
Demokratai be Demokra
tijos.

Tiesa, Kuria Pats Mačiau.
Velnias su Ragais.
Moterų Kliubai ir

Mokyklėlės.
Reikia Mitingu.

Rašo A. BIMBA

Amerikos kroatai turi d i-1 
dėlę organizaciją vardu Fra- ‘ 
ternalis Kroatų Susivienijimas. 
Ji turi 96,850 narių, 626 kuo- ; 
pas ir $14,723,000 vertės tur- į 
to.

Ją apniko fašistai ir jos pa- į 
skubinę konvenciją suardė, kai ; 
pamatė, kad joje jie turi ma
žumą. Tai jie, žinoma, darė 
vardu “demokratijos.” Jie 
esą demokratai, o jų oponen
tai — komunistai.

Bet net ir klerikalų Drau
gas pripažįsta, kad konvenci
joje “komunistų grupė ir jos 
simpatikai turėjo daugumą.” 
(D., sp. ū d.) ’

Reiškia, “demokratai” ne
pasidavė daugumos valiai.

No. 236

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metami
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

Kopija 5c
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" 'Amerika „Atakuojat

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Washington. — Argenti
nos ambasadorius O. Ivani- 
ssevich pranešė, kad Ar
gentina gamina savo “Mar- 
shallo planą” kaimyniškiem 
kraštam Pietų Amerikoje, 
ypač Čilės, Bolivijos ir Uru- 
guajaus pramonei -. ūkiui 
pakelti.

Europos Komunistų 
Bendrą Pareiškimą
Valstybės Departmentas Įtaria, Kad Devynių Europinių 

Kraštų Komunistai Norį “Pakenkt” Ūkio Atgaivinimui

Sulaikoma Lenky-Čechy 
Santarvė su Francija?

Washington. —-Amerikos 
i' valstybės sekretoriaus pa- 
(vaduotojas Robertas A. Lo
vett užsipuolė devynių ša
lių “partijų ir valdžių” at
stovus, kurie, susirinkę 
Varšavoj, išleido pareiški
mą, šaukdami suderint tų 
kraštų Komunistų Partijų 
veiksmus prieš Amerikos 
imperializmą, vakariu. Eu
ropoje.
, Lovett sakė reporteriams, 

kad tas, girdi, naujo “ko
munistų internacionalo” pa
reiškimas “juodina ameri
konų ir anglų tikslus ir dar 
plačiau iškraipo Jungtinių 
Valstijų politiką.”

(Sovietų, Jugoslavijos, 
IF...V iš‘da6rbą sto- kLenkijos ir kitų šešių šalįų
vykios; todėl, girdi, reikėję | komunisTtlJ atstovų konfe- 

[rencija Lenkijoj sake, jog 
i Trumano - Marshallo pla
nas vakarinei Europai yra 
dalis Amerikos politikos 

! pasauliui užviešpatauti. Ta 
I konferencija įspėjo, kad 

! Washington. — Amerikos | Washingtono politika grę- 
i Gydytojų Susivienijimo~pir- į šia “ekonominiai ir politi- 

Ed^ard L. 1 niai pavergt Europą ameri-

Georgia Politikieriai 
Teisina Negrų Žudikus

Atlanta, Georgia. — Pas- 
i kutinėmis dienomis federa-So. Bostono Darbininke (sp.

7 d.) J. šakinis piešia pasku- ' Rs prisaikdintųjų teismas 
tines vokiečių viešpatavimo ; įkaitino Glynn ‘ apskrities 
Lietuvoje dienas. Jis rašo: j kalėjimo viršininką ir sar- 

Vokiečiai atsitraukdami,' gUS> kurie sušaudė 8 negrus 
kur tik suspėjo, viską iš Lie- į kalinius. Bet specialis Ge- 
tuvos plėšė ir vežė į savo rei-, orgįjos valstijos seimelio 
cha. Jie nedare niekur IS,T‘j komitetas įteikė gubernato- 
t.es: miestuose——»s krautuvų R Thom j ra.

įrengimus, mašinas, baldas, o. portą, kuriame teismą tuos 
kaimuose - javus, gyvulius, i žmogžudžius. Raportas pa
akio padargus. Taip apiplėš- ■ sakoja, kad^ tie negi ai me- 
tus Lietuvos miestus ir kai- ginę pabėgti 
mus atsitraukdami dažniau- 
šiai paversdavo pelenais. Ne- j jllOS Šaudyti, 
gana to, jie nepalikdavo ir ■ 
žmonių, bet prieš atsitraukda
mi, sudarę didžiules kolonas, 
jų ginkluotų sargybinių lydi
mas, varydavo sunkiesiems 
darbams i Vokietiją.

kraštus ir jų komunistus, 
kad jie, girdi, norį užkirst 
kelią Europos 
ūkiui atsigriebti 
Marshallo planą).

Čia New Yorko 
Workerio reporteris 
še Lovettą paaiškinti, kodėl 
našiausiai veikia tos euro
pinės pramonės, kur dau
giausia komunistų, kaip 
kad tarp Francijos mainie- 
rių. Lovett atsakė, kad jie, 
girdi, vis tiek priešinasi 
bendram darbui dėl ūkio 
atgaivinimo.... 
------------------ -----------------

DAUGIAU DOLERIŲ 
REIKIA ANGLAMS

IŠ AMERIKOS

pramonei-
(pagal

Daily 
papra-

Ragina Paruošti Daktarus 
Dėl Atominio Karo

šitą baisią, kruviną tiesą, n]jnjnkas dr. Edward L. Į niai pavergt Europą an 
mačiau savo akimis — mačiau j portz raginq iš anksto su- kiniam imperializmui.”) 
sugriautus Lietuvos miestus, i p]anuoti, kaip gydytojai tu- Lovett kaltino minir." 
Sm'ngrT"S 'S’ aP‘P | retų veikti visuose Ameri----------------- -------------—

'k°s kampuose,^ jeigu kutų Suimti Du Veteranai
jog tame atominia- Kaip Atominiu Bombų I r t /-vi- i v\ i n wv I r n M A V"* 1 **

II1V - raAlcuilidiiic ncu c mc- —, 

kur nebus saugios vietos FOtOgratlJĮJ VagyS

minimus

London. — čionaitinis 
laikraštis Evening News 
skelbia, kad “Rusija už
draudus Lenkijai ir Čecho- 
slovakijai daryti karinę 
santarvę su Francija.” Nes 
dabartinė Francijos valdžia 
visai’ pasidavus Amerikos 
komandai.

Jugoslavija Nuteisė 
Anglijos Šnipą

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų teismas nuteisė 
Dragolubą Jovanovičių 9 
metus kalėti už tai, kad jis 
šnipinėjo Anglijos atsto
vam prieš Jugoslavijos val
džią ir darė sąmokslus su 
vadinamu kroatų “valstie
čių” vadu Vladimiru Mačė- 
ku tai valdžiai nuversti. 
Dragolubas J o v anovičius 
buvo tarianlos serbų “val
stiečių socialistų” partijos 
vadas. Sykiu su Jovanovi- 
čium dabar nuteistas 5 me
tus kalėti jo sėbras Franio 
Kaši.

J. Tautų Komitetas 
Užgyrė Balkanų 
"Sienų Sargybą"

Višinskis Smerkia Amerikos Diplomatiją Graikijoje 
Prieš Jugoslaviją, Albaniją ir Bulgariją

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių, Tautų seimo po 
litinis ir saugumo komite 
tas užgyrė Amerikos pasiū 
lymą paskirti komisiją ru 
bežiams tėmyti tarp Graiki 
jos, iš vienos pusės, ir Ju 
goslavijos - Albanijos - Bul 
garijos, iš antros pusės. So 
vietų delegatas A. Višins 
kis smerkė amerikinį pa 
siūlymą, vadindamas jį pa 
teisinimu Amerikai dar pla 
čiau kištis į vidujinius 
Graikijos reikalus.

Už Amerikos pasiūlymą

CHINŲ KOMUNISTAI 
UŽĖMĖ DAR VIENĄ 

SVARBŲ MIESTĄ

žmones. ■.
Tik Sakinio išvada yra krei- ■ . ,

va. Jis nori, kad mes tikė- ■ navias karas. Di. Boitz į- 
tumėme, kad visi dabartiniai 'spėja, r 
pabėgėliai Vokietijoj buvo-Hi^ “ rakietiniame kare nie- 
prievarta iš Lietuvos išvežti, j 
Tai melas. Fašistai bėgo iš i šioje Šalyje. 
Lietuvos patys, kaip patrakę, 

buvo pric- 
išvežti, su- 
atsipeikėjo.

Beveik visi, kurie 
vaila iš Lietuvos 
grįžo Lietuvon ir

i tie, kurių 
klerikalų ar

balsavo 34 komiteto nariai, 
prieš jį 6 — Sovietų Sąjun
gos, Ukrainos, Baltarusijos, 
Lenkijos, Jugoslavijos ir 
Čechoslovakijos delegatai. 
Nuo balsavimo susilaikė 9 
—Švedijos, Norvegijos, Da
nijos ir arabiškų šalių at
stovai.

Dar bus svarstomas ir 
sprendžiamas kitas ameri
kinio sumanymo posmas, 
kuris reikalauja pasmerkti 
Albaniją, Bulgariją ir Ju
goslaviją, girdi, už jų para
mą graikų partizanam, ko- 
vojantiem prieš Graikijos 
monarchistu valdžia.

Amerika pirmiau sutiko 
išbraukti tuos ’ kaltinimus, 

(jeigu Jugoslavija, Bulgarija 
I ir Albanija iš anksto pasi
žadės priimt peršamąją sie
nų tėmytojų komisiją. Bet 
jos nesutiko. Kas liečia tą 
išbraukimą ir pasižadėjimų 
reikalavimą, tatai Višinskis 
pavadino “juodrankišku ul
timatumu” ir “arklių mai
nais.”

London. — Vadinamas 
Anglijos pramonės - ūkio 
“c a r a s”, Sir Stafford 
Cripps sakė, jog Anglijai ir 
vakarinei Europai greit rei
kią daugiau dolerių iš Ame
rikos. Girdi, jei nebus gau
ta paramos iš Amerikos 
pirm naujų metų, tai turė
siąs “užtrokšti” vakarų Eu
ropos ūkis. Pasak Crippso, 
Anglija turėtų dar griež
čiau aprėžti produktų pir
kimą iš Amerikos, jeigu ne
gautų daugiau dolerių iki 
1948 metų vasaros. v. . , .V1 . ...

Cripps nesutiko su Ame- vTezim^. . » vokiškąją . sritp
Jie sake, cukrus turi būti 

V kad'anglai iDaliktas ^rancūzam,3 ųąudo- 
- ti.

Francūzy Kariuomenė Saugo 
Cukru Vokiečiams

Nancy, Francij‘a. — Pa
šaukta daugiau kariuome
nės saugoti nuo francūzų 
cukrų, kuris skiriamas per
gabenimui vokiečiams į 
francūzų užimtą Vokietijos 
sklypą. Verduno srityje 
francūzai, sakomi, komu
nistų vadovaujami, per 11 
dienų sulaikė cukraus per-

Nanking, Chinija.— Chi
ang Kai-sheko tautininkų 
valdžia pripažino, jog chi- 
nų komunistai užėmė svar
bų Kaiyuan .miestą, netoli 
nuo Mandžurijos didmies
čio Mukdeno, ir įsiveržė į 
Tiehlingą. Teigiama, kad 
400,000 komunistinės ka
riuomenės puola tautininkų 
pozicijas keturiose Man
džurijos srityse. Komunis
tai dabar sudarkiau atakuo
ja tautininkų armijas, ne
gu bet kada per paskuti
nius 18 mėnesių.

Chiang Kai-sheko valdi
ninkai sakė, tautininkai ne
galės įveikti komunistų, 
jeigu Amerika nepaskubės 
su n’kuja biliono dolerių 
galba Chinijos valdžiai.

Popiežius Pageidauja 
Kryžeiviško Karo 
Prieš Sovietus

Gondolfo Pilis, Italija. — 
Popiežius Pijus sakė atsi
lankiusiems Amerikos kon
greso karinio komiteto na
riams, kad “tūlus teisybės 
priešus tik ginklais tegali
ma suvaldyti.” Jisai primi
nė 1571 metų kryžeivišką 
karą, kuriame, girdi, “vals
tybės, atstovaudamos krik
ščionišką civilizaciją, susi
vienijo, kad sumištų milži
nišką pavojų iš Rytų” (ma
hometonų). Tokiu būdu po
piežius ragino Ameriką ir 
vakarinės Europos kraštus 
eiti į kryžeivišką žygį prieš 
Sovietų Sąjungą ir draugiš
kas jai šalis.' '

Jie sakė, cukrus turi būtirikos iždo sekretoriaus Sny
der io patarimu, 
privalo pasmarkinti savo 
gamybą, tuomet mažiau >do
lerių jiem reikėtų.

TURKUA BIJO CHOLEROS lės valdžios agentai arešta- 
IŠ ARABIŠKŲ KRAŠTŲ Į "T Y T m 1 * T j įW. Thomsoną ir Ernestą

L. Paporello, kaip atominių 
sekretų vagis. Pirmiau jie 
dirbo kaip kariniai fotogra- 
fistai Los Ąlam(os, N. Mex., 
atomų bombų gamykloj. Iš
eidami iš ten, jie pasiėmė 
kai kurias atom-bombų me
chanizmo fotografijas ir jų 
negatyvus. Valdžios sekliai, 
darydami kratas, atgriebė 
tuos fotografinius sekre
tus.

Kaltininkams už tai grę- 
sia iki 5 metų kalėjimo ir 
$5,000 baudos.

Ankara, Turkija. — Tur
kų valdžia sulaikė maldi-

Tėmykite: visi 
laiškai telpa I 
menševikų spaudoje,^ sakosi ■ ninkus - pilgrimus, pradė- 
patys pabėgę nuo bolševikų. O jusius keliauti į mahometo- 
jie bėgo todėl, žinoma, kad | nų §ventmiestį Mekką, Sau- 
ant savo pečių turėjo, sunkią iArabijoje: bijo, kad jie 
griekų naštą. ten neparneštų choleros.

Cleveland Plain Dealer ko. Cholera plinta ypač Egipte, 
respondentas Spencer Irwin ' Turbūt, ji persimetė ir J tu- 
pravėrė savo akis ir pamatė į Lis Litus ai abų-mahometo- 
šviesą. Jis stebisi ir negali inU kraštus, 
suprasti, kaip gali būti, kad j -------- :---------- -
milijonai amerikiečių nuo ma- ' Amerikonas Aktorius pas 
žens iki senatvės dirba ir vos į 
galą su galu suveda, o tuo 
tarpu tik pribuvęs buvęs Ven
grijos premjeras Ferenc Nagy, 
“kaipo raudonųjų auka,” jau 
nusipirko Arlington, Va., dva
rą už keletą desėtkų tūkstan
čių dolerių ’

O kiirt Nagy pribuvo Ameri
kon. komercinė spauda verkė, 
kad jis su savim teatsivežęs 
$17. Taip, girdi, jį Vengri
jos raudonieji nuskriaudė!

Gerai, kad nors dabar Irwin 
įsitikino, kad bent jau šis fa
šistinis vengriškas velnias turi 
ragus ir neužsitarnauja jokio 
užtarimo.

Ūmai Mirė Federacijos
Advokatas Suvažiavime

“VAGIU KARALIUS.” 92 
METŲ, VĖL KALĖJIME

pa-

Etbiopijos Karalių
Addis Ababa, Ethiopija. 

—Atsilankė amerikonas ju
damųjų paveikslų aktorius 
Tyrone Power. Ethiopijos 
karaliuš Haile Selassie iš
kėlė jam bankietą palociuje.

New York. — Gana daug 
valgyklų čia nevykdė prez. 
Trumano paraginimo ne
duot ketvirtadienį valgyto
jams kiaušinių ir paukštie
nos.

BRANGINA KIAUŠINIUS
Washington. — Praneša

ma, jog kai kuriuose mies
tuose pakelta kiaušinių 
kaina dviem-trim/ centais 
tuzinui. Tai esą todėl, kad 
Trumano paraginimas ne
valgyt kiaušinių ketvirta
dieniais mažina tą biznį.

San Francisco, Calif. — 
Kalbėdamas Darbo Federa
cijos suvažiavime, apalpo 
vyriausias jos advokatas 
Joseph Padway, 56 metų, ir 
nuvežtas ligoninėn mirė 
nuo kraujagyslės pratrūki- 
mo smegenyse. Savo kalbo
je jis aštriai smerkė prieš- 
darbininkišką. Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą.

London. — Vadinamas 
Anglijos “vagių karalius” 
James Ferguson, 92 metų 
amžiaus, vėl tapo areštuo
tas, kuomet jis lindo per 
langą į svetingą namą kaip 
plėšikas. Už tai jis nuteis
tas 4 mėnesius kalėti. Už 
plėšimus ir vagystes jis yra 
jau 45 metus ištupėjęs ka
lėjimuose.

CIO Protestuoja 
Prieš Valdžios Šnipus

East Malartic, Kanada.- 
Aukso kasyklos keltuvas 
nukrito 370 pėdų žemyn, 
užmušdamas 4 mainierius. 
Pavasarį per gaisrą aukso 
kasykloj žuvo 12 žmonių.

