja j 

New- Haven, Conn, išgirsti Henry j 
Wallace. —■ S. Meison, F. sekr.

(233-234)
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PIRKITE MEDAUS

Medus Yra Labai Naudingas 
Sveikatai.

Medaus galima gauti 
bitininką

P. TUMELĮ
Kuris turi Bičių Farmą

Farmingdale, L. I.
Taipgi galima gauti medaus 

pas Tumelį namuose:
P. TUMELIS

68-19 61st St.,
Maspeth, L, N. Y.
—-------------------"""lieillBIIIBIIISIIIBIlIBHIBl

pas

UBUI

Austrijos socialistų vadai 
skleidžia gandus, būk “So
vietų armija ruošiasi pa
keist austrų valdžią.”

Jeruzale. — Anglai nu
šovė armėną, kurio auto
mobilis nesustojo, pagal jų 
įsakymą.

Nuo
rimas: kol kas knygas laiky
ti pas save, kaip tik susitvar
kys persiuntimai į kitas šalis, 
tai apie tai pranešime. Yra di
delis badas knygų Pietų Ameri
koj, ten gyvena arti 100,000 
lietuvių, o knygų veik nieko ne
išleido. Lietuviai trokšta dar
bininkiškos, demokratinės spau
dos, bet kol. kas su persiunti
mu yra keblumų.

Atlankykime kas tik galime. 
Draugas Jurgis Lukaševičius 
jau gerokai pagyvenęs ir la
bai daug yra dirbęs lietuviš
kose draugijose. Jis labai 

j daug yra patarnavęs dėl lie- 
i tuviškų draugijų. Taigi išti
kus nelaimei

Jis gyvena 
Philadelphia,

Taigi išti- 
būkiine arti jo. 
2621 S. 8th St., 
Pa.

Jo Draugas

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. D 
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės i

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

'WW

Fotografas |!
^Traukiu paveikslus familijų, ves-1
"tuvių, kitokių grupių ir pavienių.|
;;Iš senų padarau •
"naujus paveiks- t į
"lūs ir krajavus |
/sudarau su ame-y 
grikoniškais. Rei-ų 

kalui esant ir
' padidinu toki o 
dydžio, kokio pa- V 

;' geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 

'; įvairiom spalvom.
JONAS STOKES | 

512 Marion St., Brooklyn, f
. Kampai Broadway ir. Stone Avė. •
" prie Chauncey St., Broadway Line ?

Tel. GLenmore 5-6191 Į
IlllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIhlllllllllllllllllllllllllllll^

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas Laidotuves

. $150’
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

LITU A NICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekviertę dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Matthew A. 
BUYAUSKAS

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

426

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

►•4

LAFAYETTE STR 
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists #

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. • •

Tel. ST. 2-8842

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

5 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Tree., Spaliu 8 1947
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Reakciniai New Yorko 
Lenkai Šumijo Prieš 
Pažangią Lenkiją

po-Vadovaujami lenkiškos 
nijos, tūkstančiai New Yorko 
ir iš visų rytinių valstijų su vy
kusių lenkų maršavo ant puoš
niosios Fifth Ave., New Yor
ke. Paradas buvo šauktas 
neva tikslu pagerbti kariūną 
Pulaskį, bet panaudotas 
dergti Lenkiją.

Ne visi tie tūkstančiąi pa
sitenkino ponų suterliota na- 
cionalio didvyrio diena. Daug 
kas piktinosi, kada po mar- 
šavimo kalbose girdėjo ponus 
spjaudant ugnimi ant prodar- 
bininkiškos Lenkijos. Bet jau 
kartą atmaršavęs, viskas už
baigta, prisidėjai vandeniu 
ant ponų malūno. Daug kas 
piktinosi apmeluojančiomis 
Lenkiją šlykščiomis iškabomis 
jau pačiame maršavime, bet 
jiems buvo aiškinta, kad nesą 
priemonių kam nors ką nors 
uždrausti — kas ką nori, tą 
neša.

Didelė dalis maršuotojų, 
aišku, buvo užpumpuoti pro- 
dvarininkiškų ponų ir kleri
kalų, '"jie tikėjosi maršupją 
Lenkijos garbei, 
tamsūnėliai, jie
kad jie kulniuoja paskui po
nus už jų dvarus ir bizūną, be 
kurio ponai nemokėjo su savo 
darbininkais apsieiti iki pat i 
paskiausių laikų.

Dalyvumas gub. Dewey ir 
miesto majoro O’Dwyer teikė 
tiems ponų plūdimams oficia
lumo kurstyme neapykantos ir 
karo prieš prodarbininkišką 
Lenkiją.

