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“Norit Duonos?”
Kodėl Neatgaivinti

UNRRA?
O. Stehnokaitės Pastaba.
Ir Taip ir Ne.

Rašo R. MIZARA

7,iū.jo»kixkį ’ restoraną 
Padavėjas klausia:

— Duonos—norėsite ?

• Aną dieną užėjome i vieną • 237
l pietų.

Prie mėsiškos porcijos 
atnešė dviem valgytojam apie 
ketvertą riekučių duonos. Vė
liau sąskaitoje už ją paskaitė 

,i is

25c ’
Niekad pirmiau tokių daly

kų New Yorko restoranuose 
nebūdavo, ir dabar, veikiau
siai, ne visuose taip daroma. 
Bet yra tokių valgyklų, kurių 
savininkai akiplėšiškai naudo
jasi “duonos taupymo” senti
mentu ir apiplėšia žmones.

Nėra tos nelaimės, kuria 
gobšieji savanaudiški pelna- 
grobiai nepasinaudotų! . ; .

Dėl “nemėsiškų” antradie 
nių ir “nekiaušinikų” ketvir 
tadienių kyla didelio nepasi 
tenkinimo tiek biznieriuose, ■ South Dakotoj, a p a 1* t 
tiek darbininkuose. Abejoja- ! Spearfish miesto.
ma, ar šituo receptu Amerikos Prezidentas sakė, kad di- 
žmonės ilgai naudosis. rektorius Creedon, pagal

Bendrai, šauksmas dėl mais- 1947 m. rendų įstatymą, til
to taupymo, dėl siūlymo ma-; rėjęs užgirti vietinės Louis- 
žiau valgyti, neranda garsaus 1 vįile rendų tarybos patari- 
atbalsjo visuomenėje. j dėl rendų pakėlimo 5

Kad maistai taupyti reikia nuošimčiais
— kiekvienam darbo žmogui I ictntvmn naciraSvdn- 
,vra savaime suprantama tie
sa. Kai jis taupo, daugiau tu
ri, lengviau gyvena.

Bet kada jam sakoma:
“Taupyk maistą, nes mes pri- i~~ ~~~ Z
valome jo duoti Vakarų Eu- . Chiang Kai-sheko Šauksmai 
1-opos tautoms, kad jos apsi-; prjeJ Qjny Komunistus 
saugotų nuo komunizmo, — 
jis tuo liekasi neįtikinamas. i ' ,

“Kodėl aš turėčiau čia var-; Nanking. Minint 36 
žytis ir sunkiau gyventi tik metų sukaktį “nuo Chinų 
dėl to, kad Vakarų Europoje , Respublikos įkūrimo, Chi- 
kapitalizmą išgelbėti!” ne vie-nijos valdovas Chiang Kai- 

shekas atsišaukė į. gyvento- 
: jus klausyti valdžios ir vie
nybėje su ja, girdi, “sumuš
ti” chinų komunistus. Ko
munistai, iš savo pusės, per 

i radiją šaukė chinus nuvers-
tautoms ir Lenkijai. , _ \ x •• i • i •rp . ii-. i • • 4-'turą ir nubaust n kaip kri- Tai kodėl neatgaivinti . .. 1
UNRRA? Kodėl 'lepaskaidyti mina 1S _______
maišia taip, kaip UNRRA ii JUNGT. VALSTIJOS RE- 
paskatdė - tekti jo visoms jyjIA ROLANDŲ ARMIJĄ 
tautoms, nepaisant, kurioje i 
pusėje “uždangos” jos gyven- i 
tų?!

Tuomet visi amerikiečiai en
tuziastiškai kooperuotų. Tokiu Gromyko siūlė, kad Jungti- 
atveju būtų atliekamas huma- i nių Tautų seimas paragintų 
nistinis darbas, — labdarybė holandus ir indonezus ati- 

i traukti savo armijas atgal 
liki tų linijų, nuo kurių ho- 
landai pradėjo ofensyvą 
prieš Indonezijos respubli- 
kiečius. Amerikos .atstovas 
Warren Austin priešinosi 
tam Sovietų pasiūlymui. 
Austinas sakė, jog kariuo
menės pasitraukimas atgal 
“būtų skriauda holandam.”

valgyti, neranda garsaus 1 vjUe rendų tarybos patari-
I mą dėl rendų pakėlimo 5 
į nuošimčiais. . -

Tą įstatymą pasirašyda
mas, Trumanas pareiškė, 
jog turi būti suruošta vieši 

i svarstymai pirm rendų Kėli-

kapitalizmą išgelbėti! 
n as atsakys.

Kiekvienam aišku: Europos 
žmonėms ateinančią žiemą 
štokuos maisto, bet jo štokuos 
ne tik Vakarų Europos tau-i 
toms-jo Štokuos ir Balkanų' įf7ašistinę’'Chiango“ dikta-

be politikos.

S. m. 
rašote

Va. laiškutis:
“Drauge Mizara: 

spalių mėn. 3 d. jūs 
Krisluose: “Per ilgoką laiką 
pas mus buvo lyg ii- pamirš
ti kompozitoriaus Miko Pe
trausko veikalai. Todėl Rose- 
lando Aido Choro pasimoji- 
mas suvaidinti Petrausko “Bi
rutę” yra savotiška naujiena.” 

“Newarko Sietyno Choras, 
daug energijos įdėjęs, negali 
taip greit pamiršti, kad mes 
“Birutę” suvaidinome dip kar
tu :' Newarke 1942 m. geg. 
9 d. ir Brooklyne 1942 m. 
gegužės 10 d.

“Man rodosi 
pastatė daug 
South Bostono 
statydavo . . .

“Draugiškai,
Ona Stelmokaitė-Eicke.”

sietyniečiai ją 
gražiau, negu 
gabijiečiai pa-

Darydamas aną pastabą, tu
rėjau galvoje ne tik “Birutę,” 
bet ir kitus Miko Petrausko 
kūrinius.

“Birutės” pastatymas Chi- 
cagos lietuvių scenoje, menu, 
pažadins pačius čikagiečius ir 
kitų lietuvių kolonijų meni
ninkus vaidinti kitas Petraus
ko operas, kur galima.

Visur šiandien išgirsti 
siskundimų dėl nebuvimo 
tuvių kalboje operečių, 
čiau pamirštama, kad lietuvių

nu
lie
ta-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

PREZ. TRUMAN TEISINA
RENDU PAKĖLIMĄ 5
NUOŠIMČIAIS
Pasak Trumano, Rendų Direktorius Turėjęs Užgirti Rendų 

Pabranginimą Louisville, Ky., Pagal 1947 m. Įstatymą
Washington. — Prezid. 

Trumanas teisino rendų di
rektoriaus 'Frėnko Creedo- 
no patvarkymą, kuris už
gynė gyvenamąjį] namų 
rendų pakėlimą 5 nuošim
čiais Louisville, Kentucky. 
Creedonas paskelbė, kad jis 
visai panaikins rendų kont
rolę Lawrence apskrityje,

INDONEZIJOJ
Lake Success, N. Y. — 

Sovietų delegatas Andrius

Čile Ištrėmė Du Jugoslavijos 
Diplomatus neva už Sąmokslus

Santiago, Čilė. — Prezi
dento Videlos (fasistuojan
ti) valdžia‘išti’ėmė Jugosla
vijos ambasadoriaus pava
duotoją Andrių Kunžą ir

kalboje operečių yra, tik jos 
kažin kur lentynose guli, — 
jų niekas nebevaidina.

Newarke ir Brooklyne “Bi
rutė” buvo vaidinta prieš pen
kerius metus — gerokas lai
kas, ar ne ? !...

O kai,dėl gerb. Stelmokai- 
tės teigimo, jog “Birutė” New
arke buvo suvaidinta geriau, 
negu kadaise Bostone gabijie
čių—j ginčą neisiu, 
sakysiu : sietyniečiai 
bių scenos mėgėjų 
balsais dainininkų.

Bet kada gi jie suvaidins 
kitą operetę ar opera?’ 

Tiek pa
turi ga- 
ir gerais

mo. O dabar Ixmisville ne
buvo jokių viešų svarstymų 
dėl to.

Menama, jog rendų pa
branginimas Louisville bus 
vartojamas kaip kylis vary
ti rendas aukštyn visoje

Republikonas "Tyrinė
tojas” Plūsta Staliną

Paryžius.—Republ. kong- 
resmanas J. Taber su tūlais 
kitais kongresmanais “tyri
nėjo” Vokietiją ir kitus va
karų Europos kraštus. At
vykęs Paryžiun, Taberis 
pasišaukė reporterius ir iš
plūdo Sovietų premjerą 
Staliną. Jis lygino Staliną 
prie Hitlerio, bet vadino jį 
gudresniu už Hitlerį.

Taberis pakartojo (sme- 
tonininkų) pasakas apie, 
girdi, “milionų žmonių’’ iš
trėmimą į Sibirą, apie 
“slaptus žudymus”, ir t.t.

Raginimas “Mažiau Valgyti” 
Beveik Nieko Nereiškia, Sako
Žemdirbystės Sekretorius

Washington. — Amerikos 
žemdirbystės sekretorius 
Clinton Anderson, kalbėda
mas Chicagoj, sakė: “Prez. 
Trumano paskelbtos die
nos “be mėsos, be kiaušinių 
ir be vištienos turi visiškai 

į mažai svarbos... Tikrasis jų 
tikslas nėra maistą taupy
ti... Tai yra tik pasiaukoji
mo ženklai.” .

' Reporteriai prašė prezi
dentą paaiškint Andersono 
pareiškimą. Bet prez. Tru- 
manas pasuko į šalį ir vėl nistais į viena darbo klasių 
tvirtino, kad tas jo recep- partiją.
tas taupys grudus vakari
nei Europai.

Charleston, W. Va. — 
Už kumpio pavogimą V. R. 
Cutlip nuteistas kalėjiman 
iki gyvos galvos.

jugoslavų atstovybės . narį 
Daliborą Jakasą. Čilės val
džia pasakoja, kad jie, gir
di, veikę kaip komunistiniai 
agitatoriai, būk kurstę 
streikus, darę sąmokslus 
pro-sovietiniam judėjimui 
išvystyti Lotyniškoj Ameri- 
•koj, agitavę Čilės žmones 
prieš Jungtines Valstijas ir 
taip, esą, kenkę Amerikos 
žemyno saugumui.

Čilės valdžia pasikvietė 
ir f asistuojančio Argenti
nos valdovo Pehono agen
tus kaip, girdi, “komunisti
nio pavojaus” tyrinėtojus.

Atskrenda Čilėn antrasis 
valstybinės Perono polici
jos vadas Fernando Bazan 
ir kiti panašūs “specialis
tai.”

Vakarų Europiečiai Laiko Jungt, 
Valstijas “Neišsemiamu Maišu” 

Sako Kongresmanų Komisija ■
New York. — Sugrįžo 15 

kongresmanų komisija, ku
ri per 6 savaites apkeliavo 
vakarių. Europos kraštus. 
Kongresmanai t y r i n ėjo, 
kiek tiem kraštam reikia 
maisto ir kitokios pagalbos 
iš Jungtinių Valstijų.

Vakariniai e u r opieciai 
žiūrį į Ameriką, kaip į ne
išsemiamą dovanų maišą, 
pareiškė republikonas tos 
komisijos pirminink. Chris
tian A. Herter. “Atrodo, 
jog jie nesupranta, kad 
Jungtinės Valstijos gali pa
gaminti tiktai apribotą kie-

ANGLIJA TAIPGI GRĄŽINA 
KARO LAIVUS ITALIJAI

London. — Anglų valdžia 
nusprendė sugrąžint Itali
jai bent tūlus karinius lai
vus, kurie buvo skirti Ang
lijai, pagal taikos sutartį.

Jungtinės Valstijos šio
mis dienomis sugrąžino Ita
lijai 24 karinius ir keleivi
nius laivus, kuriuos taikos

SOVIETAI PARDAVĖ 
AMERIKAI AUKSO

! _____ a----

Washington. — Praeitą 
mėnesį Sovietų Sąjunga 
pardavė Jungtinėms Valsti
joms aukso už $5,662,636. 
Dabar ši šalis turi $22,762,- 
100,000 aukso, tai virš 20 
tūkstančių tonų.

Rumunijos Socialistai 
Sueina į Vieną Partiją 
Su Komunistais

Buchąrest. — Rumunijos 
Socialdemokratų Partijos 
suvažiavimas v i enbalsiai 
nutarė susijungti su komu-

Rumunų Advokatai Atsisa
ko Ginti Valdžios Priešus

Teisme
Rumunijos Advokatų Są

jungos susirinkimas nutarė 
neginti teisme Julių Manių 
ir kitus vadinamus “valstie
čių” partijos vadus. Jie bus 
teisiami už tai, kad išvien 
su tūlais karininkais ir ki
tais fašistiniais elementais 
slaptai planavo per sukili
mą nuverstų demokratinę 
rumunų valdžią.

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur leido japonų vyriau
sybei padidinti savo policiją 
nuo 94,000 iki 125,000 vyrų.

VIESULAI IWO J1MOJ IR CHIN1JOJ
Guam. — Viesulas (tifū- 

nas), pleškėdamas 170 my
lių per valandą, sugriovė 
kareivines ir suardė bei ap
naikino įvairius karinius 
amerikonų įrengimus Two 
Jima saliukėje, 900 myliu į 
pietų rytus nuo Tokio, Ja
ponijos sostinės. 
1,500 amerikonų, 
jų šeimos, išliko 

Bet apie 
kariai ir 

sveiki.

kį maisto ir kuro išgabeni
mui į užsienį”, sako Herte- 
rio paruoštas raportas, už- 
girtas visos komisijos.

Tas raportas ragina Ame
riką žiūrėti, kad tinkamai 
būtų tvarkoma ir skirstoma 
bet kokia duodama europie
čiams pašalpa.

Kongresmanų . komisija 
pabrėžia, kad jokia ameri
kinė pagalba neaprūpins 
vakarinių Europos kraštų, 
jeigu jie patys” nesusitvar
kys ir jeigu nepakels savo 
pramonės ir žemės ūkio.

sutartis paskyrė į karinius 
atpildus Amerikai.

Amerika ir Anglija tokio
mis dovanomis stengiasi 
dar pastiprinti ’ Italijos 
premjero de Gasperio kle
rikalų valdžią prieš komu
nistų - socialistų frontą, 
kaip teigia New Yorko Ti
mes korespondentas.

AMERIKOS KARO LAIVAI 
-GRAIKIJOS "SVEČIAI”

Athenai, Graikija. — Po 
keleto dienų atplauks čia į 
“svečius” trys kariniai 
Jungtinių Valstijų laivai— 
lėktuvlaivis Leyte, šarvuot
laivis Juneau ir naikintuvas 
Masey.

Vengrijos Atstovas 
Užginčija, Būk Ją 
Rusai Kontroliuoją

Washington. —, Naujasis 
Vengrijos atstovas Rustem 
Vambery užginčijo paska- 
lus, būk Sovietai kontro
liuoją Vengrijos valdžią. Ji
sai'' pareiškė, jog Rusija 
“tiesiogiai nesikiša į viduji
nius Vengrijos reikalus,” 
nors Sovietai ir turi įtakos. 
Vambery prašė ameriko
nus, kad taip akių plotu ne
kaltintų Vengrijos valdžią; 
sako, galėtumėte bent pa
abejoti apie visokius gan
dus, o ne tuojau kaltinti.

Vambery nepriklauso jo
kiai partijai; iš profesijos 
jis laikraštininkas.

Pra-Miami, Florida. — 
nešama, kad per Caribbean 
Jūrą siaučia naujas viesu
las, už 600 mylių nuo Flo
ridos. ’Bijoma, kad jis ne- 
atūžtų Floridon.

Potvinis Swatowe
Hong Kong. — Nepapra

stai smarkus viesulas už- 
bloškė aukštai įsiūbuotas 
jūrų bangas ant pakrantės 
miesto Swatowo, Chinijoj. 
Audringas potvinis suardė 
šimtus namų ir paskandino 
bei sužeidė šimtus chinų.

ORAS.—Busią giedra.

SOVIETAI BOIKOTUOS
RUBEŽIU TĖMIJIMO
KOMISIJA
Višinskis Sako, Amerikos Peršama Komisija Būtų Laužymas 

Jugoslavijos, Albanijos ir Bulgarijos Nepriklausomybės
Lake Success, N. Y. — 

Sovietų Sąjunga boikotuos 
Jungtinių Tautų komisiją 
tėmyti sienoms tarp Graiki
jos ir Jugoslavijos - Alba
nijos - Bulgarijos, pareiškė 
Sovietų delegatas Višinskis. 
Sovietai nedalyvaus nė tos

įvestas Karo Stovis 
Čilėj Prieš Streiką

Santiago, Čilė. — Strei
kuoja 18,000 mainierių ir 
pietinėje Čilės dalyje; Val
džia kaltina komunistus, 
kad jie, girdi, streikais sie
kią nuverst prezidento Vi- 
delos vyriausybę.