UNIJU KANDIDATAI 
DETROITE

Detroit. — CIO ir Darbo 
Federacijos unijos tikisi, 
kad bus išrinkti bent kai 
kurie jų kandidatai į mies
to tarybą. Balsavimų pa
sekmės dar nebaigtos skai
čiuoti.

Boston. — Vykdomoji 
CIO unijų taryba užprotes
tavo Washingtono valdžiai, 
kad jos agentai šnipinėja 
politinę unijistų veiklą Al- 
lentowne, Pa., dėl pažan
gaus kongresmano rinkimo. 
Tie Šniukštai ieško prieka
bės j.iž tai patraukti teis
man unijų veikėjus, pagal 
Tafto-Hartley’o įstatymą.

Jeruzalė. — Pranešama, 
kad žydai užmušė du ara
bus, keršydami dėl to, kad 
arabai pirmiau nužudė du 
žydus. 1 •

Didmiesčiuose gražiai gy
vuoja dideli lietuvių moterų 
kliubai. Girdėjau, kad Brook- 
lyno kliubas turi netoli šimtą 
narių !

Nežinau, kuri kita organi
zacija būtų tinkamesnė rūpin
tis steigimu ir plaikymu lietu
viškų mokyklėlių, kaip šitie 
moterų kliubai. Prašau mūsų 
seses apie tai pagalvoti ir su
sirūpinti.

Tai ne juokas per mėnesį 
laiko sukelti 75 tūkstančius 
dolerių. O mes. turime su
kelti, jeigu norime Laisvei na
mą ir lietuvių kultūros cen
trą įsigyti. Dvidešimt tūks
tančių dolerių jau įmokėjo
me, todėl trauktis nebegali
ma.

Man atrodo, kad kiekvieno
je kolonijoje laisviečiai turėtų 
tuęjaus susirinkti ir tuo rei
kalu pasitarti. Jei reikia 
žmogaus iš Laisvės štabo, pra-’ 
šykite, pasiųsime.

Graikų Valdžia Bergždžiai Pūdo Amerikines Mašinas
Athenai, Graikija.—Prie

plaukose čia suversta, rūdy- 
ja ir pūva daugybė mašinų, 
darbo įrankių ir kitų įren
gimų, kuriuos andai su- 
siuntė UNRRA iš Amjeri- 
kos, Anglijos ir Kanados, 
kaip rašo Chicago Tribune 
korespondentas E. R. No
de r er :

Akrai akrų ploto užvers
ta krūvomis ant krūvų to
kiais daiktais, kaip —trak
toriai, kelių taisymo maši-

nos, pumpos, Dieselio moto
rai, plieno skardos, lentpjū
vių mašinos, plūgai, kūjai- 
priekalai, gesu varomos 
pumpos laukams ir daržam 
laistyti, kastuvai, kirviai, 
metalų tekinimo - drožimo 
mašinos, dalys automobi
liams, didžiuliai šaldytuvai, 
elektriniai motorai ir eibės 
kitu dalykų.

Tie brangūs įrankiai ne
naudojami riogso jau išti
sus metus net iki dviejų

n^etų. Graikijos monarchis- 
tų valdžia sakosi neišten
kanti pinigų tiems daiktams 
pristatyti, kur reikia; 'gir
di, Amerika turėtų* duoti 
daugiau pinigų.

75 nuošimčiai tų gerybių 
atsiųsta iš Amerikos.

Korespondentas dėl to 
daro pastabą:

“Ne tik čia, bet ir kituo
se (vakarinės) Europos 
kraštuose riogso ir pūva 
uostuose nejudinami - ne-

naudojami svarbūs įran
kiai, kurie Amerikai lėšavo 
milionus dolerių. Panašiai 
ir kitose pasaulio dalyse. 
Tuo tarpu Amerikos val
džia ragina * savo žmones 
mažiau valgyti. Aš manau, 
tai yra vienas didžiausių 
šios gadynės skandalų.”

(Šios žinios iškarpą iš 
Philadelphijos Inquire r’io 
atsiuntė J. S. Rainys.)

ORAS.-Dalinai apsiniaukę.

FRANCIJA VĖL PRAŠO 
DOLERIŲ

Washington. — Francijos 
valdžia atsišaukė į Ameri
ką, kad kuo greičiausiai 
duotų dar šimtus milionų 
dolerių “paskolos”. Prancū
zų valdžia sako, kad jinai 
šią savaitę išbaigs visus tu
rimus dolerius ir jau nega
lės dasipirkti kviečių, ang
lies ir kitų būtinųjų reikme
nų.

Prekybos Sutartis Tarp 
Bulgarų ir žydų

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų valdžia pasirašė pre
kybos sutartį su Palestinos 
žydų Sionistų atstovais. 
Bulgarija gabens jiems an
glį, medžius ir tūlus kitus 
produktus mainais už au
deklus, vaistus, dažus ir gu
minius dirbinius.

Chicago.
centais pabrango bušelis 
kviečių.

Dar keliais
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Anglijos Kabineto Krizė
Premjeras Attlee padarė didelius pakeitimus savo 

kabinete. Paleista vienuolika ministrų. Vieni perkelti į 
kitas vietas, kiti išmesti iš valdžios laukan. Viso ekono
minio gyvenimo caru paskirtas Sir Stafford Cripps. Jis 
bus Ekonominių Reikalų Ministru. Jo pagelbininkais 
bus trys jauni vyrai — Kuro ir Jėgos Ministras Hugh 
Gaitskell 41 metų, Pristatymo Reikalų ministras Stra
uss, 46 metų, ir Prekybos Tarybos Prezidentas Wilson, 
31 metų. Londono žinios sako, kad šiais pakeitimais 
Anglijos darbiečių kabinetas tapo sustiprintas. Tai 
buvę reikalinga pasitikimui ekonominės krizės.

Tačiau taip pat tos pačios žinios sako, kad peror- j 
ganizuotas kabinetas stovi toliau į dešinę, negu sena-' 
sis. Kairiasparnis Shinwell ir kiti kairiųjų pažiūrų • 
žmonės išmesti laukan.

Šie pakeitimai, matyt, padaryti prisitaikymui prie , 
Marshall Plano. Dabar nebėra jokia- paslaptis, kad' 
Marshall Plano pagalbos gaus tos šalys, kurių vy-1 
riausybės bus visiškai laisvos nuo bent kokių svajonių i 
apie socializmą. Attlee kabinete kairiasparniai perdaug i 
garsiai mėgdavo kalbėti apie stambiosios pramonės so- 
cializaciją. Jų pasidarbavimu buvo socializuota anglies į 
pramonė. Tas nepatiko Amerikos kapitalui. Tuojau čia i 
buvo pakeltas balsas, kad mūsų paskolomis anglai vyk-■ 
cto socializmą!

Daug didesnis ’Amerikos pasitikėjimas bus tokiu ' 
kabinetu, kuris apie socializmą visiškai pamirš. Tai to
kia yra prasmė Anglijos kabineto pakeitimuose.

Vyriausybė ir Kainos
Visi kalba ir dejuoja apie aukštas kainas. Skun

džiasi ir valdininkai. Pats prezidentas Trumanas ne | 
kartą yra prašęs biznierių kainas nebekelti.

Bet štai dabar Interstate Commerce Commission iš-Į 
pildo geležinkelių kompaniją reikalavimą ir leidžia pa-: 
kelti 10% kainas už prekių gabenimą. Tai didžiulė; 
valdžios dovana geležiųkelių kompanijąms. Iš to pakeli-1 
mo jos per metus pelnys net $700,000,000.

Kas tą milžinišką sumą sumokės? Daiktų vartoto-' 
jai, žinoma. Daiktų pergabenimas pakilo, pakils daik
tų kainos. Tie septyni šimtai milionų dolerių išplauks iš 
liaudies kišenės ir suplauks į kompanijų kišenę.

Argi tas neparodo, kad vyriausybė pati prisideda 
prie kainų pakėlimo?

Darbininkų Laimėjimas
National Labor Relations Board vieną žingsnį ^pa

sitraukė prieš organizuotų darbininkų atsparą. Bordo , 
direktorius Denham buvo patvarkęs, kad Amerikos | 
Darbo Federacijos ir CIO viršytos turi išpildyti anti- i 
komunistinius afideivitus, arba jų unijos negalės prieiti 
prie Bordo su skundais ir reikalais. Bet kai paaiškėjo, 
kad nei Federacijos, nei CIO tarybos nežada to padik- 
tavimo klausyti, BordaS turėjo iš naujo pagalvoti ir! 
taktiką pakeisti. Jis nutarė, kad Denham patvarkymas ■ 
neteisingas, kad aukštieji unijų judėjimo viršininkai ( 
gali ant tos Taft-Hartley įstatymo klozės ranka pamo-1 
ti. Bet, girdi, atskirų unijų viršininkai nuo aukščiausio I 
iki žemiausio turi pildyti tą Taft-Hartley įstatymo 
punktą. Pavyzdžiui, John L .Lewis, kuris atsisakė pasi- i 
rašyti afideivitą kaipo Federącijos Tarybos narys, tu- j 
rėš pasirašyti kaipo United Mine Workers unijos prezi
dentas, jeigu norės, kad jo unija pasinaudotų Bordo 
“patarnavimu.”

Nat. Labor Relations Board jaučiasi atsiekęs tą patį 
tikslą kitais keliais. Jie mano, jog jie išėjo taip, jog 
“ožka soti ir kopūstas čielas.’’

Bet faktas yra, kad organizuotų darbininkų vado
vybės užsispyrimas šią valdžios įstaigą privertė l’įmtai 
skaitytis. Atsimušė į kietą sieną ir turėjo pasitraukti.

Dabar reikalas eina į atskiras unijas. Ką pasakys 
didžiųjų unijų vadovybė, kaip mainierių unijos prezi
dentas Lewis/ plieno darbininkų prezidentas Murray, 
automobilistų prezidentas Reuther ir kiti? Nuo jų vis
kas priklausys. Jei. tiktai tų unijų vadovybė savo garbę 
ir darbininkų reikalus pastatys aukščiau visko, Natio
nal Labor Relations Board ftirės trauktis toliau atgal. 
Visas tas reikalavimas padaryti išpažintį bus padžiau
tas ant tvoros. <

Pienas ir Vaikai
Tarpe farmerių ir miesto gyventojų yra klasė žmo

nių, kuriuos tikrai galima vadinti plėšikais vaikų sveika
tos. Juk visi žino, kad pienas yra vaikų nepavaduojamas 
maistas. Be jo augantis žmogaus kūnas negali apseiti. 
Bet prie jo nebegali prieiti miestų vaikai. Grupė plėšikų, 
kurie sudaro pieno pramonės kompanijas, milijonams 
vaikų atitraukia pieno stiklą nuo burnos.

. Mes šiandien už pieno kvortą jau mokame 21 centą. 
Bet farmerys už kvortą tegauna 9 centus! Tarpe miesto 
ir farmos pienas patenka Borden’s, Sheffield’s kompani
joms ir pasidąro biednoms, skaitlingoms šeimoms nebe
prieinamas. Vyriausybė nedaro nieko tų plėšikų praša- 

Jinimui iš kelio. Niekas valdžioje nė nekalba apie pieną 
ir vaikų sveikatą.

KAS KA RAŠO IR SAKO
ŽYMUS SVEČIAS BUE
NOS AIRES MIESTE

Argentiniškė “Vienybe” 
rašo:

Turėjome garbės pasima
tyti su didžiausiu šių laikų 
Latinų Amerikos poetu, Pa
blo Neruda. Jis dabartiniu 
laiku randasi Argentinoje, 
užkviestas Argentinos Rašy
tojų Sąjungos ir Ispanijos 
R es pu b 1 i k o n iškų j ų O i;gan i z a- 
cijų, kad duotų keletą pa
skaitų ir konferencijų. Šis 
didis poetas savo pareiškime, 
kurį talpiname kitoje vieto
je, pasisakė esąs tikrosios ir 
pažangiosios demokratijos 
šalininkas. Jis aiškiausiai 
nušvietė savo, kaipo pažan
gaus inteligento poziciją, iš
stodamas prieš trumaninio 
imperializmo veržimąsi į La
tinų Amerikos šalis ir nuro
dė reikalą ginti šalių politinę 
ir ekonominę nepriklausomy
bę.

Tenka pažymėti, kad jis, 
kaip ir daugelis šių laikų pa
žangiųjų inteligentų, yra sa
vo šalies, Čilės, 
Partijos narys.

prieš 
tęsti
Ar-

gos priešai mėtytų jai ant 
kultūriškojo kelio. Visi ir 
bendromis jėgomis viską nu
gali ėsime. .

Įšnešam protestą 
tuos, kurie trukdo 
mums kultūrinį darbą,
gentinos Konstitucija leidžia 
plėsti kultūrą kiekvienos tau
tos čia atvykusioms imigran
tų sanbūriams savo gimtoje 
kalboje, jų parengimuose, ir 
tt. Liaudies Teatras, siek
damas tuo naudotis, kviečia 
visus tautiečius į bendrąjį 
mūsų darba.

Sunku, „labai sunku prie 
tokių sąlygų argentinie- 
čiams lietuviams darbuotis. 
Jeigu jau draudžia ruošti 
vakarus, kuriuose būtų sta
tomi sceniniai veikalai, — 
tai jau labai, labai prasta 
tokia “demokratija”!

GINČAS DĖL “BALTŲ”
Žinių agentūra ONA 

skelbia, jog Tarybų Sąjun
ga protestuoja prieš Belgi- 

Komunisūi Jos vyriausybe, kuri grobia 
imtuvo ncrr.yo. Pabaltijo kraštų pabėgėlius

Keletas dienų atgal vienas h‘ veža juos Belgijon sun- 
pažangiųjų Argentinos rašy- kiesiems darbams dirbti,— 
tojų, komentuodamas šio I daugiausiai anglies kasti, 
krašto rašytojų P. Nerudai j Tarybų Sąjungos vyriausy- 
suruoštas pagerbtuves, pa- be skelbia, jog tie “baltieji” 
reiškė,'kad Buenos Aires da-|yra Tarybų Sąjungos pilie- 
bar tapo Amerikos poezijos ! čiai.
centru. Taip yra. sale Ne-I Belgija teisinasi, kad pa- 
rudos, minėtojo rašytojų su-; bėgėliai, atgabenti į Belgi- 
eigoje buvo Nicolas Guillen, 
Rafael Alberti, Raul Gonza- j 
les Tunon, Maria Teresa Le
on, ir daug kitų pasaulinio' 
masto poetų. Buenos Aires į 
gali pasididžiuoti turėdamas 
tokius kilnius svečius. _

Svarbu pažymėti, kad kaip 
visais laikais didieji poetai 
ir rašytojai 
gūs, taip ir 
pažangiųjų 
Veik visi čia 
poetai yra* K. Partijos na
riai arba jai labai artimi. 
Tiesa, 
gių minčių žmogus gali 
kilti j didelę asmenybę.

Pabaltijo kraštų pabėgėlius

buvo pažan- 
dabar jie yra 
idėjų žmonės, 
suminėti didieji

dolerių.
Šios abi kategorijos suda

ro 1,757,050 darbininkų. 
Prie jos reikia pridėti 2,000,- 
000 darbininkų, kurie visai 
nemoka taksų. Jų 
biai per maži, kad 
mokėt taksus.

Taigi, 3,757-,050

Dirbkime Dviem 
Frontais

ųždar- 
reikėtų

darbo 
žmonių Kanadoje neuždirba 
tiek, kiek reikia geram ir 
sveikam gyvenimui, kaip nu
rodo medikaliai ekspertai. 
Medikaliai ekspertai nurodo, 
kad mažai šeimynai reikia 
ne mažiau $2,000 į metus, 
kad būtų galima žmoniškai 
pragyventi.

542,825 kanadiečiai uždir
ba nuo $2,000 iki $3,000 į 
metus.

124,450 kanadiečių uždir
ba nuo $3,000 iki $4,000 į 
metus.

45,740 kanadiečių uždirba 
nuo $4,000 iki $5,000 į me
tus.

57,770 kanadiečių uždirba 
arba kaip kitaip gauna nuo 
$5,000 iki $10,000 į metus. 

Nuo $10,000 iki $25,000 
į metus gauna 15,490 kana
diečių.

Virš $25,000 į metus gau
na 2,484 kanadiečiai.

Įdomu atkreipti atydą į 
tai, kad 2,484 kanadiečiai 
bendrai turėjo jeigu per me
tus laiko $113,201,000. Vidu
tiniškai jiems išeina po 
000 su viršum į metus.

$45

jos angliakasyklas, nemoką , AR ARABAI 
j ir nenorį dirbti, nes visi jie į LAKIAU 1Ų . 
, skaitosi “ponais”, baltakai- * 
: nieriais.

Sakoma, nemažai Pabal- 
įtijo kraštų pabėgėlių, atga
bentų Belgijon anglies kas
ti, prie pirmos progos paL 
bėga ir užsiima juodojoj 
rinkoj, “kupčiavimu.” To
kius Belgijos policija areš
tuoja ir talpina į koncent
racijos stovyklas, kuriose 
stygos “P a k e n č iamos”,labai

kad tik kilnių-pažan-1 nors įen jįe eSą sukišti, kaip 
is‘ j silkės bačkoje.

