
Rumunijoj.
WBYN Keliama i Newar-

Pabegėliu Dalia Brazilijo
je.

Wallace Vyks i Palestiną.
Rašo R. MIZAR/X

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne, $8.00

Kopija 5c

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

tn the Eastern State*. , 
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878
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Vadinasi, nuo dabar Rumu
nijoje bus tik viena darbinin
ką klases partija: darbininką 
pajėgos bus apvięnytos ne tik 
ūkinėje srityje, bet ir politi
koje.

Tai didelis Rumunijos dar-

JUNGTINES VALSTIJOS 
UŽGIRIA PALESTINOS 
SKĖLIMĄ I DVI DALIS

Arabų Kraštai Protestuoja Prieš Palestinos Skėlimą į 
Atskiras Žydu ir Arabu Valstybes; Grūmoja Karu

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Į
I

Ligi Šiol Sukelta $32,000; Dar 
Reikia $43,000

Mūsų darbas už juo greičiausiu laiku sukėlimą

MASKVA UŽPROTESTAVO
ČILEI PRIEŠ SOVIETŲ
AMBASADOS ŠAUDYMĄ

Pasimojimas Prieš Sovietų Atstovybę Kilo iš To, Kad 
Čilėje Vedami Nežaboti Kurstymai Prieš Sovietus

bo žmonių laimėjimas!
įsivaizduokime, kad taip 

įvyktu tokioje Italijoje arba 
Francijoje. Nepraeitų daug 
laiko, kai tuosius kraštus val
dytų patys darbo žmonės — 
darbininkai, valstiečiai ir dar
bo inteligentija.

* ★ *
Brooklyno radijo stotį 

W'BYN, iš kurios Lietuvių 
Laisvės Radijo Klubas ligi šiol 
transliavo savo programas, 
nupirko Newarko (N. J.) 
dienraštis “Newark News.’’

Su lapkričio 1 d. ši stotis 
bus perkelta į Newarka ir ten 
ji nepriims jokių neangliškų 
pusvalandžių.

Vadinasi, mūsų pusvalan
džiai. per kuriuos kalbėjome 
kiekvieną sekmadienį į Brook
lyno ir apylinkės lietuvių vi
suomenę, greit bus sulaikyti, 
nes pati stotis iš čia išsikels.

Dėl to praeitą sekmadienį 
Lietuvių Laisvės Radijo Klu
bas transliavo paskutinę savo 
programą iš minėtosios sto
ties.

Ir tokios sąlygos mums 
buvo sudarytos, kad, užuot 
7-tą vai., kaip buvę „ žadėta, 
mes turėjome pradėti 7:15 
vai.—pusė mūsų pusvalandžio 
buvo nukirsta. . .

leškosimės kitos stoties, apie 
kurią bus savo laiku pranešta 
mūsų dienraštyj.

★ ★ ★
Stambioji spauda grobia į 

savo rankas radiją. Monopo
listiniai kapitalistai valdys 
viską: spaudą ir radiją.

štai, New Yorko “Times“ 
turi savo stotį, “News” įsigijo 
radijo stotį. Newarko dien
raštis pasekė jų pavyzdžiu.

Tai vis multi-milionierių biz
niai.

Spauda, radijas — dvi di
džiulės priemonės propagan
dai skleisti, žmonių opinijai 
nustatyti, — vis kaupiasi ir 
kaupiasi į keleto magnatų 
lankas.

Monopolistinis kapitalas, 
kaip kokis smakas, nerėpiš- 
kai ryja, ką tik pagrobda
mas.

Kaip teisingai Džiak Lon
donas išpranašavo!

Kada nors monopolistai visu 
tuo pasprings!

★ ★ ★
žinių agentūra ONA pra

neša :
Iš 3,500 pabėgėlių, atvyku

sių į Braziliją š. m. gegužės 
mėnesį, pusę Brazilijos val
džia pasiuntė į kavos planta
cijas, o pusę paliko Sao Pau- 
lyj dirbti fabrikuose.

Plantacijose dirbantiesiems 
dvarponiai mokėdavo tik nuo 
20 iki 50 c. dienai. Jų mais
tas vyriausiai • buvo ryžiai ir 
šabalbonai, — toks pat, ko
kiu per ilgus metus Brazilijos 
kapitalistai maitino ir tebe- 
martina indijonus.

Nepakeldami tokių gyveni
mo sąlygų, 200 drąsesnių ir 
apsukresnių pabėgėlių pasilei
do bėgti iš plantacijų, — bėg
ti į miestus. Valdžios “or
ganai“ juos pagavo, apklausi
nėje ir pristatė dirbti kitose 
kavos plantacijoše, kur, sako
ma, gyvenimo sąlygos bus pa
taisytos.

Tarp tų pabėgėlių, įtrauktų 
(Pabaiga 5-tam pusi.)

Lake Success, N. Y.— 
I Amerika užgyrė Palestinos 
padalinimą į dvi — žydų ir 

i arabų— valstybes, kaip kad 
patarė dauguma specialės 

■Jungtinių Tautų komisijos 
Palestinai tyrinėti. Ameri
ka, tačiaus, duoda tūlus pa
taisymus komisijos planui.

i Pavyzdžiui, Amjerika skiria 
Jaffos uostą ne žydams, bet

I arabams, kadangi Jaffoj 
.daugiausia arabų gyvena;
1 tačiaus, ir žydams turėtų 
i būti leista laisvai naudotis 
i tuo uostu, sako Amerika. 
Bet per pora metų Palesti- 

i na dar, girdi, turėtų pasi
likti anglų globoj. Tuo tar
pu, esą, reikėtų sudaryti 

ispecialę policiją iš Jungti- 
i nių Tautų savanorių, tvar- 
! kai palaikyti Palestinoje, 
I iki bus suteikta jai visiška 
nepriklausomybė.

j ’ Dauguma žydų džiaugia- 
j si šiuo Amerikos pareiški-

Nainy Savininkai Spiria 
Kongresą Nušluoti 
Rendų Kontrolę

Washington. — Naciona- 
lė Nekilnojamojo Turto Ko
mitetu Sąjunga — bilioninė 
organizacija — apstatė sa
vo agentais senatorius ir 
kongresmanus. Jie dieną 
naktį zuja apie kongreso 
narius, ragindami balsuot 
prieš pratęsimą rendų kon
trolės gyvenamiems na
mams. Jie pasakoja, būk 
“palengvėsiąs” visas gyve
namųjų namų dalykas, jei
gu kongresas visai panai
kins rendų kontrolę.

Esamasis įstatymas dėl 
rendų kontrolės išsibaigs 
vasario 29 d. 1948 m. Tas 
įstatymas leido “savano
riai’", pagal rendauninkų ir 
savininku susitarimą, jau 
šiemet 15 nuošimčių pa
branginti rendas, jeigu sa
vininkai pasirašys sutartį', 

! kad per ištisus 1948 metus 
daugiau nedidins rendų.

Jungtinėse Valstijose yra 
15,700,000 samdančiųjų bu
tus, ir iki šiol tiktai 1,283,- 
253 rendauninkai padarė 
tokias sutartis su savinin
kais.

Prez. Trumanas, pasira
šydamas tą kongreso nuta
rimą birželio 30 d., smerkė 
“begėdiškus didžiųjų namų, 
savininkų” ir jų agentų pa- 
sišovimus prieš rendau- 
ninkus.

mu dėl Palestinos.
Arabų kraštai reikalauja 

visą Palestiną pripažinti 
kaip arabų valstybę ir grū
moja ginklais kovoti prieš 
jos skald/mą į arabišką ir 
žydišką dalis.

Amerika taipgi remia 
Jungt. Tautų komisijos 
daugumos patarimą laikyti 
Jeruzalę ir apylinkę nuola
tinėje Jungt. Tautų valdy
boje.

Morokko Skundas 
Prieš Franciją

Lake Success, N. Y. — 
Morokkos Nepriklausomy
bės Partija įteikė ilgą skun
dą Jungt. Tautų seimui 
prieš Franciją. Sako, jog 
francūzų valdžia šiurpiai 
persekioja tautinį morok- 
kiečių judėjirųą, laužo tarp
tautinę Algeciras sutartį 
dėl politinės jų laisvės ir 
mindžioja Jungt. Tautų 
konstituciją. Morokkieciai 
nurodo tos konstitucijos 
skyrių, kuris reikalauja, 
kak valdantieji kraštai ves
tų savo “globojamas” tau
tas linkui visiškos tautinės 
laisvės ir nepriklausomy
bės.

Morokkieciai grąsina gin
kluota kova.

t

Waterbury, Conn
Ateinantį trečiadienį, spa

lių 15 d., įvyks labai svar
bus susirinkimas Amerikos 
Lietuvių Kultūrinio Centro 
steigimo reikalu ir Laisvės 
vajaus reikalu. Bus Venta 
salėje, 103 Green st., vaka
re.

Kas tik branginate ap- 
švietą, kas tik stojate už 
lietuvių kultūros pakėlimą, 
būkite šiame susirinkime. 
Čai taipgi dalyvaus P. Buk- 
nys, iš Broklyno, jis paaiš
kins apie perkamo namb 
reikalą ir apie dienraščio 
Laisvės padėtį.

Dublin.— Streikuoja gat- 
vekarių ir auto-busų darbi
ninkai Airijos sostinėje Du
bline. Gręsia ir geležinke
lių streikas. ,

DARBININKAI GRĄSI - 
NA TEISMU PRIEŠ BRA
VORŲ UŽDARYMĄ

San Francisco. — Darbo 
Federac. Bravo.rinių Dar
bininkų Unija ketina skųsti 
teismui bravorų kompani
jas, jeigu jos uždarys savo 
darbus dviem mėnesiam, 
pagal prez. Trumano ragi
nimą “grūdus taupyti.”

$75,000.00 įsisiūbavo ir mes privalome iki š. m. lapkričio 
men. 1 d. sukelti $75,000.

I^aip dalykai stovi šiandien: .
Ligi spalių 13 d. jau yra sukelta — Šerais ir pasko

lomis;— $32,000; iki lapkričio 1 d. dar tenka sukelti 
$43,000. . '

šiomis dienomis sekami asmenys pirko šėrų: 
Adomas Totorėlis, Hartford, Conn. .. $150.00 
Mrs. Nelle Gratzon, Phila, Pa................. 100.00
Jęn. Pocius, Paterson, N. J............ .  100.00
Vincas Rudaitis, Brooklyn, N. Y.......... 75.00
Pq vieną Šerą (už $25.00) pirko:
John ir Adelė Zigaitis, Brooklyn, N. Y., Willirim 

Zaveckas, Brooklyn, N. Y., Anna Zaveckas, Brooklyn, 
N. Y., pharles K. Yudickas, Easton, Pa., Joseph Zeid at, 
Brooklyn, N. Y.

Aukojo Kultūrinio Centro reikalams: Jonas Sagai- 
tis, Anisterdam, N. Y. $5, Adomas Totorėlis, Hartford, 
Conn. $2.

Brooklyn iečių Veikla
Praeitą sekmadienį Laisvės salėje įvyko mitingas 

tarus, pasikalbėjus, tuojau mitin- 
aukomis sudėjo $1,407.00. Paskolps

namo reikalais. Pasitarus, pasikalbėjus, tuojau mitin
go dalyviai Šerais ir aukomis sudėjo $1,407.00. Paskolos 
gauta $1,000. Pasižadėjo Šerų pirkti šią savaitę ik 
$700. Pąsižadėjo šia savaitę paskolų duoti $2,300.

Visi) $5,407.00. “
Vardai bus paskelbti vėliau.
Brooklyniečiai lietuviai bėgyj šių dviejų savaiči. 

sudėjo $12,000.
Darkąs Reikia Varyti Pirmyn Greitesniu Tempu.
Kaip matome, mes dar nesame sukėlę nei pusės b 

tinai reikiamosios sumos.
Lietiivių Kultūrinis Centras, kurį mes pasiryžom! 

įsigyti, yra visų pažangiųjų lietuvių reikalas. Laike 
pasiliko hedaug: ligi lapkričio 1 d. mes turime sukelt 
$43,000! į

Mes (kreipiamės į visus geros valios lietuvius, į vi
sus draugus ir drauges, j visus gerus žmones, kuriems 
rūpi įsigijimas pastovaus gražaus, didžiulio Kultūrinio 
Centro, kad jie stotų mums talkon.

Įsigykite po vieną arba po keletą šėrų, — tai gali 
padaryti labai daug mūsų patrijotų.

Kurię turite atliekamų pinigų — paskolinkite 
Namb Bendrovei. Paskola bus sugrąžinta, kai parei
kalausite.

Yra progresvviu lietuvių kliubų, turinčių savo sa
les, taipgi turinčių bankuose pinigų, kurie gali stoti 
mums į talką. Tegu tų kliubų valdybos pagalvoja, tegu 
pasvarsto; tegu jos duoda sumanymus kliubu nariams 
paskolinti Namo Bendrovei įsigyti Lietuvių Kultūrinį 
Centrą. ■ 1

Lauksime greito ir palankaus atsiliepimo!
Money orderius arba čekius rašykite Home for 

Lithuanian Workers ir siųskite 427 Lorimer St., Brook-

L. Blum ir de Gaulle 
Išvien Prieš Sovietus

Paryžius. — Franc, so
cialistų vapas L. Blum ir 
fašistūojąs ( generolas de 
Gaulle- sekpadienį plūdo 
Sovietus ir komunistus, gir
di, kaip “payojų Franci jai.”

ū-

Turkai nėr Sieną Šaudo 
Graikų Partizanus

London. — Maskvos radi
jas pranešė, jog Turkijos 
rubežiaus sargai rugs. 20 
ir skalių 1 d. šaudė per sie
ną j demokratinę graikų 
armiją (partizanus).

Maskva. — Sovietai for
maliai užprotestavo Čilės 
valdžiai dėl to, kad buvo ap
šaudyta sovietinė ambasa
da Santiagoj, Čilės sostinėj, 
Pietų Amerikoj. Tai yra 
“aršiausias p a s i mojimas 
prieš diplorĄatinę neliečia
mybę”, sako Sovietų prote
stas. Šį žygį prieš Sovietų 
ambasadą iššaukė “nevar
žoma priešiška kampanija, 
kuri vedama Čilėje prieš

Sovietų Sąjungą,” kaip ra
šo Tass, oficialė sovietinė 
žinių agentūra.

Čilės ambasadorius Mas
kvoj pareiškė apgailestavi
mą dėl to įvykio.

(Santiago policija spėja, 
kad Sovietų ambasados rū
mas buvo apšaudytas iš 
kulkosvaidžio. Kulkos su
triuškino langus antrame 
aukšte.)

Amerikine Rakieta 
Sprogus Meksikoj

El Paso, Tex. — Meksi
kos valdininkai pranešė, jog 
koks ilgas sviedinys nukri
to į Samal-Ayuca kalnus 
Meksikoj ir sprogo su di
džiu trenksmu, kuris buvo 
girdėt per 10 mylių. Spėja
ma, kad tai užklydusi ra- 
kieta iš Jungtinių Valstijų 
pusės, kur karininkai daro 
rakietinįų , ginklų bandy
mus.

Tai būtu jau antra atlė
kusi Meksikon rakieta. Ko- 

t

vo 29 d. milžiniška V-2 ra
kieta nukrito ten netoli Ju
arez miesto.

PASIMOJIMAI PRIEŠ . 
KOMUNISTUS

Seattle, Wash.— J. F. 0’- 
Neal, Amerikos Legiono 
komandierius viešoj kalboj 
reikalavo uždaryt Komuni
stų Partiją ir visas jos į- 
staigas.

(Oklahamos seimelis nu
tarė užgint Komunistų Par
tiją toje valstijoje.)

Višinskis Smerkia ir 
‘Sušvelnintą’ Amerikos 
Rezoliuciją Balkanam

NAUJAUSIOS ŽINIOS
BOMBA AMERIKOS 
KONSULAT. JERUZALĖJ

Jeruzale. — Sprogo bom
ba Amerikos konsulate ir 
sužeidė dvi jo tarnautojas. 
Spėjama, jog tai kerštas 
dėl to, kad Amerika sutin
ka padalint Palestiną į at
skiras žydų ir arabų vals
tybes.

Paryžius. — Streikuoją 
požeminių gelžkeliu darbi
ninkai; gręsia streikuot el
ektros ir geso darbininkai.

ROMOS RINKIMAI
Roma, spal. 13. — Pagal 

nepilnas skaitlines, skelbia
ma, kad de Gasperio kleri
kalai ir jų rėmėjai (nauja- 
fašistai ir kiti) gauną šio
kią tokią daugumą balsų 
Romos miesto rinkimuose' 
prieš komunistų - socialistų 
candidatus.