Prezidento įsakymu, tapo 
įvestas karo stovis ir mobi
lizuojama armija prieš 
streikierius. Amerikonų ko
respondentai rašo, kad ang
liakasių ir jų rėmėjų strei
kai galės per keletą dienų 
suparalyžiuot visą Čilės 
pramonę.

Skelbiama, Arabų Kraštai 
Ruošiasi Karui Prieš Plana 
Dėl Palestinos Padalinimo

Aaley, Lebanas. — Susi
rinkusi Arabiškų Šalių Ta
ryba vienbalsiai nutarė, 
kad Lebanas, Syrija, Egip
tas, Saudi Arabija ir trys 
kiti arabų kraštai turi tuo
jau siųsti savo armijas į 
Palestinos pasienius; sako, 
kai tik Anglija atšauks sa
vo kariuomenę iš Palesti
nos, arabai privalo tuojau 
užimti visą Palestiną ir gin
klais atmušti bandymus pa
dalinti ją į dvi atskiras, žy
dų ir arabų valstybes. — 
Žydai Irgun Zvai Leumi 
kovūnai mobilizuoja savo 
jėgas prieš arabus.

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia, sekdama Či
lės pavyzdžiu, taip pat gra
sina ištremt kai kuriuos 
Jugoslavijos atstovus. 

Jugoslavai Įžiūri Karinę Jungt 
Valstijų Politiką Austrijoj

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų valdžia prašė 
priimti jos atstovą į ketu
rių didžiųjų talkininkų 
konferenciją Londone, kuo
met bus svarstoma taikos 
sutartis su Austrija. Bet 
Amerika ir Anglija atmetė 
Jugoslavijos prašymą.

Jugoslavija įtaria, kad 
anglai -. amerikonai siekia 
sudaryt sau kariniai-impe- 
rialistinę bazę Austrijoj. 
Jie, ,girdi, nenori, kad Aus
trija taptų taikinga, demo
kratine šalini, kuri galėtų 
draugiškai sugyventi su 
Jugoslavija ir kitais kaimy
niškais demokratiniais kra
štais.

Jugęslavų valdžia pakar
tojo reikalavimą priskirt Pietinėj Afrikoj.

į Jugoslaviją,

komisijos rinkime, sakė jis. 
Tai komisija, kurią Ameri
ka įpiršo politiniam Jungt. 
Tautų komitetui. Tokia ko
misija būtų Jungt. Tautų 
konstitucijos laužymas — 
briovimasis
Bulgariją ir Albaniją, pa
žeidimas jų nepriklausomy
bės, pabrėžė Višinskis. O 
Lenkijos delegatas Lange 
užreiškė, kad tos komisijos 
brukimas yra dar vienas 
pavyzdys, kaip anglai-ame- 
rikonai su savo šalininkais 
daro iš Jungtinių Tautų 
mašiną prieš Sovietų Są
jungą ir jos draugus. Jugo
slavijos, Bulgarijos ir Al
banijos atstovai pareiškė, 
kad jų šalys neįsileis tos 
komisijos.

Chinų Komunistai Įsiveržė 
Į Uostą, Gręsia Hankowui

Nanking, Chinija. — Chi
nų komunistų armija įsi
veržė į Chiang Kai-sheko 
tautininkų uostamiestį Yin- 
gkową ir atakuoja juos Tie? 
hlinge, Mandžurijoj. Ying- 
kow yra svarbus uostas, 
per kurį buvo siunčiama 
tautininkam am|erikin. gin
tai taipgi artėja prie Kan
tai taipgi artėjo prie Han- 
kowo didmiesčio ir uosto, 
Chinijoje.

SLOVAKU KLERIKALAI 
VEDĖ SĄMOKSLĄ SU 

KITAIS KRAŠTAIS
Praga, čechoslovakija.— 

Slovakijos “demokratinės” 
partijos klerikalai sekreto- , 
riai Jan Kampny ir Milos 
Bugar, seimo nariai, yra 
kaltinami už sąmokslą nu
versti Čechoslovakijos Res
publikos valdžią su tūlų 
svetimų kraštų pagalba. 
Suprantama, kad jie bus 
pašalinti iš seimo ir atiduo
ti teismui, kaip šalies išda
vikai.

Danijoj yra apie 240,000 
vokiečių pabėgėlių.

J u g oslavijai Karinthiją, 
kur slavai sudaro gyvento
jų daugumą. Juos ten aus
trai skriaudžią ir persekio
ja.

PRANCŪZU KOMUNIS
TŲ KALTINIMAI 
PRIEŠ AMERIKA

PrancūzuParyžius.
komunistų spauda kaltina 
amerikonus, kad jie miojasi 
padaryt fašistuojantį kleri
kalą generolą Ch. de Gaul- 
le’ą diktatorišku Francijos 
valdovu.

Pietų Afrika. — Ameri
konai ruošiasi plačiau eiti j 
aukso kasyklų pramonę
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Kas Laukia Italijos Kolonijų 
Laisvė ar Vergija?

Lietuviškų Fašistų Troškiniai Brazilijoje

Imperialistinė ir fašistinė 
Italija turėjo nemažas kolo
nijas. Italija užima llp,800 
ketvirtainių mylių, gi k61o- 
nijos užima apie 800,000 
ketv. mylių. Tiesa, jos ko
lonijas, kaip Mussolinįs iš
sitarė, “sudarė dykumos.” 
Bet tūlos iš jų turi nemažosEntered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at; .. v - 

Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879. j reiKsmeS.

Pagal taikos sutartį su 
I Italija, tai Keturios Didžio- 
įsios valstybės — Jungtinės 
Valstijos, Tarybų Sąjunga, 
Anglija ir Francija — turi 
išspręsti Italijos kolonijų li
kimą.

Šių -keturių šalių 
užsienio ministrai rudenį, 
1945 metais', Londone bandė 
tą klausimą išrišti, bet ta
da Mr. James Byrnes ir E. 
Bevinp politika atvedė kon
ferenciją prie pakrikimo.

Dabar Londone vėl atsi
darė Keturių Didžiųjų už
sienio ministrų pavaduoto
jų konferencija išsprendi
mui Italijos kolonijų likimo.

C. i. O. Konvencija.
Ateinančią savaitę Bostone įvyks CIO metinė kon

vencija. Pildomoji Taryba dabar laiko susirinkimą ir 
ruošia konvencijai pranešimą. Daug ko laukiama ir tiki
masi iš šios konvencijos. Visi žino, kad CIO konvencija 
atmes ir pasmerks Taft-Hartley įstatymą. Visi žino, kad 
konvencija reikalaus šio įstatymo atšaukimo.

Ne visiems aišku ir žinoma, tačiau, ką CIO konven
cija pasakys dėl politinės veiklos. Tiesa, CIO turi Politi
nės Veiklos Komitetą (PAC) ir jau seniai dalyvauja 
Amerikos politinėse kovose. Bet prieš Amerikos žmones, 
dabar yra atsistojęs politinės veiklos organizacinis klau
simas. Klausimas yra naujos, trečios partijos organizavi
mo. Yra plačiai pasiskleidus mintis, kad per senąsias 
partijas organizuoti darbininkai negali nieko laimėti. 
Mintis yra, kad darbo unijos įsitrauktų į organizavimą ’ 
trečiosios partijos.

Deja, tuo klausimu yra platus pasidalinimas. Pasi- . .
dalinimas yra unijose ir pasidalinimas yra taip vadina- . ^Jung^ atstovau- 
mtudse liberaluose. Didelė dalis laikosi tos minties, kad -JcUUt)in’
reikia darbuotis per demokratų partiją. Henry Wallace . J,Un —atsto
tos pozicijos laikosi. Dauguma ankštųjų darbo uniju vadu Y,as yyalaemai Gallman,
taip mano. Reikalavimas trečiosios partijos iškyla iš I Franci;’?., Massigli
apačių. Bet ar jos gales prasimušti ir savo valią pareik-!11 T^n 
šti atvirai? b

Nėra jokia paslaptis, kad trečiosios partijos klausimu

Gregoris N. Zarubin;

Iš j
matosi,

tais reikalavo Tripolitaniją 
pavesti jos globai; ji ruošė
si padėti to krašto žmo
nėms suorganizuoti savo 
vyriausybę ir laisvai gyvuo
ti. Bet tokia politika nepa
tinka tiems, kurie turi mil
žiniškas kolonijas ir paver
gę šimtus milionų kolonijų 
žmonių. Jie bijo, kad tas 
paakstintų kolonijų žmones 
kovai už pilną laisvę.

Franci jos valdonai bijosi 
Libijos laisvės, nes tas pa
akstintų Tunisijoje ir Alge- 
rijoje, Libijos pašonėje, 
žmones kovai už pilną lais
vę. Ji reikalauja Libijos 
ploto.

Eritrėja, tai 700 mylių il
gio juosta prie Raudonųjų 
Jūrų, apie 16,000 ketv. my
lių plotas. Ten gyvena apie 
600,000 žmonių, jų tarpe tik 
4,000 italų. Italija šį kraštą

SAO PAULO. — Jau virš 
dveji metai, kai nutilo pa
trankų gandintas. Tai buvo 
tuomet, kuomet Raudonoji 
Armija sutriuškino fašistų 
slibiną pačiame jo urve — 
Berlyno griuvėsiuose, kuris 
buvo pasimojęs pagrobti vi
są pasaulį į savo kruvinus 
nasrus; tas dvidešimto am
žiaus baisūnas — fašizmas, 
kuris prarijo milijonus 
brangių gyvybių, sulygino 
su žeme < miestus ir kai
mus, — pasėjo pasaulyje 
badą, skurdą ir ašaras. Ro
dos, tokios baisios pasėkos 
turėjo sukrėsti ir žiauriau
sio despoto širdį. Tik Hitle
riui, Mussoliniui, virtusiem 
baisioms kirminų krūvom, 
karo baisybių dievaičiam, 
buvo neapsakomas ir. neap
rašomas džiaugsm,as. Kiek
viena žmoniška asmenybė 
jautė didelę pagarbą tienjs, 
kurie sutriuškino fašizmo 
galią, ir amžiną garbę

pavergė 1870 metais. Iš jo įjems> kurie paaukojo savo 
puolė Ethiopiją 1898 n 193a i gyvybes, kad įgyvendinti 
metais. Įrengta geros prie-• nasįuiyje: 
plaukos Assab ir Massawa. brolybę

Ethiopiją (Abisinija), ku- tai yra tą, už ką ir Kristus 
ri neprieina prie jūrų, rei- mirė ant kryžiaus. Bet dar 
kalauja, kad Eritrėja būtų nenudžiūvo motinų ašaros, 
jai atiduota, nes ten didžiu- neužgijo žaizdos, dar nespė-

laisvę, lygybę, 
ir taiką-ramybę,

moje gyventojai yra toki

las. 'Jie nesiremia faktais, 
bet vaizduote. Ar tas jų 
“memorandumas” privers 
Lietuvos liaudį mainyti lai
svės gyvenimą ant fašisti
nio jungo? Be abejo, kad 
ne. Tą ir jie patys gerai ži
no. Bet jų tikslas yra kitas: 
krauti kuo daugiau malkų 
ant karo laužo. Ir tą daro, 
apart kitų, “brolis Kristu
je”, kurio misija skelbti 
meilę ir brolybę tarp visų 
žmonių ir melstis ne tik už 
prietelius, bet ir už neprie
telius. Kunige, pažvelk sek
madieniais į tuos dorus ka
talikus, klūpančius prieš al
torių ir dievobaimingai gie
dančius: “Nuo karo, bado, 
maro ir ugnies, gelbėk 
mus Viešpatie!...” O tu jų 
vadovas darai priešingai, 
kurstydamas karo ugnį. Mi- 

sekan- j šių laike, kuomet paimi

buvo pastatyta, pasire
miant durtuvo teise. Taipgi 
fašistai' ragino viens kitą 
neatidėlioti, kuogreičiausiai 
veikti. Vienas iš jų išsitarė, 
kad ten buvęs trumaninis 
amerikonas patiešijęs lietu
viškus fašistus nesirūpinti, 
nes greitai būsiąs karas 
tarp Šiaurinės Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos, tada 
smetoniniai likučiai galės 
važiuoti į Lietuvą ir vėl ka
muoti tenykščią liaudį. 
’ Pasakymas apie karą la

bai nudžiugino fašistus, iš 
ko matyti, kad jų apetitai 
trokšta liaudies kraujo.

1 Tame susirinkime, atme
tus svetimtaučius, 
pie 30 lietuviškų 
kurie ir pasiuntė 
randuma” 12,000 
vardu. “Memorandumo 
siuntėjai dėkojo 1____  .
čioms organizacijoms: “Lie-' Švenčiaus} Sakramentą, pa- 
tuvių Sąjungai Brazilijoj,” isiklausk savo sąžinės: ar 
jaunimo organizacijai “Vy-!vei’t°s tav? rankos paliesti 
tis”, Raudonojo Kryžiaus |Kristaus simbolį? _Aš ma- 
lietuviu komitetui, tai yra i n^u, kad sudrebėtų tavo 
kunigo Janulionio Rio* de ' rankos ir iškristų švenčiau- 
Janeiro ir, R. K. Šv, Juozą- sias sakramentas. Jūs, dori 
po Bendruomenei. Vadina- katalikai, paklauskite kuni- 
mos jų organizacijos susi- J^j.aus Ragažinsko, kad 
daro iš pusės tuzino asme- paaiškintų šventraščio zo
nų,, išskyrus Bendruomenę.! džius_: kas yra vilkai avies

Tame baliuje stalai buvo ’ kailyje? 
apkrauti valgiai, o apie 
“krupnyką” nėra ko ir kai- kratiška kolonija 
bėti. Po “memorandumu”’! karo kurstytojų 
pasirašė šeši, 
kunigas Pijus Ragažinskas. 
Dabar kyla klausimas; kas 
juos įgaliavo pasirašyti 12- 
kos\ tūkstančių lietuvių ko
lonijos vardu? Niekas! Fa
šistams melas-garbės ženk-

Janeiro ir,

buvo a- 
fašistų, 
“memo- 
lietuvių

paaiškintų šventraščio že

jo lietus nuplauti sukru
vintą žemę, o jau iš pūvan-

i gimė 
nauji jankių imperijalistai. 
Šie Hitlerio vietininkai ro
do savo iltis ir leidžia iš 

tų prie Sudano prijungta, savo nasrų atominę ugnį,
I t a 1 i škas Somalilandas grasindami pasauliui tre- 

randasi prie Indijos Didjū - < 
rio, pačiame rytiniame. Af- deda ir viso pasaulio fašiz- 

Irikos krašte^ prie Ethiopi-imo likučiai; nuo to neatsi
jos. Šiaurinę jo dalį yra pa-j lieka ir- Brazilijos lietuviški 
vergus Anglija — Britani-1 fašistukai, 
jos Somalilandas.

Itališkas Somalilandas už
ima 194,000 ketvirt. mylias, 
per 1,000 mylių jis prieina 
prie Indijos JDidjūrio. Gy
ventojų ten yra tik apie 1,- 
500,000. Gyventojus sudaro 
afrikoniškos maišytos tau
tos, dalis jų yra abisinai. 
Ethiopiją reikalauja šio plo
to, bet Anglija apie tai ne
nori nei girdėti. Ji ruošiasi 
savo koloniją Kenya (Keni
ją) paversti į centralinę ba
zę išlaikymui kolonijų Af
rikoje, o Itališkas Somali
landas atsiremia į Keniją.

Anglija kalba ..apie “didelį 
ir laisvą Somalilandą”, į 
kurį siūlo sujungti Brita
nišką ir Itališką Somalilan- 
dus, žinoma, po Anglijoš 
globa. Wall Stryto diploma
tai, veikiausiai, sutiks su ta 
pozicija. Franci jos socialis
tams, kurie gelbėja kapita
lizmą, veikiausiai patiks tas 
pat.

Aišku, kad Tarybų Są
jungos pozicija bus už pa
galbą tų kraštų žmonėms 
išsigelbėti iš kolonialės ver
gijos. Aišku, kad kolonijų 
gyventojų padėtis nepage
rės, jeigu vieną vergiją pa
keis kitų imperialistų ver
gija. * ,

Kol Jungt. Tautų tarpe 
buvo glaudesni santykiai, 
tai buvo siūloma: (1) .Vy 
soms Keturioms Didžio
sioms valstybėms paimti po 
koloniją, suteikti jai vado
vybę ir padėti pilnai laisvai 
ir nepriklausomai tvarky
tis. (2) Pavesti tas koloni
jas Italijos Vyriausybei 
tvarkyti Keturių Didžiųjų 
priežiūroje. (3) Perimti jas 
į Jungt. Tautų organizaci
jos rankas.