Nežinia, kuo šis reikalas 
baigsis.

DRAUDŽIA STATYTI 
VEIKALUS SENOJE .

Iš privačių ;_______ .
mes jau žinome, kad Ar-' Kanadiškis Liaudies Bal- 
gentinoje peronistų valdžia sas i’ašo: 
neleidžia tautinėms gru-, 
pėms statyti scenoje savo j 
kalboje jokius veikalus — j 
neleidžia, aišku, vyriausiai i 
pažangiesiems ž m oriems. I 
Neseniai atėjusioje argenti-, 
niečių “Vienybėje” skaito- ’ 
me šitokį reikšmingą pra
nešimą:

Lietuvių Liaudies Teatras Į 
praneša visuomenei, kad jau j 
afitras ruoštas parengimas 
neįvyksta dėl visiems žino
mos priežasties. 9 d. rug- 
piūčio vėl tapo uždrausta 
realizuoti parengimas.

Lietuvių Liaudies Teatras 
atsiprašo visuomenę, ir sy
kiu prašo remti visomis iš
galėmis jo vedamą kultūrinį 
darbą, kad mūsų lietuvių ko
lonija žengtų pirmyn, nors 
kaž kokius, spyglius pažan-1

KANADOS DARBININ-
pranešimu KŲ UŽDARBIAI 

kad Ar- T-JTLU...:...-

raščiui reikalingo biudžeto 
taipgi yra labai svarbus da- 
prašyti aukų; tas tai leng- 
lykas. Kiekvienas gali pa- 
vas dalykas. Jei kiekvienas 
dienraščio skaitytojas pasi
rūpintų aukų parinkimu, 
tai mes greit sukeltume 
trečdalį biudžeto 1948 m.

Organizacijos privalo rū- 
svarbūs pažangiajai Ameri-, pintis parengimais biudže- 
kos lietuvių visuomenei. A- ■ to sukėlimui. Kiekviename 
bu vajai turi' būt varomi į mieste ir miestelyje kas 
lygiu, pasiryžimu. Abu turi; nors turi būt surengta mū- 
būt išvaryti iki galo. ‘ sų dienraščio naudai. Pa- 

Tiedu mūsų pasibrėžimaiJ rengimai yra svarbu. Pa- 
nėra keleto asmenų dalykai. ’ rengimais galima sukelti 
Jie yra plačios visuomenės i pinigų, parengimuose yra 

progos plačiau susieti su 
žmonėmis; galima gauti au
kų ir galima gauti naujų 
skaitytojų. Todėl prašome

Šiuo tarpu du dideli da
lykai stovi prieš mus. Vie
nas dienraščio Laisvės va
jus: gavimas naujų skaity
tojų ir sukėlimas savo dien- 
rašč. biudžeto $33,000 bėgiu 
3 mėnesių. Antras: pirki-' 
mas namo Amerikos Lietu
viu Kultūriniam Centrui. **

Tie du dalykai yra labai i 1 — v • • • Ą *

Jie yra plačios visuomenės 
dalykas. Laisvės'vajus ga
vimui naujų skaitytojų yra 
rankose visų esamųjų skai
tytojų. Mes prašome visų 
Laisvės skaitytojų gauti pasirūpinti, kad visur įvyk- 
nors po vieną naują skaity- tų parengimai dienraščio 
toją savo dienraščiui. t Ko-■naudai, 
lonijose, kur veikia vajinin
kai, prašome visų skaityto
jų, jei jūs patys negalite už
eiti ir įkalbinti užsisakyti 
dienraštį, nurodykite tuos 
žmones vajininkams arba 
jūs patys kartu su va j įnin
ku užeikite pas juos ir kal
binkite užsisakyti dienraš- ik&rtu; jie abu turi didelės 
tį.

Aukų rinkimas sukėlimui rimtai susidomėti, 
trečdalio 1948 metams dien- ■

! Namo pirkimo reikalas 
taipgi yra mūsų visų gyvas 
dalykas. Kiekvienas pažan
gus žmogus turi būt namo 
bendrovės dalininkas. Šero 
kaina $25. Pasirūpinkite į- 
sigyti namo bendrovės serų.

Du dideli dalykai iškilo

svarbos; jais abiem turime

Laisvės Administracija

Žinių agentūra ONA pra- 
■neša iš Jeruzolimos apie
■ tenaitines žmonių nuotai- 
i kas, belaukiant Jungtinių 
Valstijų žodžio dėl Palesti-

■ nos ateities.
Ar arabai sukiltų prieš 

žydus, jei Palestina būtų 
perskelta į arabišką ir žy
dišką?

ONA korespondentas Ri
chard Mowrer nemano, kad 
arabai kiltų prieš žydus, o 
jei jie ir kiltų, tai mažai ką 
laimėtų. Jo nuomone, žydai 
turi stiprią savo armiją, iš | Brooklyno Vajininkai

LAISVES VAJUS
Štai ką turime atlikti iki Naujų Metų: 
$20,000 sukelti prenumeratomis; 
$1,000 parengimais ir aukomis; 
$1,500 Laisvės Bendrovės Šerais.
Stokime į darbą visi sukėlimui savo dienraščiui 1948 

metams biudžeto! Stokime į darbą gavimui Laisvei nau
jų skaitytojų!'Stokime į tą didžiąją talką apšvietos pla
tinimui!

Gražus kontestantų surašąs:

Kai kas myli girtis, kad 
kanadiečiai gerai uždirba ir 
gražiai gyvena. Valdžios pa
tiekti daviniai apie uždar
bius, tačiau, sako ką kitą. 
Mes čia panagrinėsime, po 
kiek kanadiečiai uždirba į 
savaitę ir pamatysime, kad 
daugelis kanadiečių uždirba 
labai mažai.

Pagal valdžios statistiką, 
443,000 kanadiečių uždirba 
mažiau $20 i savaitę. Jų 
tarpe yra labai mažai už
dirbančių. Pavyzdžiui, mer
gaitės, kurios dirba parla
mento nario Dionne tekstilės ■ 
fabrikuose Kvebeko provin
cijoj, neuždirba nei po $10 ■ 
j savaitėj

Tokių,; kurie 
$1,000 j metus
yra 1,314,050. • Jų 
alga sukasi tarp

apie 80,000 žmonių, gerai 
ginkluotų. Taigi jie tuojau 
su “sukilėliais” apsidirbtų.

Bet Mr. Richard nemano, 
kad arabai kiltų' prieš žy
dus; jis mano, jie tik tuo
met kiltų, jei “kas ųors juos 
prie to kurstytų”. O tuo 
“kas nors’’, aišku, yra ang
lai imperialistai.

Labai galimas daiktas, 
kad anglai kurstys Palesti
nos arabus kariauti prieš j 
žydus, jei Palestina bus su- i 
skaldyta. Bet kas iš to iš- ■ 
eis? Išeis tas, kad anglai ir 
vėl mosis ten grįžti’“tvar
kai palaikyti.”

Anglų imperialistų politi
ka visuomet buvo: paskai
tyk ir valdyk.

L. Bekešienė, Rochester, N. Y. .. .......................
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa. • •..................... ••....
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.........................
V. J. Stankus, Easton, Pa.........................................
F. Klastbn, Great Neck, N. Y. .. ........................
V. Padgalskas, Mexico, Me. . ............. ...........

A. Navickas, Haverhill, Mass. ......... . ................
Balsys, Baltimore, Md............ ........................
Stankevičius, Wilkes Barre, Pa. ................
Balsys, New London .............. 56 J. Mockaitis-P.Baranauskas
Šlajus, Chester .......................  44 Bridgeport ....................

F.
P.

I

New York. ■*— Atidaryta 
ua nuo.i telefono linija tiesiogiam 
$2,000, susikalbėjimui su Graikija. 

Trijų minučių pokalbis le- 
šuos $12.

uždirba nuo
iki !,

savaitės
) ir 38

United Electrical, Radio & Machine Workers viršininkai pasikalbaCI6Vyriausioji
su Henry A. Wallace Bostone, po jo kalbos unijos konvencijai, kurioje jis. pasakė, 
jog “didžiausia krizė šiuo momerftu vyksta ne artt Graikijos rubežiaus, bet Amerikos 
grosernėse.” Iš kairės: unijos prezidentas Albert J. Fitzgerald, Wallace, organizaci

jos direktorius James J. Matles, finansų sekretorius Julius Emspak.

Punktai 
724 
238 
204 
150 
148 
112 
104 
84 
84 
75

37.00

16.50 
4.00 
1.00 
1.00

Parengimais, aukomis ir šėlais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:

San Francisco, Cal............
Brooklynas .. ...................
Washingtona, Pa.
Philadelphia, Pa...............
Waterbury, Conn..............
Antanas Ūsas, Easton, Pa

Vajininkai darbuojasi gražiai. Prie Brooklyno V. 
Kartonas pridavė naują skaitytoją ir A. Balčiūnas pri
davė prenumeratų.

L. .Bekešienė, iš Rochester, N. Y., prisiuntė pluoštą 
prenumeratų ir pranešė, kad nuo vajaus darbo turės lai
kinai pasitraukti, nes eina ligoninėn pasiduoti po opera
cija. Bet kadangi drg. Bekešienė turi daugelį draugų, tai 
jai ir ligoriinėje būnant padės vajaus metu. Linkime jai^ 
greitai pasveikti. *

Sekanti vajininkai prisiuntė prenumeratų: F. Klas- 
ton, Great Neck, N. 'Y., V. Padgalskas, Mexico, Me., A. 
Navickas, Haverhill, Mass., J. Balsys, Baltimore, Md., J. 
Močkaitis, Bridgeport, Conn, ir P. Šlajus, Chester, Pa.

Albert Green,' Brooklyn, N. Y., pridavė naują skai
tytoją.

Aukų šį sykį gavome sekamai — prašome pasiskaity
ti laiškelio:

“Draugai: ' Čia randate money - orderį sumoje $37 
dienraščio Laisvės naudai. Tai dalis pelno nuo įvykusio 
parengimo, rugs. 14 d. pas J. Kobliną,- spaudos naudai. 
Taipgi paskirta pelno dien. Vilniai, Liaudies Balsui ir 
Peoples World. Draugiškai, V. Sutkienė, San Francisco, 
Calif.”

Širdingai dėkuojame už gražią auką.
Nuo R. Kurliansko, Philadelphia, Pa., gauta $3 aukų. 
Laukiame daugiau žinių nuo kitų gerų prietelių.

> ' Laisvės Adin-cija.

2 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Spaliu 10, 1947



ALDLD Reikalai
ALDLD FINANSINE .ATSKAITA j Už 

t Z LIEPOS, Kl’(»P. IK RUGSĖJO I Už 
MENESIUS, 1917 M.

Liepos Mėnesio Įplaukos:

Kas prisiuntė Miestas
M. Bacevičius, La Porte
K. Bakšys, Kenosha ........
Joe Calvin. Kokoma

J. Dillis, Cleveland
K Abakan. Easton, Pa.

Kp.
36

reikmenis raštinei ............... 2.50
org. spaudos darbus .......... 7.28

i Už pašto ženklelius ................... 36.00
' Knygiaus išeigos už t ris men. 125.49 
i Randa už 3 mėnesius .......... 37.50

už Šviesos 2-rą klasę 25.00 
9.00 

apdarymą "Šviesos” kompl. 26.00 
persiuntimą knygų .......... 25.00
anglų kalbos, knygas ........ 3.20

42
188 Wardo, Detroit .......

A. Jarome, So. Barr< 
Pav. J. Vilkelis, Orlando ....

11 S. Janulis, Worcester 
Los Angeles 
Philadelphia 
Chicago

Suma I Ryšiui 
$1.60 I Atmokėta aukų 
13.00!UŽ 
2.00 j L* 

. 1.00'P* 

. 3.00 ‘ 
1.50 . 
3.10 

‘ 5.00 
. 2.00
12.10 | 
18.40<

Viso išėjo ........ $441.49

Sutrauka:

i Balansas buvo ..................... $4,32
' Liepos įplaukos ........ •...................22 15

190 p.

i

19

66

dažyta ir pradėjo rimta! 
svarstyti, ar esant neder
liui, gal ir bado pavojui, 
Vaznys turėjo teisę pats 
vienas visų snapsą stačiai 
iš karafkės išmaukti ir pa

Tik už tai, kad Hal Roach pagamintasis judis 
ey” parodo negrus ir baltus vaikus 
miesto cenzoriai uždraudė ji rodyti, 
tijose,” sako cenzoriai, “neleidžiama 
j mokyklą, nei pripažįstama socialės 
siu—net ir tarp vaiku.” 

gadynėje!

Mūsų nukentėjusių nuo ra.fkė ant stalo, tuoj pila ir 
nederliaus krašto inteligen- ryja, dar net silkės uodega, 
tija, kai pavasarį pamatė, Imano mylimiausiu šmoteliu, v
kad pasodintų bulvių vietoj į užkandžiaudamas... Žino- j ?nd^ sudaužyti, ar netu- 
lydekos nardo, tuoj vienbal- ma, su tokiais chamais kul- lsv^er^v.ls
šiai ir nutarė: ‘ tūrinis darbas neįmano-lka/.to jokio užkandžio

— Turėsim, — sako, —Imas. 'tokią mierą, galf sąmonm-
bino’nq mpfus 1 •. . . &al svarstyti tokias painias

| k ; Nespėjo Blauzda baigti i problemas, kaip ūkininkų
Inteligentas žmogus kad I savo konkrečių pasiūlymų, i šelpimo organizavimas. Ir 

mokytas, tai mokytas. Kaip j kai Dulba išlaužė kėdės ko- • ar žmogus su įlaužtais šon- 
inteligentas spėjo, taip ir I ją ir pylė Blauzdąi antau- į kauliais turi tas pačias tei- 
atsitiko. I'sį. 0 Vaznys, artimas Blau- (ses,-kaip ir nelaužyti žmo-

Žiūrim rudeni - faktas. I ?dos „biciulA Pagriebė visą nės, ar tos teisės susiaurėja 
Blogi metai. ' |kar??k?>.už?.ive.rt.®’ keliais |atitinkamai sveikų šonkau-

Mūsų miestelio šviesuo- ( 
menė taip pat atitempė lū-1 
pas.

— Vyrai, — sako inteli- 
j gentai vieni kitiems. — At- 
i kreipkite akis į kaimą. Ūki- 
Ininkas, bendrais bruožais— 
mūsų maitintojas, dėl ne
derliaus paliko be bulvių ir 
be miežių. Per tai mūsų ū- 
kininkui, atsiprašant, pri
trauktas tešmuo. O kai ūki
ninkui šitoks tešmuo, tai ir 
mums kajukas. Organizuo- 
kim nukentėjusių ūkininkų 
šelpimą.

— Organizuokim šelpimą, 
—atsakė kiti inteligentai.— 
Negalim leisti savo maitin
tojų dvėsti badu. •

Taip ir subruzdo mieste
lio šviesuomenė organizuoti 
šelpimo darbą. Susirinko vi
si į mažalkoholinių gėrimų 
arbatinę ir pradėjo dirbti.

Pirmiausia ant stalo atsi
rado vyšnių 'sunka dažyta 
karafke.

— Gerbiamieji? — tarė 
atsistojęs vienas šviesuolis. 

| — Mūsų susirinkimo tiks
las visiems žinomas. Mes 
stovim bado akivaizdoje. 
Bet, gerbiamieji, kol aš kal-

| bu pašalpų organizavimo 
jūs jau po antrą

Juk ir

— sako

. $4,543
...... 44

Kartu 
Išeigų buvo

50
49 izdos bičiulis, pagriebė visą nės> ar tos teisės susiaurėja 

karafką, užsivertė, 1
'gurkšniais' ištuštino, i
Į čiu indu pr.adėjo kaustyti
Dulbšai galvą.

8.00 
1.50;
3.10
1.50 ;
9.00 '

18.70 j
35.80
10.00 (
15.10
3.10 j
3.00

. 3.00
9.35'

Balansas .. .. $4,102.01 o pa- lių skaičiui.

Mesko,
Urman.
Žukauskas, Newark
Nomura, Cleveland .....
Tamašauskas. Kingston

Geo Wareson, Brooklyn 
Mikelionis. Gary. Ind. 
Pateckas, 
Ragauskas.
Rinkevich. __  .......
Andriunas. Elizabeth 
Skerst on. St. Louis ...

S. Bend ...
Waterbury

K Chicago
Shelton ....
G r. Rapids

28
104

188
37

K
K.