LENKIJOS VICE-PREMJERAS GOMULKA SAKO. JOG
l HITLERIO” 

Vergti visas tautas. Niekas 
netiki, kad Amerika gami
nasi atominius ginklus tik
tai apsigynimui. Net kvaila 
būtų manyti, kad demokra
tiniai kraštai, vadovaujami 
Sovietų Sąjungos, norėtu ar 
galėtų grūmoti užpuolimu 
Jungtinėm Valstijom... Juk 
lytaskva yra galingiausias 
taikos centras. Lenkija la
bai brangina taiką, bet ji
nai dar labiau brangina sa
vo laisvę ir nepriklausomy-

AMERIKOS PLANAI ES/ “PANAŠŪS
Varšava. — Komunistas 

Lenkijos premjero pava
duotojas Vladyslavas Go
mulka pareiškė, jog.užsieni-, 
nė Jungtinių Valstijų poli
tika, “dabar yra labai pana
ši į pirmuosius užpuolimo 
bandymus iš Hitlerio pu
sės.” Jisai, be kitko sakė:

Jeigu Franci ja ir Angli
ja nebūtų nusileidusios Hit
leriui Municho konferenci
joj, jeigu jos būtų pasakiu
sios “ne” tai būtų buvę pa
stota kelias nacių karui.

Dabar, tačiau, devynių 
kraštų komunistų atstovų 
susirinkimas, įvykęs Lenki
joje. pasakė “ne” imperiali
stiniams Jungtinių Valstijų 
planams. | ,
Riksmai prieš neva Komu

nistų Internacionalą
Tame partijų susirinkime 

buvo nutarta įsteigti tik ži
nių biuras Belgrade, Jugo
slavijoj, ir suderinti komu
nistų veikimą, pagal laisvą 
jų partijų pasitarimą. Bet

Amerikos ir kitų vakarinių 
valstybių reakcininkai puo
lėsi šmeižti tą biurą, vadin
dami jį “Komunistų Inter
nacionalu”, kaip sakė Go
mulka. Taip rėkaudami, jie, 
girdi, “stengiasi paslėpti 
bei pateisinti imperialisti
nius anglų-amerikonų pla
nus.” '

“Amerikos imperialistų 
tisklai yra fantastiški, —tę-. 
sė Gomulka. — Norėdamos 
tuos tikslus pasiekti, Jung
tinės Valstijos turėtų pa-

Lake Success, N.' Y. — 
Amerika abejojo, kad 
Jungtinių Tautų seimas 
priims jos rezoliuciją, kuri 
kaltino Jugoslaviją, Albani
ją ir Bulgariją, kad jos, 
girdi, “remia” graikų parti
zanų karą prieš Graikijos 
monarchistų valdžią. Ame
rika todėl, pagal anglų, 
francūzų ir belgų patari
mą, išbraukė tuos kaltini
mus, tik ragino jugoslavus, 
albanus ir bulgarus “nepa
dėti partizanams” kovoti 
prieš monarchistus.

Sovietų delegatas And
rius Višinskis, kalbėdamas 
Jungt. Tautų seimo politi
niame komitete, pavadino 
tą sušvelnimą “arklių mai
nais.” Jisai sakė, tai 
“švelni katės kojytė, 
aštrūs ir ilgi įtraukti 
nagai” prieš Graikijos 
mynus.

Politinis komitetas 
nutarė sudaryti komisiją 
Balkanų sienoms tėmyti, 
tarp Jugoslavijos - Albani
jos - Bulgarijos, iš vienos 
pusės, ir Graikijos, iŠ ant
ros. Višinskis ir Lenkijos 
delegatas užreiškė, jog So
vietai ir lenkai neprisidės 
prie komisijos ir nedaly
vaus jos narių rinkime.

bus 
bet 
jos 

kai-

jau

MARSHALLAS KALBĖSIĄS 
CIO SUVAŽIAVIME

Boston.— CIO centro va
dai pakvietė valstybės sek
retorių gen. Marshallą kal
bėti CIO unijų suvažiavi
mui ir Marshallas sutiko. 
CIO pirmininko ’raportas 
sako, reikės sutelkt 60,000,- 
000 balsuotojų 1948 m. rin
kimams, kad sumuštų tuos 
kongreso narius, kurie rė
mė Tafto-Hartley’o bilių.

ORAS. — Būsią šiltoka.
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Pabėgėliams Išeitis
♦

Vokietijoje esamųjų Lietuvos pabėgėlių lageriuose 
prasideda smarkus bruzdėjimas už- grįžimą į savo gimti
nį kraštą. Ypatingai juos veikia laiškai ir atsišaukimai 
tų, kurie jau sugrįžo. Lietuvos vyriausybė pati, kiek pa- 
aiški, daro vienas po kitam atsikreipimus sugrąžinti Lie
tuvon visus, kurie nėra karo kriminalistai. Toji visa agi
tacija pasiekia pabėgėlius ir žadina juose sąjausmią grįžti 
namo.

Vėliausiam atsišaukime į pabėgėlius Lietuvos prezi
dentas Justas Paleckis ir premjeras Mečys Gedvilas sa
ko:

“Tėvynainiai—ės!
Prieš du metu karo audra jus atskyrė nuo namų ir 

privertė blaškytis svetimoj padangėje. Jus apgaudinėja 
visokio plauko karo nusikaltėliai ir avantiūristai, kurie 
kalbina jus važiuoti į Aliaską ir Braziliją, o patys pakuo
jąs lagaminus ir vyksta j šiaurės Ameriką, šie karo nu
sikaltėliai jums meluoja, kad paslėptų savo nusikaltimus.

Tarybų Lietuvos vyriausybė kviečia jus grįžti namo. 
Niekas jus nepersekios, gausit savo ūkius iki 15 ha didu
mo ir namus, kurie nebuvo paliesti nacionalizacijos.

Visi kareiviai, policininkai ir karininkai, tarnavę vo
kiečių kariuomenėj ar savisaugos daliniuose, bei dezerty
rai nebus baudžiami. Visi Klaipėdos krašto lietuviai taip 
pat kviečiami ir gaus tą pačią paramą. Paramai teikti 
visose apskrityse yra sudarytos specialios komisijos. Jūs 
paisot tėvynę karo kamuojamą, dabar jau atgimsta dau
gybė fabrikų, kaip “Inkaras”, “Kauno Audiniai” ir kiti.

Gimnazijų ir progimnazijų padidėjo trigubai, išleista 
daugybė veikalų, veikia dvylika teatrų, Valstybinė Fil
harmonija turi savo skyrių Kaune, kuriama Lietuvos 
meno studija.

Viskas daroma, kad klestėtų Lietuva, kad augtų kul
tūra. Dabar liaudis pati, yra savojikimo šeimininkė. Ne- 
grįždami jūs patys save pasmerkia! nežinomam likimui. 
Neklausykit tų, kurie jus apgaudinėja, — provokatorių 
ir karo nusikaltėlių. Pagalvokit apie savo vaikų ateitį.”

Šis ir kiti paraginiftvdi pabėgėliams perduodami ra
dijo pagalba.

Tas tik parodo, kad pabėgėliams yra graži išeitis ir 
kad nebėra jokio reikalo jiems būti'ir pūti Vokietijoje. 
Nė vienam, kuris nėra karo kriminalistas bei-užkietėjęs 
fašistas, nebėra jokio pasiteisinimo gyventi iš ameri
kiečių almužnos.

Sugrįžta Mūsų Sūnūs
Pereitą penktadienį į San Francisco uostą pribuvo 

pirmas laivas su lavonais Antrajam Pasauliniam Kare 
gyvybę paaukojusių karių. Nuo dabar beveik kasdien 
pribus laivai su lavonais mūsų karžygių, mūsų draugų, 
mūsų sūnų, šimtai tūkstančių jų sugrįš “namo pas sa
vuosius.” Juos iškilmingai pasitiks ir gailiomis ašaromis 
aplaistys jų tėvai, jų broliai, jų sesutės, jų draugai. Pas
kui jie jau galės amžinai ilsėtis Dėdės Šamo šaltoje že
mėje.

Visi iki vienam jie didvyriai. Gal ne kiekvienas jų 
pasižymėjo mūšiuose, bet kiekvienas paaukojo savo gy
vybę, toje-istorinėje kovoje prieš fašizmą. Visi jie mums 
lygiai mylimi ir gerbiami. Visi jie amžiais bylos aukščiau- 
sį žmogaus pasiaukojimą už idealą.

Lai jie tuose karstuose primeną mūsų diplomatams ir 
valdžioms, kad mes kito karo nepakęsime, kad mes su- 
valdysime naujo karo kurstytojus, kad mes, Amerikos ir 
viso pasaulio žmonės, priversime savo valdžias ir diplo
matus visus tarpe tautų ir šalių nesusipratimus spręsti 
susitarimo keliu! Tiktai taip mes tinkamai pagerbsime 
savo žuvusiuosius. Tiktai taip jų mirtis, jų pasiaukoji
mas nebus buvęs veltui!

i . ------------- - ------
Palestina Pavojaus Punkte

Juo arčiau Jungtinių Tautų Asamblėja eina prie Pa
lestinos problemos sprendimo, tuo rimtesnė padėtis da
rosi Palestinoje ir visuose artimuosiuose rytuose. Ara
bų Lygos Tarybą pareiškė, kąd ji nepriims Palestinos 
padalinimo. Toji lyga susideda iš septynių arabiškų vals
tybių. Paskutiniai pranešimai sakcf, kad tos valstybės 
mobilizuoja-savo armijas ir traukia linkui Palestinos 
rubežiaus. Vieni mano, kad tai yra arabų blofas, kad 
Jungtines Tautas pagązdinti, o kiti teigia, jog jie iš tiesų 
ruošiasi karui, jeigu Asamblėja nutartų Palestiną pa
dalinti į arabų ir žydų valstybes.

Taip pat, žinoma, Palestinos arabai nesutinka su pa
dalinimu ir ruošiasi ginkluotam susikirtimui; Palestinos 
žydai, kurie remia padalinimo idėją,.teigia, kad jie ara
bų nebijb. Jie irgi turi 70 tūkstančių vyrų po ginklu ir 
esą pasiruošę atremti arabų užpuolimus. .

i , Tai šitokioje įtemptoje atmosferoje atsidūrė’ visa Par 
4 lestinos problema. Visa tai nelemia gero Jungtinėms
’ Tautoms. Suprantama, visos šios problemos rlštųsi daug 

' sklandžiau, jeigu būtų taip vadinamas “team work” tar
pe didžiųjų valstybių. Kaip dabar yra, tai visi tie ma
žieji straksėtojai tikisi vienos ar kitos didžiosios valsty
bės paramos.
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Nors 1948 metų rinkimai 
dar -toli — virš vieneri me
tai — tačiau abiejų stam
biųjų partijų propagandis
tai jau dabar suka savo pro
pagandos girnas už tą ar 
kitą kandidatą prezidento 
vietai.

Kiek tai liečia demokra
tų partijos vadovybę, tai ji, 
aišku, yra susikaupusi už 
Truinaną. Ne sykį buvo žy
miųjų demokratų partijos 
vadų (konservatyvių) pa
reikšta, jog vienintelis jų 
kandidatas krašto preziden
to vietai tegali būti tik da
bartinis prezidentas.

Pažangieji demokratai, 
vadovaujami Henry A. Wal
lace, į tai žiūri kitaip. Jie 
sako: jei Trumanas bus 
pastatytas demokratų par
tijos kandidatu, tai partija 
skils, — pažangieji sudarys 
trečiąją partiją ir statys sa
vo kandidatus.

Bet reakciniai demokra
tai tebesilaiko savo linijos. 
Trumanas — jiems geriau
sias vyras.

Wallace sako: Trumano 
t politika yra karinė politika, 
gi Amerikos žmonės kito 

ikaro nenori; jie nori tai
kos; jie nori susilaukti švie
sesnio, gražesnio ir rames
nio- rytojaus.

Taigi dėl demokratų par
tijos kandidato 1948 metų 
rinkimuose tenka mažai 
abejoti, nes juo veikiausiai 
bus “pats” Trumanas.

Kas kita su republikonų 
partija.

Ką ši reakcininkų parti
ja statys savo kandidatu 
šalies prezidento vietai 1948 
metams?

Republikonams rūpės su
pliekti demokratus, — sa- 
vaimi aišku. Bet ką gi jie 
gali išstatyti kandidatu/ 
kuris pakreiptų savo pusėn 
balsuotojus? Ą

Buvęs Minnesotos guber
natorius 'Harold L. Stassen 
jau seniai pasiskelbė, jog 
1948 metų republikonų par
tijos suvažiavime jis ban
dysiąs patekti kandidatu 
prezidento vietai.

Taip, jis šiandien visur, 
"tebevadinamas “k a n d ida- 
tu.” Bet ar jis turės užten
kamai šalininkų, kurie su
darytų reikiamą skaičių 
balsų jam nominuoti?

Abejojama. Abejojama 
dėl t0; kad Minnesota, paly
ginti, nėra labai svarbi val
stija. Ji perdaug toli “į 
šiaur-vakarus.” Jis perma- 
žai turi balsuotojų. Pats 
Stassen’as reakcininkų skai
tomas “liberalu” ir dėl to— 
nekošer. Ištikrųjų, jis nė
ra. joks liberalas, o tik eili
nis republikonas, pasiryžęs 
eiti išvien su savo partijos 
bosais.

Kitas'asmuo, pretenduo
jąs į republikonų partijos 
kandidatą prezidentor vie
tai — senatorius Taftas.

Ohio valstija —- svarbi 
valstija, — svarbi geografi
niu, politiniu ir ekonoriliniu 
požiūriais.

Taftas — savo rūšies ca
ras Ohio valstijoj. Jis . ten 
valdo stambiąją Spaudą, jis 
ten turi daug turto. Paga
liau, senatorius Taftas — 
sūnus buvusio Jungtinių 
Valstijų prezidento Tafto. 
Jis jau yra ragavęs Balto
jo Namo pyrago.

Bet Taftas — perdaug 
reakcinis, perdaug atviras 
progreso ir organizuotų 
darbiniųkų priešas. Juk ne 
kas kitas, kaip senatorius 
Taftas sugalvojo anti-uniji- 
nį Tafto-Hartley bilių; ku
ris šiuo metu jau yra įsta
tymas.

Bus nemažai ir reakcinin-

prezidento

kų; kurie paąbejos, ar ver
ta Taftą statyti republiko
nų kandidatė 
vietai, — jis gali būti net 
ir Trumano supliektas.

Gubernatorius T -h o m as 
E. Dewey — iš geros, pa
čios didžiausįos ir turtin
giausios valstijos — New 
Yorko. Bet Dewey s^kį 
(1944 m.) jau buvo repu
blikonų kandidatu prezi
dento vietai. J.įs tuomet bu
vo be mielaširdytės supliek
tas — Rooseveįtas jį pasta
tė į janu atitinkamą vietą.

Rinkiminėje kampanijoje 
Dewey pasirodė labai pras
tai, — prastai tuo atžvilgiu, 
kad jo kalbos buvo perdaug 
storžieviškos, netašytos, ne
teisingos, prikliu raudon- 
baubizmu atmieštos.

Taigi daugelis republiko
nų kelis sykius pagalvos pir
miau, negu Dewey’u statys 
savo kandidatu.!

Visa tai, kasĮ aukščiau 
pasakyta, yra žinoma kiek
vienam republi kūniškam po
litikieriai. .

Dėl to republikonai ieško 
“juodojo arklio'” kuriuo 
galėtų jie įjoti į Baltąjį Na
rna 1948 metais, v

Į
Gen. Eisenhower 

i
Čia ir ten atsiranda bal

sų, kad republikonų parti
jos kandidatu prezidento 
vietai būtų gen. Dwight Ei
senhower.'

Dėl to jau senokai buvo 
rūpintasi ir galvota, kaip šį 
generolą tai vietai paruošti.

Surastas neblogas sky- 
mas: Š. m. birželio mėnesi 
buvo paskelbta, jog genero
las Dwight Eisenhoweris 
pasitrauks iš generalinio 
štabo vado ir pataps Colum
bia Universiteto preziden
tu. Visa tai bus!padaryta 
su 1948 metų. pradžia.

Vadinasi, profesionalinis 
karininkas meta savo pro
fesiją ir pereina civilini n 
gyveni man, p a t a| p d amas 
vieno žymiausiojo! Ameri
kos universiteto preziden
tu! -į . *

Negali gi profesionalinis 
karininkas būti geriausias 
universiteto p r e z į d entas. 
Tai yra aišku kiekvienam. 
Karininkas liekasi ! karinin
ku, o mokslo įstaigą liekasi 
mokslo įstaiga ir ji reika
linga ne karininkų, bet 
mokslininkų. I ' ’ .

Nepaisant to, generolas 
“Ike” bus universiteto pre
zidentu !

Kaip tai aiškinti?
Aiškinama . tuo: 

Stryto republikonai ryžtasi 
supopuliarinti ir stalyti ge- 
ner. EisenhowerI sa^o kan
didatu krašto prezidento 
vietai. Jeigu taip, tai . jis 
privalo pirmiausiai pereiti 
civiliniu gyveniman; jis tu
ri. apsigyventi New Yorke, 
kad buvus šitos valstijos 
piliečiu ir kad šitos didžio
sios valstijos balsuotojų 
daugumą patraukus savo 
pusėn.

