
Per Anksti Apsiverkta. 
Klerikalai Kliedą.
Visi Kalti, o Nė Vieno 

Kaltininko!
Buvo Detroite, Nepasiekė 

Chicagos.
Rašo A. BIMBA

Aną dieną čia rašiau, kad 
Kultūrinio Centro įsigijimui 
pinigai plaukia lėtokai. Tai 
buvo peranksti pabėdavota. 
Dabai- visi matome, kaip šis 
visas vajus už sukėlimą 75 
tūkstančiu doleriu praeis žai
bo greitumu. Beveik nebe
tenka abejoti, kad su pradžia 
lapkričio jau visas tikslas bus 
pilnai pasiektas.

★ ★ ★
Džiugu, kai matai, kaip nuo

širdžiai ir karštai mūsų drau
gai ir prieteliai paremia gra
žų darbą. Tai jau antru kartu 
man taip sielą sušildo. Nie
kada nepamiršiu, kaip links
ma buvo, kai iš visų kolonijų 
tūkstančiai dolerių plaukė 
Vilniaus Vėžio Ligos Institu
tui įrengti. .

Dabar mūsų judėjimas tą 
4 istoriją vėl pakartoja. 
f ★ ★ ★

šis desėtko kito ar šimtinės 
kitos įdėjimas į Lietuvių Kul
tūrinį Centrą yra puikiausias 
investmentas. Viena, pinigai 
neprapuola: tampi didžiulės 
įstaigos savininku. Antra, sa
vo dolerį įdedi į tokią įstai
gą, kurios reikalas jau seniai 
labai jaučiamas visos demo
kratinės visuomenės.

Garbė ir proga kiekvienam 
prisidėti.

★ ★ ★
Tikėsite, ar ne, bet Maskva 

susilaukė naujo “agento.” 
Juomi yra ne kas kitas, kaip 
Jungtinių Tautų generalinis 

I sekretorius norvegas Lie. Taip 
griežtai tvirtina Chicagos kle
rikalų Draugas.

Kadangi Lie nenori Jungti
nes Tautas palaidoti, tai jis 
kalba už didžiųjų valstybių 
vieningumą. O taip kalbėti, 
Draugo supratimu, tegali 
“Maskvos agentas.” 

' ★ ★ ★
šių laikų isterija mūsų kle

rikalus išmušė ne tik iš ke
lio, bet ir iš proto. Kaip at
rodo, tai tuojau, apart po
piežiaus ir kunigų, visas svie- i 
tas taps “Maskvos agentais.” |

Dar visaip gali būti ir su 
popiežium. Aną dieną juk 
Vatikano dienraštis irgi kal
bėjo už didžiųjų valstybių su- 

♦ gyvenimą taikos išlaikymui.
# Labai gražiai Draugo redakto

rius galėjo ir jį pakrikštyti 
“Stalino agentu.” Jei taip ne
padarė, tai tik todėl, kad po 
mirties bijojo peklos. Už nie
kinimą gi pono Lie šimutis jo
kios* bausmės nesitiki.

★ * ★
Skaitai žmogus žinias iš 

Washingtono ir manai: Ne
jaugi ten nebeliko nė vieno 
žmogaus su paprastu “horse 
sense”? Visi jie sušilę ieš
ko kaltininkų už kainų kilimą 
ir jokiu būdu nė vieno neran
da.

Pirmiausia, žinoma, jie savo 
tarpe kaltininkų neieško. O 
didžiausi kaltininkai ten pat 

• sėdi. Kalti atstovai ir sena
toriai, kurie kainų kontrolę 
panaikino. Kalta vyriausybė, 
kuri nieko nedaro didžiųjų 
spekuliantų ir plėšikų suval-

* dymui.

Tuo tarpu pirmadienį New 
Yorke išgirdome, kad duona 
dar pakils centu kitu. Pieno 
kompanijos pareiškė, kad pie
no kvorta gali pabrangti vi
sais penkiais centais!

Prezidentas Trumanas per 
daug susižavėjęs su “meatless 
Tuesdays” ir “eggless Thurs
days,” kad ką nors daryti 
prieš duonos ir pieno trustus.

★ ★ ★
Vilnyje skaitau pranešimą 

į iš Detroito, kad ten lietuviš- 
’ kos knygos paroda gerai pa

vyko. Detroitiečiai puikiai 
pasielgė, parodą suruošdami.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metanai 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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KONGRESO NE-AMERIKINIU VEIKSMU 
KOMITETAS PAGEIDAUJA DAUGIAU 
KARINIU JUDŽIŲ PRIEŠ SOVIETUS
Republikonai Stengiasi Raudonai Numaliavot Judamąją 

Paveikslu Rašytojus ir Aktorius, Kaip “Komunistus”
Washington. — Kongres- 

manų Ne-Amerikinių Veik
smų Komitetas klausinėjo 
judamųjų paveikslų gamin
tojus iš Hollywoodo, kiek 
pas juos yra “komunistų” 
rašytojų ir “raudonųjų” 
aktorių. Tuo pačiu laiku ko
mitetas teiravosi, ar jie ke
tina paruošt daugiau kari
nių judžių prieš Sovietus. 
Warner Brothers ir Metro- 
Goldwyn - Mayers filmų 
kompanijų atstovai ir juda
mųjų paveikslų direktorius 
Sam Wood pasižadėjo 
stengtis daugiau prieš-so- 
vietinių judžių pagaminti.

Warnerio atstovas įtarė 
16 savo kompanijos rašyto
jų, kad jų veikalai judžiams 
“atrodę ne - amerikiniai”, 
nors jis nežino, ar jie ko
munistai. Jis įvardino Ring 
Lardnerį, Daltoną Trumbo 
ir kt. filminius rašytojus. 
Sam Wood tiesiog spjaudė

si prieš nužiūrimus “rau
donuosius” judžių rašyto
jus bei aktorius.

Ne-Am(erikinio Komiteto 
pirmininkas, republikonas 
Parnell Thomas ypač bandė 
“įtrinti’b kad pora palan
kesnių Sovietam judžių, — 
“Mission to Moscow” ir 
“Song of Russia” — karo 
metu buvę pagaminti, gir
di, pagal prez. Roosvelto į- 
sakymus. Gamintojai tatai 
užginčijo.

Kvočiamųjų rašytojų ad
vokatas Robertas W. Ken
ny norėjo padaryt komite
tui pareiškimą. Bet komite
tas neleido. Paskui Kenny 
pranešė reporteriams: 
“Faktinai visi judžių rašy
tojai, kuriuos komitetas pa
šaukė į tardymus, yra de
mokratai. Todėl republiko
nai komiteto vadai stengia
si- juos raudonai nuteplio
ti.”

Trumanas Padiktavęs Brazilijai Sutraukyti 
Diplomatijos Ryšius su Sovietais, Kaip 
Tvirtina Brazilijos Komunistai

Rio de Janeiro. — Bra
zilija sutraukė diplomati
jos ryšius su Sovietų Są
junga; tai dėl to, kad so
vietinių Rašytojų Sąjungos 
organas “Literatūros Laik-
rastis” įžeidęs Brazilija 
prezidentą Ėurico Dutrač

(Literatūros Laikraštis 
pavadino Dutrą karo kurs-| pačių 
tytoju prieš Sovietus
priminė, kad Hitleris laikė

valdovai sutraukė diploma
tijos ryšius su Sovietais.

“Užsieninių Viešpačių 
Įsakymas”

Mask.va. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
rašo, jog Brazilijos valdžia 
“pagal užsieninių savo vieš- 

įsakymą” sutrauko
ir į diplomatinius santykius su 

Sovietais. Kartu Pravda
Dutrą savo draugu.)

Brazilijos komunistų va
dai tvirtina, kad pagal 
Trumano valdžios padikta- 
vimą reakciniai Brazilijos

nurodo, jog Literatūros 
Laikraštis, kritikavęs Bra
zilijos prezidentą, nėra ofi- 
cialis Sovietų vyriausybės 
organas.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

tn the Eastern States- 
427 Lorimer Street, 
Brooklyn fl, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

* * * Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

--------------------------------- -—

Darbas Eina Sparčiai ir Gražiai; 
Dar Reikia $17,000

Anglai-Jankiai Pavarė 
Jugoslavą Atstovą iš Trieste

Triest. — Karinė anglų- 
amerikonų vyriausybė iš
trėmė iš savo valdomos 
Triesto srities Rudolfą Ku- 
reličių, vadovaujantį narį 
Jugoslavijos e ko n ominės 
pasiuntinybės. Kureličius 
kaltino anglus - ameriko
nus, kad jie priešiškai el
gėsi prieš jugoslavų išsta
tytus dirbinius bei produk
tus prekybinėje Triesto pa
rodoje. Anglų - amerikonų 
karininkai atrado, kad Ku- 
reličiaus pareiškimas tai e- 
są “agitacija ir propagan
da” prieš vakarinius talki
ninkus. Todėl jis ir pašalin
tas.

Sarsport, Maine. — Nu
krito armijos lėktuvas; už
simušė lakūnas. • 
-----------------ę;------

Bet kodėl Chicaga pramie* 
gojo progą? Knygos buvo be
veik ten pat, galėjo bile kas 
jas atvežti Chicagon, bet ne
buvo kam parodą suruošti. 
Pilna organizacijų, pilna vei
kėjų, bet nėra kam pasidar
buoti !

Amerika Protestuoja Prieš 
“Šnipės” Areštą Lenkijoj

Varšava. — Amerika už
protestavo, kad Lenkijos 
saugumo policija suėmė 
Wandą Sroką, Jungtinių 
Valstijų ambasados ' rašti
ninkę, ir kvotė ją per 5 va
landas. Po kvotos ji paleis
ta. Sroka yra Amerikos pi
lietė. Ji buvo nužiūrima 
kaip amerikonų šnipė. Ang
lija protestavo, kad lenkų 
vyriausybė areštavo ir te
belaiko kalėjime anglų am
basados* tarnautoją Gh. 
Whiteheadą, Anglijos pilie
tį. Whiteheadas įtariamas 
kaip anglų šnipas.

Marija Marynowska, pir
miau suimta anglų ambasa
dos vyriausia vertėja, pri
sipažino šnipinėjus sveti
mam kraštui prieš Lenkiją.

Dracut, Mass. — Ex-ka- 
reivis Russel Davis nužudė 
karo veteraną Edwarda 
Pare ir jo automobilyje iš- 
žagė Edwardo draugę Ma
rianą Richardienę.

ORAS. — Būsią šilta.

Lietuvių Kultūriniam Centrui įsigyti jau suplaukė 
$58,000.00; dar reikia $17,000.00. Pasitikime, jog iki lap
kričio 1 d. kvota bus baigta.

Dabar visos pastangos < reikia dėti ne paskoloms 
gauti, bet Šerams parduoti ir patiems pirkti.

Mes norime, kad kiekvienas pažangus lietuvis, kiek
viena ALDLD ir LDS kuopa, kiekvienas mūsų klubas 
įsigytų mažiausiai po vieną Lietuvių Namo Bendrovės 
Šerą — už $25.00; bet kurie tik išgali, raginami įsigyti 
po daugiau.

Būkime visi Kultūrinio Centro savininkais!
Sekami asmenys ir kuopos prisidėjo prie Kultūrinio 

Centro įsigijimo: ' x
PASKOLOMIS:

Domininkas ir Morta‘ Burkauskai, 
Elizabeth, N. J. $1,400.00

Walter Keršulis, Brooklyn, N. Y. 1,000.00
Anna Philipsie, Stamford, Conn. 1,000.00
William Skodis, Brooklyn, N. Y. 1,000.00
John Balaika, Brooklyn, N. Y. 500.00
L. D. P. Klubas, Elizabeth, N. J. 500.00
L. D. S. Branch 160, Pittsburgh, Pa. 500.00
Stamford, Conn. .. ' 500.00
Dr. Johanna T. Baltrušaitis, Pittsburgh, Pa. 250.00 
K. Petrikienė, Brooklyn, N. Y. 100.00

ŠERAIS:’
Kazys ir Vera Milenkevičiai, Brooklyn, N. Y. $500.00 
Leo Gavrilowich, Brooklyn, N. Y. 250.00
Izidor ir Veronika Pranaitis, Flushing, N. Y. 200.00 
Matthew Žiedelis, Brooklyn, N. Y. 100.00
Peter Gustaitis, Sr., Brooklyn, N. Y. • 100.00
John Petrušaitis, Bridgeport, Conn. 100.00
Joseph Yasūnas, Bridgeport, Conn. 100.00
ALDLD 149 kp., Philadelphia, Pa. 100.00
ALDLD 141 kp., Philadelphia, Pa. 100.00
ALDLD 10 kp., Philadelphia, Pa. ‘ 100.00
John B. Yusaitis, Bridgeport, Conn. 100.00
Matthew Klimas, Richmond Hill, N. Y. 100.00
Maggie Yuška, Brooklyn, N. Y. 100.00
Pranas ir Stella Waitkens, Brooklyn, N. Y. 100.00 
Anthony Gražulis, Brooklyn, N. Y. 100.00
Elžbieta Mulokiūtė, Philadelphia, Pa. 100.00
Mary ir Anthony Mitchell, Philadelphia, Pa. 100.00 
Kazimieras ir Marcelė Romikaitis, Phila., Pa. 100.00 
John JurevLh, Brooklyn, N. Y. 100.00
Michael A. Bersenas, Coldwater, Mich. 100.00
William Malin, Brooklyn, N. Y. 100.00
Jonas Juodeikis, Yonkers, N. Y. 100.00
Felix Roman, Hartford, Conn. 100.00
George Kuraitis, Brooklyn, N. Y. 75.00
Juozas Vaitkus, Philadelphia, Pa. 75.00
ALDLD Br. 63, Bridgeport, Conn. 50.00
LDS 74 kuopa, Bridgeport, Conn. 50.00
Zygmus ir Morta Kavalunas, Brooklyn, N. Y. 50.00 
Albert Kavalunas, Brooklyn, N. Y. 50.00
Petras Višniauskas, Brooklyn, N. Y. 50.00
Philip ir Madeline Kunz, Brooklyn, N. Y. 50.00
Frank ir Pauline Walant, Philadelphia, Pa. 50.00 
Sam ir Barbara Kovalchuk, Philadelphia, Pa. 50.00 
John ir Anna Mesko, Philadelphia, Pa. 50.00
Elizabeth ir Joseph Bekampis, Philadelphia, Pa; 50.00 
James Shaskas, Philadelphia, Pa. 50.00
ALDLD 30 kp., Chester, Pa. ’ 50.00
Anthony Lipčius, Eddystone, Pa. - ' 50.00
Ona Malinauskienė, Brooklyn, N. Y. 50.00
Judita Sadauskienė, Brooklyn,’“N. Y. 50,00
B. Valiukas, Barnesville, Pa. 25.00
Olga Jonelūnas, Brooklyn, N. Y, 25.00
Stanley Kunevičius, Brooklyn, N. Y. 25.00
John Lozowsky, Brooklyn, N. Y. 25.00
Joseph Dobrow, Brooklyn, N. Y. 25.00
Vincent Tauras, Brooklyn, N. Y. 25.00
Petras Taras, Elizabeth, N. J. ■ 25.00
Kazimieras Čiurlis, Elizabeth, N. J. • 25.00
Margareta Taras,'Elizabeth, N. J. 25.00
Antanas Stripeika, Elizabeth, N. J. 25.00
Jurgis Kudirka, Elizabeth, N. J. 25.00
Helen Kudirka, Elizabeth, N. J. 25.00
Antose Jocis, Bridgeport, Conn. 25.00
J. J. Mockaitis,' Bridgeport, Conn. . 25.00
M. Valatka, Bridgeport, Conn. 25.00
Alfonsas Švėgžda, Bridgeport, Conn. 25.00
J. A. Pūdi'mas, Bridgeport, Conn. 25.00
Amelia Mureika, Milford, Conn. K . 25.00

Visais reikalais rašykite ir pinigus siųskite: Home 
for Lithuanian Workers, 427 Lorimer St., Brooklyn 6,
N. Y.

