
Pilnai
Rrikia Daugiau Paramos. 
Gerai Pasi mojome, 

Padarysime.
Arabijos Gyvenimo 
Justinas Baltušis. 
Laisvės Reikalai.

Rašo A. BIMBA

Krau-
[jas.

paaiš- 
pasikeitė 
steigimo

Kaip matysite kitur 
kinimą, šiek tiek 
Kultūrinio Centro 
forma. Pasikeitė ton pusėn,
.kad visą namą turi nupirkti 
viena Lietuvių Namo Bendro
vė. Neišėjo taip, kaip buvo 
planuota ir galvota.

Bet ar tas sulaikys demo
kratinius lietuvius nuo užsi
brėžto garbingo tikslo? Aiš
ku. jog nesulaikys. Skirtu
mas tik tame, kad turėsimo 
padirbėti ilgėliau ir sunkė
liau. O tas mums, susipratu
sioms darbo žmonėms, nieko 
nereiškia. Prieš jokius sunku
mus susipratęs lietuvis nonų-

Klausimas yra dar 'kokių 
i tūkstančių 
turėsime su- 

ir sukel- 
Aš ma

li usebinsi- i

dolerių. Juos 
kelti trumpu laiku 
ti vyriausiai serais, 
nau, kad mes ir vėl 
me visus.
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Chicagos Rendų Komisija 
Prašo Valdžią Pakelti 
Rendas 15 Nuošimčių

Čikagiškiai Namų Savininkai Kreipėsi j Rendu Kontrolės 
Valdininką Woodą, Buvusį Čikagietį Namų Biznierių

Svarbus Pranešimas
Lietuvių Kultūrinio
Centro Reikalais

Sovietai Reikalauja, kad 
Anglija iki Naujų Metų 
Pasitrauktų iš Palestinos

Siūlo Pervest Palestiną į Saugumo Tarybos Žinybą, iki 
Susidarys Ten Nepriklausomos Žydą ir Arabu Valstybės 

j—----------

Lake Success, N. Y. —fSo- 
vietų delegacija siūlė, kad 
Jungtinės Tautos įsakytų 
Anglijai pasitraukt iš Pale
stinos apie 1948 m. sausio 1 
d. Sovietų atstovas Semio
nas K. Carapkinas sakė: 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba privalo sudaryt ko
misiją Palestinai; ta komi
sija turėtų perimt Palestiną 
į savo žinybą ir padėt ara
bam ir žydam pasiruoši de
mokratiniams rinkimams. 
Tada arabai ir žydai saVose 
srityse išsirinktų atstovus, 
kurie ir sudarytų valdžias 
dviem atskirom ir nepri-

klausomom savo valstybėm, 
į kurias Palestina padalina
ma.

Amerikos delegatas Her- 
schelis Johnsonas pirmiau 
siūlė palikt Palestiną anglų 
globoj iki 1948 m. liepos 
pradžios ir pasiųst ten 
Jungt. Tautų seimo komisi
ją, sudarytą iš trijų narių. 
Ta komisija, anot ameriko
nų, privalo turėti tik pata
riamąjį balsą ir būti atsa
kinga Jungtinių Tautų sei
mui. Amerikinis pasiūlymas 
apeina Saugumo Tarybą, 
nes taryboje Sovietai turi 
veto (atmetimo) teisę.

Washington. — Pataria
moji Chicagos Rendų Ko
misija kreipėsi į Tighe E. 
Wooda, valdinį gyvenamųjų 
namų parūpinimo “greitin
tąją”, kad leistų pakelt Chi- 
cagoj rendas 15 nuošimčių. 
Wood pirmiau pats buvo 
namų biznierius Chicagoj.

Dar nežinia, ar toks ren- 
! du pakėlimas čikagiečiams 
| bus užgirtas.

Pirmesnis namų parūpi-
” Cree-

sų šalies kampų. Creedonas 
teisinosi, kad pagal rendų 
įstatymą jis turįs klausyti 
vietinių komisijų patarimų 
apie , rendas. Bet paskui 
Creedonas nenoromis sulai
kė trijų miestų komisijų 
reikalavimus pakelti ren
das.

Pagalinus, Creedonas pa
sitraukė iš vietos. Menama, 
kad rendauninkų protestai 
padarė jam perdaug karštą.

<s šil-

ia kalbu tiesiai į jus, bro-1 nimo “greitintojas 
kurie skaitysite don neseniai užgyrė rendų 

žinau, kiek pake limą 
daug ir kaip gražiai jūs jau i Louisville, Kentucky.

prisi- f)ėl to pakilo skaitlingi 
dėti su finansine parama prie rendauninkų protestai iš vi-

ria 
liar ir sesutės

krislu'

? j pašaukimą

Lietuvių Kultūrinio Centro. 
Bet taipgi žinau, kad rimtai 
pagalvoję ir apsvarstę naują 
situaciją, labai daugelis 
dar galite vienu kitu 
vo įnešimą padidinti, 
padarykite be jokio

nuošimčiais
New Delhi, Indija. —Pra

nešama, jog indusai prade
da atmušti mahometonus, 
įsiveržusius iš Pakistano į 
Kašmirą.

Vengrija Išveja Amerikoną
jūs Reporterį, Kurį Kaltina

ką jau bekalbėti 
kurie dar nesate
Jūs galvojate anksčiau 

ar vėliau prisidėti, bet iki šiol 
atidėliojote. Turime 
kuopų, desėtkus 
draugijų ir k liūlių. Visos or
ganizacijos laiko pradžioje 
mėnesio susirinkimus.

Pasiimkite ant savęs atsa
komybę šį reikalą iškelti se
kamam savo organizacijos su
sirinkime.

tuos,

Kaip Priešą ir Šnipątatai 
limo! •

Budapest, Vengrija. — 
Valdžia įsakė amerikonui 
Associated Press reporte
riui Jack Guinn’ui išsikrau- 
styt iš Vengrijos per 24 va- 

• šimtus i landas. Vengrų vyriausybė 
pažangių i skelbia, kad Guinn šnipinė-

Chinu Komunistai Visai 
Apgulė Tautininkus 
Kirine, Mandžurijoj

apie 
prisi-

Amerikos žibalo trustas įdės 
milžinišką 1,030 mylių “pai- 
pą” iš pačios širdies Arabi
jos iki pat Viduržemio jūros. 
Darbas bus baigtas 1949 me
tais. Pačioje pradžioje ta 
“paipa” plauks į dieną 30.0,- 
OOO bačkų žibalo.

Po ilgų planavimų ir galvo
jimų Amerikos kapitalas nu
sitarė iščiulpti iš arabiškų 
kraštų ekonominio gyvenimo 
kraują. Jam pilnai apsimo
kės. Kontroliuodami arabų 
aliejų, mūsų kapitalistai kon
troliuos jų ekonominį gyveni
mą.

Skaitau labai liūdną prane
šimą iš Chicagos. Ten mirė 
visų mylimas ir gerbiamas se
nas kovotojas draugas Justi
nas Baltušis. Mirė jau sulau
kęs gražios krūvos metų.

is

nenu- 
pat 
nu-

Baltušis buvo vienas 
anų senų laikų revoliucionie
rius, kuris idėjiškai 
bluko ir nepavargo iki
mirties. Malonu būdavo 
važiuoti Chicagon ir su juo 
pasikalbėti. Jis visuomet bū
davo pilnas minčių apie judė
jimą, anie draugus, apie dien
raštį Vilnį.

Lietuvoje senieji veikėjai 
man daug pasakojo apie Jus
tiną Baltušį. Visi jį pažino, 
visi atsimena. Sakė : Perduo
kite Justinui nuo mūsų ge
riausius linkėjimus!

Mirti, kaip visi žinome, vi
siems reikės. Pasiliks tik at
mintis apie mirusįjį. Ji gali 
būti gera, arba prasta. Visi, 
kurie pažinojo Justiną Baltu
šį, prisimins kaipo nuoširdų, 
gerą, blaivų ir protingą drau-

jo prieš Vengriją, kad jis 
drauge su Amerikos amba
sados nariais padirbinėjo 
pasportus bei vizas prie
šams Vengrijos valdžios ir 
padėjo jiems pabėgti užsie
nin nuo gręsiančios namie 
bausmės.

Savaite pirmiau buvo a- 
reštuota amerikone Eliza- 
betha Palios, Associated 
Press žinių agentūros sek
retorė, įtariama kaip šnipė. 
Pirmiau jinai tarnavo kai
po karinės amerikonų pa
siuntinybės sekretorė Buda-

Nusmerkta Pakart Dar 4 
Kariniai Kriminalistai

Shanghai.— Chinijos tau
tininkai praneša, jog chinų 
komunistai kietai apgulė 
Kiriną ir galės užimti tą 
svarbų miestą ir geležinke
lių mazgą, Mandžurijoje. 
Kirino apylinkėje yra ir 
vanden - elektros stotis, iš 
kurios eina elektra Mukde
nu! ir Mandžurijos sostinei 
Changchunui. Apsupti Kiri
ne, tautininkų karininkai 
suvarė 50,000 civilinių kaą- 
ti apkasus, girdi, žūt-būti- 
niam gynimuisi nuo komu
nistų.

Tautininkai skelbia, kad 
jų armija, amerikonų išla
vinta, atgavus nuo komu
nistų Sianą ir Sifengą, pie
tinėje Mandžurijoj.

Komunistai vėl perkirto 
tautininkams P e i p i n go- 
Mukdeno geležinkelį.

Nurnberg, Vokietija. — 
Karinis amerikonų teis
mas nusmerkė pakaft buvu
sius nacių rinktinės gvardi
jos generolus Georgą Loer- 
nerį ir Fr. Eirenschmalzą 
ir du kitus karininkus, ku
rių žinyboje buvo kankina
mi ir žudomi kitataučiai 
koncentracijos stovyklose. 
11 kitų nacių už tai nuteis
ta kalėjiman nuo 10 iki 25 
metų.