Dabar, atrodo, kad visi 
tie planai atpuola. Pirmo 
nepriima tie, kurie bijosi 
paleisti savo kolonijas, ku
rie bijo, kad Tarybų Są
junga parodys kolonijų ver
gams kelią. Antro bijo tie, 
kurie mato, kad Italijoje vis 
daugiau laimi liaudies de
mokratijos šalininkai. Tre-

komercines snaudos Pat< ,An^a’ K?1?. vintą žemę, o jau iš
omei eines spaudos j j n, to]lau lsiaikyS kolo- čiu karo dievaičiu

, kad Anglijos ir .. PainHSVa ų • dievaičių• > mJ0S padėtyje Egiptiską naun lankiu imperiyra griežtas pasidalinimas ir CIO vadovybėje. Preziden- Junfttinių Valstijų pozicija. Sudana, reikalauja, kad 
• tebetiki į galimy-: Y1* tol<la. Patl ~ Pasilaiky- šiauring dalis Eritrejos bū.tas Murray ir kiti judėjimo šulai dar £ . v. .

bes demokratų partijoje. tas kolonijas savo zinio-
Reikia spėti, kad .šioje CIO konvencijoje jai! vėl kils:įe’aiįa J01/18 šutei ti gjo- 

• kas, kad tokis stambus tur- 
'Čių organas, kaip New 
York Times jau įkalbinėja 

I ne vien kolonijų žmonėms, 
1 bet ir mažesnių valstybių 
■ “atsisakyti nuo pilnos tau
tinės nepriklausomybės ir 
nepaliečiamybės,” nes būk 
tas negalima šioje gadynė
je. Su Francija mano susi
kalbėti, bet turčių spaudai 
nepatinka Tarybų Sąjungos 

Į atsinešimas linkui mažų 
i tautų ir kolonijų, kuri rei- 
1 kalauja visoms tautoms ir 
j tautelėms laisvės ir jų ne- 
! paliečiamybės.

Dodecanesų salų klausi
mas jau išspręstas. Tai gru
pė salų netoli Turkijos, ku
rios užima virš 1,000 ket
virtainių mylių ir turi apie 
125,000 gyventojų. Tos sa
los pervestos Graikijai. Ita
lų ten yra tik apie 5,000. 
Jie nesutinka priimti da
bartinėm Graikijos piliety
bę — vyksta į Italiją. Kitus 
gyventojus sudaro graikai, 
turkai ię dalinai armėnai, 
kuriuos ten turkai ištrėmė.

Libija yra prie Vidurže
mio Jūros, šiaurinėje daly
je Afrikos. Jos šiaurinę da
lį sudaro Kirinaika ir Tri- 
politanija. Ji užima 680,000 
ketvirtainių mylių ir turi 
apie 1,000,000 gyventojų. 
Libijoje yra didelių sausu
mų — dykumų plotai. Bet 
taip pat jos Viduržemio Jū
ros pakraščiai, kurie suda
ro apie 1,500 mylių, gali 
būti ‘paversti į kultūriškus 
ir turtingus plotus.

Italija paveldėjo Libiją 
nuo Turkijos po 1911 metų 
karo. Italija ten įrengė ge
ras prieplaukas Tripolį, Mi- 
suratą, Bengazį ir Dėrną. 
gyventojus didelėje daugu
moje sudaro arabiškos tau
tos.

Egiptas reikalauja pri
jungti ją prie jo, arba jo ir 
Egiptiško Sudano globai 
pavesti Libiją. Anglijos ir 
Amerikos politikai, o ypa
tingai karo laivynų galvos, 
kurie mato, kad Egiptas 
smunka iš anglų imperiali
stų rankų, norį Libiją pa
versti į savo karines bazes. 
Ypatingai Viduržemio prie
plaukos juos vilioją.

Tarybų Sąjunga 1945 me-

klausimas reikalavimo algų pakėlimo. Kainos taip iškilo, 
jog prieš keletą mėn. laimėti algų pakėlimai tapo visiškai i -- 
nutrinti. Žinoma, prieš reikalavimą algų pakėlimo pakels j 
balsą visa valdančioji klasė. Spauda ir radijas suriks, į 
kad didesnės algos reiškia aukštesnes kainas, kad pake- i 
limas algų atidaro duris infliacijai ir t.t. Tai sena giesmė, 
kurią dar kartą išgirsime, kaip tik ųrganizuoti darbi-i 
ninkai pareikalaus didesnio duonos kąsnio.

CIO konvencijoje vėl kils “raudonbaubizmo” klausi
mai. James Carey, CIO sekretorius, ir kiti, kurie su 
“redbeitinimu” prakišo savo unijose, stengsis savo užma
čioms panaudoti CIO konvenciją. Carey, Reuthėr ir Jo
seph Curran sudaro jėgą, su kuria reikia skaitytis. Jie i 
komunistus mato po kiekviena lova ir reikalauja juos 
medžiot. Savo pozicijos silpnybę jie bando paslėpti riks
mu prieš raudonuosius.

Darbo unijos, ypač CIO, padarytų didelę klaidą, jei- Į 
gu savo eiles padalintų “raudonbaubizmo” klausimu. Jos 
pasiduotų reakcijos įtakai ir nuo to ilgainiui skaudžiai 
nukentėtų.

Darbo unijose reikia tvirtos vienybės. Kišimas ko
munizmo klausimo yra daromas iš lauko pusės. Jį bruka 
ne draugai, bet neprieteliai. IJarbo unijos yra masinės 
organizacijos ir jose turi sutilpti visų politinių pažiūrų

• darbininkai — republikonai, demokratai, socialistai ir 
komunistai. Teroras šiandien prieš vienus, rytoj gali 
tapti teroru prieš kitus.

Todėl, mūsų supratimu, CIO konvencija padarys ge
rai, jeigu visokį “raudonbaubizmą” atmes. Iki šiol šis 
judėjimas užsilaikė teisingai ir tvirtai. Tuo keliu eida
mos CIO unijos išaugo į milžiniškas organizacijas. Tuo 
pačiu keliu jos privalo žygiuoti ir ateityje.

Mūsų Kviečiai Europos Bravorams
New Yorko spaudoje skaitome pranešimus, 

kyla didelis nerimas dėl tų tautų, kurios nusitarė 
syti Amerikos paramos pagal Marshall Planą. Ypatin
gai tos šalys dejuoja, kad jų žmonėms ateina badas, 
kad duonos neužtenka. Bet štai paaiški, kad vienuoli
ka tų šalių žada gautus iš Amerikos grūdus sušerti savo 
bravorams ir payersti Juos į degtinę bei alų. Jos esan
čios nusitarusios taip padaryti su iš Amerikos gautų 
71,000,000 bušelių grūdų!

Vadinas, jos mūsų grūdais ne alkanuosius maitins, 
bet girtuoklius girdys! O didžiausiais girtuokliais, kai 
duonos trūksta, yra turtingosios klasės, nes jos nieka
da nebadauja. Apart duonos, sviesto ir lašinių, joms 
reikia ir degtinės ir alaus! Kas čia tokio, kad milijonai 
mirs badu, didelis kiekis iš Amerikos gautų grūdų turi 
eiti į bravorus!

kad 
pra

Maži Didelės Svarbos Rinkimai
Connecticut valstijoje Norwalk miestelyje majoro 

vietą laimėjo socialistas Irving C. Freese. Jis supliekė 
Vepublikonus ir demokratus. Laimėjo didele dauguma. 
Daug kas stebisi ir nesupranta, kas pasidarė su Nor- 
walko žmonėmis.

Bet čia nėra jokios misterijos. Norwalko žmonėms 
nusibodo senosios kapitalistinės partijos ir jie nutarė 
išbandyti socialistus. Šis mažas incidentas- parodo, ko
kia plati ir derlinga dirva jau yra dėl trečiosios parti
jos, kuri apvienytų darbininkus, darbo farmerius ir li
beralus.

2 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), ŠeŠt., Spalių ii, 1947

čiuoju karu; prie to prisi-

Štai, rugpjūčio mėn. 22 d. I 
Lituania gatvėje, buvusioje ' 
lietuvių mokykloje susirin
ko fašistų štabas. Sužinojus 
lietuviu demokratiškai ko- 

Į lonijai, pasisekė įeiti ir ne 
jų raugo asmenims. Tame | 
susirinkime - baliuje daly
vavo keletas vietinių žurna
listu, vienas kariškis, vie- 
nas koks tai trumaninis a-. 
merikonas ir dar vienas ki-; 
tas nežinomas fašistas. Lie-1 
tuviški fašistai sudarė 
branduolį: buvęs Lietuvos 
konsulas A. Polišaitis, “Lie
tuvių Sąjungos” pirminin
kas Al. Bagdonas, keletas 
naujai atbėgusių fašistų, 
kurių tarpe ir dr. Drauge
lis, buvęs Kalvarijos psichi
nių ligų direktorius, ir ku-’ 
nig’as Pijus Ragažinskas. Iš 
viso tame baliuje dalyvavo 
apie 50 asmenų. Kunigas 
Pijus Ragažinskas atidaro 
susirinkimą - balių ir pasa
ko to baliaus tikslą, nesigai
lėdamas “etiškų” žodžių 
“burliokų” asmenyje Pas
kui buvo skaitomas “me
morandumas” Panamerikos 
konferencijai, prašant, kad 
Amerikos valdžios padėtų 
lietuviškiems fašistams už
lipti ant Lietuvos liaudies 
sprando. “Memorahdum^” 
skaitė jaunas vyrukas, ku
ris, turbūt, nežinojo kas ten 
buvo ’parašyta, nes skaity
damas nejaukiai jautėsi. 
Skaitytojo vardo nenoriu 
minėti dėl sekančio sampro
tavimo: pirma, jo vardas fi
gūruoja skelbiamame “dar
be”, šimto tūkstančių kru- 
zeirų vajaus sąraše; antra, 
aš manau, kad jis buvo ku
nigo Pijaus Ragažinsko me
škerės auka. “Memorandu
mas” skamba, kad būtų at- 
steigta “teisėta” Smetonos 
valdžia, kurioji 1926-tais

čias planas nesiūlo nieko 
gero, nes pastaruoju laiku 
Jungt. Tautų organizaciją 
anti - demokratinis blokas 
siekia paversti į savo įrankį 
kitu tautų pavergimui.

D. M. š.

Brazilijos lietuvių demo- 
smerkia 

Po “memorandumu”’ į karo kurstytojų žygius, 
jų tarpe ir Į Mes trokštame taikos! Esa

me pasiryžę kovoti prieš 
karo rengėjus, prieš 1926- 
tu metu smurtininkus ir 
šmeižikus mūsų tėvvnės — 
Tarybų Lietuvos.

Bijūnas.

SKAITYTOJU BALSAI
Skaitydama Laisvės No. 230įtoš aukos yra renkamos? Ar 

ant- Kristus jų prašo? Aišku, kad 
‘Vyrai Maršuos su ne! 
Nors turėjau daug ; . • * . 1 •

pastebėjau straipsnį su 
galviu: 
Kristumi.
darbų, bet straipsnio antgalvis į 
vertė juos padėti ii’ jį skai-! 
lyti. Perskaičius, metu darbus į 
į šalį, imu plunksną ir rašau. 
Rašau, ką jaučia* mano šir
dis ir kas yra gryna teisybė.

Tikiu ir pilną teisę turiu pa
sakyti, kad jeigu šiandien 
Kristus pasaulyje gyventų, tai 
jis nemaršuotų su tais tamsos 
apakintais vyrais, bet jis bū
tų pirmasis vadas Komunistų 
Partijoje. Ir tai yra faktas!

Jeigu norime persitikrinti, 
tai imkime į rankas šventą 
Raštą. Ten aiškiai pasakyta, 
kad Kristus buvo priešas tur- , 
čių — turtuolių. Kristus iš- į 
varė iš žydų bažnyčios (si
nagogos) perkančius ir par
duodančius.

Jeigu šiandien Kristus atei
tų į bažnyčią, tai tuojau jis 
duotų įsakymą išeiti iš jos lau
kan tiems, kurie ten varo fa
šistų -propagandą ,ir jo vardu 
p f is i dengę renka aukas. Kam

Kristus buvo paprastas ir 
teisingas žmogus, kuris visur 

I ir visada stojo už paprastu, 
'darbo žmonių reikalus. Ir jis 
I buvo už tai persekiojamas ir 
I kankinamas. Jis buvo prie
šingas Romos imperijos ceza
rių viešpatavimui ant žmonių. 
Jis buvo nukankintas taip, 
kaip ir šiandien pasaulyje yra 

į kankinami ir teriojami teisy- 
1 bes jieškotojai.

Gaila ir labai gaila, kad 
Kristų, kuris buvo vargšų 
žmonių draugas, tai šiandien 
savinasi turčių ii- išnaudotojų k 
grupė ir jo vardu prisidengę 
išnaudoja vargšus. Turčiai 
prisidengę jo vardu šiandien 
išnaudoja liaudį, apgavinėja 
ją. Daug Kristų šiandien žū
va nuo suakmenėjusios ir 
žiaurios fašistų rankos.

Duokite daugiau Kristų, 
Leninų ir Stalinų, o pasauly
je sužibės meilė ir brolybė!

Pranutė.

La Guardia lėktuvu stotyje dėžės ir pundeliai pradeda 
susikrauti j kalną keturiems tūkstančiams miestą ir 
apylinke aptarnavusiu Railway Exoress Agency dar
bininku išėjus j streiką. Unijistai, nariai AFL Int. 
brotherhood of Teamsters Lokalu 459 ir 808, streikuo
ja už 15 ir pusę centu per valandą daugiau mokesties, 

taipgi už sutrumpinimą darbo savaitės nuo 44 
iki 40 valandų.
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Revoliucinis Poetas Arturas Regratis
Lig šiol mes teturim vieną-kitą straipsnį, 

vieną-kitą mėginimą plačiau nušviesti Juliaus 
Janonio — pirmojo lietuvių proletarinio dai
niaus gyvenimą ir kūrybą. Atrodytų, lietuvių 
proletarinė revoliucinė literatūra, be Janonio, 
daugiau nieko nėra iškėlusi. Visiškai nepalies
tas klausimas dėl Juliaus Janonio įtakos lietu
vių naujajai progresyviai demokratinei lite
ratūrai.

Lietuvos buržuazija ilgus metus laikė Jano
nį “uždraustą” ir tuomet, kai negalima buvo 
jo nutylėti, užsimindavo apie jį, kaip apie at
skalūną, nieko bendro su lietuvių “tikrąja” 
literatūra neturintį. Lietuvos buržuazija bijo
josi Janonio, jo revoliucinio aistringo kūry
bos žodžio ir slėpė jį nuo platesnių masių. 
Tikrumoje gi Janonis nebuvo vienišas. Negin
čytina yra Janonio įtaka tokiems lietuvių pro- 
gresyviams rašytojams, kaip Montvila, Ant. 
Venclova ir, dalinai, Salomėja Nėris, nekal
bant jau apie eilę jaunesniųjų rašytojų. Di
delės įtakos J. Janonio kūryba turėjo ir tebe
turi Amerikos lietuvių progresyviems rašyto
jams, kur Juliaus Janonio raštai po-jo mir
ties pasiekė platesnes darbininkų ir inteligen
tijos mases.

Vienas ryškiausių Juliaus Janonio sekėjų ir 
mokinių buvo Artūras Regratis (Kazys šlai
tas), aktingas Spalio revoliucijos dalyvis, ku
rio nesuspėjusį'plačiau pasireikšti talentą pa
sinešė su savim negailestinga mirtis. Tai buvo 
tikras Lietuvos liaudies sūnus, savo gyveni
mu, kova, aistringu kūrybos žodžiu visiškai 
atsidavęs revoliucijos labui.

Julius Janonis užgęso prieš pat Spalio re
voliuciją. Artūras Regratis išgyveno Spalio 
revoliuciją, buvo aktingas jos dalyvis. Kaip 
poetas jis subrendo ir išryškėjo Spalio revo
liucijos dienomis.

Sunkus buvo Artūro Regračio kelias. Gimęs 
bežemio šeimoje, Žemaitkiemio miestely, Uk
mergės apskrityj (1894 m. kovo 4 d.),'jis il
gus metus piemenauja pas buožes. Savo kai
liu jis patyrė pusbernio ir berno skurdžią da
lią. 1914 metais, prieš pirmąjį pasaulinį im
perialistinį karą, jis išvyksta į Rygą laimės 
ieškoti, bet laimės ir čia neranda: teko dirb
ti sunkų juodadarbio darbą prie griovių kasi
mo'už menką atlyginimą. Būdamas Rygoj, jis 
arčiau susipažįsta ir susiriša su lietuvių dar
bininkų judėjimu, pradeda bendradarbiauti jų 
spaudoj. . Suliepsnojus pasauliniam imperia
listiniam karui, A. Regratis veikiai šaukia
mas į caro armiją, kur jis baigia felčerių kur
sus, gauna felčerio laipsnį. 1917 metų Spalio 
revoliuciją jis sutinka armijos eilėse, įsilieja 
į aktingą naujos valstybės kūrimo darbą: da
lyvauja kareivių tarybose, įvairiuose tarybų 
suvažiavimuose ir konferencijose. Tik paaš
trėjus ligai, A. Regratis pasitraukia nuo ak
tingo darbo. Dargi sirgdamas, A. Regratis su
kuria daugybę eilėraščių, būdingų jo aistrin
gai kovotojo — revoliucionieriaus dvasiai.