Jeigu jiems, republiko- 
ildms,’ pavyks, generolą/pa
statyti kandidatu, tąi, jie 
tuomet - sakys: žiūrėkit, 
koks mūsų) kandidates, —- 
jis yra buvęs -aukštas kari
ninkas, jis vadovavo Afri
kos ir Europos invazijąi an
trojo pasaulinio karo metu; 
jis yra vieno didžiąusių 
krašto universitetų prezi
dentas, žinąs administrato
riaus biznį, pažįstąs 
lo reikalus ir t.t.

Gudrus repūblikontį su
manymas. Gudrus ir 
Ejsenhowerio žestas.

Na, ir jau pradedama šis 
vyras kelti “į viršų.” 
čia ir - ten < 

Wall

oks-

gen.

Jau 
organizuojasi

>.. I*

balsuotojų klubai; jau ko- 
losališka propagandos ma
šinerija šmeruojama!

Kai kure sako: gen. Ei
senhower nenorės kandida
tuoti. Tai tuščios kalbos. 
Kas nenorės būti krašto 
prezidentų? Jis tik tuomet 
nekandidatuos, jei numatys, 
kad nebus išrinktas.

Prisiminus Gen. Grandą
Jeigu Eisenhower kandi

datuotų ir būtų išrinktas, 
tai, kyla klausimas, ar jis 
būtų geras prezidentas.

Praeities patyrimai sako: 
ne.

Kiekvienas nurodo į pre
zidentą Grant’ą.

Baigiantis Civiliniam Ka
rui buvo užmuštas (1865 
m.) prezidentas Abraomas 
Lincolnas. Jo vietą užėmė 
vice prezidentas Johnsonas, 
panašiai, kaip baigiantis 
antrajam, pasauliniam ka
rui. mirusiojo Roosevėlto 
vietą užėmė vice preziden
tas Trumanas.

Atėjus - prezidentiniams 
rinkimams, — 1868 metais, 
— krašto prezidentu buvo 
išrinktas gen.t Ulysses S. 
Grant, pasižymėjęs Civilio 
Karo metu kariuomenės va
das, Lincolno pagerbtas ir 
visų pripažintas didvyriu.

Ar Grant’as buvo geras 
krašto prezidentas?

Ne, prastas. Tai pripa
žįsta kiekvienas objektyves
nis istorikas. Grant’as bu
vo žinioje ano meto turčių, 
grobikų; negalėjo jis atsi
laikyti prieš juos. Anie jį, 
kaip kūdikį valdė savo nau
dai, o visuomenės nenau
dai.

Tie, kurie yra gerai susi
pažinę su Amerikos istori
ja, sako, jog ir Eisenhower
is vargiai galėtų būti geras 
šalies prezidentas.

Karininkas, kariuomenės 
vadas — jis geras ir dėl to 
karininku turėtų pasilikti, 
nesikišant į tokius reikalus, 
kaip krašto prezidentūrą.

Prezidento vietai reika
lingas civilinis žmogus, — 
asmuo, kuriam yra žinomi 
ir kuriam rūpi visos tautos 
reikalai, kuriam rūpi liau
dies reikalai, kuriam rūpi 
palaikyti taikus gyvenimas 
namie ir pasaulyje. Tokis 
prezidentas buvo F. D. Roo- 
seveltas.

Artimas Roosevelto* drau
gas ir bendradarbis, ku
riam rūpi '• taikoš palaiky
mas ir kuris sielojasi liau
dies reikalais, yra Henry 
A. Wallace.

Ar jį Amerikos žmonės 
pastatys savo krašto prezi
dentu?

Liekasi palaukti ir pa
matyti. M. Galinis.

Kiihigas Joseph Rabun tapo 
išmestas iš viršininkystės Her
man T a 1 m a d g e bažnyčios 
Georgia valstijoje . už atsisa
kymą pHpdžinti baltųjų 
“viršžmogių” teorijos; Bet jis 
nenuleido rankų, keliauja po 
valstiją su savo pranešimu 
žmonėms. Dabar kalbama, 

kad gal žmones ji įšstatys 
kandidatu i gubernatorius.

V
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PIRŠLYBOS
Neseniąi pas Kildžius bu- 

o atvažiavę piršliai.
Turi, mattfte, Kildžiai su

mitusią mergaitę, gražią, 
, pasakoja, malonią, mink- 
aširdę mergaitę.
Gal penkeri metai mergi

ni ruošiasi tekėti, o piršliai, 
nėt nuo perkūnijos slėpda
miesi, į jų kiemą neįvažiuo- 
jal Baisiai žiaurūs žmonės 
tią piršliai.

ne-

Tik štai vieną gražų vi
durnaktį — klankt piršliai 
į kiemą. Sujudimą Kildžių 
troboj piršliai sukėlė 
svietišką.

Piršlys, kaip piršlys; ūso- 
taą, mėlyna nosimi, nami
niu tabaku kvepia ir dešrą 
rankom ima. Jaunasis — 
visai padorus vyras, tik 
švarke nė vienos sagos. Al
kas ištraukė, ar jų ten nie
kas nebuvo įsiuvęs — neži
nia.

Vaišinosi^ vaišinosi pirš- 
įkaito iki to, kad gali- 

buvo ir apie reikalą kal-
liai, 
ma 
bėti

ildžienė, motinėlė bran- 
į, pradėjo teirautis, iš 
brangieji piršliai.

- Nuo Kurtavėnų. Iš čia 
apie dešimtį mylių,— paai
škint) piršlys. — O kaip ši 
vietą vadinasi? — pasitei
ravo' pats.

— Mes skaitomos prie 
Krupių valsčiaus. Iš čia ne- i 
toli į Krupius, į Šakyną, į1 
Žarėnus ir į kitus didelius | 
miestus, — paaiškino Kil
džius.

gioj 
kui

, Prūsų sieną

ą keliauti. Nuo Prūsų 
kelionės pusantro

ir zį 'Ameriką 
arkliais galima nu- 

ti. Ko geresnio duk-

šitaip, Kildžius, iš 
os atnešęs dar degti- 
oką, įdakt ant stalo.

— 0 ar tie Kurtavėnai— 
katalikų šalis? — pasitei
ravo sengalvėlė Kildžienė. 
—Ir ar toli nuo Amerikos?

— Pas mus gryniausi ka
talikai. Ir žegnojasi, ir vai
kus krikštija. O iki AmerL 
kos nelabai toli.. Prieš ka
rą, bųdavo 
perėjai ir gali drąsiai į A- 
merik 
sienos 
šimto rublių bekaštūodavo, 
— atsakė piršlys.

Nudžiugo Kildžiai. Ir ša
lis katalikų, i 
beveik 
važiūo 
relė bėsulauks.

Kai 
seklyči 
nės bo 
Kildžiejne, visą kumpį atne
šusi, kląkt ant stalo, ii- pra
dėjo rimtą kalbą.

Jaunikis buvo pašėlusiai 
turtingas žmogus. Žinoma, 
reikalavo ir pasogos. ~

— Tūkstantį litų pinigais, 
du žiemą vasarą kinkytus 
arklius, dvi karves; telyčią, 
kiaulę. Na, o skrynia, kad 
taip pat nebūtų tuščia, — 
pasakė piršlys savo sąlygas.

Kildžiai išblyško, neteko 
Kildžienė net persi

žegnojo ir pradėjo novenas, 
nuo visokių nelaimių ir api
plėšimų apginančias, 
ti.

žado,

kalbė-

i pradėjo 
tinę verste

pirš- 
versti.

bus

gerti gėrė, bet

Kildžius 
liams degt 
Girdi, kai nusilaks, gal 
nuolaidesni.

Piršlia 
nuolaidumo nerodė.

— Tai nors telyčią nulei
skite, — netekęs kantrybės, 
pradėjo prašyti Kildžius.

— Negalime nuleisti jo
kios telyčios, — atsakė pirš
lys. —- Jei, sakysim, būtų 
dailesnė iperga, tai gal. Bet 
dabar, kąip norit sakykit, 
merginai per aukštai nosis 
išdygusi. Beveik iš pat kak
tos kyšo. Už telyčią tokią 
nosį galimą ir užmiršti.

Žiūri Kildžiai — 
Per aukšthi įsodinta dukre
lės nosis. Dvidešimt 
nis metelius nematė 
o dabar — neužginčysi.

tiesa.

aštuo- 
nosies,s

Jaunasis, į ginčui dėl te
lyčios ir nosies nesikišda- 
mas, šlavė, šlavė kumpį, gė
rė, gėrė degtinę. Pagaliau 
atsikėlė ir išėjo prasivėdin- 
ti.

Išėjęs kieman, vėdinda
mas i s jaunikis ir galvoja:

— Smala jos nematė, tos 
telyčios. O kai dėl nosies, 
tai kartais žmonės ir be jos 
gyvena. Ką reiškia nosis? 
Kad varvėtų? Nereikia te
lyčios.

t
i

Braidė, šlitiniavo jauna
sis po sniegą — paklydo. 
Pagaliau pamatė šviesą. 
Šiaip taip surado duris, įėjo 
trobon. Žiūri — piršlys jau, 
nugriuvęs ant suolo, knar
kia. Nuotaka jau vieplau- 
kė, įkaitusiais žandais.

Atsisėdo jaunasis prie 
stalo ir sako:

— Dabar kalbėsime apie 
telyčią. Jokios telyčios man 
nereikia. Bala nematė ir no
sį, ir viską.

Senis, nuotakos tėvas, pa
šoko, apkabino jaunąjį.

— Va, kur tikras žentas. 
Nenori uošvio kraujo — 
prakaito. Išgerkim...

Jaunasis vėl pradėjo šluo
ti dievo dovaną nuo stalo. 
Šnapselio iki valiai. Jaunoji 
pradėjo lypštytis, kaip katė 
glaudytis. Nugi, stačiai 
dangus atsivėrė. Pagalvojo, 
pagalvojo jaunikis ir sako:

— O kuriems velniams 
man tų karvių reikia? Juk 
jei aš gaunu tokią meilią 
žmoną, tai ką prieš ją reiš
kia kokia karvė? Nereik 
man karvių.

Tėvas vėl striokt iš vie
tos, už butelio, jaunąjį gla
monėti, vaišinti...

■Jau kurtavėniškis jauna
sis mažai begalėjo apversti- 
liežuvį, kai atsisakė ir nuo 
pasogos pinigais.

Visa šeimyna vos neap- 
svaigo iš džiaugsmo. Su 
miegančiu jaunavedžiu tė
vas sukirto rankas, liepė su 
nuotaka pasibučiuoti. Nuo
taka pakštelėjo į atlėpusią 
jaunikio lūpą. Jaunikis už
migo.

Jau pirmi gaidžiai pragy
do, o piršliai knarkiai sau, 
ir gana.

Mėgino jaunąjį prižadin
ti — knarkia, kaip dramb
lys.

— O juk reikia kaip nors 
juos sutvarkyti, — tarė tė
vas. — Jei nakvoja, tęnak- 
voja, kaip žmonės. Jei va
žiuoja — tevažiuoja. — Ir 
pradėjo žadinti piršlį.

Piršlys pakėlė galvą, ap
sižvalgė ir paklausė:

— Ar jau gatava?
— Gatava. Sutarėm.
— Tai duok činkį, ir va

žiuojam namo.
Piršlys išmetė činkį, tė

vas atsuko arklį. t
O su jaunikiu bėda. Įmi

go iki kaklo. Viską darė — 
neatbunda. Jaunoji net po
rą antausių sudrožė — dėl 
prabos — miega, kaip pas
kerstas.

Šiaip taip apvilko jauną
jį, ištempė pro duris, su-' 
kimšo į važį ir paleido iš 
kiemo.

Jūs truputį nustebsite, 
grįžę į Kildžių trobą. O 
grįžti būtinai reikia.

Įėję trobon, jūs rasite sė
dintį už stalo piršlį, Kildžie- 
nę ir dukrelę Julę. Kildžio 
nerasite, nes jis laksto po 
kiemą, žiūrinėja pastoges, 
bado lazda kiaulidėje šiau
dus ir keikiasi paskutiniais 
žodžiais. •

Piršlys troboj taip pat 
neramus.

— Juk pasitaikydavo pa
bėgti. Treti metai vis su tuo

(Tąsa 3-me pusi.)

2 pusi., Eaiavė (Liberty, Lith. Daily), Antr., Spalių 14, 1947



F. NAGY NUMASKUOTAS AMERIKOS SPAUDOJE
ULEVEDAND, Ohio. — Bu

vęs Vengrijos premjeras Fe
renc Nagy. kuris' buvo su
gautas kaip sąmokslininkas 
prieš savo liaudį, dabar yra 
Amerikos valstybės depart
mento numylėtinis. Kuomet Į 

s sąmokslas Vengrijo-i 
» susektas ir sąmoks- 
(Bela Kovacs ir kiti) 
patį pre m i erą Nagy 
pritarėją ir globotoją, 

i n g t ono diplomatija

motais Eckhardt davė sekamą 
pareiškimą apie savo ovgąni- 
zacijos tikslus britų unij'istų 
komisijai, kuri lankėsi Buda
pešte;

/“Nepalaužiamas Atbundan
čių Vengrų noras yra 
jinti Vengrijoje švarų 
čionišką, moralizmą su 
nėmis tendencijomis,
sklaidyti tuos žydų mokini
mus, kurių pilna krikščionių 
visuomenėje. Mes prašome 
visos kriščionijos paramos 4 . . 
Per paskutinius penkius de-

A. L. D. L. D. REIKALAI

kaip ją 
VV a s h 
tuojau visu garu paleido kam 
paniją už perstatymą Nag? 
“demokratiniu d i d v y r i u,’ 
“raudonojo totalitarizmo au 
ka” ir tt.

Paskubomis jis iš švoicari-Į 
jos, kur jis radosi tuo laiku, ' 
buvo atgabentas Amerikon, i 
Atvykęs čia su šeima beveik 
be pinigų, jis misterišku bū
du dabar yra nupirkęs dešim
čių tūkstančiu doleriu vertės 
vila prie Arlipgtono. Virgini
joje . Kur jis tą sumą gavo, 
nežinoma, ne bent valstybės 
departmentas jam tiek mokė
jo už dvi radijo kalbas, ku
rias jis pasakė Vengrijai. (Per; 
valstybės departmento 
pu bangu radijo stoti 
pai.)

trum-
Ku ro-

Nagy ir Naciai

Kokia yra Nagy praeitis? 
Kokią rolę jis vaidino Vengri
joje prieškariniais metais ir 
karo metu? Ką jis veikė na
cinės okupacijos metu? Da
liną atsakymą tam duoda Cle- 
velando '.‘Plain Dealer” laik
raščio užsienio žinių redakto- €
>ius Spencer Irwin savo 
straipsnyje viename vėliausių 
to dienraščio numerių, 
įsidėmėti, kad

taikymą prie “pasikeitusio pa
saulio,” kas reiškia prie Hitle
rio “Naujosios Tvarkos” 
“Naujojoje Europoje.”

Ir toje pačioje kalboje, kain 
I tai nurodo “The Plain Deal
er,” Nagy atvirai šaukė neat
silikti nuo nacinės Vokietijos.

į kad niekam neliktų abejonių 
apie ką jis kalba. Sakė tada 
Nagy :

Ne tik dabar, kuomet Hitle
ris laimi, bet labai seniai, dar 
būnant man kaimo berniuku, 
aš galvojau apie tuos žmones, 
kurie supranta,kokia jėga glū- Į šimtmečius liberalizmas smau-j 
di organizuotoje visuomenėje, gė krikščionybę . . . 
ir kurie žino, 
naudoti' savo 
mui. Mes netoli 
ti pavyzdžių. I 
Vokietiją. Ar jie galėtų pa 
siekti tokius tikslus be išmin 
tingo ir tinkamo organizavi-! 
mo? Mes, vengrai, negalime 
atsilikti.

Taip, Nagy buvo tikras, kad 
nacizmas 
V okieti jos 
mais,” kas 
pavergimą. 
Nagy, kurį 
valstybės 
boja kaip 
parlam ento 
vengrus neatsilikti 
sąjungininkų vokiečių karinė
se pastangose prieš Aliantus!