Tokio. — MacArthur ne
atsake, ar jis kandidatuos į 
prezidentus.

gą, visą gyvenimą paaukojusį 
aukščiausiam socialiniam ide-

Nė valandėlei nepamirškime 
dienraščio Laisvės vajaus. 
Reikia daugiau skaitytojų, 
reikia daugiau finansinės pa
spirties.

Labai
mūsų didieji 
jiems reikia 
tojų pusės, 
skaitytojams 
gauti naujų
reikia dairytis, 
sitaikys.

gražiai darbuojasi 
vajininkai. Bet 
talkos iš skaity- 

Be to, patiems 
reikia stengtis 

skaitytojų. Tik 
o progų pa-

Apsitvirtino Amerikos 
Konsulatas Jeruzalėje

Jeruzalė. — čionaitinis 
Amerikos konsulatas apsis
tatę barikadomis ir apsitvė- ’• 
re spygliuotų ' vielų tvoro
mis: bijo keršto už tai, kad 
Amerika stoja už Palesti
nos padalinimą į atskiras 
žydų .ir arabų valstybes.

MIKOLAIčIKAS TRAUKS 
AMERIKON 

%

Londoų. — St. Mikolaiči- 
kas, vadinamas Lenkijos 
“valstiečių vadas”, pabėgęs 
į Angliją, ketina traukt į 
Jungtines Valstijas, kur y- 
ra daug daugiau ir turtin
gesnių lenkų, negu Anglijoj. 
Londone jis pasakojo, būk 
Lenkijoj jam gręsus mirtis, 
kaip esamosios lenkų val
džios priešui. Iš Lenkijos jis 
slaptai paspruko su anglų- 
amerikonų pagalba.

Milan, Italija. — Laikraš
čių rašytojai šiame did
miestyje laimėjo trijų dienų 
streiką; išgavo $28 daugiau 
algos mėnesiui.

Susidarė Nauja Padėtis; Reikia 
Daugiau Šerų ir Paskolų

Mums visiems labai džiugu, kad atsišaukimas į pla
čiąją lietuvių visuomenę prisidėti finansiškai prie įsigi
jimo gražaus Lietuvių Kultūrinio Centro buvo to
tas, toks gražus, toks gausus. Palyginti trumpu laiku 
Šerais ir paskolomis tapo sudėta virš aštuoniasde 
tūkstančių dolerių. Buvo manyta, kad to ir užtek 

Bet dabar susidarė nauja padėtis ir vėl mes t’ 
karštai atsikreipti į visus laisviečius, į visus susip 
sius, demokratinius Amerikos lietuvius. Dalykas 
kame: Tą didžiulį namą pirkti buvo susitarusios 
drai — ant pusės Lietuvių Namo Bendrovė ir Lietuvių 
Darbininkii Susivienijimas. Abi organizacijos, turėjo 
įnešti po lygią sumą — po apie septyniasdešimt tūkstan
čių dolerių. Visos pertrakcijos ėjo sklandžiai ir gerai. 
Nebuvo tikėtasi susidurti su jokiais legališkumais. Bu
vo manytk, kad New Yorko valstijos apdraudos depart- 
mentas duos pilną užgyrimą. Tačiau paskutinėmis 
nomis to užgynimo nesuteikė.

.Tai reiškia, kad dabar turi Namo Bendrovė v 
visą namą nupirkti ir viena sumokėti visus $135,00 
dar keleto tūkstančių dolerių reikės tūliems! pataisy
mams ir išmaliavojimui.

Todėl mums reikia dar mažiausia šešių dešimčių 
tūkstančių dolerių ($60,000). Ir reikia greitu laiku.

Štai kodėl rašomas šis atsišaukimas, štai kodėl at
naujinamas prašymas paskolų.

Broliai ir sesutės! Daugiau kaip pusę darbo n 
borne negirdėtu ryžtu ir entuziamu. Nustebinome pa
tys save ir visus. Tokiu pat ryžtu ir entuziazmu baig- 
kime šį darbą!

Dar randasi tūkstančiai gerų, susipratusių, demo
kratinių lietuvių, kurie nespėjo nė centu prisidėti 
Lietuvių Kultūrinio Centro įsteigimo. Visus prašome 
atsiliepti, visus kviečiame prisidėti! Pasipirkit ma: 
šia po vieną Lietuvių Namo Bendrovės Šerą. Jei išgali
te, įsigykite daugiau. Jei galite, paskolinki^ šimt 
tą, kiek galima daugiau. Už paskolą gausite -a 
nuošimtį.

Taip pat kreipiamės ir į tuos, kurie jau esate pirkę 
Šerų bei skolinę. Dar pagalvokite ir pasitarkite, 
dar išgalite įsigyti daugiau serų bei suteikti dau 
paskolos. Padarykite tatai tuojau!

Paskutinis žodis lieka mūsų demokratinėms c 
nizacijoms. Dar tik keletas orgąnizacijų tėra prisidėju
sios prie Lietuvių Kultūrinio Centro. O jų yra šimtai. 
Pasvarstykite savo sekamam susirinkime. Nusipi: 
šėrų. Jeigu galima, paskolinkite šimtą kitą dolerių

Pilnai pasitikime mūsų gerąja, nuoširdžiąja v 
mene. Pilnai tikime šio vajaus pasisekimu. .

Lauksime greito atsiliepimo iš visur ir nuo ^isų!
Money orderius, čekius siųskite ir visais reikalais 

kreipkitės: Home for Lithuanian Workers, 427 Lorimer 
Street, Brooklyn 6, N. Y. '

• Sekami asmenys, pirko šėrų: 
William Deksnys, Stamford, Conn. 
J. Kazlas, San Francisco, Calif. 
Joseph ir Stella Karen, Monterey Park, Calif. 
Adelė ir J. Stokes, Brooklyn, N. Y. 
Juozas ir Domicėlė Lukai, Worcester, Mass. 
Olg a ir George Pranskas, Gardner, Mass. 
Jurgis šalčius, Hoboken, N. J. 
M. Pakštienė, Kearųey, N. J. 
Charles Šimaitės, Rochester, N. Y. 
B. Kirstukas, Cleveland, Ohio 
A. Kaulinienė, Maspeth, N. Y. 
ALDLD 2 kuopa, So. Boston, Mass. 
Ruth Gasper Bell, New York, N. Y. 
Rumford, Maine 
Ignas Urbonas, Great Neck, N. Y. 
O. Papas, Brooklyn, N. Y.

PASKOLA: Į
Della ir Paul Kvalkauckas, Zions Grove, ]?a. •
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Maniu Ruošęs Talką Amerikonų 
Karui prieš Sovietų Sąjungą

Bucharest, Rumunija. — 
Valdžios ^prokuroras tvirti
no, jog vadinamas valstie
čių vadas Maniu mėgino or
ganizuot rumunų partiza
nus, kad padėtų Amerikai 
ir Anglijai kare prieš So
vietus. Kaltinimo dokumen-

tai rodo, kad amerikopų ir 
anglų atstovai žadėję Ma- 
niu’i ginklų ir pinigų i--- 
limui .prieš liaudišką Rumu
nijos valdžią.

Kartu su Maniu teigiama 
18 jo sėbrų. Keturi jų 
ja prieš Maniu, prisiriažin-

suki-

liudi-

Amerikonai Pasmarkino
Vokietijoj Propagandą
Prieš Sovietą Sąjungą

Berlin. — Karinė ameri
konų vyriausybė pasmarki
no propagandą prieš Sovie
tus amerikinėje Berlyno da
lyje ir visoje savo užimtoje 
Vokietijos srityje.

Dabar amerikonai pląčiai 
spausdina vokiečių laikraš
čiuose aprašinėjimus buvu
sios nepuolimo sutarties 
tarp Sovietų ir Vokietijos 
prieš pat karą; deda ir bu
vusio užsieninio Vokietijos 
ministro von Ribbentropo, 
Stalino ir Molotovo paveik
slus.

(Sovietų vadai ne kartą 
nurodė, jog ta nepuolimo 
sutartis buvo tuo tikslu 
padaryta, kad Sovietai gau
tų laiko pasiruošt atmušti 
gręsiantį užpuolimą, kuo
met ir pati Anglija siundė 
Hitlerį užpult Sovietus.)

Nusišovė J. Winant, 
Buvęs Ambasadorius

Nusi-Concord, N. H.
šovė John G. Winant, 58 
metų, buvęs New Hamp
shire valstijos gubernato
rius, o karo metu Amerikos 
ambasadorius Anglijai; pa
liko žmoną, tris sūnus ir 
dukterį. Nusižudymo nak
tį Winantiene buvo New 
Yorke.

ANGLŲ GENEROLAS 
ŠNIPIŠKAI FOTOGRAFA
VĘS SOVIETŲ FABRIKĄ

Maskva.— Anglijos am
basados karinis narys, ge
nerolas Richard Hilton fo
tografavo vieną karinį So
vietų fabriką: dėl to buvo 
suimtas ir per 4 valandas 
kvočiamas. Pravda, Sovie
tų komunistų laikraštis, ra
šo, kad gen. HiltSn fotogra
fuodamas buvo persirengęs 
į nuplyšusį darbininką.

ORAS.—Būsią lietaus.

darni, kad jie bendradarbia
vo su juom. Keturi kiti tei
siami už akių, nes pabėgę 
užsienin.

Monarchistai Prašo FBI 
Šnipų Prieš Amerikos 
Pasiuntinius Graikijoj

Athenai, Graikija. —Mo
narch istų laikraščiai prašo, 
kad Jungtinės Valstijos at
siųstų savo seklių — FBI 
agentų. Sako, tie agentai 
turėtų išravėti “neištiki
mus” žmones tarp ameriko
nų pasiuntinybės, kuri 
tvarko karinę ir civilę para
mą Graikijai. .Monarchistų 
spauda pyksta ypač todėl, 
kad amerikinė pasiuntinybė 
nurašo kai kurias graikų 
partizanų radijo žinias, nu
kopijuoja jas ir padalina a- 
pie 30 kopijų amerikinei 
ambasadai, amerikonų pa
siuntinybei ir anglų-ameri- 
konų korespondentams.