Artūras Regratis priklauso prie tų rašyto
jų — kovotojui kurių žodis ir veiksmas glau
džiai siejasi tarpusavy. Jis gerai žinojo Lie
tuvos kaimo gyvenimą, samdinių vargus ir 
buožių išnaudojimą ir visa tai ryškiai, pavaiz
davo savo eilėraščiuos, persunktuose revoliu
cinės lyrikos. Toki yra eilėraščiai “Ar žinai tu 
tą šalį?”, “Lietuvos berno daina,” “Juozas 
prasikalto,” “Savo draugėms,” “Piemenėliai,” 
“Kovotojo meilė” ir kit.

Ar žinai tu tą šalį,
Kur Vilija, Nemunas teka, 
Kur ošia lietuviškos girios, 
Kur liaudis lietuviškai šneka, 
Kur burtai ir pasakos gilios 
Varge paskandino bedalį, 

’ Ar žinai tu tą šalį?
Kur buožės sodina karalių
Ant sosto garsaus Gedimino ...

šitam buržuazinės Lietuvos vaizdui A. Reg
ratis priešpastato Tarybų- Sąjungą:—

Kur teka aušrinė ir rytas išaušo, 
Kur valdžia darbininkams priklauso, 
Kur jie valdos patys ir pamatą naują— 
Per kovą, per triūsą, per prakaitą, kraują 
Respublikai savo—-tarp amžių verpeto, 
Tarp seno ir naujo pasaulio jau stato...

Puikus lyrinis eilėraštis savo idėja, spal
vingumu yra “Lietuvos berno daina.” Prieš 
aids iškyla susikuprojusio, vargo plakamo buo
žių berno paveikslas, berno, kuris

Apart vyžų ir rudinės
Ir sveikatos geležinės 

nieko kito daugiau neturi.
Sunkus buožių išnaudojamo berno gyveni

mas, išryškintas eilėje vaizdų, sukelia skąity- 
tojuj ne nusivylimą, ne sentimentalų užuojau
tos jausmą, bet pasipiktinimą ir klasinės ko
vos būtinumo jausmą. Kaimo samdinys bernas 

nebe vienas, jo talkininkų pilni laukai:
Greta rėžių vagą varo 
Ir kumetis pono dvaro . ..

Optimizmas, gilus tikėjimas neišvengiama 
darbininkų ir darbo valstiečių pergale kovoj 
su savo engėjais yra būdingas bruožas A. Reg
račio kūrybai.

Vaizduodamas kaimo gyvenimą, A. Regratis 
nesižavi peizažu, nesižavi išviršiniais gyveni
mo papuošalais. Jį daugiau domina žmonių 
santykiai, vargą vargstančios liaudies socia
linis gyvenimas. Savo eilėraščiuose jis dažnai 
apeliuoja į engiamųjų sąmonę, į jų jausmus, 
siekdamas ryškiais, tikrais, jaudinančiais 
vaizdais sukelti pastarųjų dvasios gelmėse kla
sinės kovos būtinumo jausmą. Toki yra eilė
raščiai “Darbininkei,” “Savo draugėms,” “O 
už ką” ir kit. Poeto talentas čia susilieja su 
kovotojo — atgitatoriaus, kupino revoliuci
nės romantikos, dvasia, kovotojo — šauklio 
įkvėpimu, šitos politinės revoliucinės lyrikos 
ryškių pavyzdžių mes matome visais žymes
niais istorijos posūkių ir socialinių sukrėtimų 
laikotarpiais: čertistų judėjimo metu Angli
joj, Paryžiaus Komunos dienomis 1871 m., 
1905 metų ir Spalio revoliucijos laiku Rusijoj.

Artūro Regračio lyrika, kupina revoliucinio 
patoso, gilaus jausmo, savo forma dažnai su? 
artėja su epu: platus vaizdų išryškinimas, pa- 
raleliškas vaizdų derinimas, kas yra būdinga 
daugiau epiniam kūriniui.

A. Regratis į poeziją žiūrėjo, kaip į kovos 
ginklą, ir, suprantama, įprasti lyrikos rėmai 
negalėjo sutalpinti platesnio masto lyrinius. 
Jam buvo svetimas Eseninas, bet užtat arti
mas Majakovskis, D. Biednyj, Briusovas ir, 
ypatingai, Julius Janonis.

Artūras Regratis, būdamas sąmoningas 
Spalio revoliucijos dalyvis, sukišo savo jaus
mus, siekimus, savo poezijos žodį su bendrais 
Spalio revoliucijos siekimais. Jis, kaip ir Ma
jakovskis, buvo tvirtai susirišus su komunis- 
tų-bolševikų partijos idėjomis, buvo visiškai 
atsidavęs komunistų-bolševikų partijai.

Jūs paklydot?... O aš
Į komuną einu;
Kas pakliūva kely, j.
Tą po kojų minu.

(“Kryžkely”)
Didele tikrovės nuojauta persunktas jo ei

lėraštis “Komunaras.” Jis parašytas 1922 
metais, kada Tarybų šalis, kovodama su di
džiausiais sunkumais, sukeltais imperialistinio 
karo, baltagvardiečių kontrrevoliucijos ir už
sienio imperialistų intervencijos, vis plačiau 
perėjo į taikaus atkuriamojo darbo ir tarybi
nės santvarkos įtvirtinimo liaudies ūky kelią.

Aš su kardu pliku 
Ir garbės vainiku

Sugrįžau iš visų kovos frontų laimėjęs.
Kov'a — lyg užbaigta, 
Bet gyvatė pikta,

Pasislėpus raiste, vis neliauna šnabždėjus.
- Vis tik — kardą mečiau, — 
Jį į plūgą keičiau,

Kad rausyt—šoviniais išrausytus dirvonus. 
Ir budėdams ariu ...
Daug akių aš turiu,

Tat regiu nūn visus žemės šonus!
Prieš pakeliantį galvą “žaltį” — užsienio 

imperialistų intervenciją, — kuri 1922 metais 
gręsė sužlugdyti Spalio revoliucijos užkaria
vimus, Artūras Regratis kviečia vėl užsidėti 
ant pečių šautuvus ir žengti į mūšį su obalsiu: 
“žūti, ar pasaulį laimėti.”
• Spalio revoliucija nežlugo. Idėjos, dėl ku
rių kovojo, kurioms savo kūrybinį talentą ati
davė A. Regratis — tarybinės idėjos — nenu
galimos.

A. Regratis mirė 1924 metais spalio 7 dieną 
Maskvoj, kada Tarybų šalis įstojo į didįjį ša
lies atstatymo ir socialistinės rekonstrukcijos 
kelią.

>0 * *
A. Regratis paliko mums per 100 lyrinių ei

lėraščių, politinės satyros, epigramų ir kit. 
(Artūro Regračio raštų rinkinys buvo išleis
tas 1927 metais “Laisvės” spauda Amerikoj). 
Rašyti jis pradėjo 1912 metais “Rygos Nau
jienose” įvairiais slapyvardžiais.

1914 metais jis išleidžia eilėraščių rinkinį 
“Jaunuomenės žiedai.”

1913 metais Rygoj pradeda eiti lietuvių dar
bininkų laikraštis “Vilnis,” kur A. Regratis 
pasidaro pastoviu bendradarbiu. 1917 metais 
ir ’vėliau jis aktingai dalyvauja revoliucinėj 
lietuvių darbininkų spaudoj — “Tiesa,” “Ko
munistas,” “Darbininkų balsas,” “Raudonoji 
vėliava,” o taip pat eilėj laikraščių rusų kal
ba: “Naši mysli,” “Znamia komundrov” ir kt.

1912—1914 metais A. Regračio eilėraščiuo
se jaučiama kuklus nepasitenkinimas esama 

padėtim, nedrąsus protestas prieš išnaudoji
mą. Rytojus poetui vaizduojąs miglotai. Kai
mo diferenciacija ištirpsta miglotam peizaže.

Naujų metų — naujas laikas
Jau apsiaučia mūsų žemę,
Blykšta, nyksta senas tvaikas, 
Švinta vietos, kur aptemę. «

(“Nauji metai”, 1914 m.).
Toki yra*eilėraščiai “Pavasaris,” “Ant kal

no pušaitės,” “Augo,” “Viltis” ir kiti.
Matyti, ir pačiam Regračiui šituo metu bu

vo neaiški rytojaus perspektyva, o pati prie
spauda, socialinė nelygybė, kurios visą sunku
mą Regratis pajuto, nuo 8 metų amžiaus išė
jęs pas buožes piemenauti, čia vaizduojama, 
kaip kažkas neapčiuopiamo, neaiškaus (“prie
spaudos' pančiai,” “aptemęs tvaikas,” “apte
męs dangus” ir 1.1.).

žymią vietą šito laiko eilėraščiuose užima 
gamtos vaizdai, peizažas, kas, tiesą pasakius, 
A. Regračiui daug silpniau vyko, kaip jo mo
kytojui Jovarui. Bene stipriausias to meto ei
lėraštis yra “Mužiko vargai,” parašytas ryš
kiomis realistinėmis spalvomis, skamba tikrai 
ir įtikinančiai.

Tuščias delmons ar žinai ?
Nėr kur gauti man skatiks!
Baigia griūti jau namai —

Ką nuveiksi tu mužiks? •
Rūbai — skylė prie skylės,
Duonos tai — aruodas dyks,
Kas gi tavęs pagailės —

Ką nuveiksi tu mužiks?

Tuoj vyturys užgiedos:
“Kelk, pavasario jau laiks!”

• Kas trauks arklą be “bėros” — 
Ka nuveiksi tu mužiks? v »

Vėliau šitie socialiniai priespaudos, darbo 
žmonių skurdo ir nelygybės motyvai vis di
desnę vietą užima A. Regračio kūryboj. Bet 
jie dabar skamba ne nusiskundimu, o kovingu 
sąmoningo revoliucionieriaus šaukimu nu
traukti priespaudos pančius ir stoti į pergalin
gą kovą už tarybinę santvarką. Jovarą, Mairo
nį, Kiršą, Jakštą, Margalį ir Stiklelį, kuriuos 
jis mini savo eilėrašty “Kaip aš tapau poetu,” 
pakeičia Janonis, Demjam Biednyj, Majakovs
kis ir kiti Spalio revoliucijos poetai.

Juliaus Janonio atminimui Regratis skiria 
keletą eilėraščių: “Juliui Janoniui — Vaidilos 
Ainiui,” “Vainikas,” “Ant Vaidilos Ainio ka
po,” kur jis pasiskelbia Juliaus Janonio idėjos 
dainium.

. .. mes, draugai tavo — Komunos pily, 
Kurion Tu sielos tiek įdėjai, — 
Tavęs neužmiršom, žygiuojam pirmyn, 
Dainuojame tavo idėjai.

(“Juliui Janoniui — 
Vaidilos Ainiui,” 1921 m.).

žymią vietą paskutiniųjų metų A. Regra
čio kūryboj užima aštri politinė satyra, vieto
mis šiurkštoka, mažiau vykusi, vietomis ryš
ki ir skaudi: “Vanderveldė už... trumpas 
pančekaites,” “Vilkolakio daina,” “Lietuvos 
esdeko skundas,” “Vienas Lietuvos judošiaus 
prisakymų,” “Lopų stoka” ir kit.

Aš grauždams duonos vien kietą plutą— 
Gerbiu ir Marksą, ir . . . buožę drūtą, 
žodžiu—gerbiu aš kas tik papuola 
Ir ... pražiopsojau kėdes ir suolą!
Dabar, lyg protui netekęs rėmų,

Sėdžiu ant aslos greta kademų.
(“Lietuvos esdeko skundas”).

Čia duotas ryškus parsidavusių buržuazijai 
Lietuvos esdekų gyvenimo vaizdas, kurie, 
puošdamiesi marksizmo plunksnomis, dirbo re
voliucinio Lietuvos darbininkų judėjimo ir, 
apskritai, darbininkų klasės priešų naudai.

A. Regračio paskutiniųjų metų eilėraščiuos 
jaučiami kartais skundo motyvai. Bet tai ne 
nusivylimo, ne bėglio ir panikieriaus dūsavi
mai. A. Regratis, panašiai kaip ir Julius Ja
nonis, sielojasi tuo, kad palūžus sveikata ne
leidžia jam aktingai dalyvauti su visa Tarybų 
šalim didžiųjų darbų užsimojimuos.

Nekaltinkit, ne! Tai ne aš čia dejuoju. 
Dejuoja nuvargęs, einąs kapan kūnas. 
Aš garbinu vardą pasaulio Komunos! 
Aš darbo šaly apie visą dainuoju.

“Šiupinys,” 1922 m.
Artūras Regratis Lietuvos darbininkų kla

sės revoliuciniam judėjime yra įrašęs gražių 
lapų. Jis pirmaisiais tarybų valdžios metais 
Lietuvoj aktingai dalyvauja Tarybų valdžios 
organų darbe (1919 .metai). Eina Ukmergės 
Revoliuciniam Komitete sekretoriaus, iždiniu-^, 
ko, vėliau karinio instruktoriaus pareigas. Vė
liau, žlugus tarybinei santvarkai Lietuvoje po 
užsienio imperialistų ir Lietuvos buržuazijos 
durtuvais, A. Regratis, būdamas Tarybų Są
jungos gilumoj, nenustoja ryšio su Lietuvos 
liaudim, atsiliepia į jos vargus daugybe ugnin
gų eilėraščių, šaukia ją kovon prieš buržuazi
jos ir buožių išnaudojimą, nenustoja tikėjęs 
tarybinės saulės užtekėjimu Lietuvos padan
gėj.

Artūras Regratis mažai žinomas Tarybų 
Lietuvoj. Laikas Valstybinei Grožinės Litera
tūros Leidyklai pagalvoti apie išleidimą jo 
rinktinių raštų, o mūsų literatūros kritikams 
duoti gilesnį jo kūrybos apibūdinimą.

Lietuvos tarybinė visuomenė privalo žinoti 
vieną pirmųjų savo revoliucinių poetų, atida
vusį visas savo jėgas ir gyvybę ųž liaudies 
laisvę, už tarybinę santvarką.

Dapildvinas Teatriniu 
Veikalų Sąrašo

Žemiau .rasite keletą teatrališkų vei
kalų; tuomi dapildysiu pirmuosius su- 
rašus, kurie yra Laisvėje tilpę:

“Apkalbos ir M«ile,r (operetė).
“Buliai, Pamatę Raudonumą.”
“Joninių Vakaras.”
“Komunistiškos Vestuvės.”
“Lietuvos Žiedai” (operetė).
“Namunas žydi.”
“Neverkit Pas Kapą.”
“Paskolink Man Savo Žmoną.”
“Paslaptingoje Zonoje.”
“Slaptas Ginklas.”
“Suareštavimas St. Juozapo.”
“Tuščios Pastangos.” *
“Ubagų Komedija.”
“Vilties Keliu.”
“Žmonės Prie Vieškelio.”

, P. A. Jalui.

Žydai Boikotuoja 
Smuikininką Menuhiną

Vokietijoje gastroliuoja žymusis smuikinin
kas Yehudi Menuhin. Jis ten davė eilę kon
certų ir visi buvo pasekmingi.

Tuomet Menuhinas nusitarė duoti koncer
tą išvietintiems žydams, esantiems koncentra
cijos stovyklose.Pats būdamas žydų tautybės, 
Menuhinas nusitarė palinksminti vargstan
čiuosius savo tautiečius — palinksminti smui
ką, taip gabiai jo valdoma.

Koks buvo jo nusistebėjimas, "kai į audito
riją tesusirinko iš 6,000 žydų tik apie 250!

Kame dalykas? Ką tai reiškia? Klausinėjo 
savęs smuikininkas.

Vėliau paaiškėjo, kad išvietintieji žyd|i jį 
boikotavo, — boikotavo dėl to, kam jis davė 
koncertus vokiečiams, žydų žudytojams. Pel
nas iš jo duotų koncertų ėjo visokioms vokie
čių labdaringoms draugijoms.

Smuikininkas aiškinosi: Menas yra tarp
tautinis ir stovįs aukščiau politikos.

Bet žydai jam atsakė: Ne, tu rėmei mūsų 
didžiausius priešus, kurie išžudė milijonus 
nekaltų mūsų tautos žmonių!

Kenosha, Wis.

Skitai
(Iš poemos A. Bloko, 1918.) 

Miljonai—Jūsų! O mūs—tai minios, minios, 
minios!

Pamėginkit pasirungti su mumis!
Jog “skitai”—mes! Jog “azijotai”—mes, 
Kreivomis ir godžiomis akimis!
Jums—amžiai, mums viena valanda;
Mes kaip paklusnus jums Ciklopas,
Laikėm skydą tarp dviejų priešingų tautų: 
Mongolų ir Europos!
Amžių amžinais jūs senas priekalas kalė,
Užglušinti perkūniška lavina,
Ir keista pasaka jums buvo žlugimas
Ir Lisabono ir Mesinos!
Jūs šimtmečiais žiūrėjot į Rytus,
Ir grobėt auksą, kaip kryžibtis,
Ir nekantraudami tik skaitėte metus,
Kada atsukt į mūs kanuolių žiotis!
Ir štai atėjo valanda, nepasisekimus jūsų 

gena bėdos,
Kasdieną vis dauginus, veltui grakščios 

manieros;
Ateis diena, neliks ir pėdsako galbūt,
Iš-jūsų didingosios Eros!
Pasauli senas! Kol tu dar nežuvai,'.
Kol kankiniesi dar po mirties nasrais, 
Sustok, kaip išminčius Edipas, 
Prieš sfinksą, su senovės užrašais!