VIŠINSKIS REIKALAUJA 
PALIUOSUOT GRAIKIJA 
NUO ANGLU-AMERIKONU
Anot Višinskio, Amerika Nori Sudaryt Sau Karinę Bazę 

Graikijoj, Todėl Ieško Priekabią Prieš Jos Kaimynus
Flushing Meadow, N. Y. 

— Sovietų delegatas And
rius Višinskis ragino Jung
tinių Tautų seimą atmesti 
peršamą komisiją rube- 
žiams tėmyti tarp Graiki
jos, iš vienos pusės, ir Ju
goslavijos - Albanijos - Bul
garijos, iš antros. Višinskis 
tvirtino, kad Amerika su 
“visokiais kabliukais” išga
vo tos komisijos užgyrimą 
politiniame seimo komitete. 
Sykiu Višinskis reikalavo 
atšaukt visą anglų kariuo
menę ir Amerikos karinius 
pasiuntinius iš Graikijos. 
Jis sakė:

Amerika Slepianti Savo 
Tikslą c

Amerika stengiasi suda
ryt sau “naują karinę ba
zę” Graikijoj. Bet anieriko- 
nai slepia savo intenciją; 
todėl jie pasakoja, būk ju
goslavai, albanai ir bulga
rai palaiką graikų partiza-

Amerikiniai Planai 
Korėjai Esą Panašūs, 
Kaip Graikijoje

Flushing Meadow, N. Y. 
—I Sovietų atstovas Višins
kis sakė: Amerika perša 
Korėjai rinkimus po ameri
kiniais ginklais, panašiai 
kaip Graikijoj buvo pada
ryti rinkimai po anglų 
ginklais. Sovietai gi siūlo 
sykiu ištraukti Sovietų ir 
Amerikos armijas iš to 
krašto ir leisti laisvai korė
jiečiams išrinkti valdžią.

Pagal Amerikos planą, 
jankių armija pasilaikytų 
pietinėje Korėjos pusėje, o 
Sovietų kariuomenė galėtų 
pabūti šiaurinėje to krašto 
pusėje, iki atskirai praeis 
rinkimai abiejose Korėjos 
dalyse. Bet Amerika reika
lauja, kad Jungtinių Tautų 
seimo komsija prižiūrėtų 
rinkimus abiejose Korėjos 
pusėse. Aišku, jog ta komi
sija užgirtų amerikinės pu
sės rinkimus, bet galėtų at
mesti rinkimus sovietinėje 
pusėje kaip “raudonus”.

įspėja Prieš de Gaulle 
Diktatūrą Francijoj

Paryžius. — Francūzų 
Komunistų Partija šaukė 
socialistus į bendrą frontą 
prieš gręsiančią generolo 
de Gaulle “cezarinę” dikta
tūrą. Miestiniuose rinki
muose komunistai gavo 29 
nuošimčius ir 7 dešimtada
lius balsų, socialistai 20 
nuošimčių ir 6 dešimtada
lius. Todėl jie bendrai turi 
51 nuošimtį balsų prieš de 
Gaulle’o 41 nuošimtį ir pu
sę. Klerikalai gavo tik 8 
nuošimčius ir 2 dešimtada
lius balsų.

Chicago. — Kviečiai pa
brango iki $3.11 bušeliui.

nų karą prieš Graikijos mo
narchist valdžią ir būk 
gręsiąs Graikijai užpuoli
mas iš tų jos kaimynų pu
sės. O tikrieji kivirčų kur
stytojai yra “Amerikos ir 
Anglijos militaristai Grai
kijoje.” Ne Jugoslavija, Al
banija ar Bulgarija iššaukė 
susidūrimus pasieniuose su 
Graikijos m o narchistais: 
tuos susidūrimus išprovo
kavo patys monarchistai, 
drąsinami anglų-ameriko- 
nu.

“Jei svetimoji kariuome
nė būtų ištraukta iš Graiki
jos, tai būtų padarytas 
milžiniškas žingsnis pirmyn 
dėl naminės santaikos Grai
kijoje; sykiu tai būtų di
džiulis žingsnis naudai visų 
Balkanų ir viso pasaulio 
tautų.”
Amerikos Planas—Grūmo
jimas Graikijos Kaimynam

Amerikos delegatas Her
schel Johnson ragino užgir- 
ti jo pasiūlymą ir sudaryti 
rubežių tėmijimo komisiją. 
Tokia komisija galėtų su
šaukt nepaprastą Jungt. 
Tautų seimo susirinkimą, 
jei kiltų “pavojus Graikijos 
čielybei ar nepriklausomy
bei.” Tuomet “Amerika su 
kitomis išvien veikiančio
mis tautomis darytų tokius 
žingsnius, kokius seimas 
nutartų.”

Šie Johnsono žodžiai reiš
kia, jog Amerika su savo 
šalininkais galėtų siųsti ar
mijas prieš Jugoslaviją, 
Albaniją ir Bulgariją, pa
gal seimo nutarimą. O sei
mo dauguma užtikrinta A- 
merikai. Sovietai tvirtina, 
kad tai būtų Jungt. Tautų 
Saugumo Tarybos apėjimas 
ir jų konstitucijos laužy
mas. Amerika sako, jog to
kie žygiai leistini pagal 
konstitucijos 51 skyrių.

Lenko žodis
Lenkijos delegatas dr. 

Oskaras Lange pabrėžė, 
kad jeigu svetimoji kariuo
menė būtų ištraukta iš 
Graikijos, tai pasibaigtų 
pilietinis karas ir galėtų 
susidaryti plati demokrati
nė graikų valdžia.

Daugelis Armėnu Grįžtą į 
Tarybinę Savo Tėvynę

Boston. — 40 armėnų, iš
sižadėdami net amerikinės 
pilietybės, prašė ’leidimų 
grįžti i Tarybinę Armėnijos 
Respubliką. Teigiama, kad 
lapkričio 1 d. sovietinis lai
vas išplauks iš New Yorko, 
gabendamas 1,000 armėnų į 
senąją tėvynę.

Dauguma grįžtančių ar
mėnų esą lavinti darbinin
kai — dailidės, optiškų stik
lų meistrai, čeverykų dar
bininkai ir kt. Amerikos 
valdininkai įtaria, kad So
vietai raginą armėnus grįžt 
ir padėt išvystyti pramonę 
Armėnijoje.
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Francūzijos Rinkimai
Praeitą sekmadienį Francūzijoje įvyko municipaliniai 

rinkimai. Buvo renkami miestų majorai ir tarybos. Viso 
labo tokių njunicipalitetų Francūzijoje randasi 38,000.

Apie šiuos rinkimus buvo visokių pranašyčių. Jais in
teresavosi visas pasaulis. Visiems buvo aišku, kad šieji 
vietiniai rinkimai puikiai parodys, kur link Prancūzija 

, krypsta. Šiuos žodžius rašant pilnų rezultatų dar netu
rime, bet jau paskelbtieji daviniai gerai parodo abel- 
nąją kryptį.

Viena pranašystė buvo, kad šiuose rinkimuose Fran
cūzijos komunistai viską prakišią. Viena, prieš juos stovi 
visos kitos partijos. Antra, komunistai priešingi Mar
shall planui, pagal kurį Amerika žada francūzams duo
nos ir sviesto, jeigu tik jie išsižadės komunizmo. Trečia, 
įsteigimas Komunistinio Informacijų Biuro Belgrade, 
prie kurio prisidėjo ir Francūzijos Komunistų Partija, 
girdi, pakenks komunistų prestižui.

Bet ši pranašystė neišsipildė. Francūzijos komunistai 
ne tik atlaikė savo pirmesnę įtaką, bet dar penketu nuo
šimčių daugiau balsų surinko. Tai stebina visus komer
cinės spaudos “specialistus.” Jie nesupranta, kas pasida
rė su franzūzais, kad jie savo komunizmo neišmaino ant 
Marshall© Plano.

Tačiau viena pranašystė apie šiuos rinkimus išsipildė, 
tai, būtent ,kad de Gaulle judėjimlas pakils. Manoma, kad 
jo vadovaujama nauja partija “Francūzijos Žmonių Ap- 
sivienijimas”, bus surinkus apie 40 nuoš. visų balsų. Tik 
neatspėta, iš kur tie balsai ateis. Buvo sakyta, kad jie 
ateis nuo komunistų. Betgi de Gaulle partija beveik vi
siškai sugėrė Katalikišką Repubiikonų Partiją, kurios 
vadu, yra dabartinis Francūzijos užsienio reikalų minis
tras Bidault. Ši partija rinkimuose prarado du trečda
liu savo pasekėjų. Bidault pasiliko generolu be armijos. 
Iš buvusios pirmutinės vietos kataliku partija tapo nu
blokšta į ketvirtąją vietą! Jos vieton atsistoja de Gaulle 
partija, paskui ją eina su 30 nuoš. balsų Komunistų Par
tija, o komunistus seka socialistai su 20 nuoš.

Dabar Francūzijoje susidarė keista padėtis. De Gaulle 
partija municipalin. rinkimuose laimėjo 40 nuoš. balsų, 
bet visiškai neturi narių parlamente. Tuo tarpu socia
listai, kurie šiuose rinkimuose tesurinko 20 nuoš. balsų, 
yra dabartinės vyriausybės priešakyje. Todėl kalbama 
apie kabineto pakeitimus. Premjeras Ramadier negalė
siąs užsimerkti prieš naująją padėtį.

Didžiausiais kaltininkais šių de Gaulle laimėjimų yra 
Francūzijos socialistai. Gavę paramos iš dešiniųjų par
tijų, jie išmetė iš valdžios komunistus. Jie pagimdė ša
lyje tokią padėtį, kurioje buvo lengva demagogui de 
Gaulle pakilti ir skelbtis krašto išgelbėtoju. Degaulis- 
tų judėjimas yra reakcinis judėjimas. Jį finansuoja 
Francūzijos buržuazija. , ’

Šių rinkimų* rezultatai būtų buvę visiškai kitokį, jei
gu socialistai ir komunistai būtų turėję bendrą frontą ir 
išstatę bendrus kandidatus. Tai visiems aišku. Dabar 
socialistai patys turėttf matyti, kad jų viešpatavimui 
dienos baigiasi. Buržuazija jau taip politiniai sustiprė
jo, jog neužilgo galės be jų apsieiti. Degaulistai išdrėbs 
juos iš valdžios.

Nežiūrint tokios aiškios ateities, socialistai atsisako kei
sti savo gaires. Ant rytojaus po rinkimų Francūz. komu
nistai prabilo į socialistus dėl sudarymo bendro darbi
ninkų fronto* socialistai gi komunistus tik išplūdo ir 
pasiūlymą atmetė.

Nuo dabar, reikia tikėtis, Francūzijoje padėtis keisis 
žaibišku greitumu. Apsvaigęs municipaliniuose rinki
muose laimėjimais, de Gaulle netylės.

Mr. Byrnes "Paliejo Pieną” LAISVES VAJUS

Mirties Nasruose
Dar sykį tapo puikiai įrodytas lėktuvų kompanijų plė- 

šikiškumas. Tik todėl, kad Bermuda Sky Queen lėktu
vas turėjo nešti daugiau žmonių, negu pajėgia, buvo pri
verstas nusileisti jūroje ir per dešimt valandų 69 žmo
nės buvo pastatyti prieš mirties nasrus. Laimė, kad už 
dešimties valandų pribuvo laivas ir Visus, išgelbėjo. Ką 
tie vyrai/ moterys ir vaikai turėjo pergyventi, tik jie 
vieni tegali pasakyti.

Tegul Žmonės Nusprendžia
Mūsų armijos sekretorius Royall mano, kad šiandien 

pasaulyje eina lenktynės tarpe dviejų ideologijų, tarpe 
dviejų santvarkų. Ir jis sako: “Laimas toji santvarka, 
kuri praktikoje suteiks aukščiausią gyvenimo lygį ir 
daugiausia laisvės ir progų savo žmonėms.”

Sū šia mtinčia galima pilnai sutikti. Suprantama, kad 
anksčiau ar vėliau žmonės pasirinks tokią santvarką, 
kuri jiems suteiks geriausią gyvenimą ir daugiausia 
laisvės. . ' 1 J

Kaip tik tuo supratimu pasiremdami marksistai sa
ko, kad kapitalizmas jau atgyveno savo dienas ir turi 
eiti velniop. Tik pažiūrėkime, kiek vargo ir ašarų kapi
talizmas prisėjo ant visos žemės! Turi pakilti nauja san
tvarka ir kapitalizmą pavaduoti. O toji naujoji san
tvarka bus socializmas.

Kitaip, žinoma, mano ir teigia ponas Royall. Jis yra 
stambus kapitalistas ir, suprantama, tiki kapitalizmu.

Buvęs Valstybės sekreto
rius Mr. James Byrnes pa
rašė knygą “Speaking 
Frankly”. Ir pirm ji pasi
rodė rinkoje, tai komerci
nės spaudos kolumnistai 
jau pateikė jos recenzijų. 
Atrodo, kad pačios knygos 
parašymas ir pasirodymas 
ne tiek yra biznio reikalas, 
kaip Mr. James Byrnes tą
sa jo “kietos politikos”, ne
paisant ant kiek tas daro 
žalą pačios Amerikos žmo
nėms ir kenkia pasaulinei 
taikai.

Ir nenuostabu, kad Mr. 
James Byrnes imasi tokių 
žygių: Juk dar taip nese
niai jis buvo pirmas prie 
prezidento — Valstybės Se
kretorius, kalbėjo Jungti
nių Valstijų vardu, vienoms 
valstybėms žadėjo “pagal
bą”, o kitoms visomis pek
los kančiomis grūmojo. Dar 
daugiau, pagal tų laikų mū
sų šalyje tvarką jis buvo 
kandidatas užimti preziden
to vietą, jeigu mirtų prezi
dentas Trumanas.

Kas gi šiandien Mr. Ja
mes Byrnes yra? Jeigu ne
skaityti jo, kaipo didelio 
turčiaus, tai jis būtų jau 
“užmirštas žmogus”, gyve
nąs reakcinėje South Caro
lina valstijoje. Šiandien jis 
“paprastas pilietis” ir pi
lietis tokios valstijos, ku
rioje milžiniška didžiuma 
piliečių neprileidžiama bal
suoti.

Dabar jis rašo atsimini
mus. Pasakoja, kaip H. 
Trumanas, vos užėmęs pre
zidento vietą, pasižadėjęs 
vykinti velionio F. D. Roo
se velto politiką, o jau va
žiuodamas iš šermenų pa
reiškė, kad jis pavarys Roo- 
sevelto paskirta Valstybės 
sekretorių Ed. R. Stettiniu- 
s’ą, o jo vieton paskifs Mr. 
James Byrnes. Bet nors su
sitarta, vienok nuo Mr. Ste- 
ttinius tas laikyta slaptybė
je dar apie du mėnesius lai
ko. Gal būti, kada nors ge
nerolas Marshall parašys 
savo “Speaking Frankly” ir 
jis pasakys, kada buvo pa
darytas planas poną J. Byr- 
nes’ą privesti prie “rezig
nacijos”. Mr. Byrnes “išpa
žintis” tik parodo, kaip ne
pastovi padėtis pačioje va
dovybėje.

Komercinės spaudoj ko
lumnistai pripasakoja viso
kių “stebuklų” apie Moloto
vo ir nacių susitarimus. Ži
noma, tai šakėmis ant van
dens parašyti “dokumen
tai.”

Svarbiausia tai tas, kad 
Mr. Byrnes prisipažįsta, 
kad jo “kieta politika” buvo 
tam, kad padiktuoti Ameri
kos ir Anglijos valią Tary
bų Sąjungai. Gi kada My. 
Byrnes ir Mr. Bevino ši po
litika pakrikdė Užsienio 
Ministrų-Konferenciją Lon
done, pabaigoje 1945 metų, 
Molotovas tada spaudos at
stovams sakė, kad už kon
ferencijos pakrikimą "lipa 
atsakomybę Mr. James 
Byrnes, kuris norėjo padik
tuoti Tarybų Sąjungai ir ki
toms šalimis savo politiką, 
tai tada Mr. Byrnes gynėsi. 
Nepasisekimas U ž s i enio 
Minisk Konferencijos Lon
done 1945 metais suteikė 
vilties reakcijai ir naujo 
karo organizatoriams. Tas 
daug pakenkė ir taikos rei
kalams.