54 C.
58 J.

K.
S. Meisonas

Guzevich, Chicago ........ 11.00
Liaudanskas, Rockford 14.90 
Wardo, Detroit 
Tarask, Lawrence

Viso įplaukė

4.20
. 6.10

$223.15

Išeigos Liepos Mėnesio:
Sekref. alga už liepos menesį $66.501
Atmokėta atiku deni. reikal. 50.00
Už anglį) kalbos kn. jaunuol. 28.02

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

Keleivio Rašytojas 
Neteko Akies

nų rankas
39). Tūlas žmogelis, pasira
šęs “Raudonas Pipiras”, su-

Rugpjūčio Mėn. Įplaukos:
L. Bek is, Rochester .......... 16.00

> J. Alvinas, Los Angeles .... 8.40 
200 G. Kudirka, Hillside ........ 15.50

Brooklyn Public Library 13.60 
Shukis, S. Boston ..
Lieponis, Dedham .......... 6.30
Jurkevičius, Worcester 25.00 
Janulis, Worcester ..... 7.50
Ramoška, Harrison 
(Deltuva, Baltimore 
Paukštys, Rich. Hill 
ftJemura, Cleveland

145

70

11
136
25 

185 
190

.r, 
J’. 
J. 
S. 
p.

. 3.00 I

81

... 11.80

.... 1.50
.... 1.60
.... 1.50
..... 1.50
.... 9.50

V.
P.
Geo. Šimaitis, Montello
O. lAepsienė, Brooklyn
Per N. Astrauskienę, Dėt r. 25.00

92 M. Butvilą, Cicero .......... 9.40
135 E. Cibulskienė, Nanticoke 3.20 
12 Aps. P.. Šlekaitis, Scranton 10.00

J. Rachncr, Springfield 11.30 
MuFeranka, Hartford .... 1.50 
Grirtkus. Vancouver .... 25.00 
Didjun, New Haven .... 3.00.
Kavaliauskas. Beloit .. 9.60 |

68
126
32

186

B.
A.

M.

Ant rytojaus žiūrim —ei-
Posėdis nukentėjusių ūki- na ,albaVn^s. ^usioigani-

zavęs ir išsipagiriojęs šelpi
mo komitetas.

Vienam nariui žandai
Curl- 

sykiu, Memphis 
“Pietinėse vals- 

negru su baltais 
lygybės tarp ra-

Ir visa tai Laisvės Traukinio 
Progresyvės grupės paskelbė tiems 

cenzoriams kovą.

ninku šelpimo reikalais pa
sidarė laabi gyvas. Blauzda 
stovėjo pasilenkęs prie ki
biro ir, delnu semdamas i perrišti, kitam ranka pariš- 
vandenį, rūpestingai vilgė j ta, trečias taip plastiškai, 
nosį. Vazniu rūpinosi sku-1 gracingai šlubuoja...
biai pakviestas miestelio' Dėl nederliaus nukentė- 
felčeris. Jis jokiu būdu ne- I jusiai ūkininkijai net akys 
galėjo suskaityti,-keli Vaz-1 nušvito. Mato ūkininkas — 
nio šonkauliai įlaužti ir arijo reikalais ir gyvybe rūpi- 
prieš susirinkimą jis turėjo naši. Dabar komitetas ne- 
priešakinius dantis, ar ne- laimingą kraštą šelpinėja 
turėjo. sau po truputį. Viskas gerai

Dulbša sėdėjo prieš veid- ir sklandžiai eina. Tik Vaz- 
rodį ir rūpesti ngiausiai Į nys, kai atsimena apie or- 
krapštė iš pakaušio sutrins- ganizacinį periodą, tuoj 
kintus stiklus. kraujais spiaudo.

O likusieji paprašė at- | Augustinas Gricius
nešti naują karafką su ne- 1928 m.

Europiečiai Imigran 
tai Pietų Amerikoje

$220,701 _______________________

R11)n,iū<*> Mėn. įseigo,: KAS EUROPIEČIUS VILIOJA I PIETŲ AMERIKĄ?
Seki”, alga už rugpjūtį .......... $66.50 j KAS JUOS TEN LAUKIA? AR JIE TEN PAGEIDAU-
Voknn?lLkėl‘? d™ JcėTL Too JAMI IR GERBIAMI? ŠIUOS KLAUSIMUS GERAI 
1 \ v. < t J C < t 111 vz U I Cl X—x v III, V v. ill, «... i • v z VJ j ,

Už išsiuntimą "Šviesos" No. 3 39.00: NUŠVIEČIA URUGVAJAUS LIETUVIŲ “DARBAS”. 
....... 123.551 Laikraštis sako:

Keliolika Pietų Amerikos 
$4'Joo to i valstybių Prisakė priim- 

... I siančios po kelis tūkstan- 
• 84’3?2JŲ čius imigrantų. Supi>anta- 

... :__ AL.'ma, kalbama apie europie- 

... $4,199.16 čius imigrantus. Didelių po-
Rugsėjo Mėn. „.(aukos: | Ik™1! bei ekonominių su-

s. Janulis, Worcester ........ 3.oo(krėtimų išdavoje Europos
kontinente, Amerikos vals-

Viso įplaukė

išėjo

Sutrauka:
Balansas buvo .... .......

mane pamokint gramatikos Rugp. mėn. įplaukė ....
Laisvės redaktorių R. Mi-

bet kila.” Esą, “mečiau aki 
į pirmutinį Laisvės puslapį 
ir matau” (tur būt su antra 
akia) R. Mizaros padėtą 
antgalvj “Kyla jos, kyla.” 
Kyla ar kila, ir kaip tą gra
matiškai suderinti, aš visai 
nesiimsiu. Bet kad Keleivio 
pisorius “Raudohas Pipi
ras” išlupo tur būt su na
gais, kAip vanagas, iš savo 
kaktos viena akį ir metė ją 
i pirmutinį Laisvės puslapį, 
kaip kokią slyvą ir dąbar 
pasiliko tiktai su viena a- 
kia, tai jau čia ne tiktai kad 
cūdai, ale ir stebuklai, ku
rių nei pats rašytojas nega
lėtu išvirožyti. Tai tokią 

ablavukas 
suklaidin- 

Ant galo, 
” rašo:

Kartu
Išeigų buvo

Balansas

n
Pav. K. Romikaitis, Reading .... 7.001 
11-155 per D. Jusius, Worcester 20.00 , . . . , ,
30 A. Lipčius, Chester . ........ 4.60 tybes visada pasinaudodavo

Pav. U. Gvergždienė, Benton 5.00
Pav. J. R. Gudeliauskas, Miners.

Pechull, Steubenville . 7.601 
Kazeliunas, Brooklyn 11.10: 

Danta, Detroit ...........  37.85
Balwood, Wilmerding .... 4.60
Nemura, Cleveland ........ 1.50
Kaulakis, Auburn .......... 4.36
Wareson, Brooklyn ...... 8.05 į
Janulis, Worcester ........ 9.00 ’
Urmonas, Chicago ....... 12.201
Galgotas, Chicago ....... 28.10 ! Suteikiama
Pateckas, Chicago ....... 37.00!
M. Metelionis, Detroit 10.00 L . , v _ ■-------------

Pav. j. svingii, Tarriffviiie .... i.5o i vertiems darbo žmonėms, i laisvai 
-------- 1 arba tai daroma dėl to. kad i 

viso įplaukė ----------- 2i5.46:v.uoge ]<ra^uose jaučiamai
didelė stoka 
bei kvalifikuotų __ __ —.
kų.

Deja, tikrenybėje nėra

107 J.
216 F.
52 J.

180 F.
190 P.

31 A.
1 G.

11 S.
79 J.

146 B.
19 J.

A.

proga parsigabenti ištisus 
ateivių ešelonus. Pastaruo
ju laiku taipgi matomas su
sižavėjimas priimti Euro
pos žmonių.

Paviršutiniai žiūrint į šį 
klausimą, atrodytų, jog tai 

filaritropiš k a 
įprieglauda p a sigailėjimo

Tas pats buvo Argentinoje, 
į Paragvajuje ir kitur.

Tų pačių siekių vedini ka- 
'Pitalistai trokšta atidaryti 
i emigracijai duris ir dabar
tiniu metu. Blogiausia dar 
'yra tas, kad tie patys, ku- 
i rie priima svetimšalius, vė
liau kursto laukinišką nea
pykantą prieš juos vietos 

i darbininkų tarpe, naudoda- i reikalu, 
(mi šį argumentą: “štai, kas |klebonišką geriate, 
'kaltas dėl jūsų padėties pa-[aš ne šuo, ypač, jei užkan- 
, blogėjimo — ateiviai, kurie džiams paduota rūkyta^ de- 
i čia atvyko duoną ir darbą 
I atimti.” Toks kurstymas 
i turi už tikslą pastatyti tau- 
itą prieš tautą, geriau sa- 
■kant, darbininką prieš dar- 
■bininką, kad ilgiau galėjus 

juos išhaudoti.
Kad Europoje i

Laiškas iš Lietuvos
Robert Niaura, iš Dedham, 

Mass., gavo sekamą 
nuo savo giminaitės iš Lietu 
vos:

Aš truputį buvau apsirgusi, 
laišką darė apendicito operaciją, ir 

šiuo metu esu nelabai sveika.
Sesuo Adelė dirba žemę

29—VII—17. viena, jai padeda 
mynai . Ji kruta

tėtė ir kai- 
irgi po tru-

visiems se-
gerai. Pas

gramatiką tas 
mokina Keleivio 
tus skaitytojus. 
“Raudonas Pipiras 
Gal kas turi seną lietuviš
ką “lementorių”, nusiųskite 
jį Laisvės redaktoriam, kad 
pasimokytų rašybos. Mano 
nuomone, ; 
nam Pipirui” 
pastudijuot tokį “lemento
rių”, tai jam daugiau nerei
kėtų mesti savo mizerną a- 
kį i Laisvės puslapį, kurį, 
matyt, jis tiktai ir skaito.

V. J. Stankus.

žodžiu — kad
kasi gyvenime

gyventi: miestuose per 
ir naktis ant gatvių 
muzika, linksmina vi-

Sparčiai atstato sugriautą 
Vasara nešilta — šal- 

Vyšnių buvo la-

šra. Duodu žodį ponui Sky- 
lai.

Ponas Skyla, karštai pri
tardamas nukentėjusiu dėl 

I nederliaus ūkininkų šelpi
mo idėjai, negalėjo atsisa
kyti nuo žodžio. Jis ant 

ketvirtą 
porciją ir prabilo įkvėpimo 
kupinais žodžiais.

— Brangūs tautiečiai! 
Mes stovime dievo bausmės 
angoje. Gamtos apsireiški
mai ir nenabalnojamos sti
chijos paskandino visa mū
sų brangių artojų triūsą ir 
nuvarė ant šuns uodegos vi
są jų prakaitą. Tat argi 
mes, šviesuoliai, galima sa
kyti, įdėję savo pirštus į 

I mūsų broliu žaizdas... Jei 
i užsakote kitą karafke, tai 
' geriau nedažvtos. Sunkomis 
'dažyta degtinė negardi, o 
i ant rytojaus galva son a. Be 
i to, ei, paduokite ir silkę su 
| svogūnais. Manau, kad ma- 
I no minčiai visi susirinkusie
ji nritaria, o konkrečiu tuo 
reikalu pasiūlvmų gali pa
tiekti ponas Blauzda.

Blauzda pakilo, pažvelgė 
i duris, pro kurias dar ne
sirodė tarnaitė su degtine, 
ir pradėio:

— Prie to. ką pirmieji o- 
ratoriai kalbėio. nebeturiu 
ką benridėti. Šelpimo reika
las aiškus ir neginčijamas. 
Pirmiausia, turim susirū
pinti nukentėjusiu ūkininku 
vaikučiais. Bet šitokiu kiau
lių, kaip Dulbša..' savo am
žių nesu matęs. ..Vos tik ka-

Mielas Dėde!
Kai sužinojome, kad Anice-i pūtį, 

tas iš Jūsų gavo laišką, kurį ’ 
mes perskaitėme, tai ir mes| 
tuojau Jums rašome. Labai se- smagu
niai begavau iš dėdės laišką, i dienas 
Dėl ko — nežinau. i groja-

Mes visi esame sveiki ir gy- i sus. 
vi ir darbuojamės, ant ūkio, 
o vyras Juozas tarnauja mies- miestą,
te. Turime jau nemažą įpė-įtokas oras, 
dinį, 8 mėnesių sūnų Sigitą. , bai daug, o taip pat ir obuo- 
šiaip ligi šio laiko visiems se- ; lių. Naujas namas šiemet taip 
kasi gerai. Derlius laukuose ■ pat stovės neįrengtas. Na, tuo 
geras, taip kad duonos bus (kartu užteks. Lauksime nuo 
užtektinai. Vakar baigėme. Jūsų atsakymo.
piauti rugius . Pripjovėme 19 ! Jūsų Anelė su namiškiais, 
vežimų (vienas vežimas — 10 i ----------------------
pėdų),-taip, kad gal prisikuls ! ANGLIJA ŠVELNIAI EL- 
apie 30 centnerių 
geri vasariniai 
kviečiai.

Juozas iš dėdės labai pra- ; 
šo, kad jam (per mane) pri- j 
siųstumėte šių motų, o gal ir I 
senesnių metų, :...... .. ......
“Margutį” ir Muzikos žinias,” 1 Pogromų kurstymą prieš 
o taip pat Amerikoje išleistų į žydus.* Teismas atrado jį 
gaidų lietuviškų dainų ar įkaltu, bet nesiuntė kalėji- 
giesmių. Matai, Juozas yra iš j man, 0 paleido “pasitaisy- 
profesijos muzikas. mui” per vienus metus.

, , i greitųjų išdėjo. sunku dar- nrnbn
iiiod'idarbiii |bo žmonėms gyventi, kad 
i darbiniu- iten vyrauja nematytas 

į skurdas — su emigracija 
I tatai neišrišama, padėties 
i nepataisoma. Dėl to kalta 
yra santvarka, chaotiškas 
ekonomikos tvarkymas. Pa
imkime,- pavyzdžiui, tuos 
kraštus, kuriuose įkurtas 
planingas ekonomikos pas
kirstymas, kur darbo liau
dies interesai pastatyti 
aukščiau visko, kodėl ten 
nėra nedarbo ir rytdienos 
netikrumo, ir dėl to, jų gy
ventojam nėra reikalo emi
gruoti i kitus kraštus? Ko
dėl iš Tarybų Sąjungos nie
kas neemigruoja? Taip pat 
iš Jugoslavijos, Čekoslova- i

Rugsėjo Mėn. ISeigos:
Sekret. alga už rugsėjį ........ 66.50
Už atspausd. “Šviesos” No. 3 380.46 
Randa už liepos-rugsėjo mėn. 37.50
Už anglų kalbos kn. jaunuol. 40.23
Atmokėta Laisvei bila . 2.86 . . . . . XT.
Už pašto atvirutes ..................... 5.oo i nei vienaip nei antraip. Nie-
už angių laibos kn. ir org. iši. ?6.oo Ras čia netaiko uasigailėii- 
Atmokėta aukų Piet. Am. liet. 5.00 v . i ’ • mo žmogui, sunkiai vargs- 

$613.551 tančiam senajame pasauly
je; taipgi čia nėra jokios 
problemos su darbo rankų 
stoka. Priešingai, artėjantis 
kapitalizmo e k o nominis 
krizis išprovokuos didžiau
sia bedarbę i? sunki našta 
užguls ant darbininkų pę- v • 
C1U.

Tad. kaip gi yra su sve
timšaliu imigracija?

Ne kitaip, kaip tik susi
žavėjimas stambiosios pra
monės savininkų bei 
stambiųjų dvarininkų 
parsigabenti pigią darbo jė
gą, kad ją iki maksimumo 
išnaudoti savo besotiškiems 
interesams. Mes lietuviai tą 
Patyrėme ant savo nugaros. 
Su ateiviu, nemokančiu vie
tos kalbos, nepažįstančiu 
įstatvmu nei sąlygų, yra 
visiškai lengva apsidirbti* ir 
ji priversti atlikti sunkiau
si darbą už pigiausi atlygi
nimą. Ar ne taip buvo pra
džioje su lietuvių imigraci
ja? Kas nežino, ką pergy
veno mūsų broliai Brazili
jos kavos plantacijose, ang
lies kasyklose, prie tunelių 
kasimo, arba ir pačiame 
mieste, prie sunkiosios pra
monės darbų? Tai buvo 
žtnogus paverstas į gyvulio 
padėti! Pirmaisiais imigra
cijos laikais/ kas nepamena 
ką mes pergyvenome Urug
vajaus mėsos fabrikuose?

Viso

pačiam “Raudo- Balansas
reikėtų“ gerai į Ru^ri° mėn. įplaukos

Kartu .......................
Išeigų buvo ...................

Sutrauka:
buvo ................... $4,199.16

215.46

$4,414.62
.. 613.55

Balansas. ...........................• $3,801.07
I). M. šolomskas, 

ALDLD CK Sekretorius. 
Eva Mizara, 
ALDLD CK Iždininkė. -

Tarptautinės Transporto Darbininku Federacijos at
stovai atlanko vykdantįjį darbo sekretorių David A. 
Morse, Washingtone. • Iš kairės: amerikinės Railway 
Labor Executives Sąjungos sekretorius Arthur Lyon, 
Anglijos Railway Clerks Sąjungos prezidentas P. Mor
ris, L T. Federacijos generalis sekretorius J. H. Old- 

enbrook, Morse ir Railway Train Conductors 
Brolijos prezidentas Harry W. Fraser.

Rumunijos' veik niekas ne
žada bėgti? Atvirkščiai. į 
minėtus kraštus jau pradė
jo grįžti, jų piliečiai iš už
sienio.