Apgailėtini 
nesuprato,

Norite Gyvu Žodžiu 
Išgirsti Apie N. Y.
Miesto Reikalus?

Tam gera vieta bus keliau
jančiame atviro oro mitinge, 
kur nors arti jūsų ' namų. 
Brooklyno komunistai šią sa
vaitę surengs šimtus mitingų, 
tik pasidairykite. I juos nu
vykę išgirsite teisingą aiški
nimą visokių

Brooklynas Subruzdo
Atsišaukimas į visuomenę 

namo pirkimo reikalu rodo 
gerų rezultatų. Jau iš aukš
čiau matėte eilę brooklyniečių 
pirkusių namo bendrovės šėrų 
ir paskolinusių stambiom su
mom namo reikalui, štai vėl 
eilė vardų reikalą suprantan
čių žmonių.

Mary Misevičienė pirko šė- 
rų už $500.

Stanley ir Ona Titailis pir
ko serų už $100 ir $10 pa
aukojo spaustuvės perkėlimui. 
Beje, Titan is yra tas žmogus, 
kuris pirmas , rekomendavo 
pirkti tą namą.

Jonas i)' Konstancija Ru- 
šinskai Šerų pirko už $75 ii* 
dolerį auk'ojo .spaustuves per
kėlimui.

Jonas ir Stefanija Cedro
nas pirko Šerų už $50.

Gladys E. White (Vinikaity- 
tė) pirko šėrų už $50.

Mayy Krunglis pirko šėrų 
už $25. '

Organizacijos: ALDLD 185 
kp. ir LDS 13 kp. pirko po 
viena šėra.

Taigi, Brooklynas gražiai 
remia Įsigijimą Amerikos lie
tuviams Kultūrinio Centro.

Ar Jūs Jaučiate, Kad 
Vyksta Registracija 

Balsavimams?

pridavė
Laisvės

brookly-

Iš kitur šiuom kartu atsi
liepė :

Helena Merkienė, iš Philą- 
delphijos, pirko šėrų už $100 
ir dolerį paaukojo spaustuvės 
perkėlimui. Albertas Merkis, 
jos sūnus, pirko šėrų už $50.

Frank ir Joana Klastauskai 
iš Great Neck, N. Y., pirko 
Šėrų už $50. Drg. Klastaus- 
kas tą pačią dieną 
pluoštą atnaujintų 
prenumeratų.

Petras Kapickas,
nietis, kurio paveikslą kasdien 
matote Laisvėje, įteikė pasko
los $5,000. Tai labai graži 
paskola!

Visur reikia šaukti namo 
pirkimo reikalu mitingus ir 
reikia rūpintis pardavimu Na
mo bendrovės šėrų. Iki 1 d. 
lapkričio (Nov.) mes turime 
sukelti $75,000. Kai jūs skai
tysite šią žinią, tai Liet. Na
mo bendrovė už namą bus 
Įmokėjusi $20,000.
lapkričio pirmos mes dar turi
me sukelti $55,000.

Būkime punktuališki, stoki
me su parama tuojau, nupir
kimo reikalas turi būti už
baigtas be trukdymų.

Jeigu nejaučiate, kas nors 
blogo s*u jūsų pilietiniu po
jūčiu. Gyvenant visuomenėje, 
kurioje jūsų paties, taipgi mi- 
lionų kitų' žmonių laisvės ir 
teisės, darbas ir duona pri
klauso nuo to, kas bus išrink
ta, kas bus nutarta, nejauti- 
mas savyje sąjūdžio reikštų, 
kad jūs, kas. liečia naudingu
mą visuomenei, esate miręs.

Registracijai
mieste) liko tik keturios 
nos. Valandos nuo 5 iki 
30 vakaro kas dieną, o 
tadienį, 11-tą, paskutine 
na, nuo 7 ryto iki 10:30 
karo.

Piliečio Prievole
U žsiregi str u oti, ž i n o m a, 

pirmiausia pareiga. Užsii
ti darbininkiškos partijos

Seni Laisvės skaitytojai ir 
Lietuvos reikalų rėmėjai Ona 
ir Povilas Juodzevičiai ap
vaikščiojo savo 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuves. 
Rankiotas įvyko Garšvų na
muose. Buvo sukviesti arti
mi giminės ii’ draugai. Svo
čiai buvo nuoširdžiai vaišina
mi gėrimais ii- valgiais. Da
lyviai gražiai pagerbė laisvie- 
čius su dovanomis.

Rankiotą surengė M. Sta- 
R. Garšvienė ir jos dūk- 
De Sales.

Patriotas.