Ką gi siūlo dabar Mr. Ja
mes Byrnes, - kuri^ jau ne
užima jokios valdiškos vie
tos? Jis išdėsto tokią pro
gramą, kuri neišvengiamai

turi vesti prie trečiojo pa
saulinio karo.

Jis reikalauja, kad Jung
tinės Valstijos darytų ats
kirą taiką su Vokietija ir 
Japonija, jeigu Tarybų Są
junga nesutiks su Ameri
kos pozicija. Reiškia, jis 
reikalauja • laužyti pirmes- 
nius susitarimus, kaip bū
damas Valstybės sekreto
riaus vietoje, jiš; laužė juos 
ir kenkė didžiųjų valstybių 
ir Jungtinių Tautų vienin
gumui. Jis atmeta koopera
ciją ir kompromisus ir rei
kalauja “kietos politikos”—
“griežtumo.” (

Jis sako, kada Jungtinės 
Valstijos ir kitos valstybės, 
kurios sutiks su tokia “kie
ta politika”, padarys taiką 
su Vokietija, tai tada pa
reikalauti iš „Tarybų Sąjun
gos, kad ji pasitrauktų iš 
Vokietijos. Gi, jeigu geruo
ju Raudonoji Armija nepa
sitrauktų, tai tada Jungtim 
Valstijos ir “kitos valsty
bės”-turi jėga išvaryti So
vietų Armiją iš Vokietijos.

Bet ar tai reiškia, kad 
tik iš Vokietijos? Nieko pa
našaus !

Mr. Byrnes savo knygoje 
nepripažįsta demokratinės 
liaudies tvarkos Lenkijoje, 
Bulgarijoje, Jugoslavijoje, 
Rumunijoje, Vengrijoj, Al
banijoj, Čechoslovakijoj ir 
kitose šalyse. Jam vis tai 
“negeros valdžios”, vis ’’ru
sų pastatytos”, “komunistų 
valdžios.” Reiškia, jis turi 
mintyje, kad ne vien Sovie
tų -Armiją išvaryti iš Vo
kietijos, bet ir Tose šalyse 
reikės padaryti “parėdkas”, 
reikės ten kariauti.

Dar daugiau, Mr. James 
Byrnes palaikė ryšius su 
Pabaltijos reakcininkais — 
išeiviais iš Lietuvos, Latvi
jos, Estijos. Jis piktai kal
bėjo ir apie Suomijos da
bartinę valdžią, kuri teisė 
karo kriminalistus. Jis sė
bravusi su Ukrainos ir,Bal
tarusijos ponais, kurie prie
šingi ten esamai liaudies 
tvarkai. Reiškia, pagal Mr. 
Brynes “kietą politiką” ir 
ten reikėtų padaryti “pa
rėdkas.”

O pagaliau, ar Mr. Byr
nes sutiktų, kad net ir pa
čioje Rusijoje pasiliktų esa
ma tvarka? Atrodo, kad 
ne. Jis tada sakytų: “Pada
rėme visur parėdką, bet 
štai dar ten yra Sovietai, 
jeigu juos paliksime, tai jie 
sugrįš”. Prie ko tada vestų 
jo “kieta politika”? Prie 
maršo linkui Leningrado, 

•Maskvos ir Stalingrado.
Tai reikštų karą goję pat 

teritorijoje ir su Uis pat 
obalsiais, kaip vedė Hitle
ris “Sovietų išnaikinimui.” 
Taip būtų, jeigu karas eitų* 
pagal Mr. James Byrnes 
planą — pergalingas.

Bet politika, karas ir ka
ro strategija yra nedalina
mi dalykai. Kreiva politika 
veda prie karo. Kreiva poli
tika veda ir prie kreivų ka
ro strategijos išskaitliavi- 
mų. Mr. Byrnes mano, kad 
būtų lengva išvaryti Rau
donąją Armiją iš Vokieti
jos.

Jo išskaitliavimai yra iš 
pat pradžios neteisingi, nes 
jis tik savo pusėje mato jė
gą, o kitose pusėse tik silp
nybę. Tokiais pat “strategi- 
j'os” išskaitliavimais karą 
pradėjo ir Hitleris. x

' Hitleris karą pradėjo su 
dideliu koncertų trukšmu, 
su pasigyrimais apie “per
gales”.

Bet po mūšių, prie Mask-

vos, Leningrado ir Stalin
grado Berlyne jau grojo ne 
linksmus mfuzikos kavalkus, 
bet laidotuvių maršus. Gi 
karas baigėsi Berlyne, ka
da Raudonosios Armijos 
22,000 kanuolių, 8,000 tankų 
ir 12,000 karo lėktuvų su
rengė “koncertą”.

Mr. Byrnes savo knygoje 
rašo: “The leaders of Soviet 
Union must learn what Hit
ler learned...” Atrodo, kad 
iš karo pamoką Mr. Byrnes 
pamiršo, kad siūlo politiką, 
vedančią į trečią pasaulinį 
karą, į karą, kurio nenori 
Amerikos liaudis, kaip ir 
kitų šalių žmonės.

Mr. Byrnes mano, kad 
karas būtų tik piknikas. 
Bet jis nori padiktuoti vi
suomenišką tvarką jau ne 
vien rusų okupuotoje Vo
kietijos dalyje, bet veik vi
siems Europos žmonėms. O 
kas bus, jeigu Rytų Vokieti
jos, Lenkijos, Čechošlovaki- 
jos, Albanijos, Bulgarijos, 
Vengrijos, Rumunijos ir ki
tu šalių žmonės nenorės c- c-

priimti jo tvarkos? O kas 
bus, jeigu, vietoje išvaryti 
Raudonąją Armiją iš Rytų 
Vokietijos, tai Italijos ir 
Francijos žmonės išvarys 
dabartinius valdonus? Kas 
bus, jeigu vietoje išvarymo 
Raudonosios Armijos, kad 
į savaitę - dvi laiko, kaip 
net prileidžia toki,s Sovietų 
priešas Mr. H. Baldwin, ji 
užims visą Europą?

Mr. Byrneso sėbrai rei
kalauja mesti atomines 
bombas, kad išnaikinti “Ru
sijoje ne vien miestus, bet 
ir sodžius”. Ar užteks pas 
Mr. Byrnesą jėgų išnaikin
ti visus Europos' miestus ir 
žmones?

Reiškia, Mr. Byrnes “kie
ta politika” veda piįie bai- 

| saus karo, prie baisios ka
tastrofos !

S

Ir nedyvai, kad net Ang
lijoje, kur karo kurstytojas 
Churchill laikosi tokios pat 
politikos, bet konservatyvė 
spauda įnešė pataisymų, 
kad ji nesutinka su Mr. 
Byrnes planais. Gi Anglijos 
valdžia padarė pareiškimų, 
užginčydama eilę Mr. Byr
nes tvirtinimų.

Washingtone, mūsų vy
riausybės žmonės geriau 
velija tylėti Mr.* Byrnes 
knygos reikale, nes jie ži
no, kad jo patarimai nela
bai reikalingi. Reakcininkai 
pašumins, parėkaus, pakur- 
stys prie naujo karo, besi
remdami “valandos didvy
rio” išvadomis, gi Amerikos 
liaudis'} kuriai brangi jos 
laisvė ir kitų tautų laisvė, 
bus tik paraginta daugiau 
budėti prieš naujo karo or
ganizatorius ir Amerikos 
demokratijos priešus.

D. M. š.

Laiškas iš Lietuvos

Jis sako* kad geriausia santvarka yra ši santvarka. Jis 
nori, kad visi afnfcrikiečiai ja tikėtų. Kurie tiki kitaip, 
jis tuos skaito prastais amerikonais!

Filadelfietė Ona Kušlei- 
kienė gavo porą laiškų iš 
Lietuvos. Pirmam laiške, 
tarp kitko, sakoma:
. “Mielas broliuk: Sveikina 
tave išsiilgę, tėveliai, taip 
pat ir aš ir linkim laimės 
ir pasisekimo jūsų gyveni
me. Tiek laiko praslinko, 
kai likimas m(us perskyrė. 
Bet gal, greit būsime.kartu 
laimingi...

“Mes visi tuo kartu esa
me sveiki ir gyvenam be
veik taip pat, kaip ir pir
miau. Gyvulių tiek pat turi
me, laikome kumelę ir ku- 
m/sliuką. Nuo karo tai nu
kentėjo me. Tie judošiai vo
kiečiai atsitraukdami sude
gino triobėsius. Mūsų visos 
triobos sudegė, tik kalvė li
ko. Bet nenusimjnk ir nesi-

štai ką turime atlikti iki Naujų Metų:
$20,000 sukelti prenumeratomis;
$10,000 parengimais ir aukomis;
$1,500 Laisvės Bendrovės serais.
Stokime į darbą visi sukėlimui savo dienraščiui 1948 

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

Gražus kontestantų surašąs:

Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J 
Brooklyn© Vajiųinkai ...... ...............
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. .
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J. .
P. Pilėnas, Philadelphia ................
V. J. Stankus, Easton, Pa................
Hartfordo Va j minkai ..........
L. Bekešienė, Rochester, N. Y..........
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. .. •. 
A. Buivid, Dorchester, Mass........

252

248
234
224
204

K.
J.

J.
v.

P. Šlajus, Chester, Pa............
LLD 20 kp., Moterų Skyr., 

Binghamton ................
M. Janulis, Detroit ................
P. Bečis-F. Klaston, Gr. Neck
P. J. Martin, Pittsburgh ..........

Valaika, Cleveland, Ohio .. 181 
Balsys, Baltimore ..............
Penkauskas, Ig. Chulada, 
V. Kralikauskas, Lawrence

Bakšys, Worcester ..............
Padgalskas, Mexico ...........
Šlekaitis, Scranton ............

168

J.
J.
F.
E.

168
140 II.
104 A.
100 M.

Punktai 
•• 1736 
.. 1124 
... 775 
... 732 
.. 492 
.. 392 
... 390 
... 350 
... 280 
... 280

Navickas, Haverhill ............
K. Urban, Hudson ................
Tvari jonas, Detroit ..............
Bimba, Paterson ................

Matachun, Paterson ..............
Stankevičius, Wilkes-Barre .. 
Balsys, New London ............. .
Cibulskienė, Nanticoke, Pa.
Mockaitis-P.Baranauskas 
Bridgeport ...........................
Žukienė, Binghamton .........
Bemat, Los Angeles ..........
Slekienė, Gardner ...k.........

84
84
84
84
84
75
56
56

52
48
28
28

f

$95.00 
37.00 
20.00 
16.50 
15.00 
13.00 
11.00 
10.00 
.6.00 
6.00 
6.00 
5.00

.3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
1.25

Pąrengimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:

Brooklynas .........
San Francisco, Cal 
Easton, Pa...........
Washington, Pa. . 
So. Boston, Mass. 
Stamford, Conn. . 
Philadelphia, Pa... 
Seattle, Wash. ... 
Rochester, N. Y. . 
Detroit, Mich.. • •. 
Paterson, N. J. • • 
Waterbury, Conn. 
Cleveland, Ohio. .. 
Hartford, Conn. • • 
Chicago, Ill. ..... 
Binghamton, N.-Y. 
Worcester, Mass. . 

-Shenandoah, Pa. .
Elizabeth, N. J. ..
Scranton, Pa. .. • •

Šeštadienį Laisvės raštinėj lankėsi Antanas Stripei- 
ka ir draugė Burkauskienė. Stripeika puikiai įžengė į 
vajų priduodamas 10 naujų skaitytojų ir daugelį atnauji
nimų. Jis darbuojasi Lietuvių Darbininkų Progr. Klubo 
vardu, tad todėl taip ir vajaus lentelėje pažymėta. Eliza- 
bethiečiai pirmoj vietoj. Bravo, už puikų pasidarbavimą.

Brooklynas antroj vietoj, šį sykį Brooklynui pasidar
bavo Juozas Kairys, Jurglš Kuraitis, Pranas Buknys ir 
Petras Vaznys. Pastarasis pridavė naują prenumieratą.

Naujas vajininkas, clevelanUietis K. Valaika, taipgi 
gražiai darbuojasi. Jis prisiuntė naują prenumeratą.

Į vajų įstojo J. Matačiūnas, iš Paterson, N. J., pri- 
siųsdamąs atnaujinimų.

Šeštadienį, taipgi svečiavosi ir J. Rainys, iš Phila- 
delphijos. Jis pridavė atnaujinimų. O drg. S. Reikauskas 
prisiuntė porą atnaujinimų, tai po biskį punktais auga ir 
philadelphiečiai.

Šį sykį drg. Stankui, Easton, Pa., pagelbėjo F. Zavis, 
iš Bethlehem, priduodamas savo punktus. Jis taipgi 
nusipirko L.K.S. B-vės šėrų už $10. *

, Aukų šį sykį gavome sekamai:
J. S. Rainys, Philadelphia, Pa., $4.
Po $3: George Wareson, Brooklyn, N. Y., Frank 

Orvidas, Manchester, N. J., Frank Zavis, Bethlehem, Pa., 
C. Ragauskas ir J. Matachun, Paterson, N. J.

Po $2: Ch. Lucum, Red Bank, N. J., St. Dilis, Wood
ridge, N. J. ir dd. Burkauskai, Elizabeth, N. J.

Širdingai dėkuojame už aukas ir vajininkams už gra
žų pasidarbavimą.

Laisvės Adm-cija.

troškusiomis lūpomis. Taip 
gera mums, kai gaunam 
nuo tavęs laišką...

“Vaclovai, apie mus nesi
rūpink drabužiais, nei taip 
kitais daiktais. Mes gyve
nam taip pat, kaip ir pir
miau. Gyvulių tiek pat lai
kome ir mums niekur nie
kas nekliudo... Visi esame 
sveiki...”

klapatavok dėl mūsų, nes 
mes vėl gyvename savose 
triob'ose. Klojimas toje pa
čioje vietoje ir toks pat di
dumo. Gurbą iš molio nu- 
kretėme, biskį didesnį kaip 
buvo, gražus, nešaltas, ir 
gale gurbo viralinį pasida
rėme gyvent, išbaldėme ir 
puikiai gyvenam. Vienus 
metus gyvenome pas žentą. 
Gavome kiek pąšalpos iš 
valdžios, davė medžio, o 
statyti žmonės padėjo. Da- . 
bar, rodos, nei nestatėme,1 
viskas užmiršta...”

Antram laiške sakoma:
“Sveikinu aš tave ir tėve- viršutiniai vyriški 

liai, bučiuodami ilgesio iš- žiai 5 nuošimčiais.

F. Butaikytė.

Pranešama, kad Anglija 
panaujins prekybos dery
bas su Sovietais.

New York. — Pabrango 
drabu-

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) —Tree., Spaliu 22, 1847
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka« 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas jr apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Aldona Višniauskaite Sako:
Laiminga Sugrįžusi į 

Teveliu Namus
(Grįžusios į Lietuvą Išvie tintosios žodis)

KAUNAS: — Pagaliau, 
baigėsi mano klajonės po 
svetimus kraštus. 1947 m. 
birželio mėn. pradžioje iš 
Šlezvig Holštinijos aš sugrį
žau į Tarybų Lietuvą, į 
gimtąjį Kauną, pas tėve
lius. Pailsėjau, gavau pasą 
ir tuojau ėmiausi darbo. Čia 
toks didelis žmonių parei
kalavimas, yra tiek daug 
darbų, kad galima pasirink
ti. Bet aš noriu taip pat 
tęsti ir mokslą toliau. Ma
nau, kad darbą ir mokslą 
galėsiu suderinti. A

Savo namelius radau kaip 
buvusius: nuo karo jie ne
nukentėjo, o visus namiš
kius gyvus, sveikus ir kru
tančius prie darbo: tėve-

Binghamton, N. Y.
LLD 20-tos kuopos moterų 

skyriaus susirinkimas įvyko 
spalių 3 d., Lietuviu svetainė
je. .Narių ir šiuo sykiu dalyva
vo nedaug. Pasistengiate, drau
gės, ateiti į ateinantį susirin
kimą, lapkričio (Nov.) 7-tą. 
Esate prašomos visos daugiau 
darbuotis, negu lig šiolei. Dirb
kime dėl sAvo ir visos žmoni
jos gerovės, nelaukime, kad kas 
kitas už mus dirbtų.