Palestinos - Žydai Nušovė 
Žydą Kaip Anglų Šnipą

Jerualė. — Iš kulkosvai
džio tapo nušautas pro lan
gą namie žydas anglų poli
cijos kapralas Šalom Gure- 
vitz. Menama, jog karštieji 
žydų patrijotai iš Sterno 
grupės nužudė Šalomą kaip 
anglų šnipą prieš savo tau
tiečius.

Tel Avive slaptieji’ žydų 
kovūnai pašovė tris anglų 
policininkus. Policija nudė
jo vieną šoviką.

GEN. WEDEMEYER 
SIŪLĄS STIPRINT CHI- 
NIJĄ PRIEŠ SOVIETUS

Nanking, Chinija.— Chi- 
nų liberalų laikraštis rašo, 
kad prezidento Trumano 
pasiuntinys, generolas We- 
demeyer siūle Amerikai sti
prini Chiniją ir iš anksto 
ruošt ten amerikines pozi
cijas karui prieš Sovietus.

(Trumanas vis dar ne
drįsta paskelbt sugrįžusio 
Wedemeyerio raportą.)

53 UŽMUŠTI PERU
ŽEMĖS DREBĖJIME

Lima, Peru. —Žemės dre
bėjime praeitos savaitės ga- . 
le žuvo 53 žmonės, kaip ro
do naujesnis skaičiavimas. 
Be kitko, sunaikinta 60 
nuošimčių namų San Ra
mone, 5,000 gyventojų mies
telyje.

»
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Raportas apie Civilines Amerikos
i Žmonių Laisves

{ Dar pernai prezidentas Trumanas paskyrė platų ko
mitetą ištyrimui Amerikos žmonių civilinių laisvių pa
dėties. Komitetas, matyt, gan rūpestingai tyrinėjo situ
aciją ir pagaliau patiekė savo atradimus. Raportas la
bai ilgas ir, abelnai paėmus, gerai nurodo iš reakcijos 
pusės prasižengimus prieš žmonių laisves ir teises.

Dienraštis Vilnis sako: . ,
“Raportas skamba neblogai, tik visas klausimas ta

me, kokių praktiškų išvadų bus iš jo padaryta.
“Visų pirmiausia raporto autoriai smerkia tą iste

riką, kurią šioj šalyj sukėlė anti-komunistiniai baubliai. 
Ta jų sukelta isteriką sudafb didelį pavojų pamatinėms 
šios šalies laisvėms. Raporto autoriai smerkia linčininkų 
gaujų šėlimą ir daro tą išvadą, kad yra būtiniausio rei
kalo išleisti federalinį įstatymą, dantingą įstatymą ko
vai su linčininkų siautėjimu. Taip pat yra būtiniausio 
reikalo panaikinti ‘Poll Tax,’ taksus už teisę balsuoti. 
Visiems Amerikos piliečiams turi būti garantuota balsa
vimo teisė, nemokant už ją jokių mokesčių..

“Raporto autoriai pabrėžia, kad reikia sukurti fe- 
deralinį teisingos samdos aktą; reikia baigti su visokios 
rūšies diskriminacija, paremta -rasiniais prietarais; rei
kia baigti su anti-semitizmu.

“Apie komunistus raporto autoriai kalba gan atsar
giai ir šaltai. Jie vadovaujasi Brandeisb ir Holmeso nu
sistatymu, turėdami omenyje Aukščiausio Teismo pasi
sakymą už laisvę reikšti nuomones, už žodžio laisvę.

“Nors ir netiesioginiai, raporto autoriai1 pasisako 
prieš ‘lojalumo egzaminus.’ Jie numato, kad.tos rūšies 
tardymai gali išsivystyt į pavojingą ‘raudonųjų medžio
jimą.’ Nors neamerikinis (Thomaso-Rankino) komitetas 
raporte nėra įvardintas, bet bendra raporto dvasia ir 
nuotaika yra ta, kad tokie komitetai yra pavojingi pa
matinėms šios šalies laisvėms. Visi turi teisę reikšti sa
vo politinius įsitikinimus.

“Ką darys prezidentas Trumanas? Tie įstatymų su
manymai, kuriuos rekomenduoja pravesti raporto auto
riai, turėtų būti kuo greičiausia atgaivinti Kongrese.

“Pirmoj vietoj stovi federalis įstatymas prieš lin- 
čininkus, panaikinimas 'Poll Tax’ ir įvedimas teisingos 
samdos įstatymo.

“Jei prezidentas Trumanas nepadarytų iš to raporto 
jokių konkrečių išvadų, tai jis labai žemai įvertintų tuos 
žmones, kuriuos jis pats pasirinko savo patarėjais.”

Tuo tarpu prezidentas Trumanas, paskelbęs savo pa
skirtojo komiteto svarbų raportą, gražiai sau tyli. Šauk
damas Kongreso sesiją jis apie tai nė neprisiminė. To
dėl yra pagrindo bijoti, kad raportas pasiliks mirusia 
raide.

/ Tą baimę sustiprina dar ir tas faktas, kad didžiųjų
' partijų lyderiai taip pat tyli. O tai reiškia, kad nei de
mokratai, nei republikonai nežada Kongrese už prezi
dento Komiteto pasiūlymus kovoti. Galimas daiktas, kad 

* atsiras kongresmanų, kurie sugalvos ir*patieks bilius 
tiems pasiūlymams paremti, bet jeigu nebus tų partijų 
vaduose noro ir entuziazmo už tuos pasiūlymus Kongre
se kovoti, tai bilių įnešimas mažai tereiškia.

Raporto svarbiausia dalis kalba apie padėtį pietinė
se valstijose. Ten žmonių masės neturi civilinių teisių. 
T Ji visiems seniai žinoma. Reikia, kad Kongi’esas išleis
tų įstatymą prieš diskriminaciją, įstatymą prieš linčą ir 
įstatymą už panaikinimą “poll tax” sistemos. Bet Kon
grese yra reakcinė klika, vadovaujama pietinių valsti- 

♦ jų senatorių ir atstovų, kutie visuomet pasikaustę prieš 
tokius bilius išstoti visomis keturiomis. Juos nugalėti 
galėtų tiktai energingas republikonų ir demokratų vado
vybės pasirodymas. Bet kiek kartų buvo biliai prieš lin
čą arba prieš “poll tax” įnešti, tiek kartų nebuvo Kon
greso daugumos energingo parėmimo ir tai klikai pa
vyko bilius padžiauti ant lentynos.

Netenka nė abejoti, jog panaši istorija vėl pasikar
tos. -

Į šį dalyką pažvelgkime dar ir iš šios pusės. Pietinių 
valstijų reakcionieriai visuomet buvo geriausi Kongrese 
republikonų rėmėjai visais Roosevelto prezidentavimo 
laikais ir tebėra šiandien. Atsiminkime, kad tiktai tų 
reakcionierių piliečių parama tapo išleistas ir vergiškas 
Taft-Hartley bilius. Tai argi galima norėti, kad šitie re
publikonai atsimokės savo kolegoms piktu ir išleis įstaty
mą, kuris pastariesiems užduotų skaudžiausią smūgį?

Demokratų gi partija suparaližiuota. Septynios pie
tinės valstijos, kur civilinės laisvės žiauriausia sutremp
tos, yra demokratų partijos kontrolėje Kovoti už įsta
tymus prieš linčą ir “polk tax” reiškia kovoti prieš savo 
partiją, prieš savo partijos žmones! Čia irgi, matote, 
negalima kažin kiek tikėtis. Pats prezidentas Trumanas 

1 dabar daugiausia dėmesio kreipia į “Maršall Planą” ir 
išgavimą iš Kongreso pinigų to plano pravedimui. Tam 
reikalui reikia šešių bilijonų dolerių vienais 1948 metais! 
Tuo būdu jis nedarys nieko, kad užrūstinti septynių vals
tijų senatorius ir atstovus.

Tai tokioje padėtyje pasirodo šis prezidento Komi
teto raportas apie civilines laisves Amerikoje.

nėse Valstijose.”
Na, o kiti laikraščiai, lei

džiami lenkų klerikalinio e- 
lemento, smerkia Mikolaiči- 
ką už tai, kam jis buvo nu
vykęs iš Londono Lenkijon 
“padėti komunistams”, bet 
džiaugiasi tuo faktu, kad 
Mikolaičikas iš Lenkijos pa
bėgo !

šauniai pasižymėjo 
metų revoliucijoj ko- 

prieš carizmą.

Prisidėjęs prie 
Socialdemokratų 

virsta jos 
agitatorium ir 

Ukmergės 
metais.

Nele- 
bėga

L. PRUSĖIKA APIE MI
RUSĮJĮ J- BALTUŠĮ

Kaip žinia, praėjusią sa
vaitę Michigane staigia 
mirtimi mirė žymus darbi-, 
ninkas zveikėjas, Justinas 
Baltušis. Ta proga L. Pru- 
seika Vilny pasisako:

Mirė ištikimas vilnietis, iš
tikimas darbo žmonių drau
gas Justinas Baltušis (Bal
tuška).

Savo jaunose dienose Jus
tinas 
1905 
vos e

Lietuviškoje Enciklopedi
joje (tomas antras) apie jį 
sakoma: 
Lietuvos
Partijos Baltušis 
svarbiausiu 
organizatorium 
apskrityje 1904^.6
Porą metų Slapstėsi, 
galiai 1907 metais 
Amerikon.”

Pirma karta su Justinu 
Baltušiu pasimačiau Pitts- 
burghe 1913 metais. Jis man 
surengė pirmas prakalbas 
Pitts b u r g h o apielinkėso. 
Mudu susidraugavom ir 
draugiškumo ryšiai niekad 
po to nenutrūko.