Po praeito karo ir iš Lie
tuvos nebėra emigrantų, 
kaip kad jų buvo viešpatau
jant buržuazinei santvar
kai. Lietuviams nebėra rei
kalo keliauti i nežinomus 
kraštus ir parsiduoti už pi
gią jėgą, nes pačioje tėvy
nėje jie turi pakankamai 
darbo ir jų būklė kas kart 
gerėja.

Į Amerikos kraštus ver
žiasi patekti, nežiūrint nię- 
ko, tiktai vadinami “išvie- 
tintieji”, kurių tarpe yra 
nemažas nuošimtis krimi
naliniu nusikaltėlių bei ki
tokių liaudies priešų, pabė
gusių į vakarų Europą 
drauge su hitleriniais oku
pantais. Tačiau tų pabėgę-

lių tarpe yra ir niekam ne- 
prasikaltusių žmonių, tiktai 
užnuodytų antitarybiniais 
nuodais, kurie, laikui bė
gant, grįš j savo gimtinę, 
kad joje prisidėjus prie lai
mingos ateities sukūrimo. 
Mes manome, jog ir iš se
nosios emigracijos daugelis 
dar bandys vėl patekti savo 
laisvon Tėvynėn.

!. Be to, yrajGIAS! SU FAŠISTAIS 
ir žieminiai j GENGSTERIAIS

I London. — Buvo areštuo
tas antrasis anglų fašistų 

o gal ir I sąjungos komandierius Ro- 
žurnalus: i bertas Pipkin už riaušių bei

MMM

Francisco AFL, CIO ir gelžkeliečių brolijos gru- 
sudarė seriją radijo programų. Gerai suplanuo- 
jos skaudžiai atkerta darbininkų užpuolikams, 
dieną puolantiems darbininkus oro bangomis. Iš

San 
peš 
tos, 
kas
kairės: Edward Johnson iš CIO, Int. Longshoremen’s 
and Warehousemen’s Unijos, Cole Rice iš AFL Int. 
Brotherhood of Carpenters, H. Garrison iš Botherhood 
of Railroad Trainmen. Stovi: radijo rašytojai Alex 

Mason, Anthony Boucher ir Morris Watson iš CIO 
Amerikos Laikraštininkų Gildijos.

3 pusi., Laisve (Liberty, Lith. Daily), Pęnkt., Spalių 10, 1947
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PASKUTINIS CARAS
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(Tąsa)

(Istorine Apysaka)
■■■■Paraše Justas Paleckis įjįįįi

buvo pagarsėjęs kaipo aiškiaregis ar ste
bukladaris. Griežtas, tiesiog fanatiškas 
religingumas viešpatavo caro šeimoj. 
Tokį pat religingumą caras ir dvasiško
jo sinodo galva Pobedonoscevas uoliai 
platino po visą Rusiją, nes pravoslavų 
tikyboj matė vieną tvirčiausių monarchi
jos ramsčių. Niekada nebuvo statoma 
taip daug naujų cerkvių, soborų ir vie
nuolynų, kaip Aleksandro III laikais. 
Vienų tik vienuolynų pastatyta 150. 
Ypatingai stengtasi plėsti pravoslaviją 
ir statyti soborus nerusiškose vakarų 
srityse. Kaune, Varšavoj, Rygoj, Taline 
ir kitur pačiuose miestų centruose buvo 
pastatyti įspūdingi soborai, kurių užda
vinys buvo simbolizuoti pravOslavijos, 
rusiškumo ir monarchijos galybę “okrai- 
nose.”

Teismą pertvarkius, susiaurinus savi
valdybių teises, Aleksandro III laikų vi
daus santvarkoj svarbiausias vaidmuo 
teko biurokratinei administracijai ir po
licijai. Griežtas būdavo caras su savo 
šeimos nariais, pats savo tvirta ranka 
bausdavo vaikus, o ir žmonai kartais 
tekdavo. Taip pat ir po visą kraštą kumš
tis ir rykštė įgijo daug didesnę reikš
mę, negu seniau. Policijos nuovadose, 
kareivinėse, karo laivyne kumštynės ir 
antausiai buvo paprasta auklėjimo, įbau
ginimo ir suvaldymo priemonė. Valstie
čius už menkus nusikaltimus vietos vir
šininkai “zemskiai” baudė rykštėmis.

Nuolat bijodamas atentatų, caras 
Aleksandras III gyveno Gatčinos rūmuo
se, kurie virtos tikra tvirtove. Ne tik 
aukštos mūro sienos apsupti rūmai buvo 
budriai saugojami, bet ir toli nuo rūmų 

teismui pasmerkus teroristus mirti,’ jis • aplinkui visą apylinkę stovėjo kareivių 
tą sprendimą patvirtino ir pasigailėji
mų prašymus atmetė.

1881 m. balandžio 3 (15) d. Petrapi
lio gatvėmis Semenovo aikštės link vyko 
liūdna procesija. Tvirtos apsaugos ly
dimi važiavo du vežimai. Viename buvo 
vežami Želiabovas ir Risakovas, antra
me Michailovas, Perovskaitė ir Kibalči- 
Čas. Ant jų krūtinių kabėjo lentos su už
rašu “Caro žudikas.” Minių minios se
kė tą procesiją, minios stovėjo ties aikš- 
.tėj pastatytu ešafotu. Michailovą teko 
keturis kartus karti, nes virvė vis trū
ko arba atsirišo. Šio nepasisekimo suner
vintas budelis Frolovas taip pat nevy
kusiai korė ir Želiabovą su Risakovu ir 
jiems teko sunkiai kentėti, kol jie nu
mirė. Tik Perovskaitė su Kibalčiču mirė 
greitai, šeštoji auka — Gelia Gelfman 
— išvengė pakorimo, nes buvo nėščia ir 
sprendimo vykdymą jai atidėjo. Už metų 
ji mirė pati.

Hrineveckis numirė bendra mirtim su 
savo auka .Aleksandru II. Bet kiti šeši 
atentato dalyviai laukė savo likimo Pe
tropavlovsko tvirtovės kalėjime. Želia- 
bovą areštavo dviem dienom prieš kovo 
1 d. įvykį ir jis būtų galėjęs išsisukti. 
Bet jau kovo 2 (14) d. jis rašo proku
rorui raštą, kad neteisinga būtų teisti 
vien suimtąjį Risakovą, nes daug kaltes
nis jis, Želiabovas, ne vieną kartą ruo
šęs atentatus prieš carą ir vadovavęs 
paskutiniam atentatui, kuriame tik bū
damas suimtas negalėjo dalyvauti. Tuo 
būdu Želiabovas pats įdavė save teis
mui, laikydamas nemoraliu slėptis, ka
da jo draugams gręsia mirtis. O Risako- 
vas tardymo metu išdavė kitus savo 
draugus, kurie vienas po kito buvo su
imti.

Nejaugi vėl. kartuvėmis prasidės nau
jojo caro pirmieji žygiai! — jaudinosi 
pažangioji rusų inteligentija. Lygiai 
kaip Nikalojaus I valdymas, prasidėjęs 
eilės dekabristų — 1825 m. gruodžio su
kilimo dalyvių — pakorimu. Didysis ra
šytojas L. Tolstojus rašė Pobedonosce- 
vui laišką, nogėdamas paveikti jį kaipo 
krikščionį, kad patartų carui pasigailėti 
atentatininkų, nes tiesioginis caro nu- 
žudytojas Hrineveckis jau žuvo, o pasi
gailėdamas kitų cAras įgytų visuotiną 
pagarbą. Bet Pobedonoscevas, išgirdęs, 
kad caras linkęs pasigailėti, skubi rašy
ti jam laišką, prašydamas jokiu būdu to 
nedaryti. Caras jam atsako: “Būkit ra
mūs ... visi šeši bus pakarti, aš jus 
užtikrinu.” Caras ištesėjo savo žodį:

Šios kartuvės aiškiai parode, kad nie
kas nepasikeitė. 0 netrukus išleistas Po- 
bedonoscevo parašytas caro manifestas 
pranešė, kad caras Aleksandras III tvir
tai laikysis patvaldybės santvarkos ir 
saugos ją nuo bet kokių pasikėsinimų. 
Tai buvo smūgis visiems liberalinių re
formų šalininkams ir beveik visi buvę 
Aleksandro II ministerial pasitraukė. 
Faktinu Rusijos valdovu pasidarė vy
riausias caro patarėjas Pobedonoscevas.

Caras Aleksandras III nemėgo puoš
numo. Jis gyveno daugiausia Gatčinos 
rūmuose, už kelių dešimtų kilometrų nuo 
Petrapilio. Būdamas labai taupus, net 
šykštus, caras gyveno ne iškilminguose, 
bet tarnams skirtuose mažuose ir žemų 
lubų kambariuose^ Pasakojama, kad dėl 
šykštumo caras nešiojęs sulopytus batus, 
o jo žmona fotografijas ant sienų iška
binėdavo be rėmų. Tik per šventes ir iš
kilmes, kada reikėdavo parodyti Rusijos 
caro galybę ir turtingumą, buvo ruošia
mi tiesiog fantastiško, azijatiško puošnu
mo pokyliai ir baliai. Tačiau ir tie ba- 

' liai įvykdavo daug rečiau, kaip visuome
ninį gyvenimą mėgusio Aleksandro II 
laikais. Naujasis caras buvo ištikimas 
Romanovų tradiciniam maldingumui ir 
prietaringumui. Visur buvo pilna ikonų 
ir aliejinių degiklių. Ir nuo ligų dažniau
sia caras gydydavosi švęstu vandeniu ir 
maldomis įvairiems patronams. Dakta
rų caras nemėgo ir laikė caro asmens 
įžeidimu, kad koks daktarėlis jį tvarky
tų. Net mirtinai susirgęs, jis atsisakė 
vykdyti prof. Zacharino nurodymus, o 
pasikvietė popą Joną iš Kronštato, kuris

grandinės. Kad negalėtų pakišti minų, 
aplinkui buvo iškastas gilus griovys. Rū
mų viduj prie kiekvienų caro kambarių 
durų stovėjo milžiniško ūgio leib-kazo- 
kai. Be to, visa eilė slaptų, įvairiai ap
sirengusių agentų sekė visą apylinkę. 
Labai rūpintasi, kad caro nenunuodytų, 
todėl virėjai dažnai buvo keičiami ir vir
tuvėj budėdavo kas nors caro patikimų 
asmenų-, dažnai lankydavosi ten ir ca-

• i’ienė. Caro kelionės sudarydavo didelio 
rūpesčio policijai, nes visu keliu turėda
vo stovėti kareivių grandinė ir nieko ar
čiau neprileisti/ Paprastai važiuodavo 
ne vienas caro traukinys, bet jų buvo 
leidžiama keletas ir niekas nežinojo, ku
riame tikrai caras važiuoja. Tačiau ir 
tos priemonės caro neapsaugojo nuo pa- 
sikėsinimiį. Garo vainikavimas 1883 m. 
Maskvoj įvyko nepaprastai nervingoj, 
įtemptoj ir baimės perimtoj nuotaikoj. 
Tačiau ne visada kalti buvo teroristai, 
nes kartais gandus apie atentatų ruošą 
skleisdavo pati policija. Tuo policija stip
rino savo reikšmę ir įtaką, o policijos 
vadovybė tokiais gąsdinimais išgaudavo 
sau naujų ordenų ir daugiau lėšų ap
saugos reikalams.

Toji pat nepasitikėjimo ir apsaugos 
atmosfera, kuri siautė aplink carą, įsi
galėjo ir visoj Rusijoj. Vidaus reikalų 
ministerijai buvo pavestas paštas ir te
legrafas. Laiškų perliustracija (slaptas 
patikrinimas) buvo virtusi tokiu papras
tu dalyku, kad ir didieji kunigaikščiai 
nedrįsdavo nieko atvirai savo laiškuose 
rašyti.

Rusijos kitataučiai ir kitatikiai prisi
mena Aleksandro III laikus kaip juo
džiausią rusinimo ir pravoslavinimo ga
dynę. ’Kražių skerdynės, Rakitų išgriovi- 
mas, knygnešių trėmimas į Sibirą ir ru
sų kolonistų plaukimas į Lietuvą — tai 
ryškiausi tos gadynės paminklai Lietu
voj. Žydų skerdynės — pogromai— virto 
paprastu reiškiniu pietų Rusijos srity
se. Kai vienas karo apygardos viršinin
kas prisiuntė Aleksandrui III praneši
mą, kad jo kareiviai dažnai pramogau
ja mušdami žydus, caras parašė ant pra
nešimo tokią rezoliuciją: “Teisybę sa
kant, aš pats džiaugiuosi, kai žydus mu
ša r

Peržiūrinėdamas , vienos politinės nu
sikaltėlės skundą Aleksandras III per
skaitė, kad ji, valstiečių kilmės vargšė

• moteris, stengėsi išleisti savo sūnų į 
gimnaziją. Caras toj vietoj padarė tokią 
pastabą: “Tai ir baisu: mužikas, o len
da į gimnaziją!”

ANTANAS VENCLOVA

N. A. Nekrasovas
(1821—1877)

Šis Tas iš Floridos

(Tąsa)
Nekrasovas, savo poezija 

greitai virtęs pažangiausiųjų 
savo meto visuomenės klasių 
poetiniu garsiakalbiu, niekad 
į poeziją nežiūrėjo kaip į 
tikslą sau. “Kūryba ne žai
dimas, ir mano kūrinys—ne 
laisvolaikio arba užgaidos 
vaisius,” kalbėjo Bielinskis, ir 
Nekrasovas, be abejo, po šia 
teze galėjo pasirašyti be jokių 
rezervų. Toji persilaužimo 
epocha, kurioje gyveno Ne
krasovas, — senųjų baudžia
vinės Rusijos pagrindų griu
vimas ir, kilimas kapitalizmo, 
o draug su juo ir griaunamų
jų kapitalizmo jėgų, — prieš 
kiekvieną -dorą pilietį, ne tik 
poetą, ♦ pirmiausia kėlė klau
simą: su kuo tu? su reakci
ja ar su pažanga? su carizmu 
ir dvarininkija—ar su liaudi
mi, valstiečiais, raznočincų 
inteligentija? Nekrasovui šis 
klausimas išsisprendė labai 
greitai, ir atsakymas buvo ne
dviprasmiškas. Didysis poe
tas savo darbą susiejo su pa
žangiausiomis savo laiko jėgo
mis, savo talentą jis atidavė 
prislėgtai, užguitai Rusijos 
liaudžiai.

Didžiųjų kritikų demokratų 
i įtaka Nekrasovui buvo be galo 
vaisinga. Jokių nuolaidų ne-

■ darydamas literatūrai meni- 
inio tobulumo atžvilgiu, Bie-
■ lihskis nuolat kalbėjo apie di-
. džiulę grožinės literatūros vi
suomeninę reikšmę. “Mintis 
apie kažkokį gryną, atitrauk
tą meną, — kalbėjo jis,—gy
venantį savo
neturintį nieko 
kitomis gyvenimo 
yra abstraktiška, 
mintis. Tokio meno 
niekur nebuvo . . .
kais menas ir literatūra, la
biau negu kada nors, virto 
visuomeninių klausimų išraiš
ka .. . Atimfi iš meno teisę 
tarnauti visuomenės intere
sams, vadinasi, jį ne .išaukš
tinti, bet pažeminti, nes tai 
reiškia—atimti iš jo pačią gy
vinusiąja jėgą, t. y. mintį, da
ryti jį kažkokio
pasismaginimo objektu, 
k a d u o n i a ujančių 
žaisliuku.”

Šie didžiojo kritiko 
be galo tinka paties
sovo pažiūroms į literatūrą, į 
meną apibrėžti, 
krasovas nebuvo 
meno” atstovas,
jo “keršto ir sielvarto 
za tarnavo aukščiausiam tiks
lui—pažangiesiems savo laikų 
idealams, Nekrasovas pir
miausia buvo pilietinis poetas, 
poetas kovotojas aukščiausia, 
tauriausia tų žodžių prasme, 
žinomajame savo eilėraštyje, 
“Poetas ir pilietis,” parašyta
me 1856 m., Nekrasovas ryš
kiausiai išdėstė savo pažiūras 

poeto uždavinius.
Ne 
Na 
Ne 
K 

Idi

gailestingos -satyros botagu 
plakdamas visus tuos, kurie 
čiulpė liaudies prakaitą ir 
kraują.