Kurios dalyvavome susirinki
me, padarėme gorų tarimų. 
Skaitytas laiškas nuo filminin- 
ko Jurgio Klimo, Brooklyn iečio. 
Jis apsiėmė atvažiuoti į Bing- 
hamtoną parodyti judomą fil
mą iš Lietuvos, “Kuprotą Ože
lį” ii- Chicagoje įvykusį Festi
valį. Komisijon išrinktos O. 
Girnienė, A. Maldaikienė, M. 
Klilbienė ir kitos apsiėmė pa
gelbėti. Vėliau bus pranešta ro
dymo laikas.

Antras laiškas skaitytas nuo 
LMS sekretoriaus L. Yoniko, 
prašantis užsimokėti duokles. 
Nutarta užmokėti $5.

4 Iždininkė raportavo, kad dar 
priduota $2 per Florence žvirb
lytę iš mergaičių Sorority Klu
bo. Pirmiau buvo pridavus $6.

Raportuota iš Civil Rights 
gynimo komiteto veiklos. Yra 
renkamos aukos, žmonės auko
ja pagal išgalę.

Išrinktos dienraščių Laisvės 
ir Vilnies vajininkės: J. K. Na- 
valinskienė, M. Kazlauskienė, 
M. Kulbienė. Pagelbėti apsiėmė 
L. Žemaitienė. Moterų Skyrius 
prašo visų šioje apylinkėje atsi
naujinti prenumeratas per šias 
vajininkės. Taipgi gaukime 
naujų skaitytojų. Užrašykite 
bile kurį dienraštį savo gimi
nėms kaipo gimtadienio arba 
Kalėdų dovaną. Tuo patimi su
teiksime jiems apšvietos ir ži
nojimo apie viso pasaulio, sy
kiu ir Lietuvos, padėtį.

»Jau daug skaitytojų atsinau
jino savo prenumeratas, atne
šė patys. Ačiū jums, draugės 
ir draugai.

Moterų Skyriaus 
Korespondentė 
J.K.N.

Nelaimė patiko šiuos žmones: 
H. žukienę užgavo automobi
lius, jau bus du mėnesiai. Nu
laužė ranką. Povilui Balčiūnui 
sužeidė koją. Randasi namie.

F. Maldaikis sunkiai sužeis
tas, su nulaužta koja guli ligo
ninėje jau antra savaitė. Tai 
vis dėl neatsargių vairuotojų 
automobilių.

Linkiu visiems ligoniams kuo 
greičiausiai pasveikti.

Josephine N. 

lis, mamytė ir broliukas dir
ba siuvykloje. Didžiausias 
jų rūpestis būdavo — tai 
mano likimas. 1944 mptų 
vasarą aš atsidūriau Vokie
tijoje ir dirbau pas vokie
čių ūkininkus. Į visus atvež
tuosius vokiečiai žiūrėdavo 
su panieka, versdavo dirbti 
sunkiausius darbus, blogai 
maitindavo.

Tą Vokietijos dalį užė
mus anglams,mes, lietuviai, 
buvome surinkti į stovyklą 
Miuncelbergo vietovėje (ne
toli Hamburgo), čia sąly
gos buvo dar blogesnės, 
kaip pas- vokiečių ūkinin
kus. Per savaitę mes tegau- 
davome 2.5 kg. karčios ku
kurūzinės duonos, 80-90 
gramų cukraus, kartais 50 
gramu mėsos, 2 kg. bulvių. 
Bet už viską sunkiausia bū
davo betikslis gyvenimas 
svetimame krašte. Be .gim
tosios žemės, be tėvų, žmo
gus jausdavaisi toks men
kas, bejėgis.

Labai džiaugiuosi sugrį
žus Į namus, atnešusi ra
mybę sau ir namiškiams. 
Mes iš savo darbo esame so
tūs ir apsirėdę neblogai. Da
bar gyvenimas Tarybų Lie
tuvoje nuolatos vis gerėja 
ir lengvėja. Po baisaus gy
venimo pas vokiečius ir sto
vykloje, aš čia jaučiuosi 
kaip nauiame pasaulyje. Ir 
iš tiesų, čia naujas -pasaulis. 
Pas vokiečius buvo sunki 
panieka, skaudus ujimas, 
stovykloje aš jausdavau, 
kad mes esame kažkokių, 
man neaiškių .kombinacijų 
objektai, o čia žmogus jau
tiesi laisvas, gyveni kaip 
tau patinka. Aš tai pajutau 
jau kelyje į tėvynę, kaip 
patekau tarybiniu repatri
acijos organų žinion. Visur 
mes rasdavome rrtalonią už
uojautą ir pagalbą. Kelyje 
buvome sočiai maitinami, 
važiavome nępngrustuose 
vagonuose, n a k vodavome 
švariuose viešbučiuose.

Kaip biauriai melavo tie 
žmonės, kurie sakė mums 
išvažiuojant, kad mes jau 
niekad nepamatysime savo 
gimtųjų namų, kad būsime 
išvežti į Sibirą ir t.t.! Pik
čiausia, kad tai kalbėjo ir 
lietuviai. Jeigu lietuvis taip 
šlykščiai > gali šmeižti savo 
kraštą, jis yra nevertas 
rpūsų tautiečio vardo, jis 
nedoras žmogus, arba nusi
kaltęs savo žmonėms, savo 
kraštui, kad bijo į jį sugrįž
ti ir kitiems trukdo. Man 
gaila tų žmonių, kurie dar 
tiki tokiems nedorėliams ir 
nevažiuoja namo, arba va
žiuoja kažkur pastumdė
liais būti, jungą vilkti. Aš 
kviečiu visus savo draugus 
ir drauges grįžti į savo tė
vynę pas savus. Kelias vi
siems atviras ir čia jūs esa
te laukiami. Grįžti gali ir 
tie, kurie gal laikinai išva
žiavo į kitas valstybes sun
kaus darbo dirbti. Pas mus 
žmonės gyvena daug geriau 
negu kur kitur.

Aldona Višniauskaite
Kaunas,
Benediktinų g. 22 

1947 m. spalio mėn.

“Negalime pakęsti ilgesnių,” šaukia šių jaunų demons
trantų plakatai ir balsas prieš ilgus sijonus. Daug 
moterų boikotuoja naują madą, kadangi su ilgėjan
čiais sijonais ilgėja ir kainos. Taip pat jie yra ne

patogūs vaikščioti ir didele painiava darbe.

LOS ANGELES, CAL.
----------------------------------- I

Vieša Padėka Mūsų Kelios draugės gausiai prisi-
Bendradarbiams dėjo maistu. E. Slesariūnienė

Kiekvienas darbas reikalau
ja nemažai pastangų ii- rūpes
čio, jeigu tą darbą nori gerai 
atlikti. Taipgi ir Lietuvių Mo
terų Apšvietos Klubas turėjo 
įdėti daug rūpesčio rr pastan
gų rengdamos perstatymą “Mo
terims Neišsimeluosi,” suvai
dintą rugsėjo 28-tą.

Malonu ir’ smagu darbas 
dirbti, kada gauni sau gerų 
bendradarbių, šiuo laiku mums 
daug pasitarnavo daugelis LDS 
205 Lygos narių. Pirmiausia 
noriu tarti didelę pagarbą jau
nam draugui Stanley Cable-Ku- 
biliui už sumokinimą veikalo, 
kuriame jis ir pats turėjo rolę. 
Taipgi' didžiai dėkojame ir ki
tiems aktoriams: Angelai 
Adams, C. Casper, Jean Bog- 
dal, Alenai Bružienei, taip pat 
vyrams, Alf. Casper, Al Petra- 
vich, Carl Pechiulis, W. Mari
nui ir J. Alvinui. Visi aktoriai 
labai puikiai atliko savo roles. 
Jie turėjo praleisti daug vaka
rų to mokindamiesi.

Padėka Darbininkams ir 
Aukavusiems

Turim priskaityti gerais mū
sų Moterų Klubo rėmėjais ir 
draugus ir drauges, kurie pri
sidėjo savo nuoširdžiu darbu 
parengime. Dauguma atvyko 
gana anksti ir dirbo iki vėlu
mos vakaro.’ Dirbo: M. Mužni- 
kienė, A. Radienė, E. Naujokie- 
nė, M. Paulikonienė, Marė Pu- 
kienė, Julia Pukienė, Geo. Ber
notas. Ona Pukienė ir prieš pa
rengimą pagelbėjo prirengti 
maistą. M. Pūkis, tik pradėjęs 
dirbti, sužeidė sau ranką, kad 
net turėjo kreiptis pas gydyto
ją. Leo ir Marė Peters, ką tik 
grįžę iš ilgos kelionės, dirbo 
per visą vakarą. Antanas Ša
tas, atvykęs svečiuotis iš San 
Francisco, irgi dirbo per visą 
vakąrą. Jauna draugė Gloria 
Maksloveckaitė veltui padarė 
vakaro programas. Tai, kaip 
matote, yra geras ir nuoširdus 
visų pasidarbavimas.

Kad sukelti parengime dau
giau pelno, eilė geros valios 
draugių aukavo daiktus: L. ir 

M. Peters brangią vilnonę kald- 
rą; M. Paulikonienė kanarką 
su klėtka; Alma Brent rankų 
darbo mezginėlį; P. Richardie- 
nė sūrį: O. Pukienė ir E. Ba- 
bičienė po bonką vyno; N. Pe
trulienė setą stikliukų ir stal- 
tiesiukę; A. Marcinkienę stal- 
tiesiukę; J. Pukienė išsiuvinė
tą žiurstuką; Elz. Slesariūnie
nė setą kvfetkam indų, J. Nau- 
jokienė odinį portmoniuką. 

dalį maisto paukštienos vaka
rienei aktoriams; A. Petravi- 
čienė 4 bandukes namie keptos 
duonos; S. Kumskienė didelį 
keksą; M. Alvinienė daug dar
žovių i)- kįtų valgomų daiktų; 
M. Maksloveckienė daug gyvų 
gėlių.

Apart virš minėtų, negalima 
pamiršti geros valios draugių 
ii- draugų, kurie pagelbėjo par
davinėti tikietus. . 
j

Varde Moterų Klubo, taria
me širdingai dėkui visoms - vi
siems mūsų bendradarbiams.

Komisijos narės:
M. Alvinienė ir
A. Bernotienė.

Biskis Anie Praėjusi Moterų 
Susirinkimą

Spalių mėnesio susirinkime 
narių skaičius buvo mažas, to
dėl pas nares nebuvo gero ūpo 
svarstyti bendrus klubo ir vi
suomeninius reikalus. Man at
rodo, kad draugės perdaug be
viltiškai žiūri į klubo darbus. 
Kiekvienai reikėtų žiūrėti vil- 
tingiau. Jeigu klubas galėjo su
rengti tokią pramogą, kaip 28 
d. rugsėjo, tad mes taipgi gali
me taip gerai nuveikti ir įvai
rius kitus darbus, tik reikia 
daugiau susidomėti savo reika
lais, skaitlingiau lankyti susi
rinkimus.

Lapkričio 2 d., 1 vai. po pie
tų, įvyks sekamas susirinkimas. 
Ten bus pilnas raportas iš at
sibuvusio parengimo ir eilė ki
tų svarbių reikalų. Kviečiu vi
sas drauges dalyvauti.

Kada mūsų trys geros drau
gės pasitraukė iš valdybos, mes 
žadėjome energingai atpildyti 
jų vietas, bet dar iki šiol ne
turime užrašų raštininkės.

Laiškas Nuo N. Petrulienės

Nuo mūsų mylimos draugės 
iš Oregon City gavau pirmą 
laiškelį ir obuolių dėžutę. Ji ra
šo: laimingai nuvykom į savo 
ūkį, ir gyvenimas gerai einasi, 
tik pradžioje turime daug dar
bo. Linkiu visiems geros kloties 
veikti po ’Los Angeles.

Draugiškai, Natalija.
Ačiū draugei Petrulienei už 

gerus linkėjimus ir dovanas.
M. Alvinienė.

Kiekvienos kolonijos vei
kėjas yra atsakomingas už 
savo dienraščio vajų. Jei 
jūsų mieste vajus eina ge
rai, garbe jums. O jei va
jus prastas jūsų mieste, su
praskite, kad tai yra jūsų

“Nevalgykite Vištienos;” 
44Valgykite Vištienos;” 

“Valgykite Visko!”
Skaitosi lyg kad būtų 

kas nors nemalonaus su 
mumis atsitikę, amerikoniš
kai tariant ,“nūts.” Taip ir 
būtų, jeigu toji antraštė bū
tų mūsų išradimas. Deja, 
yra aršiau. Tai yra išdavas 
mūsų valdžios nesusikalbė
jimo pačios su savimi ir su 
žmonėmis.

Prez. Trumanas patarė 
nevalgyti mėsos antradie
niais ir vištų ir kiaušinių 
ketvirtadieniais.

New Yorko valstijos val
dininkas dr. Herman E. 
Hilleboe, pirmininkas vals- 
tijinės maisto komisijos, 
sakė, kad “daugybė nede
dančiu'ar mažai dėslių viš
tų liekasi užtvertos farmo- 
se, vydamos daugybę grū
du. Jos turėtu būti išveža
mos į turgų.” Be abejo, jis 
reiškia nuomonę valstijos 
vyriausio valdininko, gub. 
Dewey.

O farmeriai sako, kad 
jau praėjusį sezoną jie dau
gelyje vietų turėjo išvežti 
atgal i laukus ir deginti bei 
aparti kopūstus, bulves ir 
daug ko kito, nes niekas ne
pirko, buvo perdaug. Pa
kankamai visko yra ir šie
met, nežiūrint, kad vietomis 
ir ne visko įsėta, ne viskas 
gerai užaugo dėl vėlybo pa
vasario. Jau dabar farme
riai daug, kam negauna pir
kėjų. '

Farmeriai tarp savęs kal
basi, o kai kur jau ir gar
siai, protestuojančiai kalba, 
jog tas neva reikalas tau
pyti , yra trustu išradimas 

iršyta tik 1943, 44 ir i no. Dabar paleista riksmas 
i apie dirbtiną stoką mėsos, 

Tai buvo karo metai, ka- kad dar daugiau pakelti 
pavalgydinti pelnus. Darbo žmonių išei- 

ne tiktai gyventojus namie, ? tis iš nedavalgymo dėl per 
bet ir armijas užjūriuose ir i didelių kainų randasi griež- 
okupuojamus kraštus ir jū-1 tame pareikalavime ir ga
rų žuvis, laukų žiurkes, ga- ’ vinie valdinės kainų kontro- 
benant maistą per jūras ir peš. A.
pafrontes, kur vežamas; ---------------- ....
maistas būdavo išbombar-į DAUGĖJA AUTO NELAIM£S 
duojamas. j IR sužeidimai

Dabar to eikvojimo nėra, j 
Dabar didžiuma kraštų, ku
riuose mes nepalaikome ci
vilio karo, jau savo maisto 
pasigamina vieni pakanka
mai, o kiti didesnę dalį 
kiamo kiekio.

Tikrasis atsakymas i 
sos problemą gaunasi 
žvelgus į Securities & 
change Komisijos raportą, 
išleistą prieš virš savaite 
laiko. Jame suminėta 14 
mėsos pakavimo firmų, tar
pe tų ir keturios didžiau- 
siosios, kurios 1946 metais 
padvigubino savo pelnus. " 

u_______  ________ Šiais metais, numatoma,
tiksli/ sudaryti nuomonę, | mėsos nrezervavimo firmos 

tuos pelnus padidins. Viena 
tik Swift & Co., didžiausia 
iš didžiųjų keturių, parduo- 
sianiti mėsos už virš du bi- 
lionus dolerių ir pelnai nu
matomi anie 80 nuošimčių 
didesni už pernykščius.