Justinas buvo su Mickevi
čium-Kapsuku, kada jis at
vyko Amerikon ir stojo 
dirbti prie “Kovos.”

Justinas visuomet buvo su 
kairiaisiais, 
jam buvo 
epidemija,
tą parašydavo 
aukavo.

- Grigaiti z m a s 
svetimas, ‘ kaip 

Jis ir parašyt šį- 
ir duosniai

ŽYDAI KOVOS 
PRIEŠ ŽYDUS?

Iš Palestinos pranešama, 
jog ten gali prasidėti civi
linis karas tarp pačių žy
dų. Jau šian ir ten buvo su
sirėmimų tarp žydų viešos 
ir legalės armijos Haganah 
ir slaptos teroristų organi
zacijos Irgun Zvai Leumi.

Haganah, sako praneši
mai, sutinka su tuo, > kad 
Palestina būtų padalinta 
(kaip siūlo Jungt. Tautų 
organizacija) tarp arabų ir 
žydų, na, o Irgun Zvai Leu
mi tam priešinasi. Pastaro
ji reikalauja, kad visa Pa
lestina būtų pripažinta žy
dų valstybe ir kad prie jos 
būtų prijungtas Trans-Jor- 
danas, kurį anglai imperia
listai neperseniai atplėšė ir 
padarė “nepriklausoma val
stybe” su karalium priešą- 
kyje.

Jeigu Palestina ir bus pa
dalinta, tai, menama, jog 
žydais revizionistai, su ku
riais eina išvien Irgun 
Zvai Leumi, nesiliaus kovo
ję už savo programą. O tai 
gali reikšti civilinį karą pa
čių žydų tarpe.

lų ministrų padėjėjų kon
ferencija, Andrejus V‘v’ 
kis neatvyks. Tarybų Są
jungą ten atstovaus žymus 
Austrijos reikalais s 
listas M. Smirnovas; 
lūs— William Strang, 
cūzus — baronas de 
Antoine, o Jungt. Va) 
— Robert D. Murphy.

Šitie vyrai paruoš Kai ku
riuos klausimus, kurpe būs 
sprendžiami tuomet, kai su
sirinks visų keturių yalsty- 
bių užsienio reikalų 
trai lapkričio 19 d. Jie, kaip 
žinia, svarstys klausimus, 
susijusius su taikos 
rymu su Austrija ir

įsins-

pecia- 
ang- 
fran- 
Saint

minis-

pada- 
Vokie-

“LAUKIA KARO.”
Tūlas. K. Pelėkiš 

smetonininkų Dirvoje iš 
“Lietuviško Suvalkų Tri
kampio”, esančio Lenkijos 
teritorijose. Tarp kitko’, Pe
lėtos šitaip džiūgauja 
ro laukia visi. Lenk 
stipresni ir jie jam i 
si. Lenkai yra gerai : 
ganizavę ir pasiryžę 
ti karo atveju stiprų 
bolševikams iš vidau 
rų bolševikų čia ne.d;

Šitaip smetoninink 
šijaši! į

“Karo laukia visi.;, 
“visi”? žinoma,

raso

; “Ka- 
:ai yra 
ruošia- 
šusior- 
jžduo- 
smūgį 

5. Tik
au g.” 
ai tie-

ir

“DU MILŽINAI” ŽADA 
SUSIVIENYTI

Dienraštis Vilnis rašo:
Norman Thomaso “socia

listų” organas “Socialist 
Call” praneša, kad vedama 
akcija už SP ir SDF sulieji
mą į vieną organizaciją. Ir 
jei nežinote, ką tos raidės 
reiškia, paaiškinsime: jos 

. yra inicialai dviejų “galin
gų” organizacijų : Socialist*! 
Partijos (SP), kuriai vado
vauja pats Korman Thopas, 
ir Socialdemokratų Federa
cijos (SDF), kurios prieky
je stovi Dubinskis, Ahtonini 

“Forward o” žmonės.
Tos dvi grupelės, kurių

veikla pasireiškia vien ten, 
kur jos gali ardyti darbinin
kų vienybę, Amerikos politi
niame gyvenime bendrai’“ne
vaidina jokios rolės. Social
demokratų Federacija, tiesa, 
New Yorke turi sukūrus- sa
vo “frontą,” kurį vadina 
“Liberalų Partija,” bet ir ta 
pasireiškia tik ten, kur ma
no galinti pakišti koją Ame
rikos Darbo Partijai.

Derybos tarp tų dviejų 
grupių .yra tik audra arba
tos šaukštelyje, o jų susivie
nijimas, jei jis ir įvyktų, lik
tų nepastebėtas Amerikos 
darbininkijos.

lenkiš- 
žinių 

vienas

AMERIKOS LENKŲ 
SPAUDA IR 
MIKOLAIČIKAS

Iš visų Amerikos 
kų laikraščių, sako 
agentu ra ONA, ti k
detrbitiškis savai traštis 
“Gibs Ludowy” pašmėrkė 
Stasį Mikolaičiką už pabė
gimą: iš Lenkijos. “Glos Lu
dowy” yra pažangus laik
raštis ir jis tarp 
še:

“Mikolaičikas 
tam, kad tęsus* 
kovą prieš naująją Lenkijos 
demokratiją; jį protektuos 
galingi jo globėjai New 
Yorke ir Londone. Mikolai
čikas pabėgo užsienin‘ su 
pagalba užsieninių kraštų, 
kurie trokšta sukelti Len
kijoj chaosą, naudingą jų 
interesams* Mikolaičikas y- 
ra dezertyras ir kaipo to- 
kis turi būti pasmerktas vi
sų Lenkijos draugų Jungti-

kitko ra-

pabėgo 
palepinę

UŽSIENIŲ REIKALŲ 
MINISTRŲ PADĖJĖJŲ 
KONFERENCIJA

,Iš Londono apytikriai 
pranešama, jog lapkričio
6 d., kai ten prasidės ketu
rių didžiųjų užsienių reika-
-------------------------------------------------------------- S--------------

Laiškas iš Lietuvos

.” Kas 
fašistai!

Karo nelaukia liaudis, nes 
ji žino, jog jis pragaištin
gas. Lenkijos darbo žmonės 
džiaugiasi susilaukę 
ir jie už taiką kovoj

Fašistai laukia 
dėl jo darbuojasi, 
vien tik lenkiški faši 
daro, 
viški, ir vokiški,: ir 
ir amerikoniški, — 
veislių fašistai nori

Va, kame fašizmb pavo
jus. Va, kodėl liaudis priva
lo prieš jį kovoti!

taikos

karo ir 
Bet ne 
štai tai 

— Tai daro .ir lietu- 
tališki, 
visokių 
karo...

dėkoju Jums už 
atsiųstą dolerį, 
gavau visiškai

Greatnekietis Ignas Urbonas 
neseniai gavo laišką nuo savo 
sesers dukters Germatės iš 
Lietuvos. Laiškas įdomus, nes 
jis nušviečia dabartinės tary
binės jaunuomenės Lietuvoje 
Veiklą ir pažiūras į gyvenimą. 
Laiško autorė yra 19 metų 
amžiaus ir lanko 7 klasę gim
nazijos Lietuvos sostinėje .Vil
niuje. Laiškas skamba:

Vilnius, 1947 V 31. 
Mielas Dėde!

Nuoširdžiai 
laišką ir už 
Jūsų laiška
neseniai ir todėl skubu Jums 
rašyti. Jūsų laiškas buvo la- 

Jt>ai gražus ir aš jį skaitydama 
su savo drauge, kuri tuo tarpu 
buvo atvažiavusi iš Kauno, la
bai prisijuokėme. Tu, dėde, 
rašai, kad aš rašau labai vai
kiškus laiškus ir nieko gero 
neparašau. Neparašau ben
drai apie viską, ir mano laiš
kas tuo būdu tampa visiškai 
vaikiškas. Tu, dėdyte, bari 
mane, kad aš ne komjaunuole 
ir ne sportininkė ir bendrai 
nešidomauju visuomeniniu 
gyvenimu. Tuo būdu Tu, mie
las dėdyte, labai apsirinki. Aš 
net nepagalvojau, kad Tu 
man galėsi statyti tokį klausi
mą ir nemaniau, kad ne vi
siems aiškus mūsų jaunuome
nės gyvenimas. Pas mus, mie
las dėde,- visi jaunuoliai yra 
organizuoti. Mažesni yra pi
onieriai, vyresni komjaunuo
liai, suaugę irgi tūri savo or
ganizacijas. Todėl ir aš esu 
organizuota k o m j a u n uolė. 
Sportą irgi be galo mėgstu, 
kaip, pav., estafetes, futbolą, 
kr e pši*n i. žinoma, f,u tb o 1 u n e - 
žaidžiu, nes yra vyriškas žai
dimas, bet už tat esu krep
šininkė. Priklausiau “Žalgi
rio” klubui, bet dabar perėjau 
j “Spartaką,” nes geriau ap
rūpina sportininkus. Estafe
tes labai niėgstu, bet negaliu

4 širdį, 
vien imas 
kom jau
ną sek

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

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

Gražus kontestantų surašąs:

Liet. Darb' Klubas, Elizabeth, N. J
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J.
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn. 
Brooklyno Vajininkai .;............. .
Hartfordo Vajininkai .... • <...........
P. Pilėnas, Philadelphia ....... . . . . .
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa,.........
L. L.D. 2 kp. So. Boston, Mass..........
J. Bakšys, Worcester .. • Į................
L. Bekešienė, Rochester, N. Y. .
V. J. Stankus, Easton Pa..........
P. Bcčis-F. Klaston, Great Neck 
LLD 20 kp., Moterų Skyr.,

Binghamton .........................
Kuzmickas, Shenandoah .....

Balsys, Baltimore ..................
Buivid, Dorchester ............