Nagy Amerikoje
Nuo 1942 metų, kuomet Na

gy atvirai šaukė Sieg Ueil už 
dienos jis 
Tiesa,, re- 
savininkų

VIDURAMŽIU ISTORIJA♦
šių metų mūsų ,knyga — 

Viduramžių Is 
tsnausdinta ii'

ori j a” — jau 
ji yra apda- 

Knyga yra 304 pusla- 
100 žcmlapių,

atnau- 
krikš- 
tauti- 

ir iš

kaip tą jėgą
tikslų pasieki- 

turime ieško-

susitarti
buvo 
paktą.

laimi, jis gėrėjosi 
dideliais “atsieki- 

reiškia kitų tautų 
Ir Nagy, tas pats 
dabar Amerikos 

departmentas glo- 
brangakmenį, iš 
tribūnos ragino 

nuo savo

fiurerį, iki šios 
nedaug pasikeitė, 
akcinė “smulkiųjų 
partija” jį padarė premjeru

Velta'po karo ir jis neva buvo Rė
minimas Cle- alicinės demokratinės valdžios 

velando laikraštis nemažiau galva. Bet jis nenustojo są- 
kaip likusi geltonoji spauda mokslininkauti prieš liaudį, ir 
Vengrijos valdžios pakaitų Vengrijos liaudis teisingai pa
metu ir rėkė apie "bolševisti- darė jo atsikračiusi.
nį” perversmą ir perstatė Na- Dabar Nagy Amerikoje, 
gy demokratiniu kankiniu. Ir Ką jis čia veikia ir su kuom 
kaip tik todėl tas dabartinis Į jis bendradarbiauja ? Atsa- 
ekspose tame laikraštyje yra kymą tam mes randame to pa- 
ytin svarbus. Rašo
Plain Dealer” apie Nagy:

1942 metų birželio 9 Ven
grijos parlamento atstovų bu
to 263-čiame posėdyje buvo 
patiektas įstatymo projektas 
konfiskuoti visų žydų kilmės 
Vengrijos gyventojų visus pa
status, žemės plotus ir miš
kus bei įrengimus. Debatų 
metu Nagy (kuris tada buvo 
parlamento nariu.—Red.) sa
kė—

“Mes žiūrime į tą įstatymo 
projektą vyriausiai kaip į ša
lies politinį žingsnį, kurio tiks
las yra apsaugoti vengrų tau
tą ir stiprinti ją. Iš to taška- 
regio mes galime pagirti fak
tą, kad įstatymo projektas sie
kia perduoti tas žemės krikš
čioniškai vengriškai visuome
nei. Jeigu to įstatymo pro
jekto idėja tikrai yra apsau
goti tautą ir rasę, mes turime 
padaryti dar kelius žingsnius, 
ir nepaisysime, kaip ta žydų 
žemė yra padalinama ir kas 
ją gaus.”

Taip Vengrijos parlamente 
kalbėjo Nagy, kalbėjo atvirai 
naciniai 
kaip visi 
gos, tada buvo tikri, kad Uit-i 
leris laimės, ir jie rėmė na- ’ 
cinės Vengrijos valdžios ka
rines pastangas šalia Vokieti
jos. Ir štai ką Nagy sakė 
apie tas karines pastangas 
(tų pačių metų birželio ,17):

“Mes matome aiškiai, kad 
Vengrijos visuomenė prieš sa
ve turi du uždaviniu: Pirmas 
uždavinis yra išlaikyti sti
priai ir efektingai kaip gali
ma karinėse pastangose. An
tras uždavinis yra galvoti tuo
jau, kad mes turime prisireng
ti prie sąlygų, kurios ateis po 
karo. Po karo, su naujomis 
idėjomis ir nauja organizaci
ja, mes turėsime rasti sau vie
tą pasikeitusiame pasaulyje.”

Tą Nagy pareiškimą karš
tai aplodavo visi dešinieji de
putatai, tarp jų atvirai naci
nis taip vadinamo “Strėlės 
Kryžiaus.” Ir jie aplodavo 
neveltui: Nagy, kuris tada 
dar skaitėsi “centristu,” atvi
rai kalbėjo apie nacines ka
rines pastangas ir apie' prisi-

19o8 metais Eckhardt (ku
rio pavarde j j rodo esant Vo
kiečių kilmės) šaukė vengrus 

su Vokietija. Tai
dar prieš Miuncheno 

1940-tais metais Eck
hardt ir balsavo už anti-semi- 
tinius įstatymus Parlamentb.

“The Plain Dealer” savo 
vedamąjį straipsnį antgalvia- 
vo : “Pasakyk man, kas tavo 
draugai, aš pasakysiu kas tu 
esi.” Nagy, kaip iškelta ten, 
iki šios dienos dabar, būda
mas šioje šalyje, aplink save 
sutraukia labiausiai pronaci- 
nius ir fašistinius elementus 
vengrų imigracijoje, tokių as
menų, kaip Eckhardt, pavida-

is viso čia iškelto jokių abe
jonių negali likti, koks tipas 

kuris visai nesenai 
spaudoje buvo

• dar yra iki 
kaip demokrati-

Taipgi aišku, kad

yra Nagy, 
| geltonojoje 
j garbinamas (ir
šios dienos) k~ 
jos ricieris.
valstybės departmentas nega- 

' Įėjo nežinoti apie Nagy pra
eitį, lygiai kaip jis žino apie 
dabartinę jo veiklą. Bet tas 
n esu laiko Tru m an o- M arsh alio 
politikos kavalierius . n u o .jo

I rėmimo ir garbinimo.
Faktai kalba už save.

DAR MAŽIAU LAŠINIŲ 
’ ANGLAM

London. — Anglijos mai- 
straipsnyje'štai sto ministerija numušė la

šinių kiekį iki vienos unci- 
Pittsburgho vengrų dešinių- jos * asmeniui per savaitę, 

jų organizacijų surengtame i Iki Šiol buvo skiriama po 2 
masiniame mitinge rugsėjo 7- uncijas Savaitei, 

tą kalbėjo Nagy. Kartu su Į ----------------------
juo kalbėjo nuo tos pačios , NUKRITO 40 PeDŲ 
platformos kitas vengras pa- ir NEUŽSIMUŠĖ 
bėgėlis, tūlas Tibor Eckhardt. 
Kas tas Eckhardt?

Pasirodo, kad Eckhardt jau 
1920-tais metais Budapešte 
suorganizavo grupę po vardu 
“Ebredo Magyarok Egyesu- 
lete” (“Atbundančių Vengrų; 
Sąjunga”), kurios fašizmas, 
tada buvo aiškus, ir buvo vie-1 Pittsburgh. — 6 nUOŠim- 
na pirmų fašistinių organiza- į čiais mažiau plieno pagami- 
cijų Europoje. Tais pačiais narna negu 1940 m.

“The!ties Cleveland© laikraščio ve
rdamajame straipsnyje, kuris 

Invino ekspose.

ir rasistiniai. Nagy 
jo reakciniai kole

tilpo diena po 
Vedamajame 
kas iškelta:

Trenton, N. J. — Sugriu
vo taisomo nam|o palaipai, 
ir nukrito Martinas Booz 
40 pėdų žemyn, bet neužši- 
mušė, o tik sunkiai susižei
dė.

Tafta vėl “pasveikina” su vilko saliutu, taipgi su pa
smerkiančiais jj plakatais. Taftas, jums ir man 
mažiau valgyti niršdamas, čia matomas su žmona 
prie Seattle gelžkeliu stoties. Kur tik jis pasirodė sa
vo maršrute vakarinėse valstijose, visur darbininkai ji 
taip pasitiko. Dabar republikoniŠkuose rateliuose ir 
komercinėje spaudoje spėliojama, kad gal jis dėl to 

nebegausias nominacijos i prezidentus 
ateinančiais metais.

\

Mrs. Nissa Feldman iš League of Women Shoppers 
atsinešė tas pintines i kongresinio kainoms tyrinėti 

. Vienoje buvo sudėti 
1939 metu kabinomis, o antroje—tie patys 

dabartinėmis 1947 metų kainomis. Pintinė 
tris kartus tą sumą, kiek 

mokėta 1939 metais.

komiteto posėdi, New Yųrke.
“groseriai”
daiktai

prekių kainuoja dabar

PIR Š L Y B O S
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

pačiu vyru piršliais važinė
ju — visko pasitaiko. Ale, 
kad jis vienas, mane pali-

pabėgtų — pirmas atsitiki-1 
mas, — rūstavo Įkaitęs pir-j

Apyaušriais grižo Kil
džius. Įėjęs trobon, išskėtė 
rankas.

— Arba į žemę susmego, 
arba į dangų nužengė, —ta
rė Kildžius. — Niekur ne
radau.

Piršlys nusispiovė pasta- 
lėn, pakilo iš vietos ir ta

roma.
pių, turi virš 
paveikslų ir piešinių, 
bai svarbi knyg 
senai reikėjo.
skaitys, tas sus
su didžiųjų ir mažesnių vals
tybių istorija, j:
lengviau suprantama ir 
dienų paini paša’

Kaip tik
tuojau siuntinė.*- 
ir pavieniams dariams.

I 1
tuviai, kurie ne 
Lietuviu Literatūros 
jos, tai privalė’ 
Kurie dabar įst 
$f.5O, tai gaus 
bią knygą.

Aukos Knygų

a, kokios jau
Kas ja per- 

ipažins su vi-

am bus daug 
šių 

ulinė politika, 
knygą gausime, 

ime kuopoms 
Lie- 

|iriklauso prie 
Draugi

oj prisirašyti, 
is, pasimokęs 
šią taip svar-

Reikalams

šios knygos ir žurnalo “švie- 
pareikalavo Į 

Viekas labai pa- 
ijos Centro

kuri kadė, kaip išvažiavo.
— Ale tik pažiūrėk, dėde, 

tas pats. Va, ir mėlynas 
kaklaraištis, ir lūpa perkir
sta, — spyrėsi bernas.

Apžiūrėjo Smalčius kak
laraištį ir perkirstą lūpą. 
Šaltas prakaitas senį išpylė. 
Gal čia nedora dvasia. Ge
rai atsimena: su žentu su
derėjo, pats jį miegantį už 
pažastų į važį įminkė, iš 
kiemo išlydėjo, o štai tau— 
jaunikis be kepurės kratiny 
atsirado; tik jau ne kitaip 

I— piktaj'ai dvasiai savo 
i dukterį pažadėjo. Užtat ir 
!pasogos piktoji dvasia ne
reikalavo. Jai bet tik nekal
tos mergelės dūšią gauti...

Svečias iš kratinio paga
ili i au nubudo.

— Tai aš, tu r būt, buvau

sos” leidimas 
daug pinigų, 
brango. Draug 
Komitetas išsiuntinėjo visoms 
kuopoms laiškus 
rinkimui blankas,

Mūsų Draugija 
kratinį, pažang 
Kiekvieną metą 
tiems reikalams 
kiškai spaudai 
nigų. Centro 
no, kad bent 
visi Draugijos 
patikai privalo
paaukoti ii- Dra 
lams. Pastaruo 
karnai gavome aukų :

LLD 188 Kp., 
A. Varaneckienę, 
n as nuo išvažiavi 
$1 aukavo: D. 
Reveckienė, P. 
Varaneckienė. 
dėlė ir nuoširdi

LLD 218 Kp., S 
L. Stakėnas, $12. 
sekamai:

ir auką pa

remia demo- 
j u dėjimą, 

surenka 
darbinin-

K

— Važiuoju namo. Pake
liui pavysiu. Manau, taip 
apie Kuršėnų stotį. Ot, duo
siu velniui.

Paėmė jaunojo viršuti-
kepurę ir išdū- iitruputį užmigęs, —■ gergž

džiančiu balsu prabilo. — 
I Gal eisim dėl pasogos baig- 
||ti derėtis.

nius’ rūbus, 
i mė.

Kildžius

— Nosis.

nesitvėrė savo

Nosis tai velny
stei per aukštai išdygusi. 
Visus piršlius gąsdina. Kur 
aš tave,- nelemta'veisle, dė
siu su tavo nosim kaktoj?

Kildžiutė tyliai verkė, 
čiupinėdama nelemtąją no
sį.

Smalčiaus bernas anksti 
pakilo arkliu šerti. Doklą 
ant pečių užsimetęs, nuėjo 
daržinėn. Žiūri —iš krati
nio krūvos kaliošai blizga.

— Koks velnias čia tuos 
kaliošus padrėbė? — nuste
bo bernas.

Pradėjo žiūrėti, gi čia ne 
tik. kaliošų, bet ir kojų be
sama. Ne tik kojų, bet ir 
žmogaus su galva. Žmogus 
su kaliošais guli, o galva 
knarkia.

Persigandęs < bernas nu
bėgo šeimininko žadinti.

O Smalčius, patenkintas 
gerais piršliais, miegojo.

— Šeimininke! Šeiminin
ke! Daržinėj žmogus su ka
liošais guli, — tempė .ber
nas Smalčių.

Ilgai Smalčius vartė akis 
ir grandė gauruotą krūtinę 
galvodamas, iš kur daržinėj 
atsirado žmogus su kalio
šais. Pagaliau pareiškė:

— Eisiu pažiūrėti.
Smalčius su bernų ištrau

kė žmogų iš kratinio, pas
tatė ant kojų.

— Ei, kas toks esi? Iš 
kur atsiradai? — pradėjo 
klausinėti Smalčius svetį.

— Man rodosi, dėde, čia 
ką piršliais buvo atvažia
vęs, — pareiškė bernas.

— Eik, blūdiji, — atkirto 
Smalčius. — Piršliai jau

i Jau buvo šviesu, kai iš' 
Smalčiaus kiemo išėjo kaž
koks . kaliošuotas vaikinas 
$u mėlynu kaklaraiščiu ir 
perkirsta lūpa. Ant galvos 
užsimaukšlinęs vilaginę ke
purę, garadu pasiramščiuo- 

.damas, dūmė ir nudūmė per 
uaimą.

I Kurtavėniškis jaunikis iš- 
įjęs vėdintis ir, begalvoda
mas apie nusileidimus dėl 
pasogos, ėmė ir paklydo. 
Klaidžiojo, klaidžiojo po 
kiemus ir, pamatęs Smalčių 
troboj šviesą,, numoklino 
pas Smalčius.

i , Tuo pačiu metu ir pas 
Smalčius buvo piršliai, iš 
kažkur nuo Pašvitinio.

Kai kurtavėniškis klai
džiojo po kiemus, Kildžiaus 
durų ieškodamas, Smal- 
čįaus žentui taip pat prirei
kė prasivėdinti.

I Išėjo vaikinas vėdintis, į- 
klampojo daržinėn, rado 
šiaudų krūvą ir nutarė pa
ilsėti.

Tuo metu į Smalčiaus 
trobą, nuolaidumo ir gerų 
norų kupinas, įvirto kurta- 
vęniškis. Kai žentas prabilo 
dėl telyčios nusileidžiąs, 
Sįnalčiams net akys nušvi
tę — ką čia bepastebėsi. O 
kai nuo karvių atsisakė — 
didelis džiaugsmas apėmė 
Smalčių šeimyną, ir- tegu 
jaunikis būtų buvęs ir be 
kojos — niekas to jiebūtų 
pamatęs.

Linkuvos piršlys išsivežė 
liuku vi o jaunikio drabu
žiais aprengtą kurtavėniš- 
kį, o kurtavėniškis išvažia-

Visi kandidatai yra nuošir
dūs ir geri draugai ir draugės, 
kurie palaiko kandidatūrą, 
nes sutinka Draugijai darbuo
tis, jeigu bus išrinkti.

Balsavimai prasidėjo su spa
lių mėnesio pradžia ir baigia
si su gruodžio pradžia. Bal
savimų blankos į centrą rei
kalinga grąžinti ne vėliau 10 
d. gruodžio, kad būtų laiko 
pirm Naujų Metų balsus su
skaityti, naujo Centro Komi
teto atlaikyti posėdį ir pasi- 

l rengti darbams su pradžia 
11948 metų. Kandidatais yra:

Kandidatai i Centro Komitetą 
Antanas Bimba, narys 1 kp., 

Brooklyn, N. Y.

D. M. Šolomskas, narys 1 
kp., Brooklyn, N. Y.

Dr. J. J. Kaškiaučius, narys 
5 kp., Newark, N. J.

Stepanė Sasna, narė 81 
Brooklyn, N. Y.

Eva Mizara, narė 1 
Brooklyn, N. Y.

Vincas Tauras, narys 1 
Brooklyn, N. Y.

Jurgis Kuraitis, narys 1 
Brooklyn, N. Y.

V. J. Senkevičius, narys 1 
kp., Brooklyn, N. Y.

Ignas Bėčis, 
Newark, N. J.

Kandidatai į 
Povilas Bėčis,

Great Neck, N. Y.
Povilas Janiūnas, narys 212 

kp., Bayonne, N. J.
Jurgis Stasiukaitis, narys 

77 kp., Cliffside, N. J.,
V. J. Valley, narys 27 kp., 

New Britain, Conn.
Geo. Jamisonas, narys 67 

kp., Livingston, N. J.
Petras Taras, narys 54 kp., 

Elizabeth, N. J.
J. J. Mockaitis, narys 63 

kp., Bridgeport, Conn.

Pasidarbuokite Mūsų Spaudai 
ir Centrui

Su spalių pradžia dienraš
čiai Laisvė ir Vilnis prade va
jų už gavimą naujų skaityto
jų ir atnaujinimą išsibaigusių 
prenumeratų. Mūsų 
jos kuopų ir narių 
energingai darbuotis 
vajuje. Kaitų reikia
gauti ir naujų narių į Liet. 
Lit. Draugiją . Nauji nariai, 
kurie stos dabar ir nenorės 
1947 metų literatūros, tai jų 
duokles priskaitysime už 1948 
metus.

Liaudies Balso, kanadiečių 
savaitraščio, minime 15-kos 
metų gyvavimo sukaktį. Tai 
didelis reiškinys ne vien Kana
dos demokratinių lietuvių 
gyvenime, bet ir Jungtinių 
Valstijų. Džiaugėmės mes, 
kada kanadiečiai pradėjo leis-., 
ti savo laikraštį, padėjome 
jiems pagal išgalę, nepamirš
kime ir jubilėjaus proga pa
aukoti pagal 
skaitytojų.