Kas moka stipriai mylėti, 
tas moka ir stipriai neapkęsti. 
Višu savo sielos karščiu mylė
damas prislėgtąją liaudį, 
Nekrasovas lygiai didele ne
apykanta nekentė liaudies 
skriaudėjų ir naudotojų. Pui
kiai valdydamas poetinio fel
jetono formą, Nekrasovas 
ypačiai savo poetinio darbo 
pradžioje sukūrė daugybę sa
tyrinių eilėraščių, kurių nuo
dingos strėlės buvo atgręžtos 
į turtuolius, dvarininkus, car- 
bernius, palūkininkus. Be gi
laus pasipiktinimo, be kartaus 
skausmo ir paniekos Nekraso
vas negali atsiminti net savo 
vaikystes įspūdžių, kuriuose 
didžiausią vietą užėmė jo pa
ties tėvas — tipingas baudžia
vos dvarininkas tironas 
(eilėraštis “Gimtinė”). Vė
liau drauge su Dobro- 
liubovu prie “S o v r e m e n- 
niko” Nekrasovas organizuoja 
satyros* skyrių, pavadintą 
“švilpuku,” kuriame išspaus
dina visą eilę taiklių, aštrių, 
kandžių satyrų. “Kiek siel
varto ir tulžies jo eilėraščiuo
se!” rašė Bielinskis, skaityda- 

‘mas Nekrasovo satyras. Ir sa
vo amžiaus gale Nekrasovas
sukūrė nuostabaus stiprumo i me 
satyrą, pavadindamas ją 
“Amžininkais.” šioje satyro
je poetas pavaizdavo visą tą 
“viską 
bianoią 
jungą,’ 
sudarė
tai, parsidavėliai 
palūkininkai, k y š i n i n k a i, 
“pardavikai iš profesorių šei
mynos,” nevykę generolai ir 
tt. žodžiu, visa ta caro Ru
sijos aukštuomenes gauja, ku
ri mito
viską ' aukščiau 
rublį, kuriai nebuvo 
švento, 
kuose” 
vaizdą, 
k imą.

Daug galima būtų dar rašy
ti apie Floridos dabartinius 
potvinius, bet vieta neleidžia. 
Tiek dar galima pridurti:

The Executive and Water 
Control Committees of the 
Palm Beach County nutarė 
prašyti valdžios 15 
dolerių paskolos dėl 
vinimo sukontroliuot 
nius. Bet ar federalė
atsiskubins su milionais, 
dar klausimas. Mūsų valdžiai 
daugiau rūpi, kaip sukontro- 

j liuot visam pasaulyj augantį 
i komunizmą, o ne Floridos po- 

* tvimus.kom- I t A
penkis j

UNIJOS. Florida yra vie
na iš 12-kos valstijų, kuriose 
įstatymai draudžia unijoms 
įvesti darbavietėse pilnas uni
jines , teises. Įstatymai sako: 
“...outlawed the “close shops.” 
Bet CIO pasiryžo teisėtu būdu 
kovot per teismus tą prieš- 
unijinį įstatymą. Viena byla 
jau randasi Circuit Court of 
Duval County, Jacksonville, 
Fla. Mat, penki darbininkai, 
kurie dirba Drydock Compa
ny of Jacksonville ir naudo
jasi unijos padarytu kontrak
tu su kompanija, atsisakė mo- ■ 
kėt duokles unijai. Supran-' 
tama, unija pareikalavo 1__  ,
panijos, kad ji tuos 
darbininkus prašalintų iš dar- 
lb<x Kompanija atsisakė. Da
lyki atsidūrė teisme.

Nuo šios bylos išsprendimo 
daug priklausys ir kitose vals
tijose unijinės teisės.

Kokia ironija: Visur ir vi
suomet tarpe pačių darbinin
kų randasi dalis parazitų. Jie 
naudojasi kitų sunkiai iškovo
tais pagerinimais savo būvio, | vienas neišsiveržė iš savo vie- 
bet patys prie t’os kovos ne- • tos.
prisideda. . .| • liesa,t Louis Lietuvninkams 

^i rasini bnra ! Pasėjo porą dienų pabūti be 
į 1 elektros šviesos, be telefono ir

Nes vielos netoli 
namo buvo su-

milionų 
paleng- 

potvi- 
valdžia 

tai

paties sferoje, 
bendro su 

pusėmis, 
svajinga 

niekad ir 
Mūsų lai-

sibaritiško 
dy- 

tinginių

imančią, viską grie- 
viską vagiančią su

kurią“ caro Rusijoje 
prasišvilpę aristokra • 

ministerial,

liaudi.es prakaitu, už 
skaitydama 

nieko 
Nekrasovo “Amžinin-
rado ne tik savo at- 
bet ir žiaurų pasmer-

(Daugiau bus)

Newark, N. J
žodžiai i 
Ne k ra- i SVARBUS PRANEŠIMAS

Niekad Ne
grynojo 

Priešingai, 
mū-

i /

možot syn smotrict spokojno 
gore materi rodnoj, 
budėt graždanin dostojnoj 
otčiznie choloden dušoj.
v ogonj z’a čcstj otčizny, 
ubieždenje, za liubovj . . .

i gibni bezuprečno.Idi
Umrioš ne darom... Dielo pročno, 

Kogda pod nim struitsia krovj.*)

*) Sūnus negali raniiai žiūrėti j 
savo motinos sielvartą, kas turi šal
tą sielą, tas nebus vertingas pilietis. 
Eik j ugnį dėl tėvynės garbės, dėl 
įsitikinimo, dėl meilės. Eik ir žūk 
be priekaišto. Mirsi ne veltui . . . 
Reikalas tvirtas, jei po juo sunkiasi 
kraujas. -

Šiame eilėraštyje poetas 
kalbėjo piliečio lūpomis.

B.ųdj graždanin! šiuža iskusstvu, 
Dlia blaga bližniago živi, 
Svoj genij podčiniaja ėuvstvu 
Vseobnimajuščcj Liubvi . . . *)

*) Būk pilietis! Tarnaudamas 
menui, gyvenk savo artimo" gero
vei, savo genijų palenkdamas visa 
apimančios meilės jausmui.

Ir visa savo kūrybine prak
tika, šimtais eilėraščių ir po
emomis Nekrasovas įrodė, kad 
jo poetinė deklaracija nėra 
vien žodžiai. Carizmo ir dva
rininkų prislėgtai liaudžiai, 
liaudžiai kentėtojai ir kovoto
jai skyrė poetas savo jautriau
sius posmus, tuo pat metu ne->

Niūvarko mieste gyvena, 
palyginti, daug italų. Kultū
rinis jų lygis žemokas. Pa
žangiajame darbininkų judė
jime irgi nedaug' tėra italų 
tautybės žmonių. Reakcijai 
siautėjant, čia jai susidaro 
dirva.

Ir štai paguodžiama žinia. 
Prieš keliolika metų ėmė pasi
reikšti ir pažangesnė sriovė. 
Tarptautinio .Darbininkų Or
dino (International Workers 
Order — lWO) vadovybėje 
įsikūrė ir italų pašaipinis sky
rius — Garibaldi - American 
Fraternal Society. Ir jis pa
laipsniui išjudina vietos italų 
mases.

Dabar šiame mieste eina są
jūdis šitoj svarbioj kultūrinėj 
organizacijoj. Vajus daugiau 
narių gauti. Vajus įkurti ita
lų kultūrinį centrą, nelygi
nant, kaip ir dabar mes da
rome Brukline, pasimoję įgyti 
namą. Vajus politiškai pra- 
lavinti mases, parengti jas 
balsavimams ir tt.

«Tai va štai jums, mielieji, 
pakvietimas. Būkite geručiai, 
kurie galėsite, pribūkite į pa- 
žangiųjų italų parengimą: 
Columbus , Day Celebration. 
Rengia IWO italų skyrius, 
įvyks šį pirmadienį, spaliu 13 
d., 8. vai, vak., Essex House 
salėje, 1050 Broad Št., New
ark, N. J. Bus vertingi juda
mieji paveikslai. Bus prakal
bos. Kalbės italų vice konsu
las ir kėli dai’buotojai. Daly
vaudami šiame parengime, 
prisidėsite "prie italų m as i d 
kultūrinimo, prife visiems ben
dros pažangos. Tai pasimaty
sime pirmadieny. Dėkui.

Jonas KaškaitL.

ORLANDO, šis miestas ir 
jo apylinkė randasi viduryj 
valstijos. Ši apylinkė,, galima 
sakyti, mažai nukentėjo nuo 
uragano ir nuo potvinių. Vie
nur kitur išverstas ąžuolas bei 
paima, vienur-kitur buvo su
traukytos vielos. Sudegė tik 
pora namų. Orančiams pada
ryta kiek daugiau žalos. Eže
rai nors visL sklidini, bet nei

be radijo . 
jų puikaus 
traukytos.

spauda.
šant, man prisimena ir mūsų 
darbininkiškos spaudos ne- 
nuilstantieji darbuotoja — 
vajininkai! Mes visi džiaugia-; 
mes jų gerais darbais. Ačiū
jiems, kad mes šiandien turi- i NAUJAKURIAI. Rugsėjo 24 

pusėtinai stiprią savo j su draugu Jonu Juraičių 
spaudą. Mes didžiuojamės ir aplankėme naujakurius Anta- 
naudojamės ta spauda. Bet... ' na Labanauską (Shultz) su 
ne visi mes prisidedam prie | žmona. Labanauskai neseniai 
to visiems munis naudingo j atvažiavo iš Amsterdam, N. 
darbo, — prie darbininkiškos Y., ir netoli Orlando nusipir- 
spąudos platinimo, 
mokam džiaugtis ir 
kitų atliktu darbu . 
mes esame?...

Mes tik j ko 5-kių akrų gražų ir jauną 
naudotis ’ orančių sodą. Medeliai dar 
Tad kas jauni, bet visi aplipę 

; čiais.
Draugai Labanauskai 

į ORANČIAI. Sulyg State Ci-, kinti Floridos maloniu 
trus Inspection Bureau prane-1 tu ir nauju gyvenimu. 
Šimo, su šio mėnesio pradžia i nauskai yra “Laisvės” ir “Vil- 
jau atsidaro orančių pramo-! nies” skaitytojai ir laisvų mili
nes .1947-8 metų sezonas, čių žmonė^ Geriausios jiems 
Daug tūkstančių buvusių be-1 kloties saulėtoj Floridoj! 
darbių vėl pradės dirbti oran- į 
čių pramonėj. Bet čia papras
tų darbininkų uždarbiai daug ; 
mažesni, negu šiaurinių vals- ; 
tijų tokių pat darbininkų, čia 
unijinis judėjimas randasi dar , 
tik vystykluose.

šiuos metus orančių nebus! 
tiek daug, kiek jų buvo pra
eitais metais. Daug oran-' 
čių “nušlavė” visiems 
girdėtas u raganas, 
industrialistai dėl to nenuken-! 
tės. Jie pakels orančių kai
nas ir atsiims, “kas įejns pri- i 
klauso.” (Jiev viešai per 
spaudą apie tai kalba.)

oran-

paten- 
klima- 
Laba-

Svieto pereiga.

Hartford, Conn
SVARBUS PRANEŠIMAS 

BALSUOTOJAMS

POTVINIAI. . Floridos 
raščiai veik kasdien rašo 
uragano padarytus nuostolius : 
ir dabar vedamą kovą su bai- ; 
siais potviniais (floods) . Bet Į’ 
kol kas negalima sužinoti ti
krų nuostolių. Atrodo, kad 
nuostoliai lyg ir mažinami, 
lyg viešai jų nenorima išduoti, 

• idant neišgązdinus ir nepa-į 
kenkus turistų suplaukimui į ( 
Floridą žieminiam sezonui.

Tačiaus yra jau žinoma, 
kad geri (rich) Everglades 
laukai—30,000 akrų — buvo 
(dalinai ir tebėra) užlieti, pa
skandinti vandens. Taip pat j 
yra žinoma, kad 3,500 gyvu- i 
lių (raguočių) yra jau prigė- 
rę* V .Engr. Lamar Jonson pra
neša, kad rugsėjo 29 Sub Ca- 
nal. išvertė pylimus (dikes) ir būrio 
užliejo vandeniu 
akrų ūkiškos žemės. , '

Ira Bronson, prezidentas 
Florida Cattlemen’s,Ass’n, vėl j 
praneša, kad kitiems tūkstan
čiams raguočių gręsia badas 
arba prigėrimas plote tarpe 
Kissimee ir Okeechobee. Tie 
gyvuliai randasi susigrūdę 
aukštesnėse vietose, kurias 
vanduo dar neapsėmęs. Bron
son reikalauja greitos pagel- 
bos iš federalės valdžios.

Jacksonville miesto pa
kraščiams (beaches) nesuval
domos jūrų bangos padarė 
virš aniliono dolerių nuostolių.

Sekmadienį, 12 d. spalių, 2 
|val. po pietų, Lietuvių Kliu- 
i be, 227 Lawrence St., yra šau- 

* ° l.kiamas visų Hartfordo lietu- 
i vių Amerikos piliečių susirin- 
i kimas. Bus aiškinama, kaip 
reikės spaliu 14 d. atlikt no- savo 1 minacijas į miesto tarybos na

trius (kaunsilmanus).
.. i Po šių rinkimų mieste dau- 

al.’igiau nebus renkamas majo- 
aPle i i;as, bėt bus skiriamas. Todėl 

kiekvieno balsuotojo yra par
eiga gerai žinoti, už ką yra 

į nusistatę kiekvienas kandida
tas ir už kurį reikia atiduoti 

! savo balsą.
šiuose rinkimuose ir lietu

viai turės iš savo tarpo kan- 
didatą, tai William W. Zalner 
(Zalneraitis). Reikia, kad 
lietuviai susipažintų su juo, 
žinotų, kaip paduoti balsą už 
jų pasirinktą kandidatą. To
dėl, visi ir visos kviečiami 

■ į šį susirinkimą. Balsuotojas.

Waterbury, Conn
--------------- i

Labai svarbus visų Watcr- 
lietuviu susirinkimas

vėl t 3,000 įvyks trečiadienį

Spalių 15 October
VENTA SALĖJE

103 Green § tree t
čia turėsime pasitarimą 

Amerikos Lietuvių Kultūrinio® 
j Centro namo, reikalu ir Lais- 
I vės vajaus reikalu. Dalyvaus 
1 P. BUKNYS iš Brooklyno, ku- 
j ris suteiks mums informacijų 
i apie dienraščio Laisvės reika- 
i lūs ir apie perkamąjį naują 
| namą.

4 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penki., Spalių 10, 1947

liaudi.es


CHICAGOS ŽINIOS
gresyvėj visuomenėj.

Seniau Marijoną vadindavo 
“Socialistų motina.“ bet ji per
siskyrė su naujieniečiais, kada 
šie atsiskyrė nuo pažangaus są
jūdžio, 
nistais. 
moterų 

i muose

Gražiai Palaidojo Marijoną 
Valonienę

Tautiškose kapinėse palaido
ta veikli darbininkų judėjimo 
dalyvė Marijona Vąlonienė, 
narė K. P. Kapsuko Klubo, 
Moterų Kultūros Klubo, žaga- 
riečių ir kitų organizacijų.

Ji darbavosi progresyvių ei-j 
lėse nuo pat savo atvykimo Chi- 
cagon 1907 metais. Išlydint jos palaikus iš P.

Marijona gimė Dilbinų kai- Ridiko koplyčios, atatinkamą 
me, Žagarės parapijoje. Jos te- atsisveikinimo žodį tarė L. Pru-1 
vėliai buvo biedni. Tėvas šiaip'seika, o prie kapo kalbėjo Ona, 
taip pramokė ją skaityti. Tik 
Amerikon ^atvykus išmoko rašy
ti. Pas ją' ir jos pirmąjį vyrą 
Jokūbaitį pasireiškė didelis pa
linkimas darbuotis mūsų pro-

Marijona ėjo su komu- 
Ji uoliai dalyvaudavo 
kultūriečių susirinki- 

ir rėmė progresyvę

Koplyčioje, prie:Remeikienė.
karsto, buvo garbės sargyba iš į 
šešių motoru

Didelis
klublečių.

būrys giminiu

imaiiiaiiiaiHainamaiiiaiiiaiiifliiiBiiiamoiii

PIRKITE MEDAUS

Medus Yra Labai Naudingas 
Sveikatai.

Medaus galima gauti pas 
bitininką .

P. TUMEL|
Kuris turi Bičių Farma

V *•

Farmingdale, L. L
Taipgi galima gauti medaus 

pas Tumelį namuose:
P. TUMELIS

58-19 61st St.,
Maspeth, L. I., N. Y.
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vaikų tėvas ir suprantąs 1 
meilę.

Mrs. Nicholas padavė 
$60, plėšikas išsiskubino. 
10 minučių grįžo jos vyras, 
plėšiko nebesimatė.

Užmušė Moterį
Mrs. Anna Ackerman, 2324 

N. Cicero Ave., eidama iš krau
tuvės, arti savo namų, sustojo 
surišti batuko raištį. Tuo laiku 
važiavo pro šalį Sams Micele 
su troku ir nepastebėjo pasi
lenkusios 'moters. Ją vietoje 
užmušė. t

jam

Miami, Florida

bėt

KAIP VIESULAS NUSIAUBĖ

TORONTO, CANADA San Francisco, Calif HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ARMATURE IR 
STATOR VYNIOTOJAI 

Patyrę
Prie Vidutinių ir didelių motorų

Electro Dynamic Works
Avenue A ir North Street 

BAYONNE, N. J.
(236)

PAPRASTI DARBININKAI. Sunkus 
darbas. Reikia Chauffeur's license. Pipe 
Yard patyrimu . Nuolatinis darbas. Pagei
daujama Brooklyno Vyrų.