P. Šlajus, Chester, Pa................
M. Janulis, Detroit ..................
J.

S.
J.

Bimba, Paterson ............
Ramanauskas, Minersville 
Šimutis, Nashua ..... ..........
Anderson, Rochester ......P.

A. J. Gudzin, Scotia, N. Y.
Puidkas, Rumford, Me.......
J. Mockaitis-P.Baranauskas

Bridgeport ..........................
A. P. Dambrauskas, Haverhill .
K. Valaika, Cleveland, Ohio ....
S. Penkauskas, Ig. Chulada,
V. Padgalskas, Mexico .............

584 
491

434 
364 
364 
355 
336 
312
295 
273 
Ž45 
234 
224 
212

198
196
181

Punktai 
.. 2516 
.. 1901 
.. 1644 
.. 1632 
.. 1074 
.. 937 
.. 872 
... 730 
• • 700 
...622

S. Penkauskas, Ig. Chulada, V. 
Kralikauskas, Lawrence, ...

J. Madison, Youngstown, O. 168 
J. Valley, New Britain, Conn. 168 
Blažonis, Lowell, Mass........

Geo. Shimaitis, Brockton .........
C. K. Urban, Hudson ................
P. Šlekaitis, Scranton ..............
J. Kalvelis, Bridgewater .........
E. Kasperienė, Wilkes-Barre . .. 
A. Taraška, Methden ................

<5. Tvarijonas, Detroit .............
A. Navickas, Haverhill ...........
J, Matachun, Paterson .............
J. Stankevičius, Wilkes-Barre - 75 
A. Valinčius, Pittston .....*...... 56
Lon Angeles Vajininkai 
H. Žukienč, Binghamton 
M. Slekiene, Gardner ... 
P. Baltutis, Chicago ....

168
F.

168
161
140
127
124
120
112
86
84
84

48
28
28

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:

Philadelhpia, Pa. 
Brooklynas, 
San .Francisco, Cal. 
Easton, Pa. 
Washington, Pa. 
New Britain, Conn. 
Binghamton, N. Y. 
Hartford, Conn. 
Methuen, Mass. 
Youngstown, Ohio 
Rochester, N. Y. 
So. Boston, Mass. 
Pittsburgh, Pa. 
Detroit,? Mich. 
Stamford, Conn. 
Seattle, Wash.

L. D. P. Klubas,

$241.00 
136.00 

37.00 
29.00

22.00 
22.00 
21.00 
20.00 
20.00 
16.00 
15.00 
14.00 
13.00 
13.00 
10.00

Waterbury, Conn. 
Cleveland, Ohio 
Chicago, Ill. 
Newark, N. J. 
Elizabeth, N. J. 
Paterson, N. J. 
Great Neck, N. Y. 
Scotia, N. Y. ' 
New Kensington, 
Worcester, Mass. 
Shenandoah, Pa. 
Wilkes-Barre, Pa.
Bridgewater, Mass. 
Scranton, Pa. • 
Minersville, Pa. 
Auburn, Me.

10.00 
8.85 
8.00 
8.00 
8.00 
6.00 

. 6.00
6.00

Pa. 4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
1.25 
1.00 
1.00

bėgti, nes turiu silpi 
Mūsų jaunuolių gy 
linksmas. Pav., mūsų 
n uolių grupė, kiekvic 
madienį, jeigu yra šilta ir gra
žu, darome ekskursijas 
miestoi Vakarais bū ją suei
gos, šusirinkimai, 
sprendžiame įvairiąs 
mas, o po to kartais s 
me ir šokius. Tiesa, 
dėde, sveikinu Tave šu praė
jusia Gegužės 1-mąja 
ninku ir liaudies žnįon 
te. i Nežinau, ar j)as 
švenčia, bet pas mus 
viena iš didžiausių!
kurias švenčia Tarybų Sąjun
ga. Visą šių metų šv 
gadino lietus, kuris pasiutusiai 
pylė, kaip iš kibiro, 
būti didelis paradasį, 
nuėjau, dėl didelio Įie 
vo atidėtas. Tas dienas pas 
mus visos pramogos puvo ne
mokamus. įstaigos t 
vo Urnautojams pas 
nimus, kas niekam hępriklau 
so, eina į kiną, į tea 
nu žodžiu, laika leid v u turingai ir linksmai.

u z

toriuose 
proble- 

irengia- 
tnielas,

—darbi- 
ių šveli

jus ją 
tai yra 
švenčių,

entę su

Turėjo 
bet kaip 
taus bu-

uošė sa- 
ilinksmi-

trą, vię- 
žia kul- 

Antra 
šventė buvo tai Gegužės 9- 
toji — pergalės šventė, ši, aš 

nemažiau 
primena 
isuomet, 

priešas 
visai su- 
s Ąrmi- 
atsigauš.

manau, irgi yra 
svarbi. ši diena 
mums ir primins \ 
kad mūšų baisiausias 
fašistine Vokietija 
ž 1 u gd i n ta Ra u d o n os i oĮ 
jos ir niekuomet nebe 
Tą dieną visų veiduose spindė
jo džiaugsmas ir p e 
miestas buvo tikrai n 
triumfališkai. Taip, dedytė, aš 
galvoju, kacl pas jus tokių 
švenčių niekas ncšvei|ičia, nės 
kapitalistai nepripaž 
munizmo. Dėdyte, 
prašei manęs ką 
giau parašyti.
aš noriu paklausti T 
teisybė, kaip man ma 
jog Jūs jai parašėte, 
pitalistai nori karo?

rgalė, o 
usitęikęs

sta ko
dai* Tu 

ndrs dau- 
Bet šiuo laišku 

avęs, ar 
jna sakė, 
i kad ka- 

Aš ne-

Elizabeth, N. J., jau pirmoj vietoj. 
Antanas Stripeika prisiuntė tris naujas prenumeratas ir 
didelį pluoštą atnaujinimų.

Philadelphiečiai pakilo punktais, J. Lukoševičius, 
philadelphietis, ir Wm. Patten, iš Gloucester Heights, 
N. J., prisiuntė atnaujinimų. .

LLD 2 kp. So. Boston, Mass.,, gražiai pašoko punk
tais, neš J. Shukis prisiuntė dvi naujas prenumeratas.

Sekamai vajininkai pakilo punktais prisiųsdami at
naujinimų: M. Janulienė, Detroit, Mich., A. Buivid, Dor-| 
Chester, Mass., P. J. Anderson, Rochester, ' N. Y., J. 
Blažonis, Lowell, Mass., P. Repečkas (Los Angeles vaji
ninkai), Inglewood, Calif., V. J. Stankus, Easton, Pa.

Aukų gavome sekamai:
Po $5: F. Navardauskas, Philadelphia, Pa., Z. 

Stasiuliaij Elizabeth, N. J.
Po $3: J. & 'O. Krutuliai, Plymouth, Pa., John 

Zabotko, Easton, Pa.
Po $1: P. Poškus, Elizabeth, N. J., W. Pingvinas, 

Eastonr Pa., J. Gudinas, Easton, Pa.
A. Bubelis, Hemlo. Ont., Canada, 90c.
Iš pavienių skaitytojų, O. Krutulienė, Plymouth, Pa., 

prisiuntė naują prenumeratą.
Tai gražu, kad pavieniaj skaitytojai prisiunčia nau

jų prenumeratų, turėtų ir kiti skaitytojai pasekti šį pajų prenumeratų, turėtų
vyzdį.

Širdingai dėkuojame vajininkams už pasidarbavimą 
ir asmenims už aukas.

galiu įsivaizduoti. Nejaugi 
jiems dar neužtenka žmonių 
kraujo, argi jiems dar neuž- 
toko 'ašarų mažų vaikelių, 
kurie liko našlaičiais, kurių 
tėvas ir motina žuvo garbin
goj kovoj ? Ar jiems maža 
sužeistųjų ir likusių be vyrų 
žmonų? Ar jiems neužtenka ir 
negaila tų motinų, žilagalvių 
senučių, kurių sūnūs ar duk
terys padėjo galvas kovos lau
ke už Tėvynės laisvę? Kur 
jų širdys? I šį klausimą, mie
las dėde, aš atsakymo neran
du. Ir bendrai nežinau, ar tai 
žmonės, — greičiau žvėrys. 
Taip, dėde, visokių žmonių
yra. Tavo seserduktė

Gerinate.

■ Laisvėj Adm-cija.

SKELBIA VISUOTINĄ 
STREIKĄ GRAIKIJOJ

Athenai.—Generalė Grai
kijos Darbo Federacija ir 
kairiosios unijos nutarė iš
eiti į visuotiną streiką šį 
ketvirtadienį, jeigu valdžia 
nepaims nagan pelnagrobių 
maisto spekuliantų ir nepa
kels darbininkam algų.

Graikų Darbo Federacija 
ir kairiosios unijos turi 
700,000 narių.

Į Berlin. — Amerikonų ko- 
inandierius Clay pranešė, 
kad padaugėjo plėšimai ir 
užpuolimai amerikinėje Vo
kietijos (Talyje.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Uth. Daily)— Tree., Lapkr. 5, 1947
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Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvėj ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

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

Sveikiname Sulaukusią 
30 Metų!

bes lytims, faktiškos, kaip 
kad‘ir įstatymiškos.

“Mes matėme šeimos gy
venimą pakeltą ant naujo 
pastovumo ir savigarbos 
pagrindo.

“Mes matėme niekur ki
tur neprilygstamą naciona- 
lę programą priežiūros mo
tinai ir vaikams; sistemą 
suvisuomeninintos sveikatos 
apsaugos ir medicinos, kuri 
galėtų būti modeliu pasau
liui; darbininkų apsaugą 
per visus apimančią socia- 
lės apdraudos programą, 
pravedamą per darbo uni
jas...”

Faktiškoji lygybė Tary
bų Sąjungoje atsispindi jos 
moterų pakilime, jų vis dau
giau užimamose vietose 
profesijose, moksluose, vy
riausybėje, įstatymdavystė- 
se:

Aukščiausioj Taryboj yra 
277 moterys atstovės.