Dienraštis 
demokratinių
centrai stengiasi įsigyti naują 
ir patogų namą. Namas bus 
ne vien Brooklyno, bet visų 
demokratinių Amerikos lietu
vių kultūrinis centras. Namas 
geras, tvirtas, gražus, bet jo 
nupirkimas ir įrengimas rei
kalauja nemažiau $150,000. 
Aišku, kad šią sumą negali 
sukelti vien Brooklyno lietu
viai. Pagalba reikalinga ir 
kitų miestų.

. Pasipurkite šėrų. Šero kai
na $25, galimą pirkti kiek tik 
išgali. Paskolinkite pinigų. 
Jūsų taupiniai įdėti į Šerus, 
taipgi į paskolą, nežus, jie yra 
užtikrinti ir reikalui prisėjus 
gausite atgal.

Kultūrinis Centras bus kartu 
į r Lietuvių Literatūros Drau
gijos centras. Padėkite įsigyti 
šį namą.

D. M. Šolomskas. 
46 Ten Eyck St. 
Brooklyn 6, N. Y.

kp.

k p.,

kp.,

kp.,

narys 5 k p.,

Altematus 
narys 72 kp.,

ų
ji
ir

,bai daug pi-
om i tetas rna- 

kartą į metus 
aviai ir sim- 
pagal išgalę 

-i gijos reika
lu laiku

n

se-

per
Pel-

Po

Detroit, 
$86.

mo $76.
leveckas,

-iržinis ir 
Tai labai di-
iuka.
cottville, per 
50. Aukavo 

iš kuopos iždo $5. 
Po $1 : L. Stakėnas, M. Sta

ll. Stakėųas, A. Sta- 
*as, J. Puo- 
s ir M. Da

kėnas, 
kėnas, J. Kaspar 
džiūnas, F. Žukai 
gunet x50 centų.

LLD 51 kp., Br 
field, per J. Rub 
jau antra tokia auka nuo Ohio 
lietuvių farm erių kuopos.

A. M. Metelio nūs, Detroit, 
šis draugas pir- 

suvažiavima

rton-Middle- 
as; $10. Tai

50. Aukavo sc

aukavo $5.
miau Draugijos 
sveikino su $10 auka.

P. J. MartinkuSj Pittsburgh, 
apylinkė, prisiuntė aukų $3.- 

<amai: M.
Yanavičienė, J. Kubeckienė ir 
P. J. Martinkus po $1 ir A. 
Medei k is 50 centų.

K. A. Meškauskas, Palmyra, 
pasimokė jo už du 
vienio nario duoki 
kavo $2.

J. P. Čepulis, ir
Southbury,
klės ir po $1 abu

K. Plačenis, 
siuntė kuopos

metus pa- 
es ir paau-

Draugi- 
pareiga 

šiame 
stengtis

J. Pakush, 
pasinįokėjfO duo- 

paaukavo.
Toledo, pri- 

zluokles ir
Draugijos reikalams paauka- 

Visiems aukavu- 
“ x"*qingai ačiū! 

si ir visos 
gai n uosi r- 

1) r a u gijos 
arinks ant

išgalę ir gauti

Laisvė ir mūsų 
organizacijų

vo $1.50. '
siems tariame širdb 
Pasitikime, kad vi 
draugės ir clrau 
džiai parems 
knygų fondą ir p 
blankų aukų.

Dalyvaukite Bals 
šiemet renkame 

vadovybę dėl būsi 
metų — 1948 ir 1949. 
Komitetas susidedi! i 
niu nariu. K and i d 
Alternatų išrenkama. 4, kandi
datų yra 7. Reiškia, į Cen
tro Korhitetą kiekvienas na*- 
rys gali balsuoti už 7 kandi
datus, kurie jo supratimu ge
riausi iš devynių, o 
tus už keturis.

avimuose
Draugijos 

:nų

atų

d vie jų 
Centro 
septy- 
yra 9.

i al tern a-

vo namo tuščiom.

Po kelių dienų per kaimą 
perėjo kažkoks 
Keleivis klausinėj< 
šio kelio į Kurtav 
dinasi, grįžo namb. Nepra
žuvo be pėdsakų.

Augustina
1930 m.

zaikinas.
tiesiau-

nus. Va-

s Gricius

Prieteliau! D i e n r a štiš 
Laisve prašo jūsų gauti 
Laisvei naują skaitytoją. 
Būk taip geras, išpildyk tą 
prašymą!

3 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antr., Spalių 14, 1947
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PASKUTINIS CARAS
»

-10-4-47—

(Tąsa)

(Istorine Apysaka)
■■■■Parašė Justas Paleckis

“Po gerokos užkandos pas 
Ka vale r gar dus nuvažiavau į te
atrą. 12 vai. grįžau į Kaporskoje. Gor- 
koj vakarienė su ispanais, čigonais ir 
ukraiinečiais.” (VV-29). “Gorkoj gero
kai paūžėm net iki 11 vai. ryto. Kari
ninkai parnešė mane .namon.” (VII— 
30). “Vakar išgėrėm 125 butelius šam
pano” (VII—31).

Caras Aleksandras III ramiai žiūrė
jo į tokią sūnaus “gyvenimo mokyklą.” 
Tegu sau jaunystėj paūžia, paskui bus 
ramus, — taip galvojo caras. O išgerti 
ir jis pats labai mėgo, žmona jam tai 
griežtai uždrausdavo, nes gėrimas kenkė 
jo sveikatai. Carui tekdavo išgalvot įvai
rių būdų budriai žmonai apgauti. Vieną 
kartą staiga caras nustojo kalbėjęs apie 
gėrimą ir nebeprašinėjo “nors vieno 
stikliuko,” kaip tai dažnai darydavo. Ta
čiau jis vis buvo smagus ir linksmas. 
Carienė nujautė, kad jis geria slaptai, 
bet kur ir kada, ji negalėjo suprasti. 
Praėjo kelios savaitės ir Nikalojaus bro
lis Miša pastebėjo, kad prieš pietus ir po 
pietų caras vis užeina į savo prausyklą. 
Miša tai papasakojo motinai. Ir kai vie
ną kartą carienė įėjo į prausyklą paskui 
carą, ji pamatė keistą vaizdą: Aleksan
dras III kaip tik atidarinėjo iš ledo iš
trauktą degtinės butelį. Pamatęs žmoną, 
caras sumišo ir, butelio turinį išpylęs'į 
indą, pats ramiai pradėjo plauti rankas. 
Tai atrodė taip komiškai, kad carienė ir 
visi kiti pradėjo garsiai juoktis. Tačiau 
caras vis surasdavo būdų paslapčia nuo 
(žmonos išgerti. Su savo vyriausiu ap
saugos šefu generolu Čerevinu caras be
veik kas vakarą išgerdavo po bonką kon
jako, o tai ir daugiau.

Ypatingai smarkiai pradėjo gerti ca
ras po dviejų prieš jį suruoštų pasikėsi
nimų. Pirmasis pasikėsinimas turėjo 
įvykti 1887 m. kovo 1 d., bet buvo susek
tas. Vienas svarbiausiųjų organizatorių 
buvo studentas Uljanovas. Netrukus Ul- 
janovą pakorė, bet jo brolis Vladimiras 
Uljanovas—Leninas prisiekė baisiai at
keršysiąs rusų carui už brolį ir visą sa
vo amžių skirsiąs revoliucijai Rusijoj 
sukelti. Netrukus buvo susektas dar vie
nas pasikėsinimas, kuriam bombos bu
vo gaminamos Ciuriche. Ryšium su tuo 
pasikėsinimu suimta daug žmonių ne tik 
Petrapily, bet ir Vilniuj ir jų tarpe J. 
Pilsudskis.

Stambus įvykis, kurio auka vos nežuvo 
visa caro šeimyna, buvo katastrofa ties 
Borkų stotimi tarp Charkovo ir Orio. 
Caro traukinys, važiuodamas gana di- 

'deliu greičiu, staiga nuėjo nuo bėgių. 
Tuo metu caro šeima ir dvariškiai bu- • 
vo susirinkę valgomajame vagone ir visi 
pietavo. Kaip tik , paduodant pas’kutinį 
valgį vagonas staigiai sujudėjo ir *su 
baisiu triukšmu viskas pavirto chaosu. 
Sienos beregint suiro ir stogas užgulė 
visus. Carienė, griūdama ant susisieki
mo ministerio Posjeto, sugriebė jį už . 
bakenbardų, caras pateko po griuvėsių 
krūva ir visa jėga stengėsi išlaikyti už- 

' griuvusį stogą. Pirmas atsikėlė Posje- 
tas, paskui jis padėjo išlysti carui ir pa
kėlė carienę. “Et, nos enfants?” (“O 
mūsų vaikai?”) — sušuko atsipeikėjusi

• carienė. Suskato ieškoti vaikų. Duktė 
Ksenija buvo atsidūrusi lauke ant gele
žinkelio pylimo, Mykolą atrado po griu
vėsiais, Nikalojus su Jurgiu buvo visai 
sveiki, o mažąją Olgą jos auklė išmetė 
pro kiaurą vagono sieną. Visa caro šei
ma išliko gyva, nors kaikas ir nukentė
jo. ' Ksenijai smarkiai sutrenktas nu
garkaulis, carienė įsidūrė šakute. Iš tar
nų ir dvariškių žuvo 23 žmonės ir su
žeista 19. Katastrofos priežastys liko ga
lutinai neišaiškintos, bet»'spėjama, kad

* ir čia būta pasikėsinimo. Taigi po kele- 
tos metų Petrapilis ir visa Rusija vėl pa
sipuošė vėliavomis caro “stebuklingo” 
išsigelbėjimo proga. Šį kartą įvykis buvo 
plačiau pažymėtas: 1888 m. spalių 17 
(29) d. išsigelbėjimui paminėti toji die
na buvo paskelbta caro švente, o Borkuo- 
se ir daugely kitų vietų pastatytos cer
kvės ir koplyčios. Bet artimieji pažymi, 
kad caras po šios katastrofos pasidarė 
labai nervingas ir net kartais verkdavo. 
Padažnėjo jo girtuokliavimas, o sveikata 
pradėjo eiti vis blogvn. Nuo inkstų su-

trenkimo per šią katastrofą prasidėjo jo 
mirtinoji liga. ,

5 ’ L
Nikalojus 1889 m. pasiekė jau ir pi

lietinių pilnų — 21 metų. .Ta proga ca
ras paskyrė caraitį savo fligel-atjutan- 
tu, ministerių komiteto ir valstybes ta
rybos nariu. Caras skubino sūnų supa
žindinti su valstybės reikalais, kad soste 
atsisėdęs tas jaunuolis ką nors ir pats 
suprastų.

Tačiau vėjai tebebuvo Mikalojaus 
galvoj. Kaip tik tuo metu prasideda jo 
romanai, kurie toli pereina paprastų ro
mantiškų nuotykių ribas. Jaunojo sosto 
įpėdinio širdį patraukė viena pripuola
mai sutikta graži svetimšalė žydaitė. Ca
raičio .draugai suskubo jį supažindinti 
su ta gražuole. Ji nudavė visai nežinan
ti, kad jis caraitis ir jų santykiai netru
kus virto idilišku romanu. Bet greit apie 
tai sužinoję rūstusis caras, kuris liepė 
Petrapilio miesto viršininkui fon Valiui 
per “24 minutes” išsiųsti tą žydaitę su 
visais jo giminaičiais. Atvykęs su tuo 
įsakymu fon Valis rado pas ją Mikalo
jų. Šis sudraskė įsakymą ir parodė mies-‘ 
to viršininkui duris. Valiui nieko kito 
neliko, kaip pranešti carui ir prašyti pa
leisti jį iš pareigų dėl caro įsakymo neiš- 
pildymo. Tada pats caras ėmė “šeimy
nišku būdu” sūnų tvarkyti. Karštoka 
pirtis teko caraičiui nuo smarkiojo tėvo, 
o jaunoji Judita buvo išsiųsta su žanda
rų apsauga.

Jauna širdis nemėgsta tušturilos. Tuo 
labiau plačiai pramogaujančio ir aplink 
siaučiančios svaigulio ir erotikos nuotai
kos paliesto caraičio širdis. Stovyklau
damas su pulku Krasnoje Selo apylin
kėse, caraitis smagiai praleidžia vaka
rus ir naktis linksmose vakarienėse su 
karininkais ir giminaičiais, dažnai ‘klau
sydamas čigonų dainų. Staiga jis nepa
prastai pamėgo Krasnoje Selo teatrą, 
kuris atvykdavo vaidinimams stovykla
vimo metu. Ne tiek baleto menas jį 
traukė ten, kiek mažoji grakštutė baleri
na Matilda Kšesinska. Ta žavingoji len
kė taip patraukia Mikalojų, kad jis greit 
nugali savo įgimtą drovumą, nuo gėlių b 
siuntinėjimo pereina į balerinos lanky
mą už/ kulisų, o netrukus ir atsiduria 
prie jos kojų, vadindamas ją nuostabiau
sia pasaulio moterim ir įtikinėdamas iš
sižadėsiąs viso ko už jos palankumą ir 
meilę. Tačiau ne vienas Nikalojus tai 
kalba Kšesinskai. Taip pat aistringai ir 
greitai pamilsta grakščiąją šokikę ir Ni- 
kalojaus brolis Jurgis, sukinėjasi aplink 
ją ir keletas kitų didžiųjų kunigaikščių, 
o gudrioji lenkė maloni su jais visais ir 
neatstumia nė vieno. Caraičio Nikalo- 
jaus, kaipo busimojo caro, meilė jai la
bai imponavo ir ji stengėsi jį vis giliau į i 
savo pinkles įtraukti. Bet jaunasis Jur- 
gis jai nuoširdžiau patiko. Nikalojus tai 
jautė ir tarp dviejų brolių kilo baisus 
pavydas. Vikriai laviruodama tarp 
dviejų brolių Kšesinska sugebėjo išly
ginti geruoju keletą aštrių konfliktų. 
Tačiau vieną kartą, kaip tikina rūmų 
artimieji, tarp abiejų brolių įvykusi dvi
kova, kurią Nikalojus laimėjo, o Jurgis 
buvo sužeistas į krūtinę.

Gandas apie abiejų sūnų romaną su 
Kšesinska pasiekė ir carą Aleksandrą 
III. Pasikvietęs Nikalojų į Peterhofo rū
mus, caras griežtai pareikalavo tą isto
riją baigti, nes kaip tik tuo metu imta 
rūpintis Nikalojaus apvesdinimu ir bu
vo ieškoma jam tinkamos sužadėtinės, iš 
valdovų šeimos. Kaip galima tokiu me
tu pradėti skandalingus romanus, su 
laisvo elgesio balerina! Caras įsake sū
nui greičiau pasiruošti.jau seniau sumą- 
nytojon kelionėn į Tolimuosius Ry
tus, kurios metu visos mintys apie Kše- 
sinską būtų užmirštos. Caro tonas ’buvo 
toks griežtas, kad Nikalojus nedrįso 
prieštarauti. Netrukus baigėsi stovykla
vimas. Atsisveikinimas, su stovykla buvo 
ir atsisveikinimu.su Kšesinska, nes Mi
kalojų laukė manevrai, paskui medžiok
lė Špaloj, o vėliau tolimoji kelionė. Šim
tai šampano butelių, kuriuos išgėrė Ni
kalojus su šauniąja draugų karininkų ir 
didžiųjų kunigaikščių kompanija, vis- 
tiek negalėjo paskandinti caraičio mei
lės. Karštai atsisveikinęs su KšesįnsĮia, 
jis pasižadėjo jos niekur ir niekada ne
užmiršti.

(Bus daugiau) J >
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IS BRAZIUJOS LIETUVIU KOLONIJOS

su Nekrašovo

tikmetu,
.—šiomis

H 18—6—47rij

ant arklių

vinnac i buvo susirgęs plaučių uždegi- VlvHddj č<a1\U" i

Hartford, Conn
Di

ga

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

60c.M.

įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra-

dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

BROOKLYN, N. Y
mano

gaida P.

VO 
ir

rū 
ti

taip pat Ne- 
Janoniui. Gali-

eižia Ta- 
apsikabi- 
rodukais, 

o

asiais” ir 
prašymu; 

iškrausty- 
turi teisę

L. Girai, 
Ha u šios tezes tvirčiau

visuomenėje, bet ir įneš 
šviežioj gyveni

ško ir liaudiško, ko mūsų li- 
šiuo metu taip rei-

pokarinis
rastis, “žinios.
bet gražaus formato, 
pių, raidės su lietuvi 
centais ir švaria liet

Buvo praneš- 
kruz., kurie 

Departmen- 
gauto pelno

lietuviški veika-
Dalyvavęs.