Daugiau Parduotų, 
Jeigu Prekių Kainos 
Nebūtų Per Aukštos

Šešiolikinės “Parė”
Onos Daužickų

Daužickiūtei

nicnė, 
te O.

Grasina Streikieriams

sixteen” proga

(New Yorko 
die-

SOS- 
die
vą-

yra

Renka Fondų Kovai 
Prieš Venerines Ligas

New Yorke pradėta kam- 
, panija sukelti savo Šerą aukų 
i į fondą kovai prieš venerines 
ligas. Po visą šalį bus sukel
ta $100,000.

Fondas naudojamas skleisti 
informacijai apie saugumo 
priemones ir reikalą gydytis 
jau užsikrėtusioms. Slapukiz- 
mas esąs vienu iš didžiausių 
blogumų, kadangi užkrečia 
kitus.

Kova prieš venerines lingas 
užsiimanti organizacija — 
American Social Hygiene 
sociation — savo raporte 
ko, kad “250,000 asmenų 
metai užsikrečia sifiliu,
tik 95,000 raportuojasi gydy
mui.” O gonorėja kas metai 

bet 
gy-

As- 
sa- 
kas 
bet

miesto reikalų, suserga apie 1,200,000, 
Nuvykimu taip pat padėsite tik 375,000 raportuojasi 

Didžiuma mūsų;dymui.rinkimams.
žrponių turi polinkį eiti tik I 
ten, kur daug kitų eina, tad 
jūsų ten pastovėjimas laike 
mitingo gali nejučiomis pa
kviesti daug kitų.
Trumpi, Keliaujantieji
Mitingėliai Williamsburge

Šio ketvirtadienio vakarą, 
spalių 9-tą, atvyks vežimas su 
garsiakalbiu ir kalbėtojais 
pusvalandžio mitingams šiose 
vietose:

5 vai. prie Marcy ir So. 
9th St.

5:30 — Havemeyer. ir So. 
3rd

6 vai.—Lee ir Rodney.
6:30—Reap ir So. 4th.
7 vai.—Graham 

voise.
7:30—Bushwick
8 vai.—Bush wick
8:30 —— Knickerbocker 

Starr.
9 vai.—De Kalb ir Ilimrod.
Ta pačia tvarka ir tose pat 

vietose įvyks mitingai ir pirm 
pat rinkimų, lapkričio 3-čios 
vakarą. K.

Darbininkai Pateikė 
Šimtus Sumanymų

Miesto budžeto komisija 
buvo paskelbusi kontestą su
gestijų, kaip teikti miesto de- 
partmentų patarnavimą žmo
nėms su mažesnėmis lėšomis, 
kaip būtų galima sutaupyti 
darbą ir medžiagas. Visokių 
pasiūlymų gauta 766.

ir

ir 
ir

Debe-
Mirė

Grand.
Moore.

ir

ATIDAROMA ŠIANDIEN!
Neapykanta Kaip Užtaisyta* Šautuvas! 

ROBERT ROBERT ROBERT 
YOUNG > MITCHUM ft RYAN

“Crossfire”
IR ANTRAS PAVEIKSLAS

ATRITT7’ THEATREALl>£/rj De KALB ave,
BROOKLYN

Warner Bro». Naujas. 
Jaudintoja*!

Joan Claude Audrey
Caulfield • Rain* O Totter

Įspūdingas

Constance f
• Bennett I

“The Unsuspected” | 
♦Ir puikus Asmenų Vaidinimas Scenoje* | 

Blue Barron ir Jo Orkestras J 
Joey Adams • Mark Plant ,

Tony Canzoneri |
STRAND Broadway ir 47 St. Į

Yankiai Nugalėjo 
Dodgerš

Skrybėlių industrijos bosai 
nori pagelbėti ekspreso agen
tūros bosams laužyti streiką. 
Pirma grasino traukti unijas į 
teismą, jeigu pikietuos šapas 
tų, kurie bandys išvežti pre
kes su skobais: O dabar gi 

j sina pabėgti su šapomis 
i New Yorko.

ą- 
iš

departmentinės 
krautuvės viršininkas 

raporte šėrininkams 
pastebėjo, kad per 
kainos neleidžia vi- 

prekių apyvartos, 
turėtų mažėti,” sakė

Povilo ir 
dukrai Adelei 
sukako 16-ka metų amžiaus. 
Taigi, “sweet 
tėvai surengė puotą, kuri Įvy
ko šeštadienį, spalio 4-tą. Da
lyvavo apie 50 svečių, kurie 
Adelei suteikė gražių dovanų 
ir širdingų linkėjimų jos atei
čiai.-

Povilas Daužickas yra iš- 
dirbėjas dirbtinių kojų, rankų 
ir kitokių pažeistam kūnui pa
galbos priemonių. Jis taipgi 
išdirba susivaržymui diržus ir 
korsetus. Jo biznio vieta — 
152—• 4th Ave., New York 
City.