Respublikų aukščiausiose 
■ tarybose 1,700 moterų.

Miestų ir apskričių tary
bose 456,000 moterų. Tūks
tančiai yra mokslininkių, 
švietėjų.

Ir visą tai jos atsiekia sy
kiu būdamos ir laimingomis 
auklėtojomis šeimų. Karje
ra greta motinystės galima 

I dėka tarybinės vyriausybės 
I teikiamai paramai vaikams 
ir motinoms. Tarybii Sąjun- 

“Mes matėme Tarybų Są- goję nėra “dingusios gent- 
jungą pasiekus pilnos lygy- kartės.” A-ą.

Tikite jūs ar netikite į 
stebuklus, po gero apsi- 
svarstymo jūs sutiksite, jog 
šiandieną pasaulyje yra ma
žiausia vienas stebuklas — 
juomi yra Tarybų Sąjunga.

Jokia kita šalis nenuken
tėjo tiek daug abiejuose ka
ruose, Riek nukentėjo Tary
bų Sąjunga.

Jokia kita šalis nebuvo 
taip puolama, kaip Tarybų 
Sąjunga už jos baisų prasi
kaltimą buržuaziniam pa
sauliui, panaikinimą išnau
dojimo žmogaus žmogumi. 
Tačiau —

Jokia kita šalis neatliko 
tiek savo liaudies ir bend
rai žmonijos gerovei bėgiu 
taip trumpo laikotarpio, tri- 

' jų dešimtų metų.
Nežiūrint visokių Tarybų 

Sąjungai darytų skerspai- 
niu ir dėl to kilusiu sunku
mų, žymios amerikietės Jes
sica Smith žodžiais, “.. .Ta
rybų Sąjunga, vadovybėje' 
Lenino ir Stalino, sudarė 
istorijos rekordą, kurio nei1 
joks piktas plūdimas nega
li nuslėpti nei išdildyti.”

Žurnale Soviet Russia To
day, tarpe daugio vyriausių 
kitų atsiekimų, Jessica 

• Smith mini sekamus, turin
čius nepaprasto įdomumo 
mums, moterims, ypač dar-: 
bininkėms;

Moterims Svarbus 
Rekordas

Gražiai Pasakyta Tiesa 
Dar Gražesne

Gražu, kada žmogus kal
ba tiesą. Tačiau dvigubai 
gražiau, kada ji dar talen
tingai pasakoma.

Lapkričio 3-čios angliška
me darbininkų dienraštyje 
baily Worker skaitau seka- 

I mą:
“Jungtinėse V a 1 s t i jose 

yra milionai komunistų, jei 
klausyti raudonbaubių pa
sakojimo. Komunistą šau
kia kiekvienas radijas ir 
komunistas sminga į akis 
kiekvienoje antraštėje. Ne
beliko klausimo, kas yra ko
munistu, bet, kas nėra? 
Kiekvieną, kuris nors bis- 
kytį progresyvus, kas nors 
jau vadina komunistu.

“Hollywoodas, Broadway, 
darbo unijos, kolegijos yra 
pilnos komunistų, sako 
Rankino - Thomąs’o Komi
tetas. Mes, komunistai, tur
būt esame prasti šauliai, 
kad mes jų nesukvietėme į 
savo partiją. Nelaimei, mes 
neturime sąrašo vardų nei 
adresų mums priskaitomų 
narių. Galime tik linkėti, 
kad jie iš tikro būtų mūsų 
nariais. Mes jų lauktume.
• “Ar pastebėjote, kad*tie, 
kuriuos apšaukia komunis
tais, yra gęri žmonės,, ta
lentingi, visuomeniškai nu
siteikę? Bent gėdos mums 
nedaro tokių žmonių apšau
kimas komunistais. Dėkui 
dangui, tai ne šeškai...

“Ne. Komunistais vadina 
Wallace, Robeson, Chaplin, 
Rooseveltą. Tai pačios vir
šūnės Hollywoodo, rašėjai 
geriausių veikalų, judžių, 
muzikos; geriausi rašytojai,

aktoriai, mokslininkai; pui
kiausieji mūsų šalies anti
fašistai; kovingiausieji dar
bininkų vadai.

“Tai amerikiečiai, kurie 
stoja už aukščiausią demo
kratiją, tai juos vadina ‘ko
munistais’...”

Taip rašė komunistė Eli
zabeth Gurley Flynn.

Eiline.

Ar Norėtumėt Gulti 
Ant Stiklų?

Atrodo baisu, ar ne — 
gali šonus suraižyti! O vie
nok esama tokių stiklų, ant 
kurių galima gulėti visai be 
rūpesties apie savo šonus. 
Esama net pūkų.

Didžiosiose kraut uvėse 
dabar parduoda Wilkes- 
Barre mieste padarytų stik
linių pūkų pagalves. Kada 
tokią pasiūlė, nustebau ir iš 
karto nesinorėjo tikėti, at
rodė, kad gal pardavėja juo
kauja. Gal kuo neįtikau jai, 
maniau sau, pašiepia.

Uždėtas ant pagalvės su
žymėsimas pagalvei vartotų 
medžiagų įtikino. Jeigu ne
žinotum pagalvės, neatskir
tum nuo žąsies pūkinės. 
Parsiduoda maždaug tą pa
čia kaina, pagal rūšį — nuo 
$8 iki $12 ir aukščiau.

Pardavėją aiškino, kad 
tos ypač taikomoj per jaut
riems — alergiškiems, ku
rie serga nuo plunksninių 
dulkių.

M. G.

“Galimybių Šalis” ir Vivian 
Inez Douglas i

JI NORĖJO BŪTI GYDYTOJA ...
“Galimybių šalis” ir Vivian 

Inez Douglas
Daktarė Inez Douglas nu

mirė. 27 metų amžiaus neg
rė baigė savo gyvenimo me
tus ligoninės lovoje nespė
jusi pradėti savo gyvenimo 
■svajonės: praktikavimo 
kaip daktarė.

Newarke, Vivian per ke
lis metus dirbo daktaro 
Hutchins F. Inge kabinete 
kaip raštininkė. Vakarais ji 
lankė universitetą. Neleng
va buvo jaunai negrei įsto
ti į medicinos fakultetą. 
Mūsų “galimybių šalis” — 
the land of opportunity, — 
ne taip lengvai leidžia savo 
tamsips odos sūnums studi
juoti mediciną, ir dar sun
kiau savo tamsioms duk
roms.

Bet Vivian buvo pasista
čiusi savo gyvenimo tikslu: 
ji taps. daktare! Sėdėdama 
daktaro Inge priėmimo 
kambaryj, ji kiekvieną lais
vą minutę studijavo medici
niškas knygas, mediciniškus 
žurnalus.

Ir prievakarėje ji skubė
jo universitetan dažnai ne- 
pavalgius, kad nepasivėlinti 
vakarinėms paskaitoms.

Bet ne vien dėl laiko sto
kos Vivian dažnai alkana 
buvo. Ne, ne vien dėl to. 
Dažnai laiko stoka buvo ge
ras pasiaiškinimas Sau pa
čiai, nors ji žinojo ir kitą 
priežastį: penki ar šeši do
leriai jai likdavo savaitės 
pragyvenimui, kartais kiek 
daugiau, kartais mažiau.

Taip, daktaras Inge mo
kėjo jai algą, bet už moks
lą medicinos fakultete rei
kia brangiai mokėti. Bran
giai reikia mokėti ir už 
knygas.

Jos tėvas buvo laivų sta
tybos darbininkas ir sunk
vežimio šoferis. Visos šei
mos maitinimui algos nepa
kako. Bet tėvas, motina bu
vo tiek pat užsispyrę, kaip 
ir ji pati, kad’ Vivian turi 
baigti daktaro kursus.

Vakarais, po dienos dar
bo- laivų statykloje, senis 
Douglas žiemos metu vale 
sniegą nuo gatvių, vasarą 
šlavė parkus. Kiekvienas at
liekamas centas ėjo Vivian 
mokslui.

Praeitą pavasarį Vivian 
jau buvo visai arti savo 
tikslo: egzaminai artinosi, 
ji gerai mokinasi, ji juos iš
laikys! Ji bus daktarė! Ji 
įrodys, kad jos klasės ir ra
sės dukra, apart visų kliū
čių, gali tai pasiekti.

Jos pasiryžimas buvo di
desnis, negu bile kada pra
eityje, jos dvasia stipresnė. 
Ji mokinosi dieną-naktį ir 
nepastebėją kad skruostai 
darosi vis labiau įtraukti, 
kad galva laiks 1 nuo laiko 
svaigsta.

Penki metai įtempto mo- 
kinimosi badaujant ir sun
kiai dirbant padarė savo: 
prieš laikant galutinus eg
zaminus Meharry universi
tete, Nashville, ją smogė 
dalinas paralyžius.

Ji baigė egzaminus gulė
dama ligoninės lovoje. Tam
sios akys apsiašarojo, kuo
met į jos drebančias ran
kas buvo įdėta daktaro di
ploma. Sudžiūvusios lūpos

sau kartojo: daktaras Vi
vian Inez Douglas... dak
taras Vivian Inez Doug
las ... J

Gulėdama ligoninėje ji 
dažnai užmerkdavo akis ir 
įsivaizduodavo... Ji New 
Yorke, Harleme. Štai kvar
talas, kur gyvena jos gimi
nės, kuriuos ji kelis kartus 
buvo aplankiusi. Bet vieto
je laužų stovi nauji šviesūs 
pastatai. Vietoje nešvarių 
tarpgatvių, kur katės rau
siasi po sąšlavas ir murzini 
ligoti negriukai žaidžia, yra 
dideli parkai, alėjos, plau
kiojimo baseinai. Ir ji, dak
taras Vivian Inez Douglas 
darbuojasi vaikų poilsio na
muose. Kiekvieną popietį ji 
žaidžia su baltai apsivilku
siais, sveikais, džiaugsmin
gais vaikučiais...
! Praeitą savaitę ji dau
giau nesvajojo. Jos įdubu
sios plačios akys, buvo amži
nai užmerktos. Ligoninės 
internatas užtraukė baltą 
drobę virš juodo veido.