L. Department© 
Posėdžio

šikšnio išverstas šis

arba rei- 
a varyti toliau. Tuo būdu 
ūsų bus geriausiai pagerbtas 
minimas didžiojo poeto, ir 

žygiuojančio

rovų
ENe ŠEIMAI Iš DVIEJŲ

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
rengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems PaAarvot! Dovanai

660 GRAND ST

Laisniuolas Graborias
Liūdėsib valandoje kreipkitės pas mus 

Paiarnavimas
Puikiai 1

Spalių 15 October
VENTA BALEJE 

103 Green Street
Čia turėsime, pasitarimą 

merikog Lietuvių Kultūrinio

Greitas ir Būtinas Reikalas 
įaugės ir Draugai!
Mes jau girdėjome, kad mū- 

organizacijų centrai siekia

! Pone- 
tačiau spiriasi ir neklau- 

joks dar- 
ė jų dar

dienoms 
eiti dirbti 

angliaka

Waterbury, Conn
L t. ■ ——
Labai svarbus visų Water- 

bufio lietuvių susirinkimas 
įvyks trečiadienį

**>*—-* ’i iiAŽfavti i ■**

ANTANAS VENCLOVA

N. A. Nekrasovas
(1821—18^7)

(Pabaiga)

Mums belieka nurodyti tą 
įtaką, kurią Nekrašovo geni
jus dare lietuvių literatūrai. 
Deja, šis klausimas, kaip ir 
iš viso didžiosios rusų litera
tūros įtakos lietuvių literatū
rai klausimas, li£ šiol, gali
ma sakyti, beveik net nepra
dėtas tyrinėti. Todėl čia teks 
pasitenkinti tik keletu palai
dų pastabų, atskirų nurody
mų, klausimą tiksliau iš
spręsti paliekant šios srities 
specialistams.

Nekrašovo kūryba nemažą 
įtakė darė pažangiajai lietu
vių inteligentijai, savo metu 
kovojusiai prieš carizmą. Ta
čiau lietuvių buržuazija bijo
jo Nekrašovo poezijos sociali
nių motyvų. Matyti, kaip tik 
dėl to palyginti nedaug Ne
krasovas buvo verčiamas į lie
tuvių' kalbą. Antroji priežas
tis bene bus ta, kad vyresnio
ji mūsų inteligentijos karta, 
mokėdama rusų kalbą, Ne
krasova galėjo skaityti origi
nale.

Atrodo, pats pirmasis verti
mas iš Nekrasovo . poezijos, 
būtent, “Nekirstas rėžis,” iš
verstas A. Bulotos, buvo iš
spausdintas “Varpe” 1893 m. 
Nr. 9. Vėliau Nekrasova lie
tuvių literatūroje sutinkame 
1901 m. Tais metais Ameri
koje, Philadelphijoje, leista
me laikraštyje “Lįetuvis” Nr. 
5 randame išspausdintą Ne
krasovo “Varguolio dainą” 
(vertė S. Homolickis-Maliaus- 
kis). Keletą Nekrasovo ei
lėraščiu 1905 m. išvertė A. 
Jakštas. Tai eilėraščiai “Sėjė
jams,” “Tu galėsi dar ilgai 
gyventi” ir “Dainų forma” 
(žiūr. A. Jakšto “Lyrika”). 
Toliau Nekrasovo poezijos 
vertimu randame. 1908 m. Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
jos išleistame “laisvės ' dainų 
rinkinyje,” pavadintame “Ki
birkštys.” čia pakartotinai iš
spausdintas eilėraščio “Pasa
kyk, mano mylimas krašte” 
vertimas, atliktas šiaulėniškio 
— M. šikšnio, spausdintas 
dar 1895 m. “Varpo” Nr.. lt. 
Tai ištrauka iš. žinomojo Ne
krasovo eilėraščio “Mąstymai 
ties paradinėmis durimis,” 
prasidedanti žodžiais —
“Nazovi mnio takuju obitelj. 
Ja tokogo ugla ne vidal.
Gdie by siejatelj tvoj i*chranitelj, 
Gdie by russkij mužik ne stonai?”

M.
fragmentas gana laisvai “su
lietuvintas,” visur rusų liau
dies, rusų mužiko vietoje pa
statant lietuvišką “artoją bro
lelį.” Šis Nekrasovo eilėraščio 
fragmento vertimas savo me
tu buvo įgijęs didelį populia
rumą ir dar neseniai, S'meto- 
nos klikos valdymo metu, bu
vo dainuojamas daugelyje ap
skričių. štai, kai kurie 
šikšnio vertimo posmai:

mylimas krašte, 
yr Lietuvoj; 
ten žmones rasti, 
be vargo gyvuoj’?.

“Pasakyk, mano 
Ar vietele kur 
Kad būt galima 
Kurie linksmai,
Visur vargsta tie mūsų žmonelės, 
Jų vargams nematyt pabaigos, 
Bet ateis, žmonės tiki, dienelė,
Kada viskas kitaip čionai stos.’”1

'Cituojama iš Vaižganto Raštų 
XIII t., Kaunas, 1929, 28 pusi.

Tų pat 1908 metų “Vilniaus 
Kalendoriuje” išspausdintas 
eilėraščio “Nepjauti javai’’ 
vertįmas, atliktas j. Bijūnėlio.

Atrodo, neabejotinos įtakos 
Nekrasovas, greta Puškino ir 
Lermontovo, darė Pranui Vai
čaičiui. Tiksliau šią įtaką ga
lėtų išaiškinti specialus tyrinė
jimas, bet, rodos, nėra abejo
nės, kad daugelis P. Vaičaičio 
satyrų bei dainų apie lietuvių 
liaudį,,net ir jo žinomoji “Yra 
šalis,” skamba pernelyg nė- 
kraspviškai, kad negalima bū
tų kai kurių P. Vaičaičio kū
rinių gretinti su Nekrasovii. 
Sakysime, visai neginčytina 
Nekrasovo eilėraščio “Čto ni 
god —- umenjšajutsia sily” 
įtaka žinomajam Vaičaičio ei
lėraščiui “Gyvenimo 
saulutė, jau leidžias.

Dažna liaudiška

■■ ............................ ■*

Vaičaičio kūryboje, jo “pro- 
zaizmai,” jo poezijos visuome
niškumas, skyrimas jos daž
nai dienos klausimui, intensy
vi i ir patetiška pilietinė srovė 
labai suartina kai kuriuos Vai
čaičio kūrinius 
kūryba.

Neabejotina 
krasovo įtaka
m as daiktas, Nekrasovo kūry
ba galėjo kiek įtakos daryti 
taip pat Maironiui, ypAčiai jo 
satyroms, L. Girai, Jovarui, 

pa- 
neatlikus platesnio ty-

Išėjo Lietuviškas Laikraštis

S. PAULO.—šių metų bir
želio 28 d. pasirodė pirmas 

lietuviškas savait- 
Nedidelio, 

8 pusla- 
Skais ak- 
jvių kal-

Minties atžvilgiu, pirmas 
svarsty- 
atžagar- 

jmokrati- 
xvo įžan- 
pasižada 

trūkumus. 
J ateityje 

k/j, trokšta 
a.

to.
viskam skaitytojui 
siūs rusų literatūros 
giiĮntąja kalbą, 
at
rijusiųjų
išv

ta 
gristi 
rir ėjimo, negalima.

Atrodo, tik šiuo
Tarybų Lietuvoje, kada pirmą
kartą lietuvių literatūros isto- 

oję su visu rimtumu, greta 
originaliosios mūsų literatūros 
kūrybos, geriausių mūsų rašy

ti imamasi perteikti lietu- 
tobu liau
kų rinius

mūsų poetai 
<reips tinkamą dėmesį j ge- 

Nekrasovo kūrinių 
ertimą. Nėra abejonės, kad

didžiojo rusų liaudies poeto 
kūryba, suskambėjusi lietuviš
kai, atliks ne tik didelį jau
nuomenės auklėjimo darbą, 
kokį ji savo metu atliko Rusi
jos
dąug naujo, 
m 
teiatūrai 
kia. Nauji poetų B. Sruogos, 
T.l Tilvyčio, V. Mykolaičio-Pu- 
tiiio ir kitų Nekrasovo kūrinių 
vertimai — tai gera šio darbo 
pradžia. Pradėtąjį d 
k i 
m 
at 
šiandien - gyvo, 
pirmyn drauge su nugalėjusia 
daugmilijoninę Tdrybų Sąjun
gos liaudimi Stalino penkme
čių statyboje į didelės ir švie
sios komunistinės ateities su
kūrimą.

sų 
įsigyti namą — Lietuvių Kul
tūrinį Centrą. Prašo mūsų pa- 

Ibos ir mūsų reikalas padėti. 
Mes turime imti atsakomybę, 
pintis ir tam reikalui sušauk- 
organizacijų narių susirin

kimą ir aptarti. Mano many
mu, tai Laisvės Choras galėtų 
tau reikalui paskolinti $1,000. 
Meš vis-vien laikome pinigus 
banke už 2%, o tiek pat gau
tume ir iš mūsų Kultūrinio 
.Centro ir jiems padėtume.

Taip pat Lietuvių Literatū
ros Draugijos 68 kuopa gali 
papirkti namo šęrą, -tą gali pa
daryti; ir pašalpinės draugijos, 
kąip Lietuvių 5 KliųbaSj, Lįetu- 

b Sūnų ir Dukterį Draugija 
kitos.,(, .. .
Taip pat ir iš mūs esame ne

manai tokioje .padėtyje, kad 
galėtume pasipirkti Šerų ir pa
skolinti. Ką Jūs, .draugės ir 
draugai sakote?, Aš patsai, 
kaip tik pasveiksiu, ,taiz imsiuo
si darbo,, kad padėti nupirkti 
tą taip svąfbų namą.

. LLI) Kp. Narys,

Centro namo reikalu ir Lais
vės vajaifls reikąlu. Daiyvąus 
P. BUKNYŠ iš Brooklyn©, ku
rs suteiks mums informacijj 
apie dienraščio^ Laisvės reika
lus ir apie perkamąjį naują 
namą.

numeris uždėtas ant 
kliu sveria daugiau 
eivių naudai negu d 
jai. Bet redakcija s 
giniame straipsnyje 
taisyti pastebėtus I 
Todėl laukiamo, ga 
išlaikys lygsvarą, 
demokratiška koloni,

Fašistiniai Pabėgėliai
PORTO ALEGRE 

dienomis atvyko 50 seimų pa
bėgėlių lenkų, u k 
bielorusų ir viena š< 
tuvių. Visi kontrak 
g J i e s k ašy klos Mina 
ronimo darbams, 
juos gražiai priėmė 
šiuo,

rainiečių, 
eima lie- 
tuoti an- 

Sao Je- 
S aviniukai 
— pavai- 

pajodinėjo, 
davė naujai pastatytus butus. 
Mat, jiems labai naudingi to
kie fašistai, kurie šm 
rybų Sąjungą.* Visi 
nėję auksiniais laik 
žiedais, puikiai apsirėdę, 
nagai — ilgiausi, net blizga. 
Matyt, šie ponai sav:> gyveni
me dar nėra dirbę.

Praslinkus kelioms 
savininkas liepė 
Pabėgėliai, pamatę 
sius išlindusius iš įo žemės, 
baisiai persigando. T k akys ir 
dantys blizgėjo!... Na, bet rei
kia leistis po žeme. Keletas jų 
išdrįso, bet kiti leidosi vėl 
bėgti į miestą;
ma, nusižudęs. Atbėgusius į 
Porto Alegre policija suėmė 
ir—atgal į kasyklas 
iiai 
so. Nepatinka jiems 
bas ir šiandien pusi 
piršto prie anglies nepridėjo.

Vietos darbininką!., pasipik
tino tokiais “angliakasiais” i. 
renka parašus po 
kad tie ponai būtų 
ti iš butų, kuriuose 
gyventi tikrieji darbb žmonės 
o ne dykaduoniai — fašisti
niai agentai.- Jūr^ Sūnus.

Lietuviškas Viešas
S. PĄULO. — 1! 

liepos 5 d. įvyko \ 
rengimas Cruzeiro d 
ganizacijos. 
puikiai.
8 vai. vakarų, bet 1 
blika pradėjo rinktis 
j e' dalyje programos 
pasirodė Cruzeiro do Sul gro-
A • • .............................. • . ,

Vakaras
947 metų 
iešas pa- 
o Sul or- 

Vakan.s pavyko 
Nors buvo skelbiama 

vai. pu- 
Pirmo- 

scenojc

jikai jaunuoliai su savo ne
nuilstamu mokytoju, Alfonsu 
Baliu, sugrodami keturi us 
skirtingus dalykėlius įvairių 
kompozitorių, kas, kaip ir vi
suomet, iššaukė daug “bis.”

Antroje programos dalyje 
buvo perstatyta 3-jų veiksmų 
tragi-komedija “Mikšių svajo
nė,” kas publikai labai patiko, 
žinoma, buvo ir trūkumų, bet 
turim skaitytis ir su tuo, kad 
veikalą perstatė ne profesio
nalai artistai, bet mėgėjai. 
Publikoje matėsi gera nuotai
ka. Teko per parengimą kal
bėtis su kai kuriais tautiečiais, 
kurie išgyrė veikalą ir pareiš
kė savo nuomonę, kad tankiau 
būtų statomi 
lai.

S. PAULO. — 
ta, kad 10.076 
atiteko Lietuvių 
tui, kaipo dalis
per geg. 1Q d. , parengimą. 
Pergalės paminėjimui, jau im
tasi priemonių jų persiunti
mui. Toliau ėjo pasitarimas 
apie visuotino narių susirinki
mo reikalą tikslu išaiškinti, 
dėt ko dar tebesitęsia koloni
joje intrigos. Kadangi toks 
susirinkimas priklauso nuo 
patalpos gavimo, kas dabarti- 

j niu laiku nevisai lengva, tai, 
| be abejo, jo pravedimas užsi
tęs dar savaitę-kitą. Buvo su
sirūpinta dėl L. Dep. pirmi
ninko J. Petrausko nedalyva
vimo posėdyje. Bet vėliau 
paaiškėjo, kad šis draugas

mu, ii- šiek tiek pasveikęs, per- 
anksti atsikėlęs atkrito taip, 
kad jo gyvybei buvo susidaręs 
gana r-imtas pavojus. Tenka 
pastebėti, kad kai kurie L. 
Dep. valdybos nariai pradeda 
pereiti į “ponišką punktualu
mą” ir dažnai atvyksta arti 
valandos vėliau. Tas būtų 
mažmožis, jei posėdžių vieta 
būtų kitokiose sąlygose. Da
bartinėse sąlygose posėdžiui 
užsitęsus po nustatytai valan- 
dai reikia daryti 'bereikalin- 

į gas išlaidas. Nors tai daro
ma iš nuosavo kišeniaus, bet 

; visai nereikėtų prie to pripras- 
I ti ar kitus pratinti. T-as.

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

Valgykite Pietus pas
. HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

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

PifcTūS
Iš 5-ių pat

VAKARI
8-ią Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

Tai vieta, kurioje j is jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mapdagus patart avimas.

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailčšite.

Salę išnuomuojame
Žemos kainos už viską

Valgiais ir gėrimai^ aptarnaujame žemom kainom.

RONKONKOMA TELEPHONE
BTAGKi 2-5043

4 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antr., Spalių 14, 1947

atsisveikinimu.su


PHILADELPHIA, PA.
Vietinė Komercinė

Paprastai dabar 
trūksta popieros ir 
kiškai spaudai 
kentėti dėl aukštų kainų. Bet 
kaip yra su komercine spau
da, ar jai trūksta popieros? 
Štai, nusiperki The Evening 
Bulletin, 30 lapų didelį dien
raštį, pirmas puslapis, antras 
smulkios žinutės, editorialų 
puslapis ir komentatorių 
pliauškalai prieš Tarybų Są- 
j u n gą, ra u d o n u os i us- k o m u n is- 
tus, pro-komunistus, apart jų 
—visa “literatūra” tik ir mir
ga: batai, suknelės, kalakutai, 
stoikai visokį skystimai, vais
tai, daktarai, taikomi tiems 
vargšams darbininkams. Vi
sokių balabaikų garsinama ir 
už juos kapitalistai susikrau
na milionus dolerių.

Teisybė, jų demokratijai ge
rai, o kur tik doleris, ten “de
mokratija” ir laisva prekyba. 
Karo metu šitame dienrašty
je vadinamieji komentatoriai,

Spauda nekurie iš jų, parašydavo ge- 
i rų straipsnių—Page, Mecken- 

sakoma: Į zie, Lawrence ir kiti. Dabar 
darbinin-

prisieina nu-

Mes Tikrai 
Taupome 

PAVARTOTUS 
riebalus 

20th Century 
Traukinėj

jie visi buvo pašaukti prie 
tvarkos, tai tokios tvarkosi 
kam dirba ir už ką dirbą—už 
algą. Kiek šie vyrėi pripliauš- 
kia apie raudonuosius, prieš 
Rusija arba Rusijos komuniz
mą, tai rodos, kad juos vejasi 
Raudonoji Armija ir jie‘pa

saulyj neranda saugios vietos.
Jie kelia kryžiaus karą 

I prieš raudonuosius ir komu- 
i nizmą, bet apie aukštas kai- 
! nas ant produktų jie tyli; jie 
■ tyli apie JAV tuos žmones, 
kurie šiandien negali nusi
pirkt maisto dėl aukštų kai
nų. Hooverizmas vėl, kaip 
dvasia šventa su krapyla, 
šaukia vežti maistą į Europą 
ir gelbėti žmones nuo komu-' 
nizmo.