Yra industrialistų ir preky
bininkų, kurie, nors per dole
rio akinius žiūrėdami į padėti, 
vis vien supranta ir atvirai pa
sako, kad per aukštos kainos 
yra žalingos net biznio atžvil
giu, jau nekalbant apie sun
kumus biednuomenės šei
moms.

Didžiosios 
Macy 
Strauss 
anądien 
aukštos
suotinos 
“Kainos 
jis. Ir tą pasiūlė anaiptol ne 
iš bankrūto. Jo firma per me
tus, pasibaigusius su rugpjū
čio 2-ra, šių metų, išpardavu
si prekių už $285,083,000, 
apie 11 nuošimčių daugiau, 
negu pirmesniais metais. Ta-

■ čiau jis žino ir savo kolegoms
■ pataria, kad jeigu kainos bū- 
Į tų žemesnės ir milionai žmo
nių išgalėtų po daugiau pirk
tis, apyvarta, o sykiu ir pel
nai dar' padidėtų.

Vaistininkui Frank Corsun 
skaitliuojant pajamas, gfn- 

jkluotas plėšikas paliepęs tur
tą palikti ant baro, o pačiam 

! atsigulti ant grindų ir neju
dėti, iki jis išeis. Išsinešęs 
$5,000.

Charles Citron, 5 metų, už
simušė nukritęs nuo gaisrinių 
laiptų namie, 21 E. 104th St., 
New Yorke.Pagerinsią Veteranams

Sveikatos Priežiūra
New Yorko laiškanešiai nu

sitarė reikalauti po $1,200 al
gos priedo metams, kad atpil
dyti nuostolius, padarytus pa
kilimu kainų.

Taigi iki | (American Labor) balsuotoju 
—antroji. Tačiau tai ne vis
kas. Yra šimtai tūkstančių ki
tų žmonių, kurie gal neįžiū
rės svarbos užsiregistruoti,
kadangi šiemet prezidento ne
rinks. Jūsų pareiga jiems
priminti reikalą registruotis, 
išaiškinti svarbą.

Tame darbe jums pagelbėti 
yra išleista geros literatūros. 
Jos pilni ALP ir unijų centrai. 
Gaukite. Padalykite šapoje, 
kaimynams. Tai jūsų, kaipo 
susipratusio darbo žmogaus 
pareiga.

Williamsburge ALP rašti
nės randasi 125 Boerum St., 
408 Keap St. ir viena yra prie 
Williamsburg Bridge Plaza, 
kampas Roebling St.

Yra geros, angliškos, kelių 
organizacijų išleistos literatū
ros ir lietuvių organizacijų 
patalpose, Laisvės salėje.

žada išleisti milioną dolerių 
praplėtimui veteranams ner
vų pakrikimo ligoniams klini
kų Brooklyne, Bronx’e ir 
Manhattan’e. Klinikose prie
žiūra veteranams lėšuosianti 
per pusę mažiau, negu priva- 
tiškai .

Veteranų advokatų organi
zacija pasiūlė, kad valstija ir 
miestas būtų Įgalinti ruošti lo
terijas suklimui valdiniams 
iždams.

TONY’S

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

ty-Newyorkietis basebolės 
mas Yanks nugalėjo brookly- 
niečius Dodgers paskutinėje 
World Series žaismėje praėju
sį pirmadienį. Yankiams šis 
yra jau 11-tas laimėjimas vi- 
sašalinio geriausio tymo gar
bės. Dodgeriai 
“prabetinusieji” 
nuliūdę.

New York City Opera Co. 
šiuo tarpu vaidina operas City 
Cente)’, 131 West 55th Street, 
New Yorke, 
rėš.
pasinaudoti.
gerų dainininkų ir vaidintojų

Kainos populia- 
Operų mylėtojams verta 

Turi nepaprastai

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

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

Išskiriant trečiadieni 
’ir sekmadienį.

ir už juos 
lažybininkai

Per 7 dienas : 
i 389,703 asmen’A, 
sumokėję $393,210.