Eikit į mus! nuo karo kruvinosios šmėklos, 
Į mūsų taikos glėbį, nors mes ir neturtuoliai, 
Kol dar nevėlu—savo durklus šalin — 
Draugai! Mes būsim broliais!
O jeigu ne, — mes nieko nepralošim,
Mes laikomės jums žodžio tarto—
Amžiais, amžiais jus keiks laikai— 
Ateinančios, liguistos kartos ...

Bet patys mes—daugiaus nebūsim skydu, 
Niekad pirmi kariauti nepradėsim—
Mes pažiūrėsim, kaip mirtis uždengs jus šydu, 
Savo “siauromis” akimis!
Nors paskutinį kartą—suprask pasauli senas! 

, Ateik į protą brolybės, darbo, tyrą—
Nors paskutinį kartą—kaip tik žmonija mena, 
Kviečia tave “barbarų” lyra!

Iš rusų kalbos vertė šiauliškis.
S. Paulo—1947.

Išmainė 400 Klastuotų Čekių
Rugsėjo 29 d., detektyvų lei

tenantas Arthur J. Riley tik
rai nustebo užgirdęs fantastiš
ką, bet dokumentais įrodytą, 
gudraus beverčių čekių mainy
tojo pasaką. Alfred Allen Crook 
(po kitu vardu Peter B. Kelly) 
iš Kansas City, Mb., prisipaži
no išmainęs virš 400 tokių če
kių. Mainydamas klastuotus 
čekius, jis apvažinėjo 42 vals
tijas ir Washington, D. C. Tą 
klastingą darbą jis pradėjo 
1946 metais, birželio mėnesį. Jis 
pats išrašydavęs čekius po $10 
ir $20.

Pagalinus Crook tapo suim
tas rugsėjo 27 d., ties kepyk
la, 620 Fifty-eight St., kada vi- 
durmiesčio grocerninkas ir če- 
verykų krautuvės manadžerius 
pranešė policijai, kad bandė iš
mainyti $10 čekį, išrašytą var
de First Natipnal Bank ir pa
sirašytą “Flynn Construction 
Company.”

Pradėjus leitenantui klausi
nėti ar Crook ir kitur mainęs 
čekius, jis prisipažino, kad va
žinėjęs per 42 valstijas ir mai
nęs čekius garažuose, smuklė
se ir valgių krautuvėse. Jis de
tektyvams padavė mažą užrašų 
knygelę, kurioje jis vedė sura
šą nuo praėjusio kovo mėnesio, 
nors čekius jau dažnai mainęs 
nuo rugpjūčio 8, 1946. Knyge
lėj užrašyta 59 miestai, 18 vals
tijų, ir vardai krautuvių, ku
riose Crook mainė čekius. Ne 
visi vardai ir mjestai surašyti, 
nes knygelę pradejx> vesti tik 
praėjusio kovo mėnesį.

Savo klastuotų čekių mainy
mo karjerą Crook pradėjęs bir
želio mėn., 1946 m., Lincoln, 
Nėbraskoje. Jis tada susipykęs 
su restaurano savininku Chris 
Christopoulos, pas kurį jis dir
bo. Christopoulosą jis pasirinko 

kaipo pirmą auką ir pas jį iš
mainęs keturis beverčius čekius 
po $10. Po to, jis nebeužsiėmęs 
tuom darbu iki rugpiūčio 8, 
1946, kada nuvyko į Phoenix, 
Ariz. Matyti, kad jam pradėjo 
gerai sektis tas amatas, ir nuo 
to laiko jis dažniau juomi užsi
iminėjo. Detektyvui jis pasisa
kė, kad vienu kartu jis turėjęs 
net $500 ir pradėjęs lošti 
“dice,” pasijuto beturįs tik $60.

Falšyvų čekių mainikautojas 
pasodintas pavieto kalėjiman 
po $1,000 užstato. Jo laukia il
gų metų kalėjimas.

Kenoshietis.

Redakcijos Atsakymai
Juozui Stankui, Emmans, 

Pa.. — Jūsų laiškas dėl 
“Laisvės” pre numeratos 
perduotas administracijai.

Hartford, Conn.
Klaidos Pataisymas

Laisvės No. 234, aprašyme 
Laisvės Namo Bendrovės va
karienės, įvyko klaida, kur 
praleista d. M. Mulerankienės 
vardas. Mums praneša, kad 
Mulerankienė daugiausiai dir
bo, kaip supirkime maisto, 
taip vakarienės parengime. 
Klaidą atitaisome ir atsipra
šome. Redakcija.

Waterbury, Conn.
Labai svarbus visų Water- 

burio lietuvių susirinkimas 
įvyks trečiadienį

Spalių 15 October
VENTA SALEJE

103 Green Street
Čia turėsime pasitarimą 

Amerikos Lietuvių Kultūrinio 
Centro namo reikalu ir Lais
vės vajaus reikalu. Dalyvaus 
P. BUKNYS iš Brooklyno, ku
ris suteiks mums informacijų 
apie dienraščio Laisvės reika
lus ir apie perkamąjį naują 
namą.

3 puslapis—Laisvė (Liberty, 
Lith. Daily), Šeštadienis, 

Spalių 11, 1947
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ANTANAS VENCLOVA

N. A. Nekrasovas
(1821—1877)

* (Tąsa)

Caro politika švietimo srity buvo aiš
ki — stengtis, kad nebūtų inteligentų 
pertekliaus, ypač, kad neišeitų i inteli
gentus žemųjų luomų žmonės. Pirmeny
bė buvo suteikiama bajorijos ir- valdinin
kijos vaikams. Buvo mokyklų. j kurias 
galėjo įstoti tik bajorai. Karininkų moks
lą galėjo eiti tik pravoslavai. Kaštais ir 
pamokslais žmonės buvo įtikinėjami ne
leisti vaikų į gimnazijas taip sau. bendro 
išsimokslinimo tikslais, bet teikti moks
lą tik tada, jei esama aiškaus reikalo 
jaunuolį padaryti valdininku, duoti jam 
kokią naudingą profesiją arba, jei aiš
kiai jaučiami kurie nors gabumai. At- 
kalbinėjami buvo leisti į gimnazijas vai
kus neturtingi tėvai, kurie abejojo dėl 
išteklių. Plačiosios liaudies švietimas bu
vo atiduotas į parapijinių liaudies mo
kyklų rankas, o jose pirmoj vietoj sto
vėjo pravoslavų tikrinis ir monarchisti- 
nių jausmų stiprinimas. Universitetų 
statutas 1884 m. buvo pakeistas ir pa
naikinta Aleksandro II laikais suteiktoji 
autonomija, panaikintas rektorių ir de
kanų rinkimas ir jie buvo skiriami, uni
versiteto tvarkymas perėjo į skirtų rek
torių ir administracinių inspekcijų ran
kas.

Rusijos caro ir jo patarėjų nuomone, 
rusų tauta, kurios didžiąją dalį sudarė 
valstiečiai, buvo ištikima carui ir pra
voslavų tikybai. Tad caro valdžios užda
vinys — visomis išgalėmis tą ištikimybę 
tvirtinti, parodyti, kad visa kjrašto gero
vė eina iš caro ir jo pastatytos valdžios. 
Tik nedidelė dalis inteligentų, ypač ne
seniai atsiradusių ^ocialistų, o taip pat 
kai kurie kitataučiai, daugiausiai žydai, 
eina prieš tradicinę Rusijos monarchinę 
santvarką ir stengiasi griauti carizmo 
pagrindus ir užkrėsti liaudį pavojingom 
idėjom. Taip galvojo caras ir jo artimie
ji. Todėl žodžiai “inteligentas,” “socia
listas” ir “žydas” buvo patys nemėgia- 
miausi ir caro rūmuose ir visoj monar- 
chistinėj visuomenėj.

Rusų monarchistams Aleksandras III 
buvo tikras caro idealas ir jie tikrai tą 
carą dievino. Caro sostą užėmęs tas, se
niau tėvo rūmuose pajuoktasis ir “mop
su” vadintasis, drovusis vyras visai pa
sikeitė. Jis įgijo rimtį, susivaldymą ir 
savim pasitikėjimo perimtą kilnumą. Jis 
kalbėjo tvirtai, ryškiai ir trumpai. Jo 
storoji figūra dvelkė instinktyviu savo 
galybės jausmu. Norėdamas pabrėžti sa
vo teisingumą, Aleksandras III mėgdavo 
šiurkščiai pasielgti su aukštai stovinčiais 
žmonėmis, net su giminėmis. Sužinojęs 
apie vidaus reikalų ministerio Durnovo 
nesmagų pasielgimą su vienu užsienio 
atstovu, caras įsakė: “Pašalinti tą niek
šą per 24 valandas.” Bet kartais jis lai- 

*kydavo'aukštose vietose ir aiškius vagis 
ir kyšininkus, jei tik.jų veikimas buvo 
naudingas valstybei. “Tegu jis pavogs 
milijoną, bet žinau, kad jis atneš; nau
dos už 100 milijonų, kitas jei ir nevogs, . 
bet ir naudos neduos” — sakydavo jis 
apie kai kuriuos finansų vadovus. Mokė
davo caras parodyti ir kilnių žestų. Pa
vyzdžiui, kai kompozitorius Čaikovskis, 
skolose paskendęs ir susirūpinęs, papra
šė paskolos, caras jam dovanojo 3000 
rublių. Bet ypatingai yra svarbus vienas 
teigiamas bruožas Aleksandro III trum
po viešpatavimo metu — jis stengėsi 
vengti bet kokių tarptautinių konfliktų 
ir labai bijojo karo. Pats iš arti matęs 
tu^kų karą, jis ten gavo tokį sunkų ir 
slegiantį įspūdį, kad jau niekada kariau
ti nenorėjo. Tai, gal, ne dėl kokio jo hu
maniškumo, bet dėl paprasto sumetimo, 
kad karas labai rizikingas būdas Rusi
jos galybei parodyti, jei net prieš silp
nuosius turkus turėjo taip įtempti jėgas 
ir tokių didelių nuostolių turėti. Be to, 
karas parodė didelių netobulumų kariuo
menės santvarkos ir aprūpinimo srityj, 
parodė ir nuoširdaus heroizmo stoką ka
riuomenėj. Caras nenorėjo karo, bet uo
liai rūpinosi kariuomenės sustiprinimu 
ir jo laikais Rusija visiškai atgauna ka
riškai galingiausios valstybės vardą.

Užsienio spauda apibūdino Aleksan
drą III kaip darbštų, savo pareigose nu
simanantį ir solidų žmogų. O tai ypaty
bės, kurios valdovui svarbesnės kartais

ir už aukštus dvasios polėkius, drąsias 
fantazijas arba elgesio švelnumą. Dar 
žymėtina Aleksandro III ypatybė, kad 
jam jokios įtakos valstybės reikaluose 
neturėjo nei žmona, nei kitos moterys. 
Tik savo giminių, didžiųjų kunigaikščių, 
vedybų klausimais jis tardavosi su žmo
na. Ir čia jis buvo griežtas. Kai vienas 
jo pusbrolis vedė paprastą grafienę, ca
ras plėnie is jo visus titulus ir išsiuntė 
iš Kusijos.

Nežiūrint gausiu ištikimybes pareiški
mu ir garbinimu, dėl savo griežto budo 
ir statumo su artimaisiais, Aleksandras 
III* neturėjo nuoširdžių draugų, jis jau
tėsi vienas. Vieną kartą jis rašė Pobcdo- 
noscevui: “Taip baisiai sunku esti kar
tais, kad, jei aš nepasikliaučiau Dievu 
ir jo neribota malone, .žinoma, neliktų 
nieko kito, kaip paleisti sau kulką į kak
ta.” v

Didžiausia paguoda ir tikras poilsis 
carui būdavo jo dažnos kelionės į Daniją 
pas žmonos tėvus. “Tik Danijoj aš ga
liu laisvai atsikvėpti” — sakydavo ca
ras, pasivaikštinėdamas po savo uošvio 
sodus ir laisvai važinėdamas po ramiąją 
Daniją.

Savo griežtai reakcingąja politika ca
ras Aleksandras III galutinai suveržė 
Rusijos katilo sraigtus. Rusijoj užvieš
patavo tyla, kurią kartais tik sutrukdy
davo studentų neramumai. Ar tai tik iš
viršinė, dirbtinoji tyla, ar natūrali ir 
tikra? Rusijos katilo įtempimui patik
rinti caras teturėjo biurokratinį admi
nistracijos aparatą, kuris vis rodė: “Ty
la ir visiškas pasitikėjimas caro sostu 
liaudy ir bajorijoj. Menki ir nereikšmin
gi liberalizmo vėjai inteligentijoj.” 
Aleksandras III jautėsi patenkintas: jis 
be jokių konstitucijų, be jokių nuolaidų, 
išlaikęs visišką patvaldybės režimą nu
ramino Rusiją, kurią jis valdyti paėmė 
nihilistų bomboms sprogstant.

NIKALOJUS — SOSTO ĮPĖDINIS
Niekada neužmiršo Nikalojus baisio

sios dienos, kada bombos užmuštas mirė 
jo senelis, kada jo tėvas pasidarė caru 
Aleksandru III, o jis pats — sosto įpė
diniu. Nikalojus vos baigia 13-tus metus, 
o aplink siaučia nervinga nuotaika, visi 
bijo naujų atentatų. Tad naujasis caras 
viskam pasiruošia ir paskiria savo brolį 
Vladimirą Aleksandrovičių regentu, ku
ris, carui mirus ar žuvus, būtų valdo
vu, kol Nikalojus sulauks pilnų metų.

Netrukus po Aleksandro II laidotuvių 
vieną rytą mažasis Nikis savo švarko ki
šenėj rado kažkokį laišką. Ant voko bu
vo parašyta: “('arui Aleksandrui III:”

— žiūrėk, mano kišenėj laiškas jo di
denybei. Iš kur jis čia pateko? — klausė 
carai t is tarno.

— Nežinau, jūsų aukštybe, gal pasiė
mėt iš jo didenybės caro kabineto? •

— Ne, niekada aš jokio laiško nesu 
ėmęs;.

Caraitis atidavė laišką carui. Vos at
plėšęs ir- žvilgterėjęs, Aleksandras III 
suprato, kad tai toks pat laiškas, kokių 
jis keletą yra radęs ant savo rašomojo 
stalo ar dar kaikur. Nė skaityti nereikė
jo, laiško turinys jam buvo aiškus — 
jame reikalaujama pasigailėti jo tėvo 
žudikų teroristų ir grąsinama jį patį ir 
šeimą sunaikinti, jei neišklausys to rei
kalavimo.

—Prakeikimas! Ir čia, mano rūmuose 
išdavikai! Jie įeina į mano kabinetą, jie 
įkiša laiškus į mano sūnaus kišenę! •— 
šėlo įtūžęs ir išsigandęs caras. — Jei 
gali įnešti grąsinamus laiškus, kodėl ne
galės pakišti kur nors ir pragaro maši
ną!,

Jis liepė visus ištardyti ir surasti kal
tininką. Tai nebuvo lengva. Kurį čia 
įtarti iš daugelio dvariškių x ir tarnų? 
Pagaliau menką^ įtarimo siūlelį surado: 
laišką caraičiui Nikalojui galėjo -į kiše
nę įkišti prancūzė siuvėja Teodor, kuri 
kaip tik tomis dienomis siuvo caraičiui 
baltinius ir buvo vienintelis pašalinis 
žmogus rūmuose. To menko įtarimo pa
grindu siuvėją tuoj išsiuntė iš Petrapi
lio.

(Bus daugiau)

le. Genialiausioje Nekrasovo 
poemoje “Kam Rusioje gera 
gy$mti”—ir čia mes matome 
siaubingus burliokų darbo 
vaizdus, aidint liūdnai, širdį 
veriančiai “Dubinuškai.” , 

Panaikinus baudžiavą, vals
tiečių eksploatacija įgyja 
naujas formas. Auganti pra
monė reikalauja tobulesnių 
susisiekimo kelių. Pagal ky
lančio kapitalizmo norą, pa
gal rangovo nustatytą tvar
ka tūkstančiai valstiečių, su
varyti statyt geležinkelio, sa
vo kaulais nuklojo pelkes ir 
laukus, per kuriuos tiesiamas 
pylimas. Sunkus baudžiaunin
ko ir pobaudžiavinio valstiečio 
ir ypačiai valstietės darbas 
nederlingame rėžyje,, vaikų 
darbas fabrikų vergovėje — 
visa tai rado jautrų atspindį | 
daugybėje geriausių Nekraso- 
vo kūrinių.