Inquirer—kitas didlapis — 
pasako, kad jei mes nevešime 
maisto į Europą, tai bus pra
pultis Amerikai ir “demokra- 

; tijai.” Tai taip kapitalo ber
nai staugia, kaip tie 

i vilkai ! Duokime 
tiems žmonėms, kad

I linktų prie socializmo, 
' da kapitalistų gudrybės pa- 
' sibaigs ir jie—praradę savo 
turtus, dvarus, fabrikus, kasy
klas ir viską, ką tik jie turi 
užgriebę—turės eiti dirbti, su
silyginti su visuomene.

Grigaitis, Michelsonas—pa
našūs lietuviški tūzai — argi 
jie gražumu pasiduotų ir tur
tą atiduotų? Nereiks tokių 
baikų !

Europoj žmonės verčia iš
naudotojų režimą. Jie nepai
so dolerių! Meluoja geltono
ji stambaus biznio spauda 
apie tai, kas milionams žmo
nių yra gera; ji giria, kas tik 
yra gera keletui nutukusių 
milionierių. Kitaip yra su 
darbininkiška spauda.

Rausvietis.

alkani 
maisto 

.jie ne
nes ta-

PIRKITE MEDAUS
iiiioiiiaiiiaiiiaHiaiiiaiiioiHomaiiiamaiiiBiiii

Chicago. — Miesto val
džia ketina nuodugniai iš
tirti, kas padege namą, ku
riame sudegė 10 negrų ir 
sužeista 14.

Af sako New York Central 
■ 20th Century Šefas
. JOSEPH RUSCH

Net apribotoje vietoje traukiny
je, New York Centrai taisyklė 
yra taupyti pavartotus riebalus. 
Kodėl ? Todėl, kaimynai, kad 
mūsų valdžia sako, kiekvienas 
pavartotų riebalų svaras turėtų 
būti taupomas, kad palengvint 
vis dar kritiškąjį pasaulinį rieba
lų trūkumą. Praeitą liepos mčn.. 
pavyzdžiui, valgykliniai mūsų va
gonai ir maisto parūpintąja! pri- ’ 
statė beveik penkis tūkstančius 
svarų. Mes ir toliau taip darysi
me. Jeigu jūs reguliariai netau
pote pavartotų riebalų, kaip kad 
pirmiau,. tai malonėkite grįžt į 
taupymo paprotį! Dar reikalin
gas kiekvienas jų lašas!

VIS PRISTATYKITE 
VARTOTUS RIEBALUS

American ‘•at Salvage Committee, Ine.

Medus Yra Labai Naudingas 
Sveikatai.

Medaus galima gauti 
bitininką

P. TUMELĮ
Kuris turi Bičių Farmą

Farmingdale, L. -I.
Taipgi galima gauti medaus 

pas Tumelį namuose:

P. TUMELIS
58-19 61st St.,

Maspeth, L. L, N. fY.

pas
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

t

Liūdesio valandoj Kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mū&ų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefoną* Poplar 4110

“...Tik sleiko, spragintų bulvių, žirnių, salad, obuolių 
pajaus — be šaltainės. Žinote, aš dabar valgau 

po mažiau...”

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-ipo pusi.)

i baisų vargą, be abejo, yra 
ir nelaimingų mūsų tautiečių, 
paklausiusių fašistinės propa
gandos ir atsisakiusių grįžti j 
saVo gimtąją šalį, Lietuvą.

Lieja jie dabar gailiąsias 
ašarėles baisių karščių kepi
namose fazendose. Bet kas 
kaltas ?! . . .

Henry A. Wallace praneša, 
kati jis ruošiasi greitu laiku 
vy <ti į Palestiną, kur jis iš
bus keletą savaičių.

Jis nori susipažinti su vidu
jine Palestinos padėtimi, su 
tenaitine žmonių buitimi, ir vi
sa tai aprašyti savo .redaguo
jamajame savaitraštyj “New 
Republic.”

Mr.
žurnalistas ir geras 
jaį
ryšius su liaudimi,
mąs dėl jos interesų, jis, 
gi,i turi ką pasakyti ir ką 
rašyti.

Wallacc’o pranešimai iš 
lestinos bus įdomūs.

Wallace yra gabus 
kalbėto- 

Glaudžiai palaikydamas 
kovoda- 

tai- 
pa-

Hartford, Conn

Pa-

pa-Kliubo
Visockienę
Ačiū vi-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VY AI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI MŪRININKAI
NEW YORK STATE GAS & ELECTRIC CORP.

Easjt Corning, New York
Nuolatinis darbas kasdieną ištisai žiemą ir pavasarį.
šiluma. Mokestis $2.25 j valandą—54 valandų savaitė.

viršlaikius. Kreipkitės
SORDONI CONSTRUCTION CO., Wilkes- Barre, Pa.

45 | Owen St., Forty Fort, Pa.

Pilnai aprūpinama. Tinkama 
Dviguba mokestis už visus 

j <Superintendent, Job Site ar pas kontraktorių

Buvo Įvalias Viši y 
Ir Kiaušinių

Ketvirtadienį, vadinamą be 
paukštienos 

turėjo 
pirkosi. 

Krautuvininkai sakė tikrai ne
žiną, kada tą viską pirkėjai 
valgys. Gal jie ir prisilaiky
sią prez. Trumano pasiūlymo 
nevalgyti. Gal tik 
rėsią ir padėsią kita

Didiesiems piliečiaĮms, 
atlaikantiems prie do 
buvo reikalo 
prez. Trumano 
nusikalsti.

ARMATURE IR 
STATOR VYNIOTO J AI 

Patyrę
Prie Vidutinių ir didelių motorų

Electro Dynamic Works 
Avenue A ir North Street 

BAYONNE. N. J.
1240)

NEWARK, N. J.
Rugsėjo 27 dieną mirė Ve

ra Druseikienė, vos sulaukusi 
43 motų amžiaus ir palikusi 
vyrą Julių ir sūnų apie 20 me
tų, Eugene.

Į šią šalį atvyko po pirmojo 
pasaulinio karo, dar jaunutė, 
ir čia tikėjosi gražiai, links-1 
mai pagyventi, aišku, daug ii- ! 
giau, negu tai įvyko, nes bu- I 
vo sveika, skaidri jauna mer- ' 
gaitė.
^Pe kelių metų susivedė su j 

Julium Druseika ir laimingai, I 
gražiai pagyveno ligi po kri
zių laikų. Nuo čia gyvenimo 
vaga pakrypo į neigiamą pu
sę.

Po vedybų abu priklausė 
prie Sietyno choro ir kitų pro
gresyvių organizacijų. Skio-■ 
kos laikais pasitraukė iš mū
sų judėjimo ir buvo karšti 
sklokos rėmėjai. Paskutiniais 
laikais ji lig ir prasiblaivė nuo 
sklokiškų rūkų ir vėl atėjo 
prie choro, kiek jai sąlygos 
leido, dalyvavo chore. Taip
gi, »virš 3 metai atgal įstojo į 
Liet. Darb. Susivienijimo 47 
kuopą ir sykiu sūnų Eugenijų 
įrašė.

Gaila, kad sūnus negalėjo 
dalyvauti ant savo mylimos 
motinos laidotuvių, nes dirbo 
ant laivo ir šiuos žodžius ra
šant randasi Anglijoj. Palai
dota 1 d. spalių, Rose Hill 
kapinėse, Linden. Laidojo 
graborius Matthew Bujauskas. 
Visu kuo rūpinosi jos sesuo- 
Eva Žilinskienė. Ant kapinių 
pasakė ‘ tinkamą prakalbą 
Harry Burke, gėlininkas, Į ka
pines lydėjo 26 karai. Ilsė
kis, Verute, taip greit aplei
dus mus. Gimine.

• ★ ★ ★ 
Metinis Sietyno Koncertas ir 

Jo Veikla
Visos plačios visuomenės 

prašome įsitėmyti lapkričio 11 
dieną, kurią įvyks Sietyno 
nepaprastas koncertas su šo
kiais. . Įvyks Lietuvių salėj, 
180 New .York Avė. Prasi
dės lygiai 7:3() vakare. Tą 
gerai turite visi įsitėmyti. Sie
tynas niekuomet nesuvylė pu
blikos su savo įvairiais paren
gimais. šiuo kartu mūsų cho
ro jaunimas nusitarė parodyti 
bei duoti tokį koncertą, kokio 
nėra niel$as davęs, neigi pats 
Sietynas, praeityj. Ne tik me
no spėkos bus puikiai sude
rintos su naujomis dainomis, 
solais, duetais,- oktetais, rusų 
šokėjais, bet »ir pati koncerto 
tvarka bus. sutaisyta visiškai 
naujoviškais metodais.

Pats choras turi puikių 
spėkų, nes turime naują gerą 
altą Dot Skučiūtę -— Knorr. 
Gi sąlygos susitaikė ir Tešė

Stočkienė, puikusis altas, lo
šėja, vėl su mumis. Dar viena 
jauna puiki altas, tai jauno
ji Virginia Skučienė ir pats 
Arthuras Skučas kaip geras 
tenoras. Dargi Sietyno Okte
to mokytojas J. Simelevičius, 
du .puikūs tenorai sūnūs — 
Walteris ir Jonas. Tai nepa
prastai sudaro puikų didelį 
chorą su puikiausia harmoni
ja.

Pamokos įvyksta kas trečia
dienio vakarą, 180 New York 
Avė. Nežiūrint, kad choras di
dėja, tačiau dar yra vietos ir 
prašome daugiau dainuoti, 
kad ir keli tuzinai dainininkų, 
vis tiek nebūtų per daug.

Albinas.

Apsivedė Motery Priešų 
Draugijos Pirmininkas

London. — Moterų Prie
šų Draugija kelia trukšmą, 
kad apsivedė buvęs jos pir
mininkas Fred Wormull. 
Draugija pasižadėjo dar 
uoliau kovoti, kad “pastatyt 
moteris kampan, kur jos 
priklauso,” Wormull viešai 
prisipažino, jog apsivesda- 
mas pasielgė kaip draugijos 
išdavikas, o dabar “nuside
da”, padėdamas savo žmo
nai indus plauti.
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Fotografas 
/Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir paviėnių. 
;; Iš senų 
i naujus 
;; lūs ir 
: sudarau 
;; rikoniškais. Rei-^| 

kalu! esant ir|| 
; ’ padidinu toki oW 

dydžio, kokio pa- * 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 

!: Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, I

Kampai Broadway Ir Stone Ave. * 
prie Chauncey St., Broadway Line t 

Tel. GIxmmore 5-6191 k 
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kiaušinių ir be 
dieną, krautuvininkai 
abiejų, o žmonės .

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

iALDLD Moter,ų 
rengimas pas O. 
buvo pasekmingas, 
siėms ir visoms, kas tik prisi
dėjo prie to parengimo. Ačiū 
Rj^Vaitkienei, kuri aukavo bu
šelį bulvių, tuziną kiaušinių ir 
burokų. J. ir V. Kazlau auka-1 j krepšelį, 
v d agurkų ir pamidorų.

Dabar kliubietes stropiai 
ngiasi prie spaudos parengi- 
o, kuris įvyks 2 d. lapkričio, 

155 Hungerford St. svetainėje. 
Visų prašome paramos, nes su

imtame kokią svarbią rolę 
už de-

rc 
m

PI
vaidina darbininkiška 
mokratiją kovojanti spauda.

Kliubiečių susirinkimas įvyks 
25 d. spalių, tai prašome vi
sas kliubietes dalyvauti, nes 
yra daug reikalų aptarti ir 
P’ie parengimo reikia gerai 
prisirengti. V. K.

Atlanta, Ga. —' Nežinia 
kaip didelė nuodinga gyva
tė pateko į siuntinių krūvą 
pašte. Pašto tarnautojas 
užmušė ją.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas, 

į.. ----- --- ——-

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic

—---------------------------- -------------- r
5 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antr., Snaliy 1^, 1947

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

pasižiū- 
dienai!

pri- 
erio, ne- 

neval^yti nei 
patvarkymui 

Bučernėse buvo 
įvalias tetervinų, laukinių an
čių, kurapkų ir kitų 
paukščių. žinoma, he 
Pas šimanską su jo partneriu 
ar pas Yakštį vargiai tokių 
gautum. Bet čia to nei neieš
ko. Čia, mat, žmonęlės atei
na krepšeliu nešini, pastovi 
eilėje, kol prieina prie buce-' 
rio, ir išsineša viską

Gi tosd vietose, 
kur tas įvairybes parduoda, 
užsakymai ateina telefonais, o 
pirkiniai pristatomi 
vežimu.

laukinių 
visur.

216 E.

PUOŠNIOS PLUNKSNOS 
PATYRUSIOS ŠAKUOTO JOS 

ir Mokinės 
Puikiausia Alga 

Ideališkos Dar!»o Sąlygos 
WILLIAM SHAW CO.

104th St. (2nd-3rd A ves.), N. Y. C.
(230)

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

Lietuvių Moterų Klubo susirinki
mas įvyks spalių 16 d., 7:30 v. v. 
Sachsenheim Hali, 1400 E. 55th St. 
Būkite visos laiku, nepamirškite sa
vo narines duokles užsimokėti ir at
siveskite naujų narių. — Valdyba.

(239-240)
Taipgi nepamirškite pasitarti dien

raščio vajaus reikalu. Pasirūpinkite 
surengti ką nors sukėlimui savo 
dienraščiui budžeto 1948 metams.

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Klubo susirihkimas įvyks 

. 16 d. spalių, 8 v. v.. 735 Fairmount
susidėję a ve. Draugės, dalyvaukite ir atsi- 

ves'kite naujų narių. — Sekretorė.
(239-240)

Į Apart kitų reikalų, pasitarkite 
ką nors surengti Laisves paramai.

bučerio

iu, kurių 
evas dan-

Tų gražių paukšte 
valgyti nedraudžia Dl 
guje, nei jo įpėdiniai ant že
mes, kainos buvo maždaug to
kios : tetervino po $2.25 
ras; visa kurapka, apie 
ras, $6.50.

sva-
sva-

galiGalvojau sau, kas juos 
valgyti? O visgi žinai, kad ne
gyvų paukščių parodai nelaiko 
bučernėse, kas nors 
go. Tik prasčiokę vis 
pakaleniją valganti^ms šian
dien pasnikas.

juos val
elę ar jos

T.

&

Ė

a

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

WATERBURY, CONN.
Ateinantį trečiadienį, spalių 15 

d., įvyks laTTai svarbus susirinkimas 
Amerikos Lietuvių Kultūrinio Cen
tro steigimo reikalu ir Laisvės 
jaus reikalu. Bus Venta salėje, 
Green St. /

Kas tik branginate apšvietą, 
tik stojate už lietuvių kultūros
kėlimą, būkite šiame susirinkime. 
Čia taipgi dalyvaus P. Buknys iš 
Brooklyn©, jis paaiškins apie per
kamo namo reikalą ir apie dienraš
čio Laisvės padėtį. (238-240)

va-
103

kas
pa-

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

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

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

LITIJANICA 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 AV E. BROOKLYN, N. Y,
Tel. EVergreen 4-961J8

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398< Broadway 
Ėrboklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Teatro)
Brooklyn, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698



CIO įsteigė Komitetą 
Santo Gynimui

Childs Darbininkai 
Laimėjo Streiką

Childs restauranai atsidarys 
spalių 14, po išbuvimo 11 die-! 
nu uždarais dėl streiko. dienį užsiregistravo

Darbininkai, skaičiuje 2,3(H), i piliečių, 
laimėjo 40 valandų savaitę. ^Lstraci.ji] 
Pridėta mokesties po 7 centus 
per valandą pilną laiką dir
bantiems, viso gaus po 48 c. 
Dalį laiko dirbantiems mokės 
po 49 c. per valandą. Barten- 
deriai gavo $52 minimum. Už
dirbantiesiems virš minimum 
pridės po $2. Virtuvių dar-

Užsiregistravo Virš Du 
Milionai Piliečių

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

Vicna diena praėjusį šešta
dienį užsiregistravo 900,000 

er visą savaitę re
did žia jam c New 

Yorke užsiregistravo 2,356,- 
248. ši skaitlinė prašoko ir 
geriausių entuziastų tikėtąją. 
Progresyviai buvo nusistatę 
užregistruoti 2,200,000. Jie 
buvo aprokavę, jog mažiausia 
tiek turi užsiregistruoti, kad 
galėti! išsaugoti PR. Reakci- 

bininkams pridedama po 5 c. nia* politikieriai ir ji] spauda 
nesitikėjo daugiau dviejų mi- 

| lionų.
Per laikus yra patirta, kad 

juo didesnis skaičius piliečių 
užsiregistruoja', juo daugiau 
yra vilties rinkimuose pro
gresyviai išspręsti balsavimui 
paduotus klausimus ar išrink- 

j ti progresyvius kandidatus.
Reakcininkai niekad neuž

miršta užsiregistruoti ii’ bal- 
Jie tam turi į valias 

Jie žino klausimus. O 
■jų palaikomi d išdriktuose 
agentai suagituoja uŽsiregis-

per valandą greta to, 
dirbs trumpesnes valandas.