Todėl, išeitis ne nevalgy
me, bet kainu kontrolėje.
Ką Sako Unijos Apie Kainų : Namo reikalą ir apie svarbą 

Kontrolę | platinimo dienraščio Laisvės.
Pamenate, laike valdinės

būk to trūksta, pakelti vis
ko kainas.
Kaip Veikia Kainų Kėlimo 

Fabrikas
Jeigu mes valgysim^ ma

žiau mėsos, aiškina mums 
prezidentas, būsią daugiau 
grūdų išvežimui duonos rei
kalingiems e u r o p iečiams. 
Tačiau jau kiekviena šeimi
ninkė žino, kad mėsos aukš
tos kainos per ištisus mėne
sius vertė šeimą nedaval- 
gyti mėsos. O ar tas sutau
pė prūdus?

Tikrovė vra tokia: taip 
ilgai, kaip ilgai mfėsos per- 
kupčiai išlaikys aukštas mė
sos kainas, taip ilgai ma
žiau liks grūdų eksportui. 
Paukščiai ir paršai veik iš
imtinai, o galvijai dalinai 
turi būti penimi grūdais, 
nes be grūdu prastėja ir 
pinga mėsos kiekybė ir ko
kybė. Taigi, kol tik farme- 
rvs turės laikyti jau paau
gintą paukštį, kiaulę ar gy
vulį laukdamas pirkiko, tol 
jis turės penėti grūdais, juo 
mažiau grūdų liks nami
niams reikalams ir ekspor
tui.

Šėrimas auginamo gyvu
lio grūdais yra geras in- 
vestmentas farmeriui ir vi
suomenei. Šėrimas grūdais 
ar net bile kuo paauginto 
gvvulio farmeriui yra di
džiausia nelaimė - eikvoji
mas turto be . naudos, o vi
suomenei tas turės atsiliep
ti tikra stoka grūdų ir 
aukštesnėmis kainomis grū
dinio maisto ir visko.
Patys Perkupčiai Pripaži

no, Jog Mėsos Netrūksta
Ta neva stoka mėsos yra 

taip falšyva, kad net patys 
mėsos pakavimo fabrikų 
savininkai negali išvengti 
to nepripažinę.

Liudydamas k o n g resi- 
niam 
mėsos 
Meyer,
Meyer & Co., pareiškė:

“Negalima sakyti, kad 
mėsos trūktų.” Jisai dadė-

subkomitetui, varde 
perkupčių, Oscar 
prezidentas Oscar

“Ypatingai gausu šiemet 
jautienos. O numatomoji 
šiems metams 23 bilionų 
svarų mėsos produkcija bu
vo pervir 
45 metais.” 

da reikČdavo

rei-

mė- 
pa-

I KULTŪRINIS CENTRAS 
Į IR LAISVES VAJUS

NEW BRITAIN, CONN.
Laisvės skaitytojų, LLD ir LDS narių susirinkimas įvyks

Sekmadienį, Spalių 26 Oct.
Salėje 53 Church St., 2 Vai. Dieną

KALBAS JONAS SIURBA
Bus pasitarta dienraščio Laisvės vajaus ir Lietuvių 

Kultūrinio Centro namo reikalais.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Treč., Spalių 22, 1947

IDu dideli dalykai, kurie reikalauja atydos visos pa
žangiosios Amerikos lietuvių visuomenės.
1-mas reikalas—iki lapkričio pirmos sukelti $75,000 

I nupirkimui namo Brooklyne, kuris tarnaus Amerikos lie
tuviams kaipo kultūrinis Centras.

2-rąs—sukėlimas dienraščiui Laisvei 1948 metams bu- 
džeto, gavimas kuo daugiausia naujų skaitytojų.

!, šiais dviem svarbiais reikalais įvyks pasitarimo mi
tingai daugelyje kolonijų, štai, kur jau yra rengiami 
i mitingai:

HARTFORD, CONN.
; Laisvės skaitytojų, LLD ir LDS narių platus susirinkimas, 
| reikalu Kultūrinio Namo pirkimo ir Laisvės vajaus 
I plėtimo, įvyks

PENKTADIENI, SPALIŲ 24 OCT.
Vieta: 155 Hungerford St, 7:30 v. v.

f Kalbės R. MIZARA

kainų kontrolės kainų kėli
mo šalininkai sakydavo, 
kad kontrolė esanti prie
žastimi stokos mėsos.- Da
bar jie jau užmiršo, ar dū
moja, kad mes užmiršome, 
ką jie sakė pirm panaikini
mo kainų kontrolės — jie 
pradėjo rėkti, būk trūkstą 
m'ėsos, nors kainų kontrolę 
seniai užmiršome.

Mėsos pakuotuvių indus
trijos CIO unijos išleidžia
mas buletinis aiškiai pabrė
žė tą, ką jos nariai kas die
na mato savo darbe:

“Mėsos negaminama nei 
kiek daugiau, nors firmų 
pajamos ir pelnai be galo 
padidėjo.”

Aišku. Panaikinimas kai
nų kontrolės mėsos nepa
daugino, tik pelnus padidi-

Praėjusią savaitę New Yor
ko mieste įvyko 511 auto ne- 

. laimių, kuriose 6 asmenys už
mušti ii’ 613 sužeisti. Pernai 
tos pat savaitės bėgiu buvo 
•181 nelaime ir abiejaip nu
kentėjusių bendras skaičius 
buvo 606.

Hartford, Conn
Svarbus Hartfordo lietuvių 

susirinkimas Įvyks šį penkta
dienį.

Spalių 24 October
LAISVĖS CHORO SALĖJ 

155 Hungerford Street 
Pradžia 7:30 v. vak.

šis susirinkimas yra šaukia
mas dėl perkamo Namo 
Brooklyne, Amerikos lietu
viams kaip Kultūrinio Centro.

ROJUS MIZARA 
dienraščio Laisves redaktorius 
kalbės šiame susirinkime apie
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PASKUTINIS CARAS
-10-4.47— * (Istorine Apysaka) ★ —to—

Parašė Justas Paleckis ■mhmmmmmmmmhmmhbmi

(Tąsa)
“Su karstu atvykusi carienė” — taip 

apibūdino petrapiliečiai Aleksandrą, 
suriedami Aleksandro III laidotuves su 
jos atvykimd. 0 pati Aleksandra Feodo
rovna taip pat turėjo pagrindo nemėgti 
Petrapilio visuomenės, prisimindama ne 
taip senus laikus. Čia ir užgimė tas vis 
didėjęs atšalimas tarp naujosios carienės 
ir Petrapilio diduomenės, kuris pasireiš
kė carienės užsidarymu savo siaurame 
artimųjų rately, o diduomenė atsakė vis 
augančiu nepasitikėjimu ir įtarimais.

Vos praėjus keliom dienom po caro 
laidotuvių, lapkričio 14 d., žmonės vėl 
telkėsi Petrapilio gatvėse, šį kartą nebe 
liūdėti, bet džiaugtis: įvyko jaunojo ca
ro Mikalojaus II vestuvės. Tuo pačiu Ne- 
vos prospektu, kuriuo taip neseniai lėtai 
judėjo gedulo procesija su senpjo caro 
karstu, dabar zovada drožė Mikalojaus ir 
Aleksandros vestuvių karieta, su rusiš
kai pakinkytais arkliais.* Be artimųjų gi
minių, vestuvėse dalyvavo į laidotuves 
atvykęs Mikalojaus brolėnas Džordži — 
busimasis Anglijos karalius Jurgis V. 
Mikalojus uoliai vykdė visas ceremonia
lo nustatytas taisykles, bet širdies gilu
mose laukė, kada baigsis visos tos liūd
nos ir džiaugsmingos iškilmės, kada iš
važinės visi svečiai ir jis galės likti vie
nas su Aliks, nuo kurios atsiskirti jis nė 
valandos nebenori. Jis laimingas pagaliau 
patekęs į Carskoje Selo, kur jis netruk
domai gali džiaugtis savo Aliks ir su
kurti taip mėgiamą intymų miesčioniš
ką lizdelį.

MIKALOJUS II — RUSIJOS VIEN
VALDIS IMPERATORIUS

Vėlyvo 1894 m. rudens pavakarę Pe
trapilio Nevos prospektu ėjo jaunas ka
rininkas su svajingomis, liūdesio pilno
mis akimis. Karininkas ramiai sau pa
sivaikščiojo, niekas į jį ypatingo dėme
sio nekreipė, ir jis jau ėjo pro Miliuti- 
no krautuves. Staiga prieš jį lyg iš že
mės išdygo miesto viršininko figūra. 
Miesto viršininkas fon Valis susirūpinęs 
skubiai važiavo karietoj iš Žiemos rūmų, 
uoliai stebėdamas einančius Nevos pros
pektu. Pamatęs karininką su svajingo
mis akimis, ji§ iššoko iš karietos ir, sa
vo išraudusiomis akimis žiūrėdamas į 
sumišusį karininką, tyliai, bet griežtai 
jam tarė: •

— Taip negalima, Jūsų Didenybe!
— Bet, ponas generole . . .
— Taip negalima, Jūsų Didenybe! Aš 

prašau jus grįžti į rūmus.
Beregint aplink juos susirinko žmonių 

minia — dabar visi pažino, kad karinin
kas su svajingomis akimis — jaunasis 
caras Mikalojus II. Caras žingsniavo ša
ligatviu toliau. Fon Valis ėjo greta ir 
lankstydamasis^tifcinėjo carą.

—, Bet pone generole, aš išėjau pasi
vaikščioti, — atrėžė Mikalojus.

— Tai negalima, Jūsų Didenybe! Ir 
nepatogu, ir... pavojinga!

Išgirdusi paskutinę frazę, publika ga
lutinai įsitikino, kad tai Mikalojus. “Ca
ras, caras!” — plito žinia minioj. Pra
dėjo šaukti “ura!”, daugelis iš džiaugs
mo metė aukštyn kepures. Tai buvo ne
girdėtas reiškinys, kad caras pasirodytų 
taip paprastai savo pavaldinių tarpe, be 
jokios apsaugos, be palydovų, vienas 
pats. Ne veltui su tokiomis šviesiomis 
viltimis sveikino Rusijos piliečiai naują
jį carą, įžengusį sostan po rūsčiojo, griež
tojo, savo rūmuose nuolat .užsidariusio 
reakcionieriaus Aleksandro III.

Tačiau tuo metu carą apsupo skubiai 
iš Žiemos rūmų atvykę adjutantai, ir se
nosios carienės vardu prašė vykti pas ją 
į AniČkovo rūmus. Išraudęs ir nesma
giai pasijutęs ,caras paklausė, sėdo į ka- 
riętą, adjutantų apsuptas ir, minios džiu
gių šūkavimų palydėtas, nuvažiavo.

Aničkovo rūmuose jo jau laukė cieso- 
rienė motina. Carui Aleksandrui. III 
esant dar gyvam, ji buvo tyli, kukli ir 
mažai kalbanti moteris. O po vyro mir
ties Marija Feodorovna visiškai pasikei
tė. Nors dar porą metų gedulą nešioda
ma, ji staiga pasidarė lyg jaunesnė, gra
žesnė, lyg pasikeitė ir būdas, ji virto 
energinga ir valdovinga. Pasakojama, 
kad ji vėliau padariusi ir skaudžią vei
do emaliavimo operaciją, kurioj nukai
šia™ a visa veido paviršiaus epiderma,

veidas virsta viena žaizda, bet paskui 
padengiamas laku, kuris atstoja odą. 
Taip “aptinkuotas” veidas, atrodo visai 
jaunas, visos raukšlės išnyksta. O dar 
įdiegus naujus antakius ir pavartojus 
įvairius kitus kosmetikos stebuklus, se- 
noji ciesorienė visai pajaunėjusi.

Mikalojų priėmė pirma viena Mariją 
Feodorovna. Ji tiesiog išbarė sūnų, pa
vadindama jį išdykusiu, puskvailiu ber
nioku, kurį dar už ausų seikėtų patam
pyti' už tokį elgesį, kuris žemina caro 
vardą.

— Ką, tu nori vaidinti liberalą? Kas 
tau tokias kvailybes galėjo į galvą įkal-( 
ti? Ar užmiršai kaip baigė tavo senelis,< 
kuris panaikino baudžiavą, dėjosi libe7 
ralu, net norėjo konstituciją paskelbti, O 
žuvo nuo nihilisto teroristo bombos. Ta
vo amžinos atminties tėvas jokiems li
beralams nepataikavo, mokėjo būti griež
tas ir jis mirė padoriai, kaip krikščio
niui4 pritinka. Ką gali sau leisti koks vo
kiečių hercogėlis, to neturi daryti didžio
sios Rusijos imperijos visagalis vienval
dis-.

Mikalojus stovėjo paraudęs ir lūpas 
sukandęs prieš rūsčią ją motiną, kuri 
nuolat priminė mirusiojo tėvo pavyzdį. 
Jis suprato, kad paskutinieji žodžiai tai- 
kyti4 j° jaunąją* žmoną Aleksandrą, ku
rios didelę įtaką carui jautė senoji carie
nė.

Mikalojus gerbė savo motiną ir jos 
klausė. Bet jam buvo skaudus tas moti
nos nesugyvenimas su Aliks, kuri.buvo 

, tyli ir kukli, gyveno visai užsidariusi, 
net retai pasirodydavo viešumon. Tuo 
tarpu senoji carienė buvodavo visur, 
dažnai net pakeisdama marčią greta ca
ro Mikalojaus iškilmėse ar paraduose.

Netrukus atvyko Marijos Feodorov- 
nos pakviestasis caro auklėtojas, senasis 
Aleksandro III politikos įkvėpėjas, Po- 
bedonoscevas. Nusižeminimo ir pagarbos 
ženklus rodydamas, senis pasinaudojo 
šia proga savo politikos teorijoms pakar
toti. Jis priminė jaunajam barui, kad 
Aleksandras III, taip pat buvęs jo auk
lėtiniu, sostą perėmė daug sunkesnė j 
būklėj po savo tėvo tragiškos mirties, ka
da revoliucionierių veikimas atrodė pa
siekęs aukščiausią laipsnį. Bet Aleksand
ras III savo aiškiai rusiška tautine ir 
griežtai vięnvaldiška politika nuramino 
Rusiją viduj ir nepaprastai sustiprino 
jos galybę. C) tai todėl, kad Aleksandras 
III nepasidavė jokiems svyravimams, jo
kių liberalų Įtakai. Rusija dar nėra pri
brendusi jokioms liberalinėms laisvėms, 
jokioms konstitucijoms ,rusų tauta pasi
tiki caru, ir jo vięnvaldiška valia geres
nė už bet kokią konstituciją. Todėl ir 

. jaunasis caras neturi vaidinti liberalą, 
bet eiti Rusijos galybę iškėlusio tėvo pė
domis. Caras* turi būti teisingas, bet liau
džiai nepasiekiamas, nes lengva sužlug
dyti caro prestižą.

Motina ir Pobedonoscevas buvo jauna
jam carui Mikalojui tada aukščiausi au
toritetai. Ne tik jie, bet ir visi stiprino 
caro įsitikinimą, kad jis Dievo patepti- 
nis, kažkas vidurinio tarp Dievo ir žmo
gaus, ir per jį pasireiškia Dievo valia 
Rusijos caro pavaldiniams. Tarp caro ir 
tautos tarpininku yra caro tarnai — val
dininkų biurokratija, kuri vykdo caro 
valią. Tokia amžių nustatyta tvarka, jai 
ištikimas bus ir jis!