Poetas, matydamas, kad fe
odalinėje ir kapitalistinėje 
santvarkoje darbas yra žmo
nių prakeikimas, svajojo Apie

vargo, ligų ir mirties tai, kad ateis laikas, kada 
►tuo žmonių darbas bus laisvas ir 
ge- džiaugsmingas, kada jų ne-' 

spaus kieta išnaudotojų ran- i 
k a.

dar 
pa- 
Pe-

(Tąsa)
Nekrasovas, būdamas 

vos 17 metų jaunuolis ir 
tekęs į Rusijos didpiiestį
terburgą, nepaprastai artimai, 
giliai ir plačiai pažino miesto, 
ypačiai miesto varguomenės, 
priemiesčių skurdžių, našlių, 
našlaičių, smulkių valdininkė
lių, darbininkų ir amatininkų 
gyvenimą. Jeigu Nekrasovo 
poezijoje retai berasime gėrė
jimosi Peterburgo urbanisti
niais peizažais, granitinėmis 
krantinėmis ir poetiškais til
tais, lengvai pakibusiais vir
šum Ne vos upės, tai kiekvie
name miesto tematika rašyta- 

rasime ryškųi me eilėraštyje
i prabangos ir skurdo sugretini- 
į mą, tuos skaudžius pertek
liaus ir bado bei mirties kon- 
.trastus, kurių liudininkas Ne
krasovas buvo nuo pirmų jų 
savo gyvenimo Peterburge 
dienų. Miestas Nekrasovo po- 
eizijoje—tai rūkstančių kami
nų, priemiesčių lūšnų, kurio
se kankinasi užguiti žmonės, 
purvo,
karalystė. Drauge su 
miestas jam ir kovos dėl 
resnio gyvenimo vieta, “veiks
mingos jėgoš, smalsios minties 
ir darbo arena.” Nekrasovas- 
didysis pirmatakas tų poetų 
urbanistų ne tik rusų Titera- 
tūfoje, kurie vėliau dainavo 
kapitalistinį miestą (.Verhar- 
nas, Uitmenas, Briusovas, Ma
ja ko vsk is). Nekrasovo mūza 
dainavo ne tiek miesto didin
gumą, kiek vargšų gyvenamas 
gatves, . “dvokiančias degtine, 
arklidėmis ir didikėmis.1 
krasovas mato mieste ir 
riai kankinamus 
moteris, ir varovo

zija juo toliau, juo labiau da
rėsi revoliucinės kovos poezi
ja, tikrųjų revoliucionierių 
auklėtoja.

Nekrasovo poezijoje rado 
atspindį engiamųjų visuome
nės klasių, visų pirma valstie
čių, protestas prieš naudoto
jus (tiek baudžiavos, tiek po
baudžiaviniame laikotarpyje). 
Tie naudotojai buvo dvarinin
kai baudžiavos ir (pobaudžia
viniais laikais, buožės, kylan

čio kapitalizmo rykliai.
(Daugiau bus)

sovo kūriniai, toki kaip “šal
tis Raudonnosis”,“Kam Rusio
je gera gyventi,” “Karabel- 
ninkai,” o taip pat patys pui
kiausi lyriniai Nekrasovo kū
riniai — “Apsimąstymas prie 
paradinių durų,” “Grina—ka
reivio motina,” “Kalistratas7’ 
yra skirti valstiečių buičiai ir 
valstietijos gyvenimo klausi
mams. Labai dažnai šiuose 
kūriniuose Nekrasovas vaizda
vo rusų valstietes, geraširdes, 
šviesiaprotes, kupinas gra-1 
žiausių jausmų ir pasiryžimų,, 
kurias sunkus' gyvenimas lau
žo ir darko. Tokia yra ka- 2 
reivio motina Grina, tokia yra - 
“šalčio Raudonnosio” herojė ’ 
D ar j a.

Nors Nekrasovas gyveno ! 
dar baudžiavoje, o vėliau po- • 
baudžiavinėje epochoje, kada 
dar vos tik pradėjo formuotis 
tos revoliucinės jėgos, kurios 
po kelių dešimtų metų visą 
senąjį gyvenimą, tokį tamsų 
ir žiaurų, turėjo nušluoti dar
bininku ir valstiečiu rauko- 

A A

mis, tačiau <jo poezija, kupi
na sielvarto, kančios ir kerš
to, nėra pesimistiška. Poetas .' 
jautė, kad ateis laikas, kada 
liaudis - milžinas atsistos visu 
ūgiu, sugriaus neteisingą san
tvarką ir pastatys teisingesnę, 
laimingesnę visuomenę. Ne- > 
nuostabu, kad Nekrasovo eilė
raščiai turėjo neregėtą 'pasi-' 
sekimą, kad dažnas jų suda- 

“ ’ į ir lite
ratūrinį įvykį, kad cenzūros 
uždrausti, jie ėjo iš rankų į 
rankas perrašyti, kad juos, 
mokėsi mintinai revoliucinė 
jaunuomenė. Nekrasovo pog-1;

lll□lilomolllOlllQmomolllOlllQlll□lllOlllClll

PIRKITE MEDAUS

Nekrasovas puikiai suprato, rydavo tikrą politinį
kas didžiausi dirbančiųjų 
nedraugai. Tai kapitalistinis 
rangovas eilėraštyje “Geležin
kelis,” tai bankininkai, biržos 
makleriai, “tūzai svetimša
liai,” buožės, fabrikantai. Su-1 At
prantama, kad Nekrasovo ei- i | 
lėraščiai, keldami darbo žmo- j | 
nes, pirmiausia valstiečius,

^l e dus Yra Labai Naudingas 
Sveikatai.

Medaus galima gauti pas 
bitininką

P. TUMELI
Kuris turi Bičių Farma A A

Farmingdale, ■ L. I.

Taipgi galima gauti medaus 
pas Tumelį namuose:

P. TUMELIS
58-19 61st St.,

Maspeth, L. L, N. Y.
IIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIGIIIQIIIQIIIQIIIQIIIQIIIl

I . Q I

Ne-j kovą, įkvėpdami jiems vilties į 
žiau-' išsivaduoti, žiaurią neapykan- j 

vaikus bei j tą kėlė išnaudotojų tarpe. Ca-1 
mušamą 

kumelę, ir kareivį, nešantį sa- i “Geležinkelio 
vo'sūnelio grabą, ir daug k i-1 davė antrą griežtą 
tų šiurpių, širdį veriančių j 
vaizdų. “Visur man vaidena
si drama!” šaukia poetas. Nu
rodoma, pavyzdžiui, kad vie
no Nekrasovo eilėraščio apie 

j miestą scenomis pasinaudojo 
' Dostojevskis savo žinomajame 
| romane “Nusikaltimas ir 
bausme.”

Nekrasovo sukurti besivys
tančio kapitalizmo, ypačiai, 
pobaudžiavinio kapitalizmo 
atnešti į miestą skurdo ir iš
naudojimo vaizdai kupini 

; skausmo, pasipiktinimo ir pa
giežos. Tasai miestas, kur, 
anot poeto, buvo “kalami pan
čiai nelaimingajai liaudžiai,” 
—viena ryškiausių temų poe
to kūryboje. Jie ligi šiol gi
liai jaudina skaitytoją.

Niekas geriau už Nekraso
va ne pavaizdavo darbo bau
džiavinėje ir kapitalistinėje 
santvarkoje kaip sunkenybės, 

[kaip siaubo, kaip prakeikimo. 
Vaikystėje Nekrasovas matė 
sunkų darbą Volgos burliokų, 
traukiančių baidokus prieš 

■ vandenį, matė tos epinės di- 
i (lybės ir sielvarto • kupinus 
I vaizdus, kuriuos taip genialiai 
j vėliau įkūnijo žinomajame pa- 
i veiksle dailininkas Riepinas. 
I Prie Volgos burliokų vaizda
vimo Nekrasovas grįžta nuo
latos, net ir savo amžiaus ga-

ro cenzūra, pavyzdžiui, už ; 
išspausdinimą 

įspėjimą/ 
žurnalui 

’Cenzorius
eilėraštis esąs 

ir keliąs 
aukš-

“Sovremennikui” : 
grėsė uždarymas, 
pareiškė, kad 
“baisus šmeižtas 
pasipiktinimą “prieš 
čiausiąją valdžią.”

Visų plačiausiai ir visų gi
liausiai Nekrasovas pavaizda
vo vis dėlto rusų valstietį — 
jo gyvenimą, darbą, svajones, 
kovą, psichologiją. Joks ki
tas ne tik rusų, bet ir pasau
linės literatūros poetas nesu
gebėjo iš taip arti pažinti ir 
pavaizduoti valstiečio su jo 
buitimi, darbu, vargais ir re
tais džiaugsmais, su jo visuo
menine padėtimi ir klasiniais 
santykiais. Nekrasovas — tai 
tikras valstiečių poetas, pui
kiai m'okėjęs jų kalbą, suge
bėjęs perteikti jų galvoseną. , 
Neskaitant gausingų eilėraš- i 
čių, net ir stambiausi Nekra-

į R

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Karnom.

Nepaprastai Žemom Kainom! ,

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

Taipgi Links ir Pendants

Tel. TRObridgo 6880

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedūliomls ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman 81., arti Central Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

LWUVHK4
GERIAUSIA DUONA zSSsl

Z^mSCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes iierkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir ^apylinkes, į krautuves 
ir į pavienius namus t taipgi siunčiame ,ir į kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-880?

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVJMUI 
įSTEBINANčIAI ŽEMOM KAINOM

■ <____________________________ t_______________________

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 Kainu-Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

4 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Šešt., Spaliu 11, 1947
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NAUJOS ANGLIAKA 
SYKLOS ISPANIJOJ

Madrid.
kad Asturijos provincijoj 
Ispanijoj atidaryta trys 
naujos angliakasy klos, iš 
kurių būsią gaunama 864,- 
000 tonų minkštosios ang
lies per metus.

Bostono Žinios
Pranešama,

Du Svarbūs Koncertai

antro 
įvyks 
pietų, 
atidi-

Atranda šį pieną tikrai 
smetoningesniu

Kaip j du buvo minėta, Lie
tuvių Meno Sąjungos 
apskričio koncertas 
spalių (Oct’.) 26, po 
Patrick Gavin mokyklos
torijoj, kampas F ir 7 gatvių, 
So. Bostone. Dabar jau galiu 
maž-daug konkrečiau praneš
ti, kas dalyvaus programoje 
to koncerto, būtent: Worces- 
terio Aido Choras su savo du
etais, kvartetais ir kitomis 
grupėmis. Taipgi Sabaliaus
kas. Montello Liuosybės Cho
ras, Rože Merkeliūtė, Jean 
Brown ir gal A. Mineikiūtė. 

.Norwoodo Vyrų Grupė po va- 
| dovyste mokytojo S. Pauro. 
i B o s t o n ą atstovaus Cam
bridge’iaus Lietuvių Piliečių 
Kliubo Choras po vadovyste 
Tataroniūtės, ir Ignas Kubiliū
nas . Kviesta buvo ii’ daugiau, 
bot atsakymų dar negauta. 
Worcesterieciu draugė Karso- 

I kienė pasižadėjo savo daini- 
i ninkus išmiklinti gerai, kad

Gresi Pienas vra: pasirodžius geriausia už visus, 
ir tikrai smeto-1 Montelliečiai, žinoma, randasi 

L- ^hafPir°>; biskį bėdoj: jųjų mokytojas 
Edw. Sugar pastaruoju’ laiku 

tai montelliečiai su 
nekantrybe laukia jo greito 
pasveikimo.

Antras Koncertas
Tai bus trijų Pabaltės 

tų koncertas, būtent: lietuvių, 
latvių ir estonų. šiame kon
certe dalyvaus garsusis estonų 
pianistas Vladimir Padwa, 
Cambridge’iaus Piliečių Kliu-, 
bo Choras, smuikininkė Nellie 
Boettcher Kelly ir Robert Kel
ly ir aibės kitų, apie kuriuos 
programos tvarkytojai dar nė
ra galutinai susitvarkę. Šis 
koncertas įvyks, lapkričio 8, 
šeštadienio vakare, Municipal 
Auditorium, So. Bostone, šie 
abu koncertai yra verti susi
domėjimo ir gausaus parėmi
mo.'

tau-

“Borden’s Golden 
daug turiningesnis 
ningesnis.” sako Mrs.
22 15th Ave., East Paterson. N. J. !

Du jos sūnūs, Michael ir Steve, 
tarpsta nuo šio puikaus pieno, kaip, susirgo, 
kad čia matote.

Mrs. Shapiro pasirenka Golden > 
Crest taipgi todėl, kad šis pienas 
yra homogenized lengvesnis Mi- 
chaelui ir Steve’ui suvirškinti.

Vitamino D taipgi pridėta prie 
Golden Crest. Tai visų puikiausias j 
Borden pienas .

Knygų ir Meno Paroda
Cambridge’iaus Amerikos 

Lietuvių Piliečių Kliubas, 
rengdamas šią parodą, ‘ įneša 
į Bostono ir apylinkės lietuvių 
kultūrinį gyvenimą ką tai ne
paprasto, nekasdieninio, ką 
tai kilnesnio ir gražesnio. 
.Šiandieną mums knygos, laik
raščiai — yra tokie įprasti 
dalykai, kad žmogus nei ne- 
pamislini, kad buvo tokie lai
kai, kad knygos buvo labai re
ti svečiai ir pas labai mažą 
skaičių žmonių.

Kada pirmutinė lietuvių 
kalba knyga buvo atspausdin-

ta, tai yra Mažvydo Katekiz
mas, tai gal buvo tik keletas 
ar keli desėtkai lietuvių visoj 
Lietuvoj, kurie galėjo skaityti 
tą knygą, šiandien jau beliko 
labai mažai, kurie negali skai
tyti, vienok, matote, ėmė 400 
metų sunkaus, ryžto darbo, 
kad tą pakeitimą padaryti.

ši paroda kaip tik ir pa
rodys mums kokiais laikotar
piais ir kokiais tempais tas 
darbas buvo vykdomas.

Taipgi, turėsime laimę ma
tyti piešinius-paveikslus, pieš
tus aukštai lavintų jaunosios 
kartos Amerikos lietuvių, gy
venančių čia pat mūsų apylin
kėje, būtent:, seserų Ann ir 
Gertrude Bataityčių iš Ded
ham, Mass.; Brenda Bates iš 
Cambridge! Alfred E. Smith 
iŠ Westwood; Anna E. Var
nas iš So. 
Degusis iš

i gal atsiras
Moterys

• rankų darbo mezginiais, 
į diniais ir kitais gražumynais, 
į Aš tikiu, kad Bostono ir apy
linkės lietuviai pasinaudos ta 
proga ir skaitlingai atsilankys 
į parodą, kuri prasidės spalių

I 25-tos vakare ir tęsis iki 26^ 
i vėlai, Cambridge’iaus Amer. 
■ Lietuvių Piliečių Kliubo apa
tinėj svetainėj, 823 Main St., 
' Cambridge, Mass. Zavis.

Bridgeport, Conn HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

GOLDEN CREST MILK
Vitamin D • Homogenized

Centas centan, 
geriausias jums maisto 

pirkinys yra PIENAS

FUR COATS
PAKEIČIAMA MODELIAI IR 

PERTAISOMI 
per 

EKSPERTUS FURRIERS

PRANEŠIMAI

Boston; John V. 
Worcester, ir dar 
daugiau.
gi pasirodys su 

au-

Wilkes-Barre, Pa.

Taipgi 
NAUJI PERSIAN LAMB COATS 

$300

CRITERION FUR CO. 
61 West 27th St. 

Vienais Laiptais Aukštyn. 
NEW YORK CITY

LINKSMUMAS. DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadieni 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)

Laidotuvių 
Direktorius

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

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamoe; 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

REIKALINGI MŪRININKAI

pirmuoju 
kuris įvy-

tokia vėsi, 
tam tikslui 

Golfininkų daly-

IŠ ABELNO VEIKIMO
LDS 74 kp. nariai, ypatin

gai jaunuoliai, džiaugiasi sėk
mingai pavykusiu 
Golfo tornamentu, 
ko rugsėjo 28 d.

Diena pasitaikė 
saulėta, rodosi 
pritaikyta.
vavo iš New Jersey, New Yor- 
ko ir Connecticut valstijų.

Bridgeportiečiai gali pasi
didžiuoti valdišku Fairfield- 
Wheeler golfo parku. Gražūs 
kalneliai, kloniai, kaip kur ir 

Dalyviai 
tik tu o m 
bet ir tais 
O be to,

tikrinti, kad

NEW YORK STATE GAS & ELECTRIC CORP. 
East Corning, New York

Nuolatinis darbas kasdieną ištisai žiemą ir pavasarj. Pilnai aprūpinama. Tinkama 
šiluma. Mokestis 32,26 j valandą—54 valandų savaitė. Dviguba mokestis už visus 

viršlaikius. Kreipkitės j Superintendent, Job Site ar pas kontraktorių

SORDONI CONSTRUCTION CO., Wilkes- Barre, Pa.
45 Owen St., Forty Fort. Pa.

būt nedaug augusių jų organi
zacijų tokį gražų darbą yra 
pasimoję.