585 Glentnore Ave., Brooklyn.
(286)

Miestą <
O’Farrell 
ir manau

žigtelia Pažėraitė, kaip jau 
sek-

Neseniai apsivedė mūsų vei
kėja Berta Janko (Jankaus
kaitė). Kaip žinia/ ji buvo 
veikli tarp jaunimo ir nekurį 
laiką ėjo Liaudies Balso ang
liško skyriaus redaktoriaus pa
reigas. Vestuvės buvo labai 
puikios.

šeštadienį įvyko mums įkerai 
pažįstamų pažangių lietuvių 
Daukantų sūnaus ir Harbatiu- 
kų dukters vestuvės Knox 
bažnyčioje, ant Spadina ir Har- 
bord gatvių. Abiems 'buvo su
rengtos gražios partijos ir ap
dovanoti gražiomis dovanomis. 
Harbatiukai yra pažangūs Uk
rainai. J. Harbatiuk yra vie
nas iš' vadovaujančių ukrainie
čių Toronte.

Įvyko šiaur 
Pažėraitei, kuri 
ną apsives su
taipgi ukrainiečiu

mes 
ku- 
Bet

noma, yra Bangos iChoro 
retorė.

Nesmagu tik tas, kad 
netekome dviejų merginų, 
rias pasiima ukraainai.
mūsų Daukantas vieną atgau
na. I hope, kad ir daugiau mū
sų jaunų vyrų taip padarys ir 
skolą atsiims. Jie turi pilną tei
sę pasirinkti ukrainietes, kuo
met mūsų merginos išeina už 
ukrainų vyrų. Ar ne tiesa?

Nuo savęs linkiu visiems ve- 
dusiems laimingo gyvenimo, o 
tiems, kurie vesis, linksmų ve
dybų ir laimingo gyvenimo ap- 
sivedus. Reporteris.

Geliu ir Vaisių Vakaras 
Pavyko *

Rugsėjo 27 dieną įvykęs Sū
nų ii’ Dukterų Draugijos gelių 
ir vaisių vakaras puikiai pavy
ko. Publikos buvo gana daug— 
pilna salė ir visi gražiai links
minosi. O salė 'buvo labai gra
žiai išpuošta gražiomis gėlėmis 
ir vaisiais. Atrodė, kad publika 
buvo kokiame kaimo sode.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORES
Prie Pirštinių 
INSERTERS

Dviejų Adatų Mašina
CLOSERS. PATYRUSIOS

Gera Alga
LIDO GLOVE CO.

101 WEST 23rd ST.. N. Y. C.
(287)

ir i 
draugų palydėjo M. Valoniėnę 
į amžino poilsio vietą.

Po apeigų kapinėse Marijo
nos gyvenimo draugas Mykolas 
Valonis ir sesuo Julija Iva
nauskienė užprašė visus susi-j 
rinkti Lietuvių Auditorijoje, ( 
kur visi palydovai 'buvo drau
giškai priimti.

Ilgai ilgai atmins tą 
; draugę jos giminės, jos 
Į nai, jos idėjininkai.

Atėmė $60
Mrs. Helen Nicholas, 

: Monroe St., nakties motu, pa
budusi pamatė prieš ją stovintį 

i vyrą. Iš karto ji manė, kad jos 
i vyras grįžo iš darbo. Tad ra-' 
miai jo paklausė: — Bill, r" 

: jau parėjai iš darbo? — Bet j 
vos spėjus jai ištarti minėtus 
žodžius, vyriškio ranka jau bu- į galingas ir nuėjo kitu kraštu, 
vo ant jos burnos. Jis jai paša-i tai nesiekė Miami. Uraganas 

i ke: Visko, ką aš noriu, tai ne- Įgj0 žaibo ir griausmo, tik 
i su daug lietaus. Kuomet pra
ėjo tas nuostolių darytojas, 
atrodė kaip karo audra būtų 
praėjus. Suversta krūvos me
džių šakų ir šiaip visokių 
daiktų. Nors karo audrų ne
su mačius, bet taip sau žmo- 

! gus pęrsistątai. Oro biuras 
i taipgi labai pasišventusiai dir- 
I bo, davė patarimus, kaip ap- 
j saugot namus ir savo gyvybę, 
j Kaip tik pradeda būt ženklai, 
kad .jau ateina uraganas, tai 

i oi’o biuras dieną ir naktį duo- 
jda pranešimus kas dvi va- 
I landos. Bet kuomet klausai, 
.tai sudaro didelę baimę, o 

i ypatingai pas naujus to krašto 
gyventojus. Nežinau kaip 
kam, bet man tai buvo gana 
dąug baimės, net ir dabar dar 
atjaučiu.

Dar Apie Nuostolius
Iš mūsų ' draugų lietuvių, 

tai gal būt daugiausia nuo
stolių padarė Paukštaičiams. 
Pati nemačiau, bet girdėjau 

■ per draugus, kad labai išlaužė 
jų vertingus vaisinius me
džius. Kadangi Paukštaičiai 
turi labai gražią vietą, su 
daug visokių medžių, labai 
gaila, kad turės panešt dide
lį , nuostolį. Daminaičiams 
taipgi apdraskė stogą ir labai 
išgązdino Daminaitienę, nes 
ji serganti 
Dar prisidėjus 
blogai.

šiaip, kiek 
tai. visiems iš 
šiek tiek žalos, išlaužant me
džių, bet namai atrodo visi 
sveiki. Tik dar nieko negirdė
jom iš Fort Lauderdale nuo 
draugų Valiulionių ir Jusai
čių. Kaip tik uraganas pra
ėjo, tai rašiau Valiulioniams 
laišką, bet nieko negirdėt. 
Šiuos žodžius rašant turiu po 
ranka anglų laikraštį su blo
gom žiniom apie Fort Lau
derdale, kad ten labai dide? 
lis potvinis, Sako, nebuvę to
kio potvinio nuo 1926 metų. 
Mokyklos uždarytos ir abel- 
nai visas Fort Lauderdale 
miestukas vandenyje. Krautu
vės ir visos biznio įstaigos už
darytos. Blogos žinios apie 
minėtą miestuką, bet dar blo
giau, kuomet ten randasi mū
sų artimi ir nieko nežinom 
apie juos. Turiu viltį, kad 
bus viskas gerai su mūsų 
darbavosi.

Šiaip Miami nieko naujo. 
Gal toliau bus daugiau kas to
kio naujo, nes ateina rudeninis 
sezonas, turėsime parengimų.

Tikimės, turėsim svečių grei
tu laiku iš žieminių valstijų.

Kitą kartą* parašysiu kitais 
klausimais. R K. Slielciene.

veiklią 
kai my

Noriu pabrėžt keletą žodžių 
apie tą baisų viešulą-uraganą. 
Tai buvo baisus . nelauktas 
“svečias,“ kuris aplankė Mia-

i mi, Fla., 17 <d. rugsėjo. Ei
damas 100u mylių į valandą

1 padarė didžiausius nuostolius. 
Smarkus vėjas pradėjo ūžt 16 
d. rugsėjo, gi 17 d. vidudienį 
atėjo pats baisusis uraganas; 
rovė vaisinius medžius,4 laužė 
visokius'žydinčius medelius be

j pasigailėjimo. Taipgi menkes-
■ nių namų stogus vienų rtUne- 
išė, kitų tik apdraskė. Nešė 
i gatvėmis viską, kas tik pa- 
i kliuvo. Tai buvo baisus regi- 
' nys. Taipgi po tų visų baise- 

ar nybių dar visą savaitę stiprus 
vėjas ūžė, nes paskui tą baisū
ną sekė kitas, tik jau .netoks

mažiau $50.“
Mrs. Nicholas pradėjo mal- 

, dauti, kad jos neliestų, nes ji 
esanti 1 vaikų motina. Plėšikas 
pasakė jai, kad jis nieko jai 
nedarys, jei gaus reikalautą su- 

’ mą pinigų, nes jis pats esąs 2

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
\ Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

Konvencijos
Veikiausia šiandieną nei vie-

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

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

Kiekvianą šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

HBHKBHMI Laidotuvių
I) i rok tori us

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktj, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

nr

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
LiūdSsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo® 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ŠT. BROOKLYN, N. Y

Daminaitienę, 
jau visa vasara.

išgąsčiui—visai

teko sužinoti, 
mūsų padarė

partija Stellai 
spalių 18 die- 
M. Gabinetu, 

veikliu tarp
pažangių ukrainų jaunuolių. 
(Atrodo,kad lietuviai ir Ukrai
nai puikiai sugyvena). Vestu
vės bus toj pačioj Knox bažny
čioj.

Partija buvo labai graži ir 
gausi dovanomis. Ją surengė 
Grubavicienė, Gudaitė, žižiū- 
nienė, Indrunienė ir Šinkūnie
nė.

Dovaną, kuri buvo skirta lai
mėjimui,, laimėjo draugė Rukie1 
ne.

Buvo svečių ir viešnių iš ki- 
; tų miestų, šokiuose taipgi da-

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas įvyks . - - - ; . v 7 •
12 d. spalių, 29 Endicott St., 10:30 dailios ir draugiškos. Jos pa-! si užsidėti sioiq

Prašau visų dalyvauti, turėsL I tenkintos gyvenimu Kanadoje.;
Baigdamas, noriu padėkoti i sieina susidurti

vai. ■
me daug dalykų apsvarstyti.
M. Lukas, sekr. (236-237)

Pasižvalgius po
Ana diena einu 

gatve link miesto 
sau: Kiek čia dabar naujai pri-
dygusių krautuvių-krautuvėlių! 
Ypatingai dviejų metų laiko- 
tarpyj, t.y., po karo. Veik kiek
vieno apartmentnamio savinin
kas įrengė, įtaisė žemutiniam 
aukšte šiokią tokią krautuvėlę, 
kadangi šiandien už mažiausią 
krautuvėlę bei, teisingiau sa
kant, lindynę namų savininkai 
ima milžiniškas rendas. Nes, 
kaip jau yra žinoma, jokios 
kontrolės ant krautuvių-štorų I 
nėra buvę ir dabar nėra.

Tuo būdu šiandien krautuvių 
rendos yra iškeltos į padanges. 
Aišku, didelių krautuvių savi
ninkai, taipgi svaiginančių gė
rimų užeigos dažniausia nepa- j
liečiamos šiuo klausimu. Jie ap-jname Jungtinių Valstijų mieste 
sirubežiavo, nes didžiumoje tu-1 neįvyksta tiek įvairios rūšies 
ri savo nuosavus pastatus-na- konvencijų, kaip San Francis- 
mus arba turi padarę ant ilgų co mieste. Net šis miestas ir 

'metų sutartis, k o n t r a k t u s j vadinamas. konvencijų miestu.
(leases) ir negalima kelti ren-1 Nežinia, kodėl. Veikiausia to- 
das. į dėl, kad pastarųjų kelių metų

Gi mažų krautuvėlių savi- i bėgyje minimas miestas daug 
ninkai, kad ir turi sutartis | išgarsėjo. Be to, čia oras yra 
(leases), tai tik ant poros, tre-įgai\ prielankus tam • tikslui, 
jeto metų. Tuo būdu mažų Ypač vasaros metu čia nėra to 
krautuvių savininkams labai tvankumo, slėgimo bei didelės 
sunku verstis aukštai rendoms i šilumos.

čia oras žiema ir vasara inaž 
daug vienodas, gyvas, judrus, 
teikiantis žmogui energijos. 
Ne taip, kaip, pav., rytinėse ar
ba pietinėse valstijose, paėjus 
porą blokų vasaros metu turi 
ilsėtis, nes oro šlapumas, drėg
numas tiesiog slėgte slegia, prie 
žemės traukia. M-'i'ie.

; lyvavo vienas vyras ir dvi mer-1 iškilus; arba visai negalima.-
j ginos, neseniai atvykę iš Vokie-j Pav., šiandien grįžę vetera- 
tijos vergijos kempių. Merginos ; nai imasi paskolas ir skubina- 

' i tokį biznelį,
; krautuvėlę. Tačiau, kuomet pri- 

su aukštomis
. lu 14 Iv d b, bvhl. t i ) t | 1 * * l-*4- * *V1 * 1 *

Apart kitų reikalų pasitarkite ką sioms draugėms, kurios paau- d cnctomis n Kitomis išlaidomis,
nors surengti Laisves paramai.

PHILADELPHIA, PA. .
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 12 d., 7 v. v. Dalyvaukite vi
si, dar turime darinkt delegatus j 
6-to apskr. konferenciją. Daug na
rių nėra pasimokėję duoklių už 
šiuos metus, o metai jau baigiasi. 
Ateikite laiku, 735 Fairmount Ave. 
— J. S., sekr. J236-237)
Taipgi nepamirškite pasitarti dien

raščio vajaus reikalu. Pasirūpinkite 
savosurengti ką nors sukėlimui 

dienraščiui budžeto 1948 m.

kojo gražių gėlių del salės pa-į taipgi dažnai tos pačios rūšies 
puošimo: Bernatavičienei, A. j krautuvių randasi viena prie

’ Naujokienei, Sarapienei. Drau-! kitos tad žiūrėk jau vėl naujas
gas P. Karvelis paaukojo taip- j savininkas. Aišku, naujam tas 

labai gražių gėlių.
Apie kitus šios draugijos pa- į 

rengimus bus pranešta 
spaudą vėliau.

HARTFORD, CONN.
LLD kuopos susirinkimas įvyks 

13 d. spalių, Laisvės Choro salėje, 
vakare. Nariai dalyvaukite, nes Tu
rime svarbių reikalų aptarti. Turi
me išrinkti darbuotojus dėl Laisvės 
vajaus veikimo. — W. B., Prot. 
rast. • (236-237)

Nanking. — Chinijos kon
troles taryba kaltina Chi
ang Kai-sheko gimines, kad 

Ijie glemže sau amerikinius 
i dolerius.

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų kp. susirinkimas 

įvyks 13-d., spalių, 7:30 v. v. Lie-, 
tuvių Salėje, 29 Endicott St. Ma-: 
lonėkite visi dalyvauti, atsiveskite Į 
ir naujų narių. — A. W. sekr.

(236-237)
Nusitarkite dalyvauti Laisvės 

juje. Parcngkite kokią pramogą 
kėlimui Laisvės budžeto 1948 
tams.

Virginijos valstijoj už
drausta rodyt Burning 
Cross judžius apie Ku Klux 
Klano žygius.

i ’pats.
Veikiausiai šiandien svaigi- , 

perinančių gėrimų užeigos geriau-' 
J. M. /iū verčiasi. Tiesa, jų čia gyva' 

1 galybė, kiekviename bloke daž-\ 
1 nai kelios randasi. Svaiginau- ’ 
i čių gėrimų savininkai i]’ iškėlė ’ 
krau'tuvių-štorų rendas. štai 
kaip jie daro: Apžiūrėję kiek j 

i geresnę, tinkamesnę vietą, na, ’ 
1 ir pasiūlo namo savininkui mo- 
; kėt rendos tris sykius daugiau 
negu yra mokama bei verta. 
Tad žiūrėk jau ir išdygo svai- j 

; ginančių gėrimų užeiga.

Washington. — Valdžios 
sandėliuose laikoma šimtai 
milionų tuzinų kiaušinių, 
nežinia kam.

London. — Lapkr. 25 d. 
prasidės Keturių Didžiųjų 
konferencija dėl taikos su- 

! tarties su Vokietija. *

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

SU- I
Iinc- :

WATERBURY, CONN.
Ateinantį trečiadienį, spalių 15 Į 

d., įvyks svarbus susirinkimas Ame-1 
rikos Liet. Kultūrinio Centro Stci-I 
gimo reikalu I ir Laisves vajaus rei
kalu. Bus Venta salėje, 103 Green 
St., 7:30 v. v.

Kas tik branginate apšvietą, kas j 
tik stojate už lietuvių kultūros pa-1 
kėlimą, būkite šiame susirinkime. 
Čia taipgi dalyvaus P. Buknys ' iš i 
Brooklyno, jis paaiškins apie* per- I 
kamo namo reikalą ir apie dienraš
čio Laisvės-padėtį. (236-237) į
iiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN i

j Fotografas 11 
I Traukiu paveikslus familijų, yes-;

tuvių, kitokių grupių 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir kra javus 
sudarau su ame-fi /l 
rikoniškais. Rei-§ 
kalui esant ir

I
 padidinu toki o / 
dydžio, kokio pa-Wffl 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju X 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES | 
I 512 Marion St., Brooklyn, ? 
Į ’ Kampa* Broadway Ir Stone Avė. • 
• prie Chauncey St., Broadway Lino f 
f Tel. GLenmore 5-6191 i 
■IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

ir pavienių

Matthew A.
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

GERI PIETŪS!
v Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laišvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand Si., 

Brooklyn H, N. Y.

. LITU A NICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

5 pus!., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Spaliu 10, 1947
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NewWto^AfeZinlos Užsiregistruokite!

Namo Reikalai
!

mlesto j 
rinkimų i 
pats sa- 
prisidė-

Tam- •
pareiškė, i

LIETUVIŲ LAISVĖS 
RADIJO KLUBAS t

. Garbės “Prezidentas” 
Mirė Nuo Paralyžiaus

Kas metai New Yorko mies
te praktikuojama paskyrimas 
mokinių miesto prezidentu 
vienai dienai. Tai daroma 
akstinimui vaikų domėtis val
džios veikme, siektis į vadus.