Ach! Koks nesmagumas su tuo pasi
vaikščiojimu! Aliks jam įtikinėjo, kad 
svarbu. įgyti populiarumą tautoj, kad ne 
tik jos tėvas, bet ir Vilhelmas dažnai pa- 
sivaikščiojąs ir jodinėjąs po Lustgarte- 
ną Berlyne, todėl juos tauta labai mylin
ti. Tiesa, bet ji nepažįsta Rusijos, kur 
nėra nei konstitucijos, nei parlamento, 
kaip Vokietijoj ar Anglijoj. Taip, jis eis 

’savo tėvo pėdomis!
Šio įvykio akimirkai atitrauktas nuo 

paprastos savo tvarkos, Mikalojus skubė
jo pas žmoną, su kuria turi nuvažiuoti į 
Žiemos rūmus susitarti dėl kambarių su
tvarkymo. Ir greičiau į Carskoje Selo! 
Ten taip dažnai nelandžios ministerial 
su savo pranešimais, nėr,eikš nuobodžiau
ti tuose priėmimuose ir kentėti daugybės 
žmonių prisistatymo kančių. Ten galės 
pasivažinėti rogėmis, pasivaikštinėti ir 
daugiau laiko praleisti dviese su žmone
le, ramiai vakaroti, paskaityti, paskam
binti fortepijonu.

(Bus daugiau)

CHICAGOS ŽINIOS
Iš International Harvester 

Traktorių Dirbtuves
- L I

Dar neseniai “Vilnyje” til
po mano korespondencija iš 
traktorių dirbtuvės. Bet jau 
ir vėl įvyko visokių nuotikių. 
Kompanija pasistatė milžiniš
ką traktorių dirbtuvę Louis
ville, Ky. Iš Chicagos trak
torių dirbtuvės išvežė maši
nas ir kitokius Įrankius Į tą 
naujų dirbtuvę. Joję pradėjo 
išdirbti mažuosius traktorius. 
Chicagoje jau nedirbs tų ma
žųjų traktorių.

Štai kodėl ta kompanija 
pradėjo kraustytis į pietines 
valstijas . Svarbiausias tikslas 
— gauti pigesnių darbininkų, 
Tose naujose dirbtuvėse vi
sais garais pradėjo išdirbti 
tuos mažuosius traktorius. 
Bet tie darbininkai gauna mo
kėti po JO c. mažiau į va
landą. negu Chicagoje. Mū
sų unija ir ten suorganizavo 
darbininkus į uniją. Darbi
ninkai pareikalavo tokios mo- 
kesties, kaip kad yra Chica
go j ė. žinoma, kompanija at
sisakė mokėti, tai darbininkai 
paskelbė kovą kompanijai. 
Jie neina dirbti ir laiko susi
rinkimus kasdien. Jau 3 sa
vaitės kaip laiko susirinkimus 
ir visai nemano eiti dirbti iki 
kol nebus išpildyti jų teisingi 
reikalavimai.

Ši kompanija labai mėgsta 
laiškus siuntinėti savo darbi
ninkam^ Pereitą mėnesį ga
vome net po 3 laiškus iš kom
panijos. Dviejuose laiškuose 
kompanija kalba apie Taft- 
Hartley įstatymą. Juose sako, 
kad pamatiniai jis nieko netu
ri prieš uniją, ir kad tas įsta
tymas mažai ką reiškia kom
panijoms ir unijoms. Laiš
kuose ramina darbininkus, 
kad • darbininkai nekovotų 
prieš tą pragaištingą darbo 
žmonėms įstatymą.

Spalių 10 d. pietų laiku uni
ja sušaukė prie vartų darbi
ninkus išgirsti pranešimą apie 
Louisville, Ky., darbininkų 
kovas. Kalbėtojas pareiškė: 
“Jūs gavote po kelis laiškus 
iš kompanijos; tuose laiškuose 
kompanija jums rašo, kokia 
ji gera jums. , Prižada nevar
to! prieš jus to Taft-Hartley 
įstatymo. šta.i kaip kompani
ja pradėjo kovoti prieš jūsų 
uniją Louisville, Ky. Perei
tam šeštadieny kompanija iš

ėmė indžionkšiną prieš Louis
ville darbininkus.”

Be to, kalbėtojas pareiškė, 
kaip kompanijos advokatas iš
gavo tą draudimą iš Louisville 
miesto teisėjo. Visi susėdę 
prie stalo ir teisėjas jų už
klausęs: “Kokio jūs draudi
mo norite?” Kompanijos ad
vokatas. ištraukęs iš kišenės 
raštą, pakišęs teisėjui po no- 
sia ir pasakęs: “šitokio už
draudimo mūsų kompanija 
reikalauja, kad jūs išduotu- 
mėt prieš tuos streikierius.” 
Teisėjas perskaitęs tą kompa
nijos advokato parašytą drau
dimą ir pareiškęs, kad labai 
geras, ir sutiko išduoti drau
dimą prieš darbininkus.

Unijos advokatas pareiškė 
protestą prieš tą biaurų kom-' 
panijos advokato draudimą 
prieš Louisville dirbtuvės dar
bininkus. Bet teisėjas nepaisė 
unijos advokato protesto ir 
išdavė kompanijai tą draudi
mą. Matyt, kad kompanija 
kovos prieš darbininkus su 
tuo gautu iš teismo draudimu.

Kalbėtojas ■ pareiškė, kad 
draudime yra įrašyta, jog prie 
vartų nevalia daugiau statyti 
pikietuotojų, kaip du.

Matyt, kad kompanija 
stengsis su skebų pagelba lau
žyti darbinihkų kovas.

Matote, kaip ši kompanija 
melagingai apgaudinėja savo 
darbininkus. Laiškus rašo,] 
kad nevartos to įstatymo prieš 
darbininkus, o daro visai ką 
kitą. Chicagoje dar nevartoja 
jo, nes nereikia, o kaip reika
las bus, tai pavartos ir Chica
goje.

Kompanijos yra nustatyta 
tokia taktika, kad ten pulti 
darbininkus, kur silpniau or
ganizuoti. Darbininkai, kurie 
seka, kaip kompanijos sten
giasi visokiais melagingais bū
dais apgaudinėti darbininkus 
ir įtikinti juos, kad jos yra 
geros, tik unijos valdybos ke
lia betvarkę ir tt. Turi jaus
tis, kad mūsų užduotis gyvu 
žodžiu aiškinti darbininkams, 
kaip kompanija meluoja ir 
apgauna darbininkus. Turime 
daugiau rašyti ir nušviesti 
kompanijos melagystes mūsų 
spaudoje.

Ateina didelės darbininkų 
kovos su kapitalistais, renki
mės smarkiai prie jų.

Tikras Unijistas.

So. Boston, Mass.
Bostono ir Apylinkių Laisvie-
čių ir Mūsų Organizacijų Nar 
rių ir Rėmėjų Labai Svarbus 

Susirinkimas

Ketvirtadienį, spalių 23 d., 
7 :30 valandą vakaro, Lietuvių 
Piliečių Kliubo patalpoj, 318 
Broadway, So. Bostone, įvyks 
LLD So. Bostono kuopos susi
rinkimas, į kurį kviečiami at
vykti visi laisviečiai, kitų 
kuopų nariai ir rėmėjai, šia
me susirinkime apsvarstysime 
Lietuvių Kultūrinio Centro 
klausimą, kiek jis liečia Bo
stono apylinkės lietuvius. To
kiame svarbiame žygy j Bosto
no lietuvių kolonija negali 
pasilikti netarusi savo žodžio 
ii- neprisidėjusi medžiaginiai 
ir moraliniai.

Praėjusi šeštadienį gražiai 
pasirodė ‘ bostoniečiai ir keli 
svečiai, sumesdami virš $200 
būsiančiam progresyvių lietu
vių radijo pusvalandžiui Bos
tone, kuris prasidės su pirmu 
sekmadieniu po Naujų metų, 
dėl to jau atrodo, kad labai 
daug iš bostoniečių reikalauti 
negalima, bet pilnai galima 
tikėti, kad dar yra Bostone 
gerų mūsų judėjimo rėmėjų ir 
patarėjų, kurie norės vienaip 
ar kitaip prisidėti. Ateikite į 
susirinkimą ketvirtadienio va
kare.

Be Kultūrinio Centro reika
lų, dar būtinai reikia praplėsti 
Laisvės vajininkti skaičius. 
Tiesa, kad' bostoniečiai šiuo 
laiku be galo daug darbo tu
ri — Meno Apskrities koncer
tas, Lietuviškos Knygos Paro-

A.L.D.L.D. REIKALAI Generolas Eisenhower Dar 
Neatsisakęs Kandidatuoti

d a, Tautų Koncertas, besiren- 
gimas prie 14 gruodžio pro
gresyvių suvažiavimo, radijo 
įsteigimas ir kiti reikalai. Bet 
būtinai reikia surasti laiko ir 
Laisvės vajaus reikalams. Rei
kia sukoncentruoti tam jėgos, 
kad į du, tris sekmadienius 
galėtume gerai apkulti vajaus 
darbą; tas palengvins mūsų 
veikėjų sąžines, galės geriau, 
liuosiau koncentruotis kitiems 
darbams. Vajaus suorganiza
vimo reikalus taipgi svarsty
sime šiame susirinkime. Pagel
bėsiu vajaus darbe, kiek ga
lėsiu. Susirinkit skaitlingai.

A. Taraška.

Hartford, Conn.
PADĖKOS ŽODIS

Negalėdamas visiems atski
rai padėkavoti už suteiktą 
man malonę būnant ligoninė
je, tai visiems draugams ir 
draugėms dėkavoju per dien
raštį, kurie lankė mane ligo
ninėje, suteikė saldainių, vai
sių, cigaretų, cigarų ir užuo
jautą.

Tas parodo, kaip yra gerai 
priklausyti prie darbininkiškų 
organizacijų ir turėti tiek 
daug draugų ir draugių laike 
nelaimės. Visiems ir visoms 
labai didelis ačiū!

Balis Muleranka.

Albany, N. Y. — Užge
sinta 100 gaisrų Adiron
dack miškuose, ’bet kilo 
nauji gaisrai.

Atydai ALDLD 7-tos Apskr.
Kuopų

ALDLD 7-tos Apskrities 
konferencija Įvyks 16 d. lap
kričio (Nov.), 11 vai. iš ry
to, 318 Broadway, So. Boston, 
Mass.

Visoms kuopoms yra išsiun
tinėti kvietimo laiškai į šią 
konferenciją. Todėl prašau 
visų kuopų atkreipti atydą į 
tai. Yra daug naujų svarbių 
klausimų aptarti.

Čia reikės išdirbti veikimo 
kalendorius dėl 1948 metų.

D. Lukienė,
Apskr. Sek r.

Washington. — Genero
las Eisenhower praeitą 
savaitę diplomatiškai pra
nešė, kad jis neturįs inten
cijos kandidatuot į prezi
dentus 11948 m. Bet Eisen- 
howeris nesakė, kad jis 
“absoliučiai” atmeta kandi
datūrą. Jam nepatikęs, gir
di, tik per anksti pradėtas 
Eisenhowerio bubnijimas į 
prezidentus.

Eisenhoweriui darbuojasi 
kai kurie Wall Stryto re- 
publikonai bankininkai, mi- 
lioninė Carnegie Fundacija 
ir kt.

PROGRESYVIAI LIETUVIAI!
Balsuokite už Otis A. Hood

Į Bostono Mokyklos Komisiją Lapkričio 4-tą.
Otis A. Hood yra. Massachusetts Valstijos Ko

munistų Partijos pirmininkas ir jis yra kovotojas už 
i darbininkų teises. Balsuokite už Hood!
Į

Pirmas ant Baloto, —

Otis Hood
Ant Radio

WMEX Vakarais
Antradienį October 28 

6:45—7:00 P. M.

WHDH Rytais
Antradieni October 28

9:15—9:30 A. M.

WHDH Vakarais
Ketvirtadienį Oct. 23

9:45—10:00 P. M.
Ketvirtadienį Oct. 30 

_____9:45—10:00 P. M.

pumas uz vaikus!

Otis Hood

Peter Kapiskas

Peter 

KAPISKAS 
BAR&GRILL j

I
Degtines, Vvnai ir Alus ! 

RHEINGOLD Į 
BEER & ALES J

I 
W I

32 Ten Eyck St. Į
BROOKLYN, N. Y. į 

■ 
Tel. EVergreen 4-8174 !

I—————————————————

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

4 LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 

i prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. x
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei

kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

MATIHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdės io valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovana!

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

|4 pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Tree., Spalių 22, 1947
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CLEVELAND© ŽINIOS
Spauda Žmonių Išsireiškimus 

Išverčia Savotiškai
Į Cleveland;), atvažiavo 

Edith Mauser, * 15 metu, ne
mačiusi savo motinos per 9 
metus. Jos motina, būdama 
našlė, ištekėjo už Daniels ir 
atvažiavo j šią šalį apsigyven
ti. Mat, yvras buvo ameri-

Rygoje ir nuvežė į Rusiją. Jų 
buvo visokių tautų ir jie ten 
lankė mokyklas, taipgi moki
nosi ir rusu kalbos. Edith sa
kė, kad rusai traktavo juos 
gerai, ir jeigu buvo reikalas, 
tai jiems ir pieno daugiau 
duodavo.

Bet spaudoj rašoma, kad

rinkti 100,000 parašų. Ohio 
jau yra surinkta 26,000. Pe
ticija yra adresuojama prez. 
Trumanui, sen. Taftų ų ir Bu
to pirmininkui Joseph Martin, 
Jr.

Philadelphia, Pa. Worcester, Mass. HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

kietis.

Kada Daniels per tam tikras 
informacijos agentūras sužino
jo, kad Edith randasi Rusijoj, 
visi reikalavimai tapo išpildyti 
ir mergaitė pribuvo į Cleve- 
landą pas motiną. Reporte
riai tuojau pribuvo į namus 
1540 Luxor lid., East Cleve
land. Mergaitė sakė motinai, 
kad ji yra labai dėkinga ru
sams, nes jeigu rusai nebūtų 
ją paėmę, tai ji būtų buvus 
sudeginta, kaip kiti vaikai, 
kuriuos Hitleris sudegino. Ru
sai paėmė ją ir kitų vaikus

Motina-rašytoja pataria 
ši smetoningesnį pieną

Edith buvo rusų kalinių kem
pėj. Motina, tą pamačius 
spaudoj, pareikalavo, kad ati
taisytų, kad jos duktė visai to 
nesakė ir nėra buvusi kalėji
mo kempėj, bet gyveno, kaip 
ir kiti karo išblaškyti, ir buvo 
gerai užlaikoma. Matote, 
kaip spauda nori viską ant 
savo kurpalio pravesti.

Mergaitė Rusijoj išuvo 5 
metus ir rusai elgėsi su ja 
ir kitais lygiai kaip su tusu 
vaikais: visi buvo lygiai pri
žiūrimi, be jokių diskrimina
cijų. O spauda nori sukelt’i 
neapykantą prieš, rusus, pa
kišdama mergaitės pasakytus 
žodžius . Tai vis, mat, yra 
“laisva spauda“ ii- viską gali 
rašyti pagal savo skonį.

Miss Jane E. Hunter} sekre
torė, pareiškė, kad peticijų 
galima gauti visose negrų 
bažnyčiose, ir kas norėtų pa
dėti parašus rinkti, jų ten ga
li gauti.

Brown sakė, kad tik praėju
sį sekmadienį jam čia būnant 
surinkta 4,000 parašų. Tas 
parodo, kad ir negrai prade
da rūpintis savo reikalais, kad 
pasiliuosavus nuo diskrimina
cijos ir segregacijos šioje lais
voje šalyje. V. M. D.

Rockford, III.

Didysis Lietuvių šiaurines 
Dalies Republikonų Kliubas, 
kurio namas yra 1218 Wall
ace St., buvo sukvietęs narius, 
kurie buvos pavaišinti užkan
džiais ir gėrirAais. Kadangi 
kviesta nariai ir jų žmonos, 
arba narys galėjo atsivesti 
draugą, tai kad visi galėtų bū
ti tinkamai priimti, tai pa
dalinti į tris grupes. Pirmos 
grupės vaišės įvyko 10 d. 
spalių, antros-—17 d., o„ tre
čios įvyks 24 d.

Turiu pasakyti, kad 10 d. 
spalių buvo smagus pažmo- 
nys, kur gavome progą susi
tikti <su senais pažįstamais. 
Buvo užkviestas dainuoti Ly
ros Choras.