Senis tėvas grįžo į Ten
nessee, kur jis turi nupir
kęs farmą, apie kurią jis 
dažnai kalbėdavo Newarko 
skurdžiame apartmente.

Daktaras Vivian Inez 
Douglas nepraktikuos savo 
išsvajotos profesijos. Jos tė
vui nėra daugiau reikalo 
valyti sniegą Newarko gat
vėse.

“Galimybių šalis” atsimo
kėjo savo juodspalvei duk
rai. Vilnis.

Dviveidystė Vaiky 
Globos Klausimu

Aną dieną , Los Angeles 
mieste areštavo Paul Es
parza, tėvą 7 mjetų vaiko. 
Tėvą kaltino, kad jis kas 
rytas užrakindavo vaiką šė
poje, išeidamas į darbą.

Vieta vaikui tikrai neuž- 
girtina. Amerikietis saky
tį — neturėtų taip atsitikti 
nei šuniui. Nemalonus jam 
ten būvis. Ištikus gaisrui 
dar sudegtų. Tačiau teisme 
niekas nei nesiteiravo, nei 
nesirengė bausti tų, kurie 
neprileidžia įsteigti vaikam 
prižiūrėtuves.

Namų žmonėms - su vai
kais nenori duoti. Prižiūrė
tu vių nėra. Paliksi gatvėje, 
gali pakliūti į nelaimę arba 
dar aršiau, patekti į blog- 
darybę ir gyvųjų kapus, kas 
jau aršiau mirties. Tad ar
gi nuostabu, kad daugelis 
šeimų vengia vaikų, kol nė
ra JŲ- gyvenimui jokio už
tikrinimo, kad tarpsta 
aboręijų biznis, kad daugė
ja pamestinukai našlaičiai, 
kad dėl sunkumų krinka 
šeimos?

Prieš keletą dienų New 
Yorke ąreštavo profesiona
lų porą, kad jie paliko kūdi
kį miegoti automobiliu jė 
prie salės, kurioje jie turė
jo prelekciją. Jiems atrodė 
taip geriau, negu neštis į 
tvankų vidų.

Kur jie’turėjo dėti kūdi
kį? Ar turėtų moteris sėdė
ti prie vaiko per 21 metus, 
kol vaikas paaugs, apsives 
ir turės savo vaikus? Ar 

smūsų gadynėje tas- išgali
ma, kuomet kiekvieno vi-

Mūšy Plaukai Džiaugsmu Šildo Krūtinę 
Toks Jūsų AtsiliepimasVeikiausia nerastum žmo

gaus, kuris nebrangiu tų ar
ba nenorėtų turėti gražius, 
puikius plaukus. >Įe vien 
moterys, bet ir vyrai jau- 

cuomet

iną| Šerais. Tam paskiausias 
šėrininkų suvažiavimas nu
tarė pamatinę sumą serų 
pakelti nuo $75,000 iki šim
to tūkstančių.

DĖL KO BŪTINAI 
ŠĖRAIS?

Visuomeniškai įstaigai vi
suomet yra sveikiau, kada 
jos savininkais yra šimtai, 
tūkstančiai organizacijų ir 
asmenų.

Esant miniai šėrininkų, 
įstaiga nenukentės, jeigu 
kada nors grupei šėrininkų 
reikėtų savo Šerus parduoti. 
Bet- būtų tragedija, jeigu, 
daleiskime, tik desėtkas ki
tas asmenų turėtų visus Še
rus ir keli iš jų sumanytų 
ar sąlygų būtų verčiami pa
sitraukti.

. Kultūrinis Centras, kaip 
ir jau nuo seniau gyvuojan
čios mūsų visuomeniškos 
įstaigos ir organizacijos, 
norimas pastatyti ant stip
rių ir pastovių pamatų, kad 
išgyventų ne tiktai mums, 
bet taip pat mūsų vaikams 
ir anūkams.

Tai tam ir prašome kiek
vieną mūsų draugę ar drau
gą, kiekvieną klubą, drau
giją, chorą, ratelį ar nacio- 
nalės organizacijos kuopą 
tapti šėrininkais, įsigyti 
nors po vieną Šerą.

Visais reikalais rašykite: 
Home for Lithuanian Wor
kers, 427 Lorimer Street, ’ 
Brooklyn 6 N. Y.

S. Sasna.

Nepaprastai džiugu yra 
skaityti vardai — šimtai 
vardų — prisidėjusių su pa
rama steigimui Lietuvių 
Kultūriniam Centrui namo. 
Širdį paglosto nauja šiluma, 
kad mūsų draugės neatsilie
ka, lygiomis eina į savinin
kes tos jau daug metų pa
geidautos ir garbingos 
įstaigos.

Dar linksmiau, kuomet 
pamatome mūsų jaunimą 
vis didesniu skaičiumi atei
nant į savininkus. Pagirti
ni ir tėvai, kurie savo jau
nuomenę stato gaspadoriais 
to centro, kuris ne už dau
gelio metų veik išimtinai 
liksis jų ir nuo jų įgudimo 
vadovauti priklausys jo 
klestėjimas .

Prašome Nepertraukti 
Darbo

Laisvėje jau matėte, jog 
pagrindinė suma, be kurios 
nebūtume drįsę pirkti- cent
rą — jau sukelta ir perpil
dyta. Didis žygis įvykdytas. 
Tačiau taip pat jau žinote, 
jog stambi dalis tos sumos 
yra gauta paskolomis, ku
rias ne už ilgo reikės atmo
kėti ir už kurias pažadėjo
me mokėti palūkanų.

Įvertinant paskolas, kai
po svarbią paramą skubiai 
sukelti pirmiausiam įmo- 
kesčiui pinigų, priminima,

čiasi labai prastai, 
pradeda prarasti sax 
kus. Tačiau ne visi 
kreipia daug atydos 
žiūrą savo plaukų.

Tiesa, moįerys vis 
giau, kad ir nesužini 
žiūri savo plaukus. Jos daž
niau pašų kiloja, pam 
ja, paraito ir t.t. Tu 
kad ir nenoriai, tur 
tikti su plaukų autoritetų 
pasakymu, jog mote 
šimtmečius tai darydamos, 
šiandien turi ge 
gražesnius plaukus 
mūsų vyrai.

Plaukai tiesiog prašyte 
prašo, kad juos šukuotum, 
masažuotum, švarius laiky
tum ir t.t.

Su vyrais yra 
Vyrai, didžiumoje, 
čia plaukus, esą ti 
Jiems dažniausia ne 
nereikia šepetys vanoti, bet 
nei šukos jiems nei' 
gos. Ot, sau ranka perveda 
per galvą ir užbaigtas dar
bas.

Norint turėti gražius, 
sveikus, žvilgančiu^ plau
kus būtinai reikia paaukoti 
nors kelias minutes kas die
ną šukavimui jų. Su tinka
mu geru šepečiu pašukavę,, 
pamasažavę galvą iŠ to su
silauktume plaukams geros 
naudos.

Šukuojant plaukus, yra 
labai naudinga galvą laiky
ti palenktą žemyn, nes taip 
į galvą subėga daugiau 
kraujo, o tas daro 
plaukams. Tuo pątimi ir 
veido oda gauna gkn gerą 
masažą (facial) — 
jauti, kaip galva ii 
pradeda šilti, atgy 
kraujo apytaka-cirkuliacija 
pagerėja, išsijudina

Pažymėtina, 
kraujo cirkuliacija 
taiso plaukus, bet 
kiną ir veido raukš 
neleidžia joms aps 
veide.

Sena Mintis
Dažnai girdisi mo 

vyrus kalbant, būk 
plaukų plovimas džiovina, 
gadina plaukus. Ta 
sa — minima minti 
labai sena ir turėtų 
gyvenusi savo laiku

Kaip tik priešingai, plau
kai, kaip ir bile kūpo dalis, 
reikalauja švaros, 
daugiau. Nes, jei pažiūrėsi
me į plauką per p 
mus stiklus, tai a 
jog plaukas yra i 
pav., kaip žuvies 
šakomis-žvyneliais 
Tuo būdu prie plaukų dau- 
kiau viskas limpa: 
rūkai, dūmai ir kas 
dasi ore.

Be to, tinkamas 
mazgojimas aliejin 
kų liaukas akstiną, 
palieka gyvesni, sveikesni, 
gražesni ir žvilgėti prade
da. Taipgi švarūs 
žvilganti plaukai, nepaisant 
ar jie bųtų balti, gelsvi, 
rausvi bei juodi, visuomet 
atrodys gražūs ir he vieno 
akį patrauks. ! <

Todėl niekad nereikia už-1 maistas, higiena atsispindi 
miršti plaukai, nes — dar ant plaukų ir bendros žmo- 
--------- 77----- ------------*7— gaus išvaizdos.

M. Baltulionyte.
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es arba 
gyventi

;eris bei
dažnas

is netie- 
js esanti 
būti at- 
s.

net ir
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trasime, 
nelygus, 
oda, su 
(scales).

dulkes, 
tik ran-

plaukų 
es plau- 
Plaukai

sveiki,

Iš pat pradžių buvo ir 
dabar tebėra vyriausiu tiks
lu sukelti visą reikiamą su-

Šeimininkėms
Visokie drabužiai 

genda nuo dulkių ir 
negu nuo

Has bon kas iš krautuvės, par- 
i daugiau sinęši vieną bonką ammonijos, 
r prakaito, Į o vandens įsileidi savo virtu- 

plovimo. I vėje.

ir visokius audek- 
ir vilnonius, reikia

Lininius 
lūs, kaip 
bent karą per metus vėdinti 
atvirame ore ir saulėje ir ge
rai išdulkinti.