Nelengva Beatgauti 
Atiduotus Vaikus

tė-Aną dieną įvyko teismas 
vo, Ned Hill, kuris buvo tris 
mažametes dukrytes palikęs i suoti. 
New Yorke, šv. Patricko kate- ■ laiko, 
droj. Jis sakėsi palikęs dėl to, 
kad žmona jį apleido. O žmona
apleidusi jį dėl to, kad nesu-! tru°ti ir visus kitus, kurie, jų 
tikusi su anita, jo motina, pas manymų, balsuos naudingai 
kurią jie turėjo gyventi. reakcininkams.

j Eilinis žmogus ne kartą už- 
Akyregyje to, kad tėvai susi- mjršta šią lengviausią iš visų, 

taikė, kad jie norėjo mergaitės j reikšmingiausią priemonę 
pas save pasiimti, juos nuo savo būviui gerinti. Jis plūks, 
bausmės atleido. Vienok dūki e-, (]jena dienon šaligatvį tremps 
lių nedavė. Sužinoję, kad jos j piketo linijoje. Jis prakai- 
jau buvusios dviejose dešimty-į ^uog ruošdamas desėtkus pra
se skirtingų namų, nusprendė, 
kati tėvai vis vien neištesėsią I 
jas išlaikyti pas save. Tačiau j 
ir užlaikomoms prieglaudoje: 
tėvai turėsią mokėti pragyve- • 
nimui.

Vaikus yra sunku auklėti be i 
visuomenės pagalbos, kada dar
bai neužtikrinti, uždarbiai ne
pakankami, namų stoka. Juos 
taip pat yra sunku palikti, bet 
dar sunkiau atsiimti, 
tai rodo, kad jaunieji 
organizuotai kovoti už 
savo vaikų gerovę, už 
šeimoms, už priežiūras

O visa 
privalo 
savo ir 
pagalbą 
dirban-i

civilių
Jis aukos iš 

toms teisėms 
Bet kad išrinkti atsto-

įstatymdavystėn tokius,

prašai i il
ginti, jis

kam pan i- 
kitų pro-

mogii sukelti fondus 
teisių gynimui.
paskutiniųjų- 
ginti, 
vus
kurie galėtų įstatymiškai pra
šalinti reikalą streikuoti, kurie 
galėtų persekiojimą 
ti, kad nebūti! ką 
bus užmiršęs.

Džiugu, kad šioje 
joje, dėka unijų ir
gresyvių organizacijų energin
gai veiklai, mažiau kas iš ei
linių teužmiršo užsiregistruo
ti.

Tačiau registracija dar ne 
viskas. Norintieji PR išlaikyti 
ir nubalsuoti gerai kitus 9 
punktus, paduosimus newyor- 
kiečiams balsuoti ateinančio 
mėnesio 4-tą, turės su dar di
desniu įkraščiu darbuotis. Rei
kia įtikinti, kad kiekvienas už
siregistravęs nueitų balsuoti. 
Kad iš anksto būtų gerai su
sipažinęs su tuo, kas bus bal
suojama ir balsuotų progre
syvi šk ai. \

Tai reiškia darbą išleidi
mo ir paskleidimo milionų la
pelių, lankymą -balsuotoju jų 
namuose, sumobilizavimą tal
kos negalintiems nueiti ar iš 
namų išeiti be kitų pagalbos. 
Džiuginanti masinė registra
cija, be abejo, teikia naujo 
ūpo darbui.

SKUBĖTO festivalio reikalai
FESTIVALIO PROGRAMA ;
Skelbimai; sveikinimai, kom- i 

plimentai į Festivalio Progra- j 
mą šiuo tarpu yra skubiausias, 
greičiausias darbas. Kaip ma
tome, laiko jau visai mažai 
beliko. Iki spalių 20 d. pro.- 
gramon skelbimai, sveikinimai 
turi būt prisiųsta Festivalio 
Komitetui.

Mes prašome visų mūsų tal-
čių motinų vaikams. Ir kad vi- kininkų, skelbimų ir sveikini- 
si darbininkų ir pažangieji ju- mų rinkėjų uoliai pasidar- 
dėjimai turėtų tame jiems pa- buoti per šį labai trumpą 
dėti. Į laiką. Vėliau gauti sveikini-

LIETUVIŲ LAISVĖS 
RADIJO KLUBAS

programą, 
kaip greit

Atlikti

Susirinkimas įvyko spalių 
Laisvės svetainėje Komiteto

nau-

ieškodamas
gautu ir* i

Teisių Gynimo

9

Narių 
atsilankė nemažas būrys. Val
dybos raportas priimtas be dis
kusijų.

Laiškų Skaitymas
Laisvės administracijos 

kas prašo į talką gavimui
jų dienraščio Laisvės skaitpto- 
jii ii* seni] atnaujinimui. Vaji- 
ninku užgirtas G. K.

Taipgi gautas laiškas iš Vil
nies, Chicago, 111; Prašo dar
buotis gavimui naujų i)’ atnau
jinti senus Vilnies skaitytojus 
Brooklyne ir apylinkėje. Tas 
darbas pavestas tam pačiam 
vajininkui, kad 
skaitytojų Laisvei, 
Vilniai.

Iš Ateivių
Komiteto laiškas praneša apie 
įvyksiančią konferenciją, Cle
veland, Ohio. Aptartas ir pri
eita išvados. Kadangi mūsų 
LDS 1-ma kuopa priklauso prie 
vietinio komiteto New Yorke, 
jame turi delegatą, tad nors i)' 
netiesioginiai bus atstovauta, 
j Clevelandą delegato nesiųsi- 
me.

Užbaigtas raportas iš bend
ro pikniko: pelno liko po $2.65 
LDS ir LLD pirmosioms kuo
poms ir Moterų Apšvietos Klu
bui. Raportą pateikė Valis 
Bunkus, patvirtino G. Ware-

ir 3. LDS

gauna

Radijo pusvalandžio iš turėtosios stoties daugiau nebus. 
Kas bus toliau, matysite Laisvėje.

Spalių 12-tos vakaro 7:15 į perdirbk visą programą per 
vai. girdėtoji Lietuvių Laisvės naują. Bet, dar aršiau, kada 
Radi j o Klubo programa buvo > nuėjo į stotį, sužinojo, kad 
paskutinė iš stoties WBYN. stoties vedėjai buvusį mums 
Buvo paskutinė ne dėl tos pro-Iškirtą laiką atidavė kitiems, o 
gramos vedėjų kaltės. i mus nustumia iš skirto ir gar-

Stctis WBYN buvusiųjų sa- Į sinto laiko. Jų ’ biznis, mat, 
vininkų parduota kitiems, iš-

' kraustoma į Newarka. Tačiau 
senieji jos vedėjai buvo sa
kę, kad, kol išsikraustys, mes 
galėsią tęsti programas pa
keistu laiku, 7-tą valandą. 
Tas laikas buvo mums ne vi
sai patenkinantis. Tačiau su
sirinkę LLR Klubo nariai 
(praėjusį trečiadienį) buvo 
nutarę programą tęsti, o tuo 
tarpu ieškoti kitos stoties. 
Įgaliojo valdybą veikti taip, 
kaip matys reikalinga.

baigiasi. . .
Tokios begėdiškos elgsenos, 

žinoma, negalima buvo tole
ruoti, 
šioji 
nė.

Lilija paskelbė, kad 
programa buvo paskuti-

Dienraščio Laisvės

KONCERTAS
PUIKI PROGRAMA, GERA ORKESTRĄ

Programą, kaip ir visuomet, 
anaunserė Lilija Kavaliaus- 
kaitė-Belte turėjo paruošusi 
pusvalandžiui.. Laikas buvo 
sutikta nuo 7 vai. Bet pasku
tinę dieną pranešė jai, kad 
bus tik 15 minučių . Ir vėl

JOHN KODIAK 
LJZABETH SCOTT

BURT IJKNCASTER

"DESERT FURY”
Techni-Spalvomi*

Asmeniškai:
"MR. TEMPO," DĖSI ARNAZ

ir Jo Orkestras
PARAMOUNT TEATRAS

Times Sqare ir Broadway
Vidunaktj Rodoma Kas Nakt|

L. L. R. Klubo įgalintieji 
tuo tarpu ieško naujos stoties. 
Pinigų pradžiai dar- turime. 
Tačiau niekad jų neturėjome 
perdaug. Jeigu pasitaikytų 
brangesnė stotis ir pasirašant 
kontraktą reiktų įmokėt stam
bią sumą garantijos programų 
išsilaikymo, gal reiktų turėti 
daugiau, negu turime. Tad 
visi mūsų radijo programos 
mylėtojai ir rėmėjąj, kurie jau 
buvote paskyrė ar žadėjote 
skirti radijui atitinkamą su
mą, neišleiskite jos kam ki
tam. Stoties ieškome ir gal už 
savaitės kitos, gal už ilgiau 
vėl girdėsime savo radijo bal
są. •! i

Dėl sutrumpinimo laiko 
šioje paskutinėje programoje 
teko praleisti tūlus sveikini
mus bei pasiskelbimus, taipgi 
žinias iš Lietuvos, sveikatos 
patarimus ir muzikos-dainų 
programą trumpinti.

mai, skelbimai negalės tilpti 
Festivalio Programoje.
FESTIVALIO PROGRAMOS 

APLIKACIJOS
Didžiuma chorų, grupių, 

duetistų ir pavienių dar negrą
žino programos aplikacijų- 
blankų. Be minėtų blankų, 
kuriose įrašoma, kas bus dai
nuojama, vaidinama, Festiva- 

, lio Komitetas negali sutvarky- 
I ti festivalio programos. Taip 
pat negalima duoti spaudai. 
Mes prašome ir raginame vi
sas grupes ir pavienius, kurie 
pildys festivalio 
grąžinti blankas 
galima.

Darbai Jąu
Festivalio programai virše

lį piešė dail. R. Feiferis. Dar
bas jau atliktas, atiduotas pa
ruošimui spaudai.

Dailininkas Ed. Skučas pa
darė labai gražius posterius 
(show cards) festivalio skel
bimui. Prašome talkos poste- 
rių išplatinimui, išdėjimui į 
langus. Jie galima 
Laisvės raštinėje.

Festivaliui tikietai 
spaudoje.
bus gatavi platinimui. Tie- 
kietų kainos vienam vakarui, 
su taksais, $1.25.
tivąliui, keturiems 
—$4.00.

Komisijos svečių 
nakvynių parūpinimui taipgi 
išrinktos ir veikia. Tai at
likta praplėstame Festivalio 
Komiteto suvirinkime. Susi
rinkime dalyvavo svečių ir iš 
Philadelphijos, N e w a r k o , 
Great Necko, Waterburio ir 
eilė

Dėl Ko Būna Trejos Blankos?
Nekuriems nariams buvo ne

aišku, kam yra trejopos blan
kos numeriais 1, 2 
Centro sekretorius 
aiškino:

Pirmąją narys
tik susirgęs, taip sakant, užsi
registruoja, kad serga, kokia 
liga ir tam panašiai.
Antrojoje blankoje registruo

ja ligos ilgį, sirgimo laikotar
pį. Lankytojai pasirašo, kada 
jį lankė.

Trečiąją narys išpildo atsisa
kydamas nuo pašalpos, 
pasveiksta. Turi būti 
jaus paliudijimas, kiek 
kokia liga sirgęs.

Kuopos Stovis
Finansų ižde yra $83.44. Li

goniai du. Eina prie susispen- 
davimo ir suspenduotų 16. ži
noma, daug iš to skaičiaus pa- 
simokėjo tame pat susirinkime 
ar po susirinkimo.

Lietuviai, sveiki vyrai ir mo-

kuomet 
gydyto- 
ilgai ir

gauti

jau
Bėgyje savaitės jie 

platinimui.

Visam, fes- 
vak arams

priėmimui,

vietinių.
Festivalio Komitetas.

V. Bovinas, Sekr.
_____ a.________ '

Mirė
Peter Sadulskis (Schultz), 
m. amž., gyveno 55-14—68 

St., Maspeth, N. Y., mirė spa
lių 12 d., Kings County Ligo
ninėj. Kūnas pašarvotas grab. 
J. Garšvos koplyčioj, 231 
Bedford Ave., Brooklyne. Lai
dotuvės įvyks spalių 15 d., 10 
vai. ryto, šv-. Jono kapinėse. 
Velionis paliko nuliūdime sū
nų Petrą. Laidotuvių parei
gomis rūpinasi graborius J. 
Garšva.
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New| Yorko CIO sudarė 
speciali komitetą ginti nuo 
deportacijos J o h n S a n t o , 
national] Transport Work
ers Unijos direktorių. Ir 
steigia Į100 tūkstančių dolerių 
fondą tam tikslui,
patalpos bus miesto CIO Ta
pybos centre, 1133 Broadway. 
Komite 
jus jų 
gan i žadi joms.

S an t :> 
žymių 
giu mėnesio sulaikytų depor
tacijai. 
Michael 
Club and T’ 
Lokalo 6-to prezidentas, 
čiasis, Steve Millei 
konninis 
j imliose, 
lių 9-tą,

,as parūpins kalbūto- 
nage i d a u j an č i om s or-

yra vienas iš trijų 
darbininkų veikėjų bė-

Kitu sulaikytuoju yra
J. Obermeior, AFL

Hotel Employees

veikėjas 
tų ir unijiniame judė- 

tapo areštuotas spa-

Kolumbo dieną, pirmadienį, 
paštą neš tiktai iŠ ryto, kaip 
praneša j pašto viršininkas Ed
ward J. Quigley.

VAIKAS VERKĖ
NAUJOSIOS “MOTINOS”

Kenric 
dėl nepaprastos ligos išlaiky
tas Both 
nesiūs, gailiai pravirko tėvams 
atėjus ‘jį 
nenorėjo 
Mildred

V ai k as, 
taikančia 
ma ne

th Seymour, 2 metų,

-EI ligoninėje 7 mė-

išsinešti namo. Jis 
skirtis nuo slaugės 

W atson.
sergąs retai pasi- 

inkstų liga, vadina-
phrosis, sulaikančia 

Įgertus skysčius kūne, atnešus 
’ p svėrė 17 svarų per

to ab ar jis sugrįžęs į. 
jo amžiui svorį, 33 

Jo gydymas kainavęs 
kuriuos sudėjo gori

į ligoniu 
daug.
normalų 
svarus.
$6,000, 
žmonės. ;

1-mą
• tam yra 

kadangi eina

terys, r^šykitės į LDS 
kuopą. Y^pač dabar 
auksinė proga, 
vajus, ga ite įstoti į visus sky
rius be įstojimo mokesties.

Kuraitis, koresp.

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

• 1

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

Sekmadienį

9 NOVEMBER
Įvy

LAPKRIČI
Bus toje plat salėje kur visada

Labor Lyceum
Brooklyn, N. Y.949 Willoughby Ave

kite koncerto bilietus.

A $1.00 IR $1.50
Tuojau įsigj

ĮŽANG
VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 60c.

Dėl tirštų miglų New Yen 
ke labai trukdėsi oro ir 
upes pervažomis trafikas spa- . 
lių 7 ir 8 dienomis. Tūli 
skridę lėktuvai turėjo skrai 
ti virš miesto net po porą 
landų kol prisitaikė progą 
si leisti.

Parsiduoda

ACCORDIONS
Visokių Dydžių 

Tiesiai iš išdirbėjo
Už PUSĘ KAINOS

va-;
nu- •

Baldoni & Bartoli
{steigta 1901 m.

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

Sofa Cushions-Paduškos 
PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS 

Už $3.75 KIEKVIENA

Sėdynių Dugnai 
PERTAISOMI KAlF NAUJI JŪSŲ NAMUOSE 

Už $12.00 
šaukite FRANK- Nightingale 5-2535.

BROOKLYN 20, N. Y.

Peter Kapiskas 
—-------- --------

Peter
KAPISK AS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alu> 
RHEI NG OLD

BEER & ALES

32 Teri Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Paul Gustas Funeral Home,
! INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį i 

EVergreen 7-4774

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

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiamą šeimomį sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

statys gėlių bukietą ar vainiką,

• August Gustas
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pri
ko jūs reikaląusite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

priduoti per PAUL GUSTAS 
4 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Užsakymus taipgi galima 
FUNERAL HOME, Ine., 35

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai

Parduodami Labai

I •

Nužemintom KaVnom.
Nepaprastai Žemom Kainom! «•

Aukso, Platinum žiecĮai, Kryžiai, Laketukai,
* BranzalietM ir Špilkos.

* Taipgi Linkb ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
. STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, a|jrozdai ir stovylukės 
nužeminto kainom.

Ką^Tik Jūs Pirksite, Stebesites Kainų Nužeminimu.

ROBERT \LIPTON
Jeweler

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