Man, kaipo sekretoriui LLD 
11 kuopos, buvo prisiųstos 
nuo Civil Rights Congress’o 
blankos -linkimui aukų apgy
nimui anti-fašistinių kovotojų.

Aš surinkau $26.50 ir pa
siunčiau jiems money orderį 
ant tos sumos.

Aukavo sekamai:
LLD moterų 155 kuopa 

$10; LLD vyrų 11 kuopa $5; 
B. K. ir D. $3; po $1: Joc 
Kizys, J. Yaškcvich, B. Mi- 
zara, W. Zytkus, Jonas Sen
kus, J. J. Bakšys ir J. Lukas; 
po 50 c.: G. Gustaitis, Mrs. 
Gurskas ir A. Pilkauskas. Vi
so $26.50.,

Surinko LLD vyrų I 1 kuo
pos finansų sekretorius Simo- 
,nas Janulis. S. J.

Mrs. V. V. Miola, 291 So. Sixth St., 
Newark, N. J., kuri yra parašius 
daug straipsnių žurnaluose apie kū
dikių priežiūrą ir mitybą, augina 
savo dukterį Marlene Borden’s 
Golden Crest Pienu.

“Marlene,” sako ji, “tarpsta nuo 
Golden Crest Pieno. Jinai iš tikrųjų 
nė vienos dienos nesirgo savo gyve
nime.

“Aš duodu jai Borden’s Golden 
Crest todėl, kad jis yra homogenized 
pienas jis daug lengviau jai su
virškinti. Be to, prie jo pridėta Vi- 
tamino D — ir ji vis daugiau jo 
nori!“

Gerai, kad mergaitės moti- 
! na nepraleido to melo, bet pa
reikalavo, kad būtų atitaisy- 

! tas. Bet spauda vistiek nie- 
, ko nepaaiškino, kodėl taip iš- 
' kraipė mergaitės žodžius.

V. M. D.
★ ★ ★ ’

Nori Surinkti Milioną Parašų 
Ant Peticijos

Edgar G. Brown iš Wash
ington, D. C., Nacionalės Ne
grų Tarybos direktorius, lan
kėsi Clevelando ir raportavo, 

' kad yra pradėtas vajus už su- 
| rinkimą vieno miliono parašų 
prašalinimui kongr e s m a n o 

j Rankin iš kongreso ir kad bū- 
■ tų pravestas įstatymas prieš 
I linčą (anti - lynch law). 
Į Brown raportavo, kad Ohio 
(valstijai paskirta kvota su-
I 
i 
I

Borden’s Golden Crest yra smeto- 
ningesnis pienas. Tai visų puikiau
sias Borden pienas.

įBL Bordens
Kfį GOLDEN CREST MILK

Vitamin D • Homogenized

Centas centan, 
geriausias jums maisto 

pirkinys yra PIENAS

BAR & GRILL 
Lietuviška Alude 

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

Mirė Laudanskienė
Spalių 13 d. pažangūs Rock

ford o lietuviai išgirdo! skau
džią žinią, kuri paliko |liūdesį 
visų širdyse. Mirė i mūsų j 
brangi Draugė Zose Ląudans- 
kienė.

žinia tuom labiau iužgavo 
jausmus, kad mirtis atsitiko 
visai netikėtai. Net patys na
miškiai, vyras ir duktė, ryte 
išėjo į darbą nežinodami, kad 
vakare Aparėję neras savo žmo
nos ir motinėlės gyvos. Išė- j 
jus d-gui Laudanskui ; ir du- i 
krelei į darbą, velionė nuė
jus į skiepą skalbė drapanas. ■ 
Bet, matyt, ’ širdis "ūmai su-Į 
silpnėjo ir neleido nei! j lovą I 
atsigulti, bet sustojo įplakusi 
draugei Laudanskienei; bed i r-! 
bant.

Draugai Laudanskaii seni 
rockfordiečiai ir visuomet sto
vėjo pirmose eilėse pažangaus 
lietuvių judėjimo. Dig. Lau- į 
danskas kasmet rūpinasi “Vii- į 
nies” vajaus reikalais; jis rū
pinasi visų vietinių organiza
cijų gerove. Už tai ši žinia ! 
taip skaudžiai ir palietė mū- j 
su pažangiųjų lietuvių šeimą. į 
Spalių 16-tą iš McAlister Ju-j 
lian koplyčioj išlydėjome d- 
gę Laudanskienę ir paskutinį 
kartą atsisveikinome Green
wood kapinėse.

Reiškiu giliausią užuojautą 
drg. Laudanskui, dukrelei ir 
kitiems giminėms.

Draugė.

Kliubo pirmininkas P. Plun- 
gis paaiškino kliubo istoriją, 
jo narių ir finansų stovį ir 
pakvietė Lyros Chorą padai
nuoti. Taipgi paaiškino, kad 
Lyros Choras laiko kliubo sve
tainėje pamokas, ir ragino 
prisidėti dainuoti, kuriems tik 
laikas leidžia. Choras jau 
gražiai atrodo ir gražiai dai
nuoja. Už gerą sumokinimą 
garbe priklauso Rožei Merky
tei (Mrs. Behmar).

Choriečiai gavo plačios pa
žinties, kalbino lietuvius at
eiti ir kartu dainuoti, parda
vinėjo bilietus būsimo savo 
koncerto, kuris įvyks penkta
dienį, 11 d. lapkričio, 8:30 
vai. vakare, 414 Green Street 
svetainėje.

Turkija Tikisi 600 Miliniui 
Dolerių iš Pasaulinio Banko

Ankara, Turkija. — Tur
kų' valdžia šiomis dienomis 
prašė $600,000,000 wpasko- 
los” iš Pasaulinio Banko, 
kaip teigia United Press. 
Turkai ketina visą paskolą 
panaudot pramonės kėlimui 
ir bendrai ūkiniams reika
lams.

(Pasaulinis Bankas yra 
Amerikos kontroliuojamas. 
Sovietų spauda vadino tą 
banką Amerikos - Anglijos 
imperialistų įrankiu.)

Nuo savęs patarčiau visiems
įsigyti koncerto tikietus, kad 
būtumėte užtikrinti dalyvauti 
ir išgirsti gerą programą.

P .Walantiene.

PERONAS LEKIA Į 
BOLIVIJĄ

New Britain, Conn.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Susirinkimas šaukiamas pa
žangiųjų žmonių, kąip tai : 
dienraščio Laisvės skaitytojų, 

LLD ir LDS nariu. .
Sekmadienį

Spalių 26 October
53 Church St., 2 vai. dieną 

Bus pasitarta reikale dienraš
čio Laisvės vajaus ir Lietuvių 
Kultūrinio Centro - Namo, 
Brooklyn, N. Y., kurį turėtu

me pąremti, kad jis būtų 
galima įsigyti.

KALBĖS JONAS SIURBA
Jis pabrėš plačiau apie perka
mąjį namą ir kitus reikalus. 

Kviečiame visus dalyvauti.
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PIRKITE MEDAUS
CHARLES J. ROMAN

(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

★

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA-

Telefonas l’oplar 4110

Medus Yra Labai Naudingas 
Sveikatai.

Medaus galima gauti pas 
bitininką

P. TUMELI !
Kuris turi Bičių Farmą

Farmingdale, L. I.
Taipgi galima gauti medaus 

pas Tumelį namuose:

P. TUMELIS 
58-19 61st St., 

Maspeth, L. L, N. Y.
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REIKALINGI
20 MŪRININKŲ

Prie Gould Paper Co.
LYONS FALLS, N. Y.

82.25 Į VALANDĄ
9 VALANDŲ DIENA 

$2.25 DUODAMA DIENOS IŠLAIDOM 
ŠEŠIOS DIENOS Į SAVAITĘ, O GAL SEPTYNIOS

D. J. O’CONNOR
GENERAL CONTRACTOR

203 W. Dominick St. Rome, N. Y.
<246)

Buenos Aires. — Argen
tinos valdovas Juan D. Pe-į 
ron su pačia ir tūlais minis- i 
trais išlėkė į Boliviją tartis! 
su jos prezidentu Enrique 
Hertzogu. Grįždamas Pero
nas staptelėsiąs pas Para
guayans prezidentą Higinio 
Morinigo. Jis neseniai pa
dėjo nuslopint sukilimą 
prieš Morinigo valdžią.
(p--------- :---------- ---------------------------- s

Joseph Garszva
s

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

WV

231 Bedford Avenue
<♦

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

H------------------------------------------------- 0

Kongresmanai Bijo, Kad 
Ko in u n i s ta i N eu ž i m tų 

šiaurines Chinijos
Honolulu. — Karinės 

Amerikos kongreso komisi
jos nariai, kongresmanai 
Wm. E. Hess ir F. Ed. Her
bert šaukė Jungtines Vals
tijas kuo greičiausiai ir 
stipriai paremti Chinijos 
Chiang Kai-sheko valdžią 
prieš komunistus. Jiedu, 
grįždami iš Chinijos, sako: 
Jeigu Amerika nepaskubės 
Chiangui pagalbon, tai chi- 
nų komunistai užims ne tik 
visą Mandžuriją, bet ir 
šiaurinę Chiniją.

Naciu Rėmėjas Būsiąs Ruhr 
Angliakasyklų Direktorius

Essen, Vokietija. — Pra
nešama, kad jau šią savaitę 

: anglai - amerikonai sudarys 
j bendrą kontrolę Ruhr ang- 
i liakasyklonijS, v a karinėje 
i Vokietijoje. O vietiniu di- 
• rektorium jie paskirsiu dr. 
; Wilhelma Roeleną. Buvę 
Roeleno bičiuliai fabrikan
tai kaltinami kaip kariniai 

I kriminalistai, sako, kad ir 
Roelenas veikliai rėmė na
ciu kara. V V

Iš Ruhr kasyklų 1938 m. 
buvo gaunama 400,000 tonų 

■anglies per dieną; o dabar 
! su daugiau mainierių paga-
■ minama tiktai'240,000 tonų,
■ priskaitant dar ir kitą an- 
iglį, kuri iškasama Aacheno 
I srityje.

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
Patyrusios prie sijonu. Nuolatinis darbas. 
MERCURY SPORTSWEAR. 692 Broadway, 
9-tox lubos, Room 901 (įėjimas ant 4th St.).

(217)

-OPERATORĖS 
PATYRUSIOS

Prie viena ir dviem adatom 
Singer mašinų.
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS.
Naturalės Formos Brassiere fabrikas

289 FRONT STREET
PERTH AMBOY, N. J.

(24«k^

PRANEŠIMAS

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J. 

Tol. MArket 2-5172

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway !r Stone Ave. 
Drie Chauncey St., Broadway Lin* 

Tel. GLenmore 5-6191
||illlllllHIIIIIHIIIIIIIIIIIIII|IIHIIIIIIIIinilllHlllllllllBIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIHĮIIIIĮIIBII|IHIIįllHIHHIIĮ|l

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės i

Lorimer Coffee Shop
Frank Domi kai tis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

CLIFFSIDE, N. J.
Labai svarbus ALDLD 77-los kuo

pos susirinkimas įvyks 22 d. • spalio, 
8 vai. vakare, Chas Stephens salėj, 
344 Palisade Ave., Cliffside Park, 
N. J. Bus balsavimas Centro Valdy
bos. Bus apkalbama pirkimas Lietu
vių Kultūrinio Centro namas.

Bus vienas iš “Laisvės’’ štabo na
rių, kuris paaiškins apie šių dienų 
svarbiausius veikimo reikalus, ypač 
apie pirkimą namo; “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajus bei atgaivinimą 
“Laisvės” radio programos.

Drauge! Bus tau svarbu išgirsti 
kas yra veikiama dėl progresyvių 
reikalų sustiprinimo. Tad be jokių 
atsisakinėjimų pasiimkite sau už pa
reigą būti šiame susirinkime sere- 
doj, 22 d. October, 8 vai. vakare. 
Pakalbinkite ir šiaip savo draugus 

'būti. — ALDjLD 77 kp. Komitetas.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

^iiiimihiiiimm

Sovietų Delegatai Pasitrau
kė iš Derybų su Ameriko

nais dėl Korėjos
Seoul, Korėja. — Sovietų 

vyriausybė atšaukė savo at
stovus iš derybų su ameri
konais bendrojoje sovieti
nėje* - amerikinėje Korėjos 
komisijoje. Sako, jog ame
rikonai nesutiko vykdyti 
nutarimų, kurie buvo pada- 

! ryti tarptautinėje konfe- 
i rencijoje Maskvoje, dėl ko- 
i rejtečių tautinės valdžios' 
| sudarymo.

Great Neck, N. Y.
Vakarienė su šokiais įv^ks 

šį sekmadienį

Spalių 26 October
KASMOČIŲ SALĖJE 

91 Steamboat Rd.
Čia dalyvaus ir
JOHN ORMAN

LDS jaunimo organizatorius, 
kuris raportuos apie perkamą 

naują namą.
Čia taipgi bus pasitarta apie 
Laisvės vajų. Tad skaitlingai 
susirinkime pasilinksminti ir 

pasikalbėti tais svarbiais 
reikalais.

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN!:

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-0612

Į GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

s 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

S PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

(5 pusi.-—Laisvė (Liberty. Lith. Daily)-- Tree.. Spalių 22. 1947
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Piliečių Unija Ragina 
Balsuoti už Paskyras 
Namą Statybai

New Yorko Piliečių Unija 
įspėjo visus piliečius gerai su
sipažinti su reikalu ir balsuo
ti už paskyras namų statybai. 
Ji sako, kad miestas privalo 
už tą gauti didelę didžiumą 
balsų, nes aukštutinėse valsti
jos dalyse už tą gavimas bal
sų mažiau užtikrintas.

Paskyros namų statybai bus 
balsuojamos visoje valstijoje, 
ne vien tik New Yorko mies
te.

Pil. Unija savo išleistame 
lapelyje, kurio žada po miestą 
paskleisti 75,000, taipgi ragi
na balsuoti už PR išlaikymą.

Spalių 20-tą New Yorke šie
met buvo rekordiniai šilčiau
sia, 76.4 laipsniai. Ir viena iš 
sausiausių, jei ne už vis sau
sinusia — drėgmės 51 nuošim
tis dieną ir tik 38 vakare.
šalčiausia 20-ta buvo 
metais, 34 laipsniai.

Richmond Hill

Negirdėjau Laisvės Radijo
Jonas Kaškaitis

\ Ii’ jūs negirdėjot. Niekas 
nebegirdėjo L.L.R.K. progra
mos praėjusį sekmadienį. Ko
dėl? Ogi todėl, kad tos sto
ties WBYN valdyba be jokių 
ceremonijų šluote iššlavė ne 
tik lietuvių, bet ir karpatoru- 
sų, lenkų, ukrainų, ungarų ir 
kitokių tautybių kalbines pro
gramas. Stačiokiškai, atža
riai tau pasakė, kad nebėra— 
ir baigta. Nors tu pasikark. 
Pačią tą radijo stotį nupirko 
vienas stambus kapitalistinis 
laikraštis (Newark Evening 
News). Ir to laikraščio pirmū
nai naudoja tą stotį savo biz
nio reikalams.

Prieš keletą dienų L.L.R.K. 
■mėgėjų būrelis turėjo susirin- 
ikimą Brukline, Laisvės svetai- 
I nėję. Išėjo aišktėn, kad ka-
■ pitalistinė reakcija palaipsniui 
jsMaugia žodžio laisvę ‘paliai
■ visą šalį. Ne tik Brukline, bet 
ir Detroite, gal ir Čikagoj, pa
žangiųjų lietuvių radijo pro-

1940 gramos stabdomos. Detroite
sustabdyta pažangiųjų lenkų

Ir-

Dienraščio Laisves |

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienį , • 1

LAPKRIČIO 9 NOVEMBER i

Labor Lyceum Į
949 Willoughby Ave. Brooklyn, N. Y. Į

ĮŽANGA $1.00 IR $1.50 į
VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA. 60c. }

rūdijo programa, kuri bujojo 
per 13 metų.