Praėjusio liepos mėnesio 1- 
mą tokiu New Yorko prezi- 

I dentu buvo Freddie Rein, 14- 
kos motų. O spalių 8-tą jį pa
laidojo — miręs nuo vaikų pa
ralyžiaus, prieš kurį kovai jis 
žadėjęs mokytis mokslininku.. 
Jis tam pasiryžimą gavęs jo 
mylimam sportininkui Loti 
Gehrig nukentėjus nuo para
lyžiaus. Vaiko mokytojai sa
ko, kad jame buvusi galimy
bė tapti mokslininku, buvęs 
labai gabus, darbštus ir ryž
tingas.

I —»!'■ ■• IMI —— IMI •

Radijo Pusvalandis [17 R V TV šį Sekmadienį 
~frDL-n 7 vai. Vak.iš Stoties 1430 KiJocyclcHAr pasi- 

Šian dien,Gražių atsiliepimų gauna
me iš kitų miestų. Prašome 
pasiskaityti įspūdingą laiškelį 
iš Pittsburgho:

“Gerbiamas J. Gasiūnai! 
Šiuomi pranešu, kad LDS 160 
kuopa nutarė paskolinti Lie
tuvių namo bendrovei $500. 
Netrukus gausite čeki.

Ateinantį sekmadieni įvyks 
87 kuopos susirinkimas, 

turime 
namo 

Su 
D.

Rooseveltas Rėmė PR, 
Sako Seabury j

Samuel Seabury, laike Tam-1 
many Hali valdymo 
pasipiktinęs buvusia 
ir valdymo forma ir 
vo tyrinėjimais daug
jęs prie nusodinimo 
manės nuo sosto, 
kad velionis Rooseveltas, bū
damas New Yorko valstijos 
gubernatoriumi, užgyrė pro-' 

■ porciona’ės atstovybės rinki-1 
mų sistemą.

Kalbėdamas per radiją, iš 
stoties WNBC, Mr. Seabury 
sakė:

“Gubernatorius Rooseveltas 
sakė daktarui George Hallett, 
kad jo manymu, teikdama 
progą mažumoms išsireikšti ir 
kritikuoti, proporcionalė at
stovybė būtų žymiu čarterio 
pagerinimu.”

Patsai Seabury apie PR at
siliepia taip:

“Tai nėra sumanymas vien 
tik atimti tūloms nepopulia- 
riškoms mažumoms, jų atsto
vybe, kas būtų pakankamai, -
bloga iš atžvilgio j pamati- i mc pasikalbėjimą su mokyk 
nius Amerikos principus gero i 
ir lygaus atsinešimo į visus! 
piliečius. Tai yra pasiūlymas į dalyvavo 
atimti atstovybę nuo visų 
mažumų.”

Dabartinė taryba, išrinkta ;ganizaciBB 
pagal PR sistemą, sako Mr. | 
Seabury, yra “gal geriausia 
miesto įstatymų leidykla iš vi-1 
sų mūsų turėtųjų . . . Bet par-1 
tiniai politikieriai ilgisi tų se
nų dienų, kuomet centrinis; 
Tammanės ratelis galėjo pa
dalyti veik visus vietinės įsta- i 
tymdavystės darbus ir elgtis 
su vietine istatymdavystės 
įstaiga taip, kaip jie nori.”

Mr. Seabury anaiptol nėra mi atsilankyti vaikai ir tėvai, 
koks kairysis, tik šiaip sau ! kurių berniukai ar mergaitės 
geros valdžios šalininkas. Ko- mokinosi pernai. Taipgi ir tie, 
vingas šalininkas, pasiryžęs j kurie nori savo vaikus prąmo- 
veikti už tai, ką jis skaito ge- >kinti lietuvių kalbos, rašybos 
ru. Tačiau, kad galėtumėt jo ’r supažindinti su Lietuvos is- 
paklaušyti, kad galėtumėt torij’a, tautosaka, papročiais ir į 
balsuoti, jūs turite būti užsi- tradicijomis, 
registravęs -šią savaitę veda
moje. piliečių registracijoje.

. Paskutinės Dienos
Piliečių registracijos pasku

tinės dienos bus penktadienį ir gali išsivystyti pasauliniai, vi- 
šeštadienį, spalių 10 ir 11-tą. i su omen išk i artistai. 
Penktadieni valandos 5 iki Kitą vertus, vaikai, neturė
jo :30 vakaro, šeštadienį 7 ry- darni užsiėmimo šeštadieniais, 
to iki 10:30 vakaro. ; eina žaisti į gatvę. O tas gat-

Neatsidėkite paskutinei die-i vėj žaidimas nėra sveikas: 
nai ir valandai, registruokitės i daug atsitikimų yra, kad pa- 
anksti 1 Ir užsirašykite darbo į . 
partijos (American Labor) 
balsuotojais. Kiekvienas už- 
sirašymas darbiečių balsuoto
ju bus antausis Taft-H artieji e- I blogus įpročius. Tarp tų vie
niams, norintiems darbininkus nas yra kaziriavimas iš pini- 
pavergti. !gU< Vaikai, žinoma, rublių-do-

, lerių neturi. Lošia iš centų; tų 
[irgi neperdąugiausia turi. Pra- 
į sikaziriavę, ieško, kur jų dau
giau gauti. Namie, tėvams ne-

i žinant, ieško centų. Toks jų 
, ieškojimo paprotys kartais‘ga
li išsivystyti į vagišius. Na
muose neradęs centų, jau ban
do ir pas susiedus. O pradėjęs

LDS 
tai 
Liet.

vilties parduoti 
bendrovės serų, 
pagarba, 
P. Lekavičius.”

šį sekmadienį, 3 vai. po pie
tų, Laisvės salėje. Linkėti
na, kad tie mitingai pavyktų.

Šerų šiuom kartu pirko: 
Julia ir Konstantinas Anckiai, 
Brooklyn, už $<50.

Anna Yakstis, East New 
York, už $25.

St. Raymond, Baltimore, 
Md., už $50.

John ir Agnes Yesadavičiai 
iš New Kensington už $100.

Adomas Stankevich, iš New 
York City, aukojo $100.

Prašome visų kolonijų vei-

Pora savaičių atgal turėjo-

Puikiai užsir e k o r d a v o 
Pittsburgh as mūsų kultūrinio 
centro reikalu.

Waterbury, Conn., ateinantį 
trečiadienį (Oct. 15 d.) turės 

' mitingą namo’ ir Laisvės va
jaus reikalais.

O Brook lynas turės mitingą

kejų subrusti šaukti mitingus 
pasitarimui namo reikalu ir 
Laisvės vajaus .reikalu. Vi
sur skubinkitės su parama na
mui, nes su 1 d. lapkričio 
reikia turėti ant rankų $75,- 
000.

Namo Pirkimo Komitetas.

Lietuv. Kalbos Mokykla Prasidės Spaliij-Oct. 11
Biznieriai Pyksta už 
Dienas be Mėsos

Neapykanta Kaip Užtaisytas Šautuvas!

ROBERT ROBERT ROBERT
YOUNG • MITCHUM • RYAN

“Crossfire”
IR ANTRAS PAVEIKSLAS

ATT? ITT? THEATRE AlxE>lSrj De KALB AVE. 
BROOKLYN

i

su centais, gali pradėti ieško
ti ir dolerių.

Taigi, lietuviai tėvai, atim
kite savo sūnus ir dukteris 
nuo gatvių šeštadieniais. At
veskite juos į lietuvių kalbos 
ir rašybos mokyklėlę.

Seniau būdavo didelė bėda 
Vienbalsiai nutarta mokyk- gauti mokytoją. Pernai ir šie- 

lą turėti ir šiais metais. Mo- met mokins Juozas Byronas, 
I kyklos šių metų sezonas pra-; kuris yra gyvenęs Lietuvoje ir 
'sides su 11 d. šio mėnesio, šeš- ten gyvendamas gerai išmoko 
itadienį, 7 vai. vakare, Laisvės į lietuvių kalbą ir rašybą.
svetainėje, 419 • Lorimer St., ■ sakant, gali vartoti abi 
Brooklyn, N. Y. Mokyklos ko- bas ir rašybas.
misija nutarė šin susirinkiman j Mokytojas sako, jeigu 
atsilankiusiems duoti užkan-ltųsi skaičius suaugusių, norin- 

' čių mokintis, būtų galima pa- 
i daryti dvi klases.

Taigi,'aš nuo savęs kviečiu 
suaugusius — čia gimusiuš i)' 
ateivius, būti šeštadienį, spa
lių 11 d. susirinkime ir užsire
gistruoti. Mokintis nėra per

lonas nei vienas. O kurie ,nu- 
! siskundžia nemoką rašyti ar 
iškaityti, tai jų pačių kaltė — 
apsileidimas.

Iki pasimatymo.
'Norintis Mokintis, J. K.

; los komisija, kuri buvo išrink
ta dar pereitais metais. Taipgi 
į dalyvavo ir pereitais metais 
buvęs mokytoju J. Byronas ir 

. keletas atstovų iš vietinių or-

Taigi, ši šeštadienį kviečia-

Aš buvau ir tebesu patrijo
tas vaikų mokinimo lietuvių 
kalbos, rašybos, dainų ir vai
dybos. Nuo jaunystės įpratę,

puola po automobiliu; būna 
; užmušti arba visam amžiui su
žaloti. Antras gatvėj žaidimo 
blogumas, tai vaikai įgauna

. Didi Amerikonų Prietikių Filmą!
GARY COOPER * PAULETTE GODDARD 

Cecil B. De Mille’s

“Unconquered”
Spalvuotas 

su 
Howard Da Silva * Boris Karloff 

PREMJERA ŠIANDIEN! — Durys atdaros 8:30 ryto

RIVOLI Broadway ir 49th St.

The Estonian-Workers Club
2061 Lexington Ave., New York City

Perstatys

46 A Night In Moscow”
(Naktis Maskvoje)

ŠEŠTADIENĮ, SPALIO (OCT.) 11 D. . ■ 
9-tą vai. vakare

Dalyvaus
RUSŲ BALALAIKŲ MUZIKALĖ DRAUGIJA B

Radishev Rusų Liaudies Šokikai, 
Diriguojant Alex Kutin ' p

Kiti talentai: Olga Woytowa, sopranas;
Diriguojant Alex. Karaczun. , B

Taip 
kal-

ras-

Žukai Leidžia Savo 
Atostogas Miamėje

Chorvedis Walteris Žukas 
su Mylda šiuo metu leidžia 
atostogas Miami, Floridoje. 
Jiedu rašo laisviečiams:

‘ “Smagiai leidžiame atosto
gas, tik gaila, kad laikas taip 
greit bėga ...”

PAJIEŠKOJIMA!
Pajieškau darbo kaipo džianito- 

rius (su kambariais). Namas gali 
būti nuo 4 iki 16 šeimynų. Nedaro 
skirtumo ar su garu ar be garo. Esu 
šiame darbe gerai patyręs. Kas ži
no kam reikalingas džianitorius pra
šau rašyti sekamu antrašu: Supt., 
1964 — 66th St., Brooklyn, N. Y.

(235-236)

Pajieškau Juozo Jonaičio, iš Lie
tuvos paeina Lekėčių kaimo ir vals
čiaus, Šakių apskr., aš gavau nuo.jo 
sesers sūnaus Renkevičiaus du laiš
kus, kuriuose prašo jūsų pajieškoti. 
Kreipkitės: Vincas Bartkus, 216 
Berry St., Brooklyn, N.Y. (232-237)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

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

Tel. SOuth 8-G569

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Organ i z uotų grosern i n kų 
surinkime, įvykusiame Hotel 
Pennsylvania, New Yorke, 
viršininkas Patsy D’Agostino 
aštriai smerkė . valdžios nu- 
statinėjimą be mėsos ar be 
kiaušinių ir paukštienos dienų. 
Jis sakė, jog tas tik pablo
gins padėtį, o ne pagerins. 
Daugiau sugadins maisto, negu 
sugadinama dabar.

—Kas sukontroliuos tuos, 
kurie ateis nusipirkti kiauši
nių, vištą ar mėsos diena 
anksčiau pirm bemėsės ar 
paukštės dienos ?—klausė

su-

be- 
jis.

Plėšikas išnešė gražuolės 
! ponios Sari Gabor Hilton 
■ $500,000 vertes gražumynų iš 
jos namų, 8 E. 83rd St., New 
Yorke . Ją ir jos tarnaitę pri
rišęs prie sofos, kad nekliu
dytų.

Parsiduoda
ACCORDIONS,

Visokių Dydžių 
Tiesiai iš išdirbėjo
Už PUSĘ KAINOS

Baldoni & Bartoli
Įsteigta 1901 m.

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

Peter Kapiskas

Registracija Baigsis 11-tą
Piliečių registracijos balsa

vimams prieiname galą.. Ne
paprastai svarbu, kad jūs pa
tys, jūsų šeima ir giminė, jū
sų sandarbininkai ir kaimynai 
būtų užsiregistravę, 
kalbėjote su jais?
rytoj paskutinė tam proga.

Kas Bus Balsuojama?
Bus balsuojamos šešios pa

taisos prie valstijos konstitu- ! 
cijos ir keturi įstatymiški pa
siūlymai - sumanymai, kurie 
yra didelės svarbos visiems pi
liečiams, o ypatingai darbo 
žmonėms.

Kokie tie pasiūlymai, kokios ' 
tos konstitucijos pataisos,' 
apie tai dar prisikalbėsime 1 
daug iki rinkimų, šiandieną j 
svarbiausia tas, kad kiekvie-! 
nas darbo žmogus pilietis bū-j 
tų užsiregistravęs.

Svarbiausieji Keturi
1. PR—proportionates at

stovybės balsavimų sistema. 
Prie jos galima išstatyti kan
didatu bile kurį gerą pilietį, 
nepaisant, partijų politikieriai 
leistų, ar neleistų. Ir galima 
išrinkti bile kurį partinį ar 
nepartinį pilietį, jeigu tik ra
sis 75,000 piliečių už jį bal
suojančių. Nuo kiekvienų 75,-

! 000 balsavusių piliečių yra iš- 
j renkamas 1 atstovas į miesto 
j tarybą, kuri leidžia miestui 
įstatymus.

2. Kelti ar nekelti miesto 
važiuotės linijų fėrą.

3. Skirti ar neskirti 
milionų dolerių veteranų 
nains.

4. Skirti ar neskirti 135 
j bonus dolerių pigiomis ren- 
; domis namų statybai.

Kas Prieš Tuos Keturis?
Reakcininkai stoja prieš

400 
bo-

rni

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.
Tel.EVergreen 7-6868

Valandos- J 9—12ryteValandos, j 8vakare

Penktadieniais Uždaryta

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alut*

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

W

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonubkite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

i 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.

*

Prašome Alydos—Pakeista Valanda
šį sekmadienį ir sekamais — iki tolimesnio pranešimo — 

mūsų programos bus girdimos NE IŠ RYTO, bet lygiai 
7 VALANDĄ VAKARO.

šio sekmadienio, spalių 12-tos, programoje kalftes Antanas 
Bimba. Bus daktaro J. J. Kaškiaučiaus sveikatos patarimų. 
Vietos ir apylinkės žinias pranešinės Lilija Kavaliauskaitė- 
Belte. Ir girdėsite gražių dainų ir muzikos. Prašome pasi
klausyti: . t

TELEFONAS AR STUBA?
Pradėjot paruošiamuosius 

’ darbus statybai New York 
..... i i • • -v (Telefonų Co. pastatui, WestMilionus dolerių geriau is- XT „ . , . o. , T... .( . New Brighton, Staten Islande.

Kainuos milioną dolerių.
Kas sakė, kad stoka staty- 

Kasįbinių medžiagų? O gal mūsų 
gadynėje

tuos keturis. Jie nori: 
PR panaikinti, 
Fėrą pakelti.

! leisti įtaisymui šaunių vieške
lių, kuriais limozinai galėtų 
šaudyti iš krašto į kraštą netj

' nežiūrėdami savo rato.
jiems, kad veteranai neturi i moderniškoje gadynėje ge
namų, kad jie neturi kuo va-iriau turėti telefoną, nors anb 
žinoti net esamu paprastu ke-1 tvoros pasikabinus, negu būtų 
liu. i turėti namus be telefono. T.

John Baležentis
Atidarė Bizni Naujoje Vietoje

110-04 Liberty Avė. Richmond Hill, N. Y,

Šeštadienį, October 11 Spalių
Mr. Baležentis kviečia visus draugus, pažįstamus 

ir kostumerius atsilankyti į Atidarymo Pare.

I
4
i

*•

Sofa Cushions -Paduškos
PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS 

Už $3.75 KIEKVIENA 

Sėdynių Dugnai
PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE 

UŽ $12.00 
išaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

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
J SHoreroad 8-9330 ,

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
j ko jūs reikalausite.
j Specialistai Pritaikymui

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
3 Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
3 FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kafnom.

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

Brartzalietai ir Špilkos. 
Taipgi Links ir Pęndants

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 Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi., Laisvė (Liberty, Lith‘. Daily), Penkt., Spalių 10, 1947
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