žaismę matė 
, Įžangomis

ATIDUODAME VELTUI
Mažytis, labai gražus šunelis, ati

duodame nemokamai, nes savininkas 
turi apleisti miestą. Šuniukas su 
laisniais ir kitais jam paruoštais pa
togumais. Prašome greit atsišaukti. 
Stanley Pažereckis, 1354 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. (2.32-234)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kp. susirinkimas jvyks 
spalių 9 d., Laisvės salėje, 419 Lo
rimer Streetf Nariai dalyvaukite su
sirinkime, nes turime svarbių daly
kų apkalbėti. Bus LLD Centro bal
savimas, viršininkų išrinkimas 1948 
ir 1949 metams. Taipgi bus trumpa 
prakalba apie ateinančius preziden
tinius rinkimus. — G. Kuraitis, org.

(234-235)
Neabejojame ,kad pasitarsite Lai

svės vajaus reikalu. Pasirūpinsite 
gavimu . naujų skaitytojų ir aišku, 
surengsite ką nors budžeto sustipri
nimui.

am-

Parsiduoda

ACCORDIONS
Visokių Dydžių 

Tiesiai iš išdirbėjo
Už PUSĘ KAINOS

Baldom & Bartuli
Įsteigta 1901 m.

60 Mulberry St., N. Y. C.
TELEPHONE WO. 2-1750

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Tel. SOuth 8-5589

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
Tei.EVcrgreen 7-6868

Ž

N

Sofa Ciishions-Paduškos
PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS 

Už $3.75 KIEKVIENA

Sedyniy Dugnai
PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE 

Už $12.00
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

—•+

Sim Dilginis, 92 m.
žiaus, gyveno 195 Stockholm 
St., Brooklyn, N. Y., mirė 
spalių 5 d., St. Catherine’s li
goninėj. Kūnas'' pašarvotas 
grab. J. Garšvos .koplyčioj, 
231 Bedford Ave., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks spalių 8 d., 
Šv. Jono kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime 4 vedusius 
sūnus: Walter,Anthony,Simon 
ir Joseph, dukterį Anna ir 6 
anūkus. Laidotuvių pareigo
mis rūpinasi grab. J. Garšva.

Donald 
veno 456 
ne, mirė

Meizen, 32 m., gy- 
Essex St., Brookly- 
spalių 5 d., Kings 

County ligoninėj, Brooklyne.
Laidotuvės įvyks spalių 9 d., 
šv. Traicės kapinėse. Kūnas 
pašarvotas grab. J. Garšvos 
koplyčioj, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Velionis paliko 
nuliūdimę motiną Michaeliną, 
dvi seseris Anną ir Helen, 
švogerį ir du brolvaikius. Lai
dotuvių pareigomis grab. J. 
Garšva.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Laisvės Radio Klubo na

rių svarbus susirinkimas jvyks spa
lių 8 d., Laisvės salėje, 7:30 v. v. 
Prašome visų narių dalyvauti, 
iškilo svarbus klausimas, kuris
liečia mūsų radio programą ir rei
kia ji greitai apsvarstyti. Tad bū
kite susirinkime. Kurių antrašus tu
rėjome, pasiuntėm atvirukes. Kurių 
antrašų neturime, kviečiame viešai 
per laikrašti. Atsiveskite ir savo 
kaimynus-pažįstamus. Ačiū. 
Kavaliauskaitė, LLRK sekr.

(232-234)

REIKALAVIMAI

Valandos:

nes 
pa-

*—— I f

9—12 ryte ,
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

relei* 
K A PISK AS
BAR & GRILL

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Reikalingas kambarys pavieniui 
vyrui — bet sąlygos zyra sekamos: 
Aš dirbu viešbučiuose, ir laike dar
bo ten'ir gyvenu. Kai užsibaigia 
darbas, tai man reikalingas kamba
rys. Aš noriu gauti kambarj pasigė
rus . .sąžiningus žmones, neblogoj 
apylinkėj. Už kambarj sutinku už
mokėti $f00 iš anksto — reiškia, 
kad galėčiau, pabaigęs darbą, su
grįžti j jį gyventi. Kas turi toki 
kambarį ir sutinka su sąlygom (ant 
vietos galėsime plačiau pasikalbėti), 
prašau rašyti po sekamu antrašu: 
George Dalsoh, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (232-234)

PAJIEŠKO.ITMA1
Pajieškau Juozo Jonaičio, iš Lie

tuvos paeina Lekėčių kaimo ir vals
čiais, Šakių apskr.,' aš gavau nuo jo 
sesers sūnaus Renkevičiaus du laiš
kus, kuriuose prašo jūsų .pajieškoti. 
Kreipkitės: Vincas Bartkus, , 216 

i Berry St^ Brooklyn, N. Y. (232-237)

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.

0

'JUt

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite ,
SHoreroad 8-9330

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

• Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėm^ ir Bankietams

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

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom KaVnom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Branzalietai ir Špilkos. 

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Tree., Spalių 8, 1947