Tai kas toliau bus? Dar ne
žinia. Brukliniškių susirinki
mas įgaliojo keletą LLD ir 
LDS įgudusių narių, kad jie 
medžiotų, keliai ką sume
džios. Gal ir pasiseks susi
rasti kokią radijo stotį, kuri 
pavelys senoviškai, lietuviškai 
varyti visą programą. Bet tai 
abejotina. Veikiausia bus 
taip, kad lietuviškai bus pa
liktos tik dainos, o šiaip skel
bimai, pranešimai, žinios-—an
gliškai.

Mūsų ta mieloji, brangioji 
ura - amerikinė demokratija, 
kaip nepažabotas kumelys, 
piestu stojasi prieš bet ką, 
kas tik jai nepatinka. Ką jau 
besakyti apie kalbines grupes, 
kad ir anglų kalboje bet koks 
laisvėlesnis žodis kategoriškai 
smaugiamas ir šluojamas iš 
didžiųjų, tinklinių, nacijona- 
liu maaštabu veikiančių radi
jo stočių. Visa ilga eilė pa
žangių ir apypažangių ko
mentatorių, naujienų pranešė
jų ir aiškintojų spirte išspirti 
iš radijo stočių. Jų vietas už
ėmė storžieviai kapitalistų 
pasturlakai, kurie pasaulio 
įvykius ištampo ant savo 
kurpalio ir saviškai sufuši- 
riuotus transliuoja plačiajam 
pasauliui. Iš liberalų ir pus- 
liberalių pasiliko tik trejetas. 
Jie dar kalba po 15 minučių 
kartą ar dukart savaitėje. 
Bet turi kalbėt, prikandę lie
žuvį. Bent kiek ką laisvė- 
liau prasitartų, tai ir jie at
sidurs už radijo durų.

Kai Niujorke, tai visgi dar 
tebėra keletas mažyčių radijo 
stotelių, kurioms dar nevisai 
išplėšta žodžio laisvė. Mat, 
Niujorkas —■ didžiausias pa
žangiojo judėjimo centras. 
Mažesniuose miestuose, toliau 
į pietus ir vakarus, ten jau 
dangų storai aptraukė sunkūs 
juodi kapitalistinės reakcijos 
siausmo debesys . . .

Oi, reikia smarkesnio pažan
giųjų jėgų sambrūzdžio. Abe
jutiškai, apolitiškai ramiai 
sau snopsoti dabar ne laikas. 
Reikia griežtos ir atkaklios at
sparos visais gyvenimo fron
tais. Negi būsime kvaili te- 
liukai, kuriuos kapitalistiniai 
bizūnai suvarys į skerdyklų 
gardą?

Reikia bruzdėjimo, reiki#

. STYGŲ ANSAMBLIS “VYTURĖLIS” 1 
j . Vadovaujamas Edward Sidney-židžiūno ■

Dalyvaus programoje su naujom dainom. Prie šios į
Stygų Orkestros taipgi yra ir dainininkų grupė, ku- • 

į ri skambinant sudainuos gražių Lietuvos liaudies I
dainų. 1

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, Sopranas 1
Tai pasižymėjusi operų dainininkė ir vaidintoja. Ji •

, taipgi New Yorko mieste dainuoja per radiją. «
I

ALBERTAS VASILIAUSKAS, Tenoras ■ 
n Puikiai išsilavinęs dainininkas, daug kartų pasižymėjęs | 
n amerikoniškoje scenoje. Į

STASYS KUZMICKAS, Bosas į
Jis yra dalyvavęs koncertuose visose didžiausiose Ame- Į 

rikos lietuvių kolonijose. Tai stiprus ir f
gerai išlavintas balsas. J

STYGŲ ORKESTRĄ “VYTURĖLIS” ' į
Edward židžiūnas (Sidney), vadas šios orkestros, dirba » 

po kelius vakarus savaitėje, kad tinkamai paruošti • 
. savo orkestrą 'šiam koncertui. •
9 Į

AIDO CHORAS i
, George Kazakevičius mokina Aido Chorą naujų dainų !

Laisvės koncertui. Visi choriečiai mokinasi-rūpinasi ;
gerai pasirodyti Laisvės koncerte. 1

LENKŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ j
Dalyvaus lenkų šokikų grupė, kuri jau ne kartą yra pa- Į 

sižymėjus Carnegie Salėje. Pirmu kartu jie Į
dalyvaus lietuvių koncerte. Į

PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ į
Po koncerto bus šokiai. Gros Antano Pavidžio garsioji Į 

Radijo Orkestrą.
Taipgi bus kitokių su instrumentais numerių, kuriuos 

paskelbsime vėliau.
Koncerto bilietai jau gatavi, prašome iš anksto įsigyti 

bilietus, nes sėdynės numeriuotos. I
Y . . . . . . . . . . . .— - 1

mitingų, konferencijų, suva
žiavimų, protestų, rezoliucijų, 
griežtų reikalavimų. Reikia 
energingų balsavimų už pa
žangesnius kandidatus. Rei
kia stiprių pažangiųjų kam
panijų.

Centralbrooklyniečiai 
Kviečia Visus į Jono 
Juškos Bankietą

Sekantį sekmadienį, spalių 
26 d., įvyks LLD ir LDS kuo
pų rengiamas J. Juškai ban
kietas atžymėjimui jojo 30- 
ties metų veiklos meno srityje. 
Per tuos su virš 30 metų jisai 
yra sumokinęs bei pats daly
vavęs daugiau kaip 30-tyse 
dramų, komedijų bei operečių. 
Keletą veikalų yra pats ir pa
rašęs. Jeigu viską sužymėjus, 
tai pasidarytų gana ilga lita
nija.

Centralbrooklyniečiai, įver
tindami J. Juškos pasidarbavi
mą per 30 metų meno veikloj, 
rengia bankietą. Iki bankieto 
jau tik keletas dienų teliko. 
Kurie manote dalyvauti, būti
nai įsigykite tikietus iš anks
to, kad užtikrinus sau vietą. 
Tikietų galima gauti Laisves 
administracijoje ir pas įrengė
jus.

Visais bankieto reikalais 
kreipkitės pas rengimo komi
siją — P. Semen, 187 Sands 
St., Brooklyn, „N. Y.

Bankietas įvyksta šį sek
madienį, spalių 26 d., 6 vai. 
vakare, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo svetainėj, 280 
Union Avė., Brooklyne.

Rengėjai.

Trys Nuteisti už 
Nusukimą Taksų

Isidore Kaplan, iždininkas 
vilnonių firmos Morris Kaplan 
& Son/222 W. 40th St., New 
Yorke, nubaustas metus ir die
ną kalėti ir pasimokėti $35,- 
000 už' išvengimą sumokėti 
valdžiai $105,031 taksais. Pa
ti korporacija nubausta tik 
$3,000.

Maxfield J. Cohen, firmos 
reikalų vedėjas Kalifornijoj, 
nuteistas 6 mėnesius kalėti ir 
pasimokėti $15,000. Firmos 
knygų peržiūrėtojas , Elias 
Berger, 1450 Broadway, nu
teistas metus ir dieną kalėti.

Jie visi teisme prisipažino 
nusukę taksais $279,992. Bau
domis pasimbka tik $53,000.

Keisti tie mūsų įstatymai. 
Einant ta pačia rokunda, at
rodo, pavogusiam penkinę 
berniokui turėtume teismo ke
liu pridėti mažiausia dar $20, 
kad prilygtų anų stambiomis 
sumomis sukčiavusių bausmei.

Today s Pattern

Mirė
Lillian Kaye, 45 m. am

žiaus, mirė namuose, 109-35 
115th St., Richmond Hill, spa
lių 18 d. Kūnas pašarvotas 
namuose, po viršminėtu antra
šu. Laidotuvės įvyks spalių 
22 d., Šv. Jono kapinėse. Ve
lionė paliko liūdesyj vyrą 
Vincentą, du sūnus Robertą ir 
Arthurą ir tris seseris.

* * si:

Julia Lichtenberg, 81 metų 
amžiaus, gyveno 1420 Bush
wick Ave., Brooklyne, mirė 
spalių 18 d., Pilgrim’s State 
Ligoninėj, Brentwood, N. ‘Y. 
Laidotuvės įvyko spalių 21 d., 
1 vai., Fresh Pond kapinėse.

>K * >|:

Anthony Janusko, 85 metų 
amžiaus, gyveno 118 — 32nd 
St., Brooklyne, mirė spalių 19 
d. Kūnas pašarvotas Fifth 
Ave. Koplyčioj, 5th Avė. ir 
21st St., Brooklyne. Laidotu
vės įvyks spalių 23 d., šv. Jo
no kapinėse. Velionis paliko 
liūdesyj dukterį.

Viršminėtu trijų laidotuvių 
pareigomis rūpinasi graborius 
J. Garšva.

Mergytei suknelės forma 9217 
gaunama 2 iki 10 dydžio.
Dvidešimt penkis centus, 

kartu su pažymėjimu numerio 
ir dydžio, siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Nedėldienis. Rytas paniu
ręs, oras drėgnas, tikras ru
dens laikas. Na, reikia eiti į 
apylinkę, pas Laisvės skaityto
jus atnaujinimui prenumera
tų, gal ir kokį naują gavus, j 
Užeinu pas vieną, pas- kitą. 
Užeinu pas draugus Paškevi
čius. Randu drg. Paškevičie- 
nę namie, dirbant stubos ruo
šą . Sustojusi ruošos darbą, 
pradėjo pasakoti savo gyveni
mo įvykius ir ištikusią nelai
mę josios dukrelę Ruthę, ku
ri pirmiau dainavo Aido Cho
re.

Apie penkios savaitės atgal 
Ruthė su savo kitomis drau
gėmis buvo nuvažiavusios į 
Jamaica, į kokį parengimą, 
šokius. Einant namo, vienoje 
vietoje gatvė buvus visai ne
apšviesta ii’ kas ten buvo nau
jo statoma, kontraktoriaus pa
liktas koks geležinis daiktas 
ant šaligatvio ir neapšviestas. 
Į tą aštrų geležinį daiktą ji 
persikirto savo koją. Buvo 
nuvežta į ligoninę, kur jai su
siuvo žaizdą. Po išbuvimo 
nekurį laiką ligoninėje, par
važiavo namo ir dabar guli 
lovoje jau keturios savaitės. 
Daktarai abejoja, ar galės ka
da nors valdy’ti koją.

Pasiskundus savo nelaimes, 
Paškevičienė sako: Laisvė la
bai gerai padarė įsigydama 
savo tokį namą. Laisvei reikė
jo tokį namą įsigyti apie 20 
metų atgal. žinai, jinai sa
ko, jau mums to namo ne 
ilgiausia reikės, bet mūsų vai
kams bus geras palikimas, 
štai, perku vieną Šerą savo 
sergančiai dukrelei Ruthei, ki
tą savo marčiai.

Taip mudviem besikalbant, 
pareina ir Dom. Paškevičius. 
Be jokio laukimo, sako, aš 
perku Šerą sūnui. O nuo mu
dviejų, Liudvika, tegul būna 
$10 Laisvės persikraustymui į 
naują namą.

Draugai Paškevičiai parodė 
labai gerą pavyzdį, kaip gali
me ką nors gero palikti savo 
jaunimui, kuris turės vietą kur 
praleisti savo liuosą laiką.

Kastancija ir Jonas Karpa- 
vičiai dovanojo $5 Laisvės rei
kalams.

M. Klimas.

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:

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: f ?“1«ryle
Į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

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

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

Išskiriant trečiadieni 
' ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-55S9

Pagerbė Komunistą 
New Yorko Miesto Ta
rybos Narį Ben Davis 

___________ t

Spalių 17-tos vakarą, Irving 
plaza, New Yorke, buvo su
ruoštas bankietas pagerbti 
kovingą kaunsilmaną (miesto 
tarybos narį) Benjamin J. Da
vis . Jisai pareiškė:

“Mano užgimimas prasidė-^ 
jo prieš 15 metų, kada įstojau 
i Komunistų Partiją.” J ją Da
vis sakėsi įstojęs po pirmo 
susikirtimo su reakcija gyni
me Angelo Herndorn, Atlan
toje, 1932 metais.

Davis’o pagarbai perpildyta
me ballruimyje, greta partinių 
grupių, dalyvavo daug nepar
tinių unijistų ir bendrai vi- 

! suomenininkų ir iš kitų luo- 
Imų. Apart kitų, kalbėjo gar-
(susis artistas Paul Robeson, ii-i mušimą.

Detektyvai Sumušė 
Negrą Krautuvės 
Savininką

Samuel T. Symonette, 42 m., 
savininkas saldaininės, 101 W. 
143rd St., New Yorke, tapo 
brutališkai sudaužytas trijų 
detektyvų. Po to, sako ma
čiusieji, neleido jo vežti į li
goninę, bet nutempė į polici
jos stotį ir į kalėjimą iki jo 
žmona surado galimybę užsta
tyti už jį $1,000 kaucijos.

Symoųette sako, kad pas jį 
detektyvai atėję- ieškoti lote
rijos “slipsų” su numeriais. 
Kada jis pareikalavęs parody
ti waranta, be kurio niekas 
neturi teisės nieko areštuoti 
ar krėsti, jie užsirakinę su 
juo krautuvėje ir pradėję jį 
mušti. Pradėjus miniai kai
mynų burtis prie krautuvės, jį 

! nutempę užpakalin ir tęsę

! gametis Davis’o draugas, taip-: 
I gi komunistų vadai Fosteris, | 
Winston, Cacchione.

i REAL ESTATE
EAST NEW YORK-BROOKLYN

! 3 Šeimų Mūrinis Namas, Ištaisytas Skiepas
į 17 Kambarių. Užpakalinis Porčius ir Daržas.

5 Kambarių Apartmentas ir Ištaisytas
Skiepas. Du Pirkėjai.

$8,500
šaukite APplerate 7-0385. Po C P. M.

(248)

CYPRESS HILLS-BROOKLYN 
2 Šeimų, 6 Kambarių Tuščias 

Apartmentas.
Arti Highland Park

PRAŠO $8000—ANT IŠMOKĖJIMO

2 Šeimų Mūrinis Namas 
5 Kambarių Apartmentas bus 

tuščias į 60 dienų.
PRIEŠ HIGHLAND PARKĄ 

KAINA $12,500.

VEITII REAL ESTATE 
172 Cleveland St., Brooklyn. 

APPLEGATE 7-4719

Bloga Širdis, Maža Alga,— 
Bandė Žudytis

Peter McPartlan d, 25 metų, 
nugabentas j Bellevue ligoni
nę po bandymo nušokti nuo 
Empire State pastato. Jį su
čiupo sargai Stanley Vaichu- 
nas ir Frank Pomero. Norė
jęs žudytis dėl to, kad jo šir
dis esanti silpna ir trukdanti 
jam "gyventi taip, kaip gyvena 
visi žmonės. Negalįs vestis ir 
auklėti, išlaikyti šeimą su ma
ža sandėlio “klerko” alga.

Greitai ir Pigiai Išmokinu 
GROTI MANDALINA

Galiu ateiti j namus, kas pagei
dauja. 12 savaičių kursas — $10. 
Daugeliui pakanka vieno kurso. 
Taipgi galima nusipirkti instrumen
tus pas mane už labai pigią kainą. 
Kreipkitės pas: R. židžiūnas, Lais
vės įstaigoj, arba rezidencijoj: 473 
Grand St., viršutinis aukštas, 
Brooklyn, N. Y. (x)

4«>----- -- ------M------■> — ■--■--------- ■--------  -----  M —» — M — - — M — -----------------------■— ----------- ------• — ■ — +i _ v Tj Sofa Cushions-Paduskos į 
Į PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS Į 
! Už $3.75 KIEKVIENA

j Sedyniij Dugnai
i PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE
į Už $12.00

šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.
----- m—m m   M—*  *   U—   M—■—a. a a—a 

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST j 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas

I
® 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. Š

(kamp. 68th St.) j

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 
ir tt., telefonuokite

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

ko jūs reikalausite. §

Specialistai Pritaikymui ?

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams Š

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

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Raibom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI
. STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom. 1 1

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Tree., Spalių 22, 1947

RV9>

( . I ■

i > ■ ’ ’ • i < •' ' , • . ■ ?, '