LDS Jaunuolių Kliubas tu
rės Halloween Dance lapkr. 
1 d., Lietuvių salėj, 407 La
fayette St., vakare. Pasam
dyta gera orkestrą ir,visi jau
nuoliai smarkiai rūpinasi, kad 
minėtas parengimas būtų 
skaitlingas ir naudingas. Ti- 

| kimasi daug svečių iš kitų ko- 
; lonijų. Už geriausius kostiu- 
|mųs bus duodami prizai.

Vyturėlis Bridgeporte
Lapkričio 15 d. muzikalis 

' ensamblis Vyturėlis iš Brook- 
) lyn, N. Y., yra užkviestas ir

ARMATURE IR 
STATOR VYNIOTOJAI 

Patyrę
Prie Vidutinių ir didelių motorų

Electro Dynamic Works 
Avenue A ir North Street 

BAYONNE, N. J.
(210)

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

585 Gicnntorc Ave., Brooklyn.
(286)

medelių randasi, 
smagumo turi ne 
sportu užsiimdami, 
gražiais vaizdais, 
drąsiai galima
golfo mėgėjai gyvens 10 metų 
daugiau už kitus, nes per die
nas vaikščiodami po tokias 
gražias pievas, pilnus plaučius 
sveiko, tyro oro prisikvėpuo
ja.

Pabaigus gėmį visi golfjnin- 
kai susirinko į Lietuvių sve
tainę ant jaunuolių surengto 
bankieto. Jonas ir Jonė Rige- Į pasižadėjo duoti gražų dainų 
ly, kurie jau kelintą kartą j ir muzikos programą. Nors 

šį parengimą ruošia LDS 74 
kp. ir LLD 63 kp., bet sve-

Pagamino va- čiai turės gerą progą su mūsų 
Ka-
ro- 

kai- 
1 su

šiltu draugiškumu 
tas iš svečių ir vietinių pakai- , bus priimti. Apielinkės sim- j 
bėjo išsireikšdami, kad golfo | patikai, nepraleiskite progos i 
tornamentas pavykęs, ir pa-Į Vyturėlio Čiulbėjimo neiš-1 
girdami Bridgeporto jaunuo
lius už gražių darbų atliki
mą.

Prizus laimėjo : 1—gražią 
trofėją — rf o n y Kosinski,

ly, kurie jau kelintą 
gražiai pasirodė, sugebą pri
rengti skanius valgius, tą ir 
dabar padarė.
karienę, kurią svečiai ir vie- 

‘ tiniai visapusiai užgynė, o sta-
lūs aptarnavo jaunos
Jaunuolių Kliubo narės.

Baigiant vakarieniaut, kele

LDS

jaunuoliais susipažinti, 
daugi Vyturėlis susidaro, 
clos, vien iš jaunuolių, tai 
po tokius bridgeportiečiai 
kia ir su

HELP WANTED—-FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
Prie Pirštinių 
INSERTERS

Dviejų Adatų Mašina
(LOSERS. PATYRUSIOS

Gera Alga
LIDO GLOVE CO.

10) WEST 23rd ST., N. Y. C.
(237)

216

s.

PUOŠNIOS PLUNKSNOS 
PATYRUSIOS ŠAKUOTOJOS

i c Mokinės
Puikiausia Aląa

Ideališkos Darbo Sąlygos ,
WILLIAM SHAW (O.

104th St. (2nd-3rd Avės.), N. Y. C.
- (239)

RANKINRS SIUVĖJOS
Prie vyriSkų drabužių.

NEBENZAHL, 146—5th Avė., N. Y. C.

E.

<238)

CLIFFSIDE, N. J.
Į Spalių 12 d., įvyks prakalbos, ku- 
j rias ruošia rusų broliška dr-ja, 
| IWO kp. 3118. Pradžia 3 vai. dieną, i 
po 324 Anderson Ave., kamp. Cliff j

' St., FairView, N. J. Kalbės A. •
į Ugov, žymus rašytojas. Rengėjai I konferencija įvyks nedėliojo, 
! kviečia dalyvauti. - i 26 d. spalių, Lietuvių Progrc- į
I WORCESTER, MASS. į šyvių Jiliube. 325 E. Market, 
| LLD 11 kp. susirinkimas įvyks ■ 8t* Pradžia 1 vai. po pietų.

' vai. Prašau visų dalyvauti,
I me daug dalykų apsvarstyti. —
! M. Lukas, sekr. (236-237)

Apart kitų reikalų pąsltarkite
' nors surengti Laisvės paramai.

LLD 12-to Apskričio Konfe- 
i rencija ir Svarbios Prakalbos 

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 12-to apskričio metinė

■ 12 d. spalių, 29 Endicott su, 10:30 , Visus delegatus prašome pri- i LDS narys iš Bridgeporto; 2
turėsj- j būtį laiku. Konferencijoje da-

’ | lyvaus Centro narė Stepanė 
ką į Sasna, iš*Brooklyno.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp". susirinkimas įvyks 

spalių 12 d., 7 v. v. Dalyvaukite vi
si, dar turime darinkt delegatus į 
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. . (236-237)

Taipgi nepamirškite pasitarti dien
raščio vajaus reikalu. Pasirūpinkite 
surengti ką nors sukėlimui savo 
dienraščiui budžeto 1948 m.

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. 
rašt. (236-237)

WORCESTER, MASS.
į ALDLD Moterų kp. susirinkimas 
i įvyks 13 d., spalių, 7:30 v. v. Lie- 
tuvių Salėje, 29 Endicott St. Ma
lonėkite visi dalyvauti, atsiveskite 
ir naujų narių. —■ A. W. sekr.

(236-237)
Nusitarkite dalyvauti Laisvės 

jtije. Parengkite kokią pramogą
kėlimui Laisvės budžeto 1948 me
tams.

va-
su-

Berlin. — Per paskutines 
dvi dienas čia mirė 14 as
menų nuo kūdikių paraly
žiaus ir susirgo dar 96 

zvlj _.i “Fifty-Fif-! žmonės ta liga. Viso per šią 
Maža grupė, bet tikima- i kūdikių paralyžiaus epide-

pa- j Vyturėlio 
'klausę!

Bridgeportiečiai dalyvaus 1 
i LMS Festivaly su 
■ t.V-” ■ 
si tinkamai Bridgeportą atsto- Blija Berlyne susirgo jau 

• vauti Festivalyj lapkričio 29 
, d. Aktoriai jau daro prak
tikas, kad atnaujinti jau se
niai vaidintas roles.

Daug kalbama apie Lietu- 
į vių Kultūrinį namą, bet ar 
i daug bridgeportiečiai prisidės 

LDS Jaunuolių Kliubas ren- ! prie jo finansiniai, dar nega- 
Liet. Įima pasakyti. Bet savo dalį 

Bus vistiek atliks tinkamai. Jau 
i šeštadienį, spalių (Oct.) 18 d., j kaip kurie žada važiuoti pa- 
į Lietuvių salėj, vakare, žymė- 
' tina, kad nutarus rengti virš- 
I minėtą parengimą į komisij„ 
! apsiėmė Johnnie Gresh, kliu-

ra prizą laimėjo J. Gasiūna's, 
LDS prezidentas. Visiems ki
tiems golfo dalyviams suteik-

Po konferencijai, toje pat ^a po. prizuką.
labai svar- 
Kalbės mo- 
Sasna, iš i

Centro ir

Dar ir dabar daugelis 
ba apie minėtą sąskridj.

kai

1,668 asmenys ir mirė 145.

j svetainėje, įvyks 
i bios prakalbos.
teris — Stepanė

i Brooklyno, LLD
Laisvės Redakcijos narė, taip
gi Moterų Komiteto sekretorė. 
Ji kalbės apie svarbius Ame
rikoje, pasaulyje ir Lietuvoje 
reikalus. Visas ir visus! kvie
čiame atsilankyti.

Rengėjai.

New York. — Industrial 
Rayon korporacija per |9 
menesius gavo $10,542,495 
gryno pelno.

gia Social Party naudai 
Kultūrinio Centro namo.

Parsiduoda ūkė. 26 akrų. Naujas 
namas, 5 kambariai su elektra, per 
gerą kelią. Yra vaisių medžių, upe
lis bėga pro namą. Keturios mai- 
lės nuo miesto. Parsiduoda pigiai. 
Kreipkitės pas Joe Rogers, R. R. 2, 
Athens, Pa.

sižiūrėti, kiti laukia, kada bus 
kokis gal parengimas tame 

ja name, tai tada pamatys.
LDS Narys.

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

'^iiiooMiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
bo prezidentas, ir kiti. Tur-

WATEkBURY, CONN.
Ateinantį trečiadienį, spalių 15 

d., įvyks svarbus susirinkimas Ame
rikos Liet. Kultūrinio Centro Stei
gimo reikalu ir Laisvės vajaus rei
kalu. Bus Venta salėje, 103 Green 
St., 7:30 v. v.

Kas tik branginate apšvietą, kas 
tik stojate už lietuvių kultūros pa
kėlimą, būkite šiame susirinkime. 

: Čia taipgi dalyvaus P. Buknys iš 
Brooklyno, jis paaiškins apie per- . 
kamo namo reikalą ir apie dienraš-'j 
čio Laisvės padėtį. (236-237)

Pa įieško jimai
Pajicškau pusbrolių Adolfo Volun

gevičiaus ir Vinco Volungevičiaus; 
jiedu pareina iš Ilgininkų kaimo, 
Merkinės valsčiaus, Alytaus apskr. 
1936 m. gyveno Brooklyne.

Taipgi pajicškau Merės Ermala- 
vičiūtės iš Ažerekų kaimo, Varėnos 
valsčiaus. 1933 m. gyveno South 
Bostone.

Prašau juos atsiliepti arba apie 
juos žinančius man pranešti. Morta 
Čyžienj? (Volungevičiūtė), Calle 
Diogenes Faborda 760, Buenos Ai
res, Rcpublica Argentina.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisves Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
a

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

BAR & GRILL 
. Lietuviška Alude 
DEGTINĖ, VYNAS 

IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

t Fotografas

padarau 
paveiks- 
krajavus /• 
su ame-|

F. W. Skalius
(Shalinskas)

Funeral Home

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No.) 
WR 248 has been, issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage . Control Law at 
1080 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

METRO WINE COMPANY

the

No.NOTICE is hereby given that License 
l)W 105 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine al retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I/.iw 
at 1080 Fulton St.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

METRO WINE COMPANY
• .. „ ——— — - ..

hereby given that License
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

Che

No.NOTICE is 
L 5374 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic; Beverage Control Law
at 5-7-9 Brooklyn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAUL. ERNEST VAN BKVE1UI0UDT 
(Captain's Wines & Liquors)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1959 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Brighton Beach Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kinges, to be consumed on the 
premises.

BENJAMIN LEVINSON & 
ZLLIG ZAMOSTANSKY

t Traukiu paveikslus familijų, ves- Į 
i tuvių, kitokių grupių ir pavienių ? 
? Iš senų 
I naujus 
| lūs ir 
I sudarau
T rikoniškais. Rei-£.A «
• kalui esant 
T padidinu toki o
• dydžio, kokio Pa" 
l geidaujama. Tai-

I
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, |

Kampai .Broadway ir Stono Ave. • 
• prie Chauncey St., Broadway Line ? 
j Tel. GEenmore 5-6191 I 
uiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

- 84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Vlrginia7-4499

LITUANICA 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 4-0612

Matthew A. 
BUYAUSKAS

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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 ŠEŠTADIENI

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

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

5 pus!., Laisvė (Liberty; Lith. Daily), ŠešL, Spalių 11, 1947



3?

Senatorius Sherbell 
Ragina Užsirašyti 
ALP Balsuotojais

Ateikite į Mokyklėlės 
Susirinkimą

i

i

*

Kenneth Sherbell, darbietis 
New Yorko valstijos senato
rius, kalbėdamas Wholesale 
and Warehouse Workers Lo-
kalo 65-to penkioms šimtams tų dainų, 
šapų stewardu, pareiškė, jog i vaidinimo, 
darbo žmonėms ir visiems pro- 
gresyviams yra nepaprastai 
svarbu užsirašyti darbn parti
jos balsuotojais ir balsuoti tos 
partijos tik i etų.

Toks balsavimas, sakė sena-* 
torius, parodys reakcinėms 
partijoms, jog žmonės nepri
taria jų reakcinei politikai. 
Parodys, kad žmonės pagei
dauja trečios partijos, kuri 
tarnautų žmonėms.

Paprašė i a u s i as visuomeninis 
veikimas prasideda susirinki
mu, susirinkime vyraujantis 
faktorius yra kalba.

Kalba taipgi yra vartojama 
ir mene. Nes be kalbos 

nebūtų ir

Laisvės Namo 
Reikalai

neb Ci
te atrų

ir čia 
Vadinasi,

Laukia Registracijos 
Pagerėjimo

(sian

'The Unsuspected” Į

taipgi 
punk-

Nutrūkus CIO Transport 
Workers Unijos deryboms su 
Third Ave. Transit Corp., 
unijistai svarstys streiko klau
simą.

Warner Bros. Naujas. Įspūdingas |
Jaudinto]**! J

in Claude Audrey Constance i
Caulfield • Kains c Totter • Bennett I

Paimkime literatūrą 
vėl rasime kalbą, 
jau nesigilinant toliau į daly
ką, turime sutikti, kad be kal
bos — nei ž i n gsn i o!

O ai' visi mokame gerai bent 
vieną kalbą vartoti, būtų ji 
perduodama raštu ar gyvu žo
džiu ?

Atsakymas gaunasi, kad 
daugelis yra žmonių, kurie ne
gali nei vienos kalbos taisyk- 

I liškai vartoti. Negalima pa- 
! smerkti tų, kurie neturėjo 
j progų prasimokinti bent savo 
prigimtą — lietuvišką — kal- 

i bą taisykliškai vartoti, bet j 
reiktų pasmerkti tuos, kurie,, 
turėdami tą progą, ja nes:-! 

į naudotų.
šį vakarą, spalių 11 dieną— 

šeštadienį, bus susirinkimas
Tan susi

nę vien j

šiom dienom eina patikrini
mai visų dokumentų apie na
mą ir architektas daro pla
nus reikalingiems naujiems 
įrengimams, pritaikomiems 
spaustuvei. Tikimės greitu lai
ku gauti raktus ir atidaryti 
parodymui visuomenei. Gi 
tuom kartu turime dirbti pra
kaituodami, kad sukelti $75,- 
()()() iki pirmos dienos lapkri
čio.

šiuom kartu šėrų pirko šie 
asmenys:

Krank ir Kazimiera Chereš- 
kai iš Brockton, Mass., pirko 
šėrų už $200. 
tėrų Apšvietos 
šėrų už $50.

Joe Chuplis
Pa., prisiuntė $500 paskolos, f

Adomas Stankevičius iš 
New York City aukojo $100

Montello Mo
ld i ubas pirko

iš Springdale,

Cle-ir Stanley Kaziui i on is iš 
veland, O., aukojo $100.

Neblogos pasekmės. Tačiau 
rūpestis vis dar guli ant krū
tinės', 
vojus, 
1-mos 
dieną 
rankų

Nėra malonus dalykas pra- 
maldauti pinigų.

su taip dideliu 
Tačiau aplinky- 
prie to pri ve

lt itas pirkė-

spaudžia kvapą, pagal- 
kaip trumpas laikas iki 
dienos lapkričio. O tą 
tikrai reikia turėti ant 
$75,000.

syti ir 
O (ypač 
skubumu, 
bes mus
d ė. Pasitaikė 
jas to namo, kuris skverbėsi 
mums už akių.. Todėl turė
jome skubintis užpirkti ir tu
rėjome priimti tas sąlygas, 
kurias pardavėjai išstatė. 
Taigi, todėl prašome pasisku
binti su šėrų pirkimu ir su 
paskolom.

Laisvės Administracija.
Pirmomis 'trimis piliečių re

gistracijos dienomis New Yor
ke užsiregistravo 801,155 as
menys. Tai yra biskeliu dau
giau, negu buvo 1945 metais, kalbos klausimu, 
majoriniuose rinkimuose, bet rinkiman kviečiami 
22 nuošimčiais mažiau, negu tie, kurie norėtų mokintis be
buvo 1936 metais, gubornato- tuvių kalbos — suaugę ar jau- 
riniuose rinkimuose.

Darbininkų vadai ragina pa
gerinti registraciją paskutinė
mis dienomis, jeigu norime 
laimėti išlaikymą PR, 
gerai nubalsuoti kitus 
tu s.

Paskutinė diena yra 
dien) 11-ta.

Rojaus Mizaros Kalba, Sakyta Per 
Radiją Praeitą Sekmadienį

Pasimatykite su 
Jonu Baleženčiu

nuoliai — čia kvjęčiami visi, 
' kuriems tik aplinkybės lei- 
i džia, dalyvauti.
Dėl Ko Kviečiami Pašaliečiai?

Pašaliečiai kviečiami dėl to, 
i kad pagelbėti išdirbti ateinan- 
: čid sezono Lietuvių Kalbos 
■ Mokyklėlės programą. O ta Į 
' programa turi būti gana pla-! 
ti ir įvairi, nes norima, kad, 
apart kalbos pamokų, dar bū
tų ir dainavimo, tautiškų šo- 

j kių, tautiškų žaidimų, . vaidy- 
I bos, ir 
mokos, 
m as šis

Dar

dar gal kitokios pa 
Dėl to ir yra šaukia 
platus susirinkimas, 
yra prašomi tie, k u

rie turite ' rankvedžių 
tautiškus šokius, knygų 
senovės Lietuvos istoriją,

šį šeštadienį Jonas Baležen
tis turės įkurtuves savo nau
joje vietoje (110-04 Liberty 
Ave., Richmond Hill, N. Y.). 
Kviečia brooklyniečius užeiti, 
žada pavaišinti savo restau- • g0 apie senovės lietuvių 
ranto atidarymo proga.

Mr. Baležentis per ilgą lai-! sinešti į 
ką turėjo restaurantą, su gė- knygas,

apie 
apie 
kny- 
reli- 

tt. Prašome jas at- 
susirinkimą. Jei ne į 

tai bent savo nuomo- 
rimų laisniais, skersai gatvės nes ar patyrimus atsineškite ir 

b draugiškai jais pasidalinkime 
' taip, kad visiems būtų nau- 
I dos. Susirinkimas bus spalių 
I 11, 7 vai. vak., Laisvės salėje, 
'419 Lorimer St., Brooklyne.

nuo Laisvės įstaigos. Dabar 
jis vėl bus Laisvės kaimynas, 
nes Laisvės naujas namas yra 
tik du ilgoki blokai nuo Ba-1 
leženčio vietos.

Važiuodami pažiūrėti Lais
vės naujo namo, užsukite pa- j 
simatyti su Baleženčiu.

giją, ir

New Yorko League of Wo
men Shoppers praveda rinki
mą parašų po peticija, reika- 

; laujančia kainų kontrolės ir 
! padalinimo trūkstamų 
: dūktų. 

— 
Reikalavimai pašalpos New 

Yorke padaugėjo 75 nuošim
čiais nuo V-J dienos. '

♦Ir puikus Asmenų Vaidinimas Scenoje* j
Blue Barron ir Jo Orkestras < j

Joey Adams • Mark Plant į .
Tony C'anzoneri |

STRAND Broadway Ir 47 St. J

Didi Amerikonų Prietikių Filmą! 
GARY COOPER, PAULINE GODDARD 

Cecil B. De Mine’s

‘Unconquered’
Spalvuotas

Howard Da Silva * Boris Karloff 
Dabar Rodoma

Durys atdaros 8:30 ryto

RIVOLI
Broadway ir 49th St.

pro-*

Neapykanta Kaip Užtaisytas Šautuvas!
ROBERT ROBERT ROBERT
YOUNG • MITCHUM • RYAN

“Crossfire”
IR ANTRAS PAVEIKSLAS

AT "RITT? THEATRE ALdSISlli De KAlb AVE.
BROOKLYN

JOHN HODIAK 
LIZABETH SCOTT

BURT LANCASTER

"DESERT FURY”
Teehni-Spalvomis

Asmeniškai:
“MR. TEMPO,” DĖSI ARNAZ

' ir Jo Orkestras
PARAMOUNT TEATRAS

Times Sqare ir Broadway
Vidunaktį Rodoma Kas Naktį

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk jspūdin^ąai.ia World Series filmas! 
dalyvauja demonstracijose prieš de Gasperi’o valdžią! 
n imas vokiečiam sukelia riaušes Verdun'e! 
nacius banditus tvirtoviAkoj Tatra kalnų užlandoj! 
karinius belaisvius! 
peratoriux Hirohito aplanko potvinių ištiktą sritį! 
su “Piliečių Maisto Komitetu

Italija..... 50,000 raudonųjų darbininkų
Francija..... Cukraus gabe-

Matyk Cechų armijų ir policiją gaudant 
' Austrija... Rusija grrąžina namo

I^opoldskron pilis paversta universitetui Japonija.... Im-
Piezidentas Trumanas tariasi

Ir dar įvairenybė.....
BROOKLYN, U. S. A."

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway Ir 46 St.

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA • ROCKEFELLER CENTER

Tokia graži meilės istorija, kad sukurta pagal mOziką ...
. KATHARINE HEPBURN * PAUL HENREID

ROBERT WALKER

“SONG OF LOVE”
Clarence Brown Veikalas

su
Leo G. Carroll * Henry Daniell * Henry Stephęnson

Metro-Goldwyn-Mayer Judis
DIDŽIOJOJ SCENOJ: “American Beauties" . . . smagus, žavjs vaidinimas, 
pagamhitas I^onidoff'o, scenerijos Bruno Maine . . . vnidįna Rocketts, Baleto 
Choras, Glee Club. Music Hall

Simfonijos Orkestras, vadovaujamas Alexander Sniallens.

Civilių Teisių Gynimui 
Konferencija

šį šeštadienį, Manhattan 
Center, 34th St., prie 8th 
Avė., Įvyks Civil Rights Kon
greso šaukiama konferencija. 
Jos tikslas: ginti Ne-Ameriki- 
nio Komiteto persekiojamus 
ir veikti už įstatymišką panai- j 
k in imą paties komiteto. P ra- ! 
sides apie 1 vai. po pietų, 
baigsis 6-tą.

Viso didžiojo New Yorko ir 
apylinkių organiz a c i j o m s 
svarbu pasiųsti atstovus. •Kon
ferencijoje daug ko bus ga
lima pasimokyti, o tikslas yra 
labai remtinas.

Antradienį mieste buvo šilu
mos 75 laipsniai.

Bronxe Daugėja ALP 
Balsuotojai

Paskutinė Diena 
Registruotis

Spalių 5 d. per Lietuvių Ra
dijo Klubo pusvalandį Rojus 
Mizara pateikė sekamą kal
bą :

Girdėjome iš announserės, 
gerb. Lilijos Kavaliauskaitės, 
kad mes turime keisti savo ra
dijo pusvalandžiui laiką. Jis 
'sekamą- sekmadienį bus lygiai 
į 7 vai. vakaro iš šios pačios 
i stoties.

Bet ne apie tai aš norėjau 
i čia kalbėti.

Mano kalbos 
dien yra visiškai 

;nauju klausimu.
niai pažangioji lietuvių visuo- 

■ menė pageidavo turėti savo 
kultūrinį centrą — namą, ku
riame Sutilptų 
mūsų kultūrinio veikimo 
kalai, kuriame 
spaustuvė dienraščiui Laisvei, 
kuriame būtų galima ruošti 
koncertus, apšvietos mitingus 
ir kitus būtinai reikalingus 
susiėjimus.

Mes tokį namą, tokį kul
tūrinį centrą neužilgo turėsi
me, — mes jį jau perkame.

Lietuviu Namo Bendrovė 
perka didelį, puošnų pastatą 
arba Centrą, kuriame yra tin
kama vieta Laisvės spaustu
vei, kuriame yra didelė, erdvi, 

' graži salė ir kuriame yra 
daug vietos ofisams ir net 
sportui, reikalingam mūsų jau
nimui.

Didžiulis namas randasi 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, New York.

Šis kultūrinis Centras, 
namas randasi gražioje vieto
je. Jis buvo statytas nese
niai,—beveik dar naujas. Sta
tant, jis kainavo arti trijų 
šimtų tūkstančių dolerių; mes 
jį perkame tik už $135,000.

-Suma. nėra didelė, bet ji 
susidaro didelė, kadangi mū
sų Namo Bendrovė, nėra tur
tinga.

Bet vieną mes žinome: 
jei tik visuomenė stos talkon, 
tai namas greit bus mūsų.

Kaip visuomenė gali stoti 
talkon? Kaip jūs, gerbiamas 
radijo klausytojau, galite sto
ti šiton talkon ?

Ogi štai, kaip: Lietuvių Na
mo Bendrovė 
Home for Lithuanian Work
ers, Inc.), kuri namą perka, 
yra carter i uotą ’New Yorko 
valstijoje organizacija ir ji 
parduoda Šerus. Vieno Šero

tikslas šian- 
nauja tema, 
Jau nuo se-

visi būtinieji 
rei- 

būtų gera

šis

(angliškai:

as-kaina $25. Kiekvienas 
muo gali pirkti ir po daugiau 
šėrų.

Šerų jau yra parduota ne
mažai, bet ligi šių metų lapkr. 
1 d. mes turime sukelti Šerais 
arba paskolomis $75,000!

Kviečiame visus ir visas tal
kon . Prašome pasipirkti po 
šėrą. Kurie pirko po vieną, 
raginame papirkti dar po 
vieną, kad juo greičiau rei
kiamoji suma būtų sukelta. 
Mes norime, kad šio kultūros 
centro savininku būtu visa 
progresyvioji lietuvių visuome
nė.

Naujasis namas bus pilnoje 
to žodžio prasmėje didžiulis 
pažangiosios lietuvių visuome
nės Kultūros Centras. Jame 
turės progos, turės vietos dar
buotis mūsų jaunimas, mūsų 
menininkai, mūsų visos orga
nizacijos.

Įsigijimas šio namo—didžiu
lis darbas. Jo -negalėtų nu
dirbti vienas ar:ba du asme
nys. Tačiau, stojus visiems 
talkon,’ galėsime jį lengvai ir 
greit nudirbti ir turėti puikų, 
puošnų, erdvų Lietuvių Kultū
ros Centrą.

.Tuo reikalu, beje, yra šau
kiamas svarbus visų suintere
suotųjų naujo namo reikalais 
asmenų pasitarimas; Jis įvyks 
spalių 12 d., lygiai 3 
pietų, Laisves Salėje, 
rimer St., Brooklyne. 
me dalyvauti.

Kviečiame visus
giuosius Brooklyno, New Jer- 
sės ir visos apylinkės lietuvius 
didžiojon talkon: įsigyti di
džiulį Lietuvių Kultūros 
trą.

Dėkui!

Amerikos Darbo Partijos 
darbuotojai Bronxe pastebėjo, 
jog šiemet daugiau piliečių 
(nuėję užsiregistruoti) užsira
šo darbo partijos—American 
Labor — balsuotojais. Tai ro
do darbininkų klasės sąmonės 
pakilimą. Rodo supratimą, 
kad vieningume — galybė.

Rockefeller Center daržely
je dabar žydi apie 1,500 chry- 
zantemų.

val. po
419 Lo-

Prašo-

pazan-

Pataisa

Cen-

rašte 
aprašy

me Mr. ir. Mrs. Povilo Dau- 
žickų dukrai Adelei suruoštos 
puotos, buvo buvo klaidingai 
paduotas vienas vardas. Mrs. 
Daužickas, Adelės motina, 
yra' Louise,' ne Ona, Atsipra
šome.

Spalių 8-tos laidoje, 
šešiolikinės ‘Parė’,

Bloga yra turėti aukso., kaip 
patyrė Don Hans, deimantų 
pirklys. Jam ruošiantis iš
skristi į Europą, pas jį radę 
50 auksinių dvidešimt-doieri- 
nių. Areštavo.

Alexander Kipnis ir Radischev Ansamblis
PUIKIAME KONCERTE

ir įteikimas garbės lakštų albumų Sovietų Sąjungos atstovams 
persiuntimui į Stalingradą.

ŠEŠTADIENĮ, SPALIŲ 25, 8:00 P. M. 
Assembly Hall of Hunter College

• G9th ST., TARPE PARK IR LEXINGTON AVES.
RENGIA: RUSŲ AMBIJAN KOMITETAS DftL STALINGRADO.

Tildetal: $2.40, $1.80, $1.20 ir 85c.
PARSIDUODA: AMBIJAN COMMITTEE, 103 Park Ave.; Arov, 
80 Fifth Ave.; Russky Golos, 130 E. 16th St.; Workers Bookshop, 
50 E. 13th Street.

šiandien, pirm visko, sku
bėkite užsiregistruoti, jeigu 
lig šiol to nepadarėte. Kiek
vienas pilietis, gerbiantis pi
lietybę ir norintis savo mies
tui, savo kraštui gerovės, pri
valo užsiregistruoti, kad galė
tų balsuoti rinkimuose.

Paskutinė diena registraci
jai yra šeštadienis, 11-ta. nuo 
7 ryto, iki 10:30 vakaro.

Kas Gali Registruotis?
Kiekvienas pilietis, kuris 

rinkimų dieną, lapkričio 4-tą, 
bus ne jaunesnis 21 metų.

Kad turėtų teisę registruo
tis ir balsuoti, New Yorko pi
lietis turi* būti išbuvęs (iki 
rinkimų dienos) valstijoje 1 
metus, apskrityje 4 mėnesius, 
rinkimų distrikte 30 dienų.

Kiekvienas užsiregistravęs 
turi teisę užsirašyti partiniu 
balsuotoju. Užsirašiusieji par
tiniais turi teisę nominuoti tos 
partijos delegatus ir net Ran-, 
didatą į prezidentus. Tai nė- j 
ra Įstojimas į partiją, nereikia 1 
mokėti duokljų.

Visi progresyviai prašomi 
užsirašyti (enroll) American 
Labor.

Kas Bus Balsuojama ?
U žsi re gistr a v u si e j i piliečiai 

balsavimuose turės išspręsti 
desėtką konstitucinių - Įstaty
miškų klausinių, tarpe tų :

Ar palaikysime PR (propor
tional representation) rinkimų 
sistemą.

Ar palaikysime 5 centų fė- 
rą. •

Ar gausime 400 milionų do
lerių veteranų bonams.

Ar gausime 135 milionus 
dolerių statybai pigiomis ren- 
domis namų.

Mrs. Pauline Costello, 57 
m., newyorkiete, areštuota už 
sušaudymą savo vyro. Jos 

vduktė pašaukė policiją.

PAJIEŠKOJIMAJ
Pajioškau 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)

World Tourists, Inc. o
/įsteigta nuo 1927 m.) ;; j

SENIAUSIA ir GERIAUSIA’ I
PUNDELIAMS |

Į Sovietų Sąjungą su jau Į 
apmokėtais muitais ir į ii 

visas pasaulio šalis.
Maisto Pundeliai, Nauji ir 

Padėvėti Drabužiai
1. Mes cheminiai išrūkome ” į
2. Mes pundelius apdraudžiamo ■ ,
3. Mes duodame nuolaidų „ j

organizacijoms. "
UŽSAKYKITE PUNDELIO

NUMERIU
PAVYZDINIS STANDARDINIS “ 

DRABUŽIŲ PUNDELIS
PUNDELIS B20L "

3% jardai grynų vilnų medžiagos 1 
vyriškam siutui arba moteriškam " 
siutui su 2 sijonais; 2 3/1 jardai ., 
pamušalo (rayon materijos), 1 pora ■. 
vyriškų čeverykų, 3 Kabalai muilo, 11 
3 pkl. skustuvo Reležėlių.

VISO $39.OG, įskaitant taksus. > " 

PAVYZDINIS STANDARDINIS " 
MAISTO PUNDELIS

PUNDELIS WT-9 o
9G Vitaminų Piliukės—P.D.E.G.C., 1 " 
svaras cocoa, 3 pkl. sriubos, l sv. 11 
sviesto. 1 sv. medaus, 1 pusk v. alie- o 
jaus, sv. arbatos, 1 dėžė salmonų, ,, 
1 sv. miežienes, 1 sv. furinos, 1 sv. 
ryžių. "

VISO $1G.O5, įskaitant, taksus. ”

Yra ir Kitų Standardinių Maisto ■■ 
ir Drabužių Pundelių 

MES TURIME LEIDIMĄ SIŲSTI 
22 SVARŲ PUNDELIUS “

Mūsų Kitos Agentūros 
BOSTON, MASS. 

Tremont Travel Bureau
1160 Columbus Ave. " 

MONTREAL, CANADA
Jewish Immigrant Aid Society 

4221 Esplanade Ave. " 
J Rašykite, telefonuokite arba “
| ateikite dėl mūsų katalogų n
J ir kitų smulkmenų.

į WOIHII TOURISTS
i incorporated ■
i (ffl®)l8W.23rdSt. 

t N1W VOK 10, N. T.
Į in. OltMU 4.4444

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

HUH IV?

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

8ALES dėl Balių, Koncertų, Bankletq, 
Vestuvių, Susirinkimų Ir t.t. Pnikua

Bteičina m naujausiai* įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

\  

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: J 1QFy!®
} 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN/ N. Y.
, t 1—2 dienom Valandos: j _ o .( 6—8 vakarais
Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Parsiduoda

ACCORDIONS
Visokių Dydžių 

Tiesiai iš išdirbėjo
Už PUSĘ KAINOS

Baldoni & Bartoli
Įsteigta. 1901 m.

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

John Baležentis
• Į :

’ Ė I
t 1 *

’ Atidarė Biznį Naujoje Vietoje

110-04 Liberty Ave. Richmond Hill, N. Y. [Į
: e s

Šeštadienį, October 11 Spalių
t : I

| I

Į Į
Mr. Baležęntis kviečia visus draugus, pažįstamus 11

Į ir kostumerius atsilankyti į Atidarymo Parę.

—————————————————

i Sofa Cushions-Pąduškos j
PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS Į

UŽ $3.75 KIEKVIENA ' 1

Sėdynių Dugnai j
PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE i

Už $12.00 !
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

t

9

6 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), šešt., Spalių 11, 1947