Lininius audeklus padedant 
ilgesniam laikui reikia suvy
nioti i voliuką.

Prosai yra plonai padengti 
chromiumu. Norint ilgai išlai
kyti ir kad gerai prosytų, rei
kia vengti subraižymo. Laiks 
nuo laiko valyti švelniu sidab
ro valytuvu ir retkarčiais pa
tepti vašku. Ant greitųjų pa
slidinti užtenka ir ant vaškuo
tos popieros patrinti.

Kristalinės lempos, taipgi 
porcelinos visokie daiktai 
lengvai nuvaloma pamerkus į 
šiltą vandenį su ammonia. Tu
rinčius rupų paviršių reikia 
džiovinti, ne šluostyti.

Langams valyti visuose skie
diniuose pamatinėmis medžia
gomis yra vanduo ir ammonia. 
Namie pasidarytasis skiedinys 
turi tokiąt pat vertę, tik daug 
pigiau atsieina — vietoje vie
nos bonkos, gali pasidaryti.ke
lis galionus, vietoje nešti ke-

kartą — švarūs žvilganti 
plaukai taiso žmogaus iš
vaizdą, ypatingai moteriš
kės.
! i Tačiau tenka pridurti, 
jog bendras žmogaus svei
katos stovis, užsilaikymas,

suomeniško piliečio pareiga i j 
yra daug žinoti, visur da- — 
lyvahti?

Terpentiną suminkština su
kietėjusi batams tepalą.

Today’s Pattern

Gelstančius piano klevišius 
galima nuvalyti patrynus su 
švelniu skuduru, pamirkytu 
alkoholyje. Gerai nusausinti.

Mokinės puošmeninės sukne
lės forma 9241, gaunama 10 
iki 16 dydžio.

i Užsakymą, su 25 centais, 
siųskite: Amelia Burba, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Litb. Daily) Tree., Lapkr. 5, 1947
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NHMMBHBHHBMMHHMHHMiiParašė Justas Paleckis

Atsiminimai iš Praeities Cudahy, Wis.

(Tąsa)
Jau buvo-ruošiamasi paskelbti Abisiniją 
esant Rusijos protektorate (globoj), o 
paskui ją galutinai suvirškinti. Leontje
vas veikė uoliai, ieškojo koncesijų, važi
nėjo, tarpininkavo. Caras Nikalojus pri
iminėjo Abisinijos didžiūnų delegacijas. 
Bet užsienių politikos vadovams atrodė 
jau perdaug pavojinga įsileisti į konflik
tus su italais ir anglais. Taip Abisinijos 
avantiūra buvo sulaikyta. Tik dėl viso 
ko buvo kartais primenamas abiejų ti
kybų artimumas ir susidarė tradicinė 
Abisinijos neguso ir Rusijos caro plato
niška draugystė.

Mirus atsargiajam Girsui ir užsienių 
reikalų ministeriu pasidarius drąsumo ir 
aktyvumo šalininkui kniaziui Lobanovui- 
Rostovskiui, panašūs avantiūristiniai 
planai greičiau pradėjo rasti kelius į vir
šūnes. Ypač paaiškėjus, kad jaunasis ca
ras gana lengvai pasiduoda įtakoms ir 
turi palinkimą naujais laimėjimais pa
puošti savo viešpatavimo laiką. Dar la
biau pražydo privatinių “politinių salio- 
nu” reikšmė ir itaka. A V

Vienas pirmųjų buvo grafienės Igna- 
tjevos politinis salionas. Jos vyras di
plomatas ir vėliau ministeris, grafas A. 
P. Ignatjevas dar Aleksandro III laikais 
matė, kaip caras vis labiau užsidaro sa
vo rūmuose, savo šeimos ir artimųjų 
siaurame ratelyj, gyvena ne Petrapily, 
bet apylinkės rezidencijose ir nutolsta 
nuo visuomenės, nuo gyvenamo. Grafas 
Ignatjevas savo žmonos vardu pradėjo 
gavo salione tris kartus į savaitę ruošti 
“politinius vakarus.” Netrukus Ignatje- 
vų namai įgijo “Ignatjevienės juodojo 
saliono” vardą, nes čia buvo vienas įta
kingiausių sostinės politinių centrų. Čia 
rinkosi politikai iš “visarusių sąjun
gos,” politikuoją dvasiškiai, diplomatai, 
karininkai, kandidatai į ministerius, ban
kininkai,-- intendantai, aukšti policijos 
vaaldininkai, žodžiu, valdančios Petra
pilio biurokratijos “grietinėlė.” Lankėsi 
čia ir caro giminaičiai ir kiti artimi ca
rui žmonės, per kuriuos šių juodosios po
litikos lizdų “idėjos” galėdavo įsikūnyti. 
Žinoma, tokių salionų buvo keletas ir jų* 
kova sudarydavo svarbiausią tų laikų 
politinę kovą, kuri ėjo daugiausia dėl 
karjerų, titulų, ordenų arba dėl turtų.

“Kryžius ant šventosios Sofijos kated
ros turi pakeisti pusmėnulį” — tai bu
vo vienas nuolatinių šūkių grafienės Ig- 
natjevos salione. Konstantinopolio užka
riavimo planus smulkiausiai aptarė šio 
saliono aukštųjų karininkų štabas, di
plomatai ginčijosi dėl tinkamesnių tokio 
žygio pateisinamųjų priežasčių. Banki
ninkai ir rangovai karštai pritarė vie
niems ir kitiems, tikėdamiesi turėsią pir
menybę milžiniškoms parangoms kariuo
menės reikalams ir jau skaičiuodami mi
lijoninius pelnus iš busimojo karo/ ku- 

'riame vadais bus jų artimi saliono drau
gai. Jie visi žinojo, kad Rusijos carų rū
muose viltis apie kryžių ant šventosios 
Sofijos katedros niekada neužgęsta, kad 
tokie planai labai mieli ir jaunojo caro 
Nikalojaus II širdžiai.

“RAMIOJO VANDENYNO 
ADMIROLAS”

“Atlanto vandenyno admirolas sveiki
na Ramiojo vandenyno admirolą,” — to
kį signalą liepė iškelti savo jachtoj Vil
helmas II po vieno susitikimo Revely 
(Taline) atsisveikindamas su Nikaloju 
II.

Nesunku buvo suprasti, kad tas signa
las'reiškia: aš stengsiuos užviešpatauti 
Atlanto vandenyne, o tau patariu ir pa
sižadu paremti visas pastangas Ramia
jam vandenynui užvaldyti. Po daugybės 
patarimų laiškuose, po uolaus riksmo 
apie “geltonąjį pavojų,” tas reikšmingas 
signalas siekė vis to paties Vilhelmo tiks
lo —vis giliau ir giliau stumti Nikalo- 
jų II į Tolimųjų Rytų, į Ramiojo van
denyno pakraščio politikos raistus. Ton 
politikon traukiančių jėgų užteko ir pa
čioj Rusijoj, netrukus jų atsirado vis la
biau besipainiojančiuos pačių Tolimųjų 
Rytų mazguos.

Dar caro Jono Žiauriojo laikais pra
dėję skverbtis į Sibirą, rusai be didelių 
vargų užgrobė vis naujas žemes Azijoj 
ir pasiekė Ramiojo vandenyno krantų, 
vidurinės Azijos kaitriųjų smėlių ir ku

rį laiką net valdė Aliaską, Šiaurinėj 
Amerikoj. Iki XIX a. pabaigos Rusija 
neturėjo jokių rimtų konkurentų Toli
muose Rytuose. Lygsvaros saugotoja 
Anglija su tam tikru nerimu ir čia se
kė Rusijos įsigalėjimą,- ypač nutiesus di
dįjį Sibiro geležinkelį. Nemėgdama kištis 
pati, Anglija parėmė Rusijos išsiplėti
mui priešingąsias jėgas. Didžioji Kinų 
imperija su savo legendariais 500 milijo
nų gyventojų buvo bejėgė .atsispirti prieš 
kariškai stiprią Rusiją, nes jos civilizaci
ja buvo atsilikusi, neturėjo nei moder
niškų ginklų, nei tikros karįuomenės.

XIX a. antrojoj pusėj Tolimuose. Ry
tuose pasireiškė nauja jėga — Japonija, 
kuri staigiai ėmė vytis civilizacijoj Eu
ropos'1 valstybes ir, pirmoj eilėj, kurti 
modernišką karo jėgą. Lyg katė savo sa
lose susirietusi, Japonija jau seniai ty
kojo progos šokti į Azijos kontinentą ir 
jame įsigalėti, nes vis ankščiau salose 
darėsi jos 50 milijonų gyventojų. Tačiau 
Japonija ilgai buvo europiečiams neži
noma jėga ir į ją nebuvo kreipiama dė
mesio.

1894 m. kilo karas tarp Japonijos ir 
Kinijos? Šiame kare japonai nugalėjo di
džiąją, bet silpnąją Kiniją ir užėmė Lia- 
oduno pusiausalį. Tuo būdu jie įvykdė 
savo seną siekimą išeiti į Azijos sausu
mą. Tuo metu Sibiro geležinkelis jau bu
vo pastatytas iki Užbaikalio. Rusija sie
kė trumpiausio kelio į Ramųjį vandeny
ną ir buvo sumanyta tam panaudoti Ki
nijai priklausančios šiaurės Mandžiūri- 
jos teritoriją. Caras Nikalojus kaip tik 
stengėsi padidinti Rusijos svorį ir įtaką 
Tolimuose Rytuose, o Japonijos laimėji
mas parodė, kad atsirado tuos sumany
mus trukdąs konkurentas. Japonijos įgy
tasis Liaoduno pusiausalis buvo svarbus 
strateginis punktas Azijos kontinente, 
tuo labiau, kad jis buvo netoli Kinijos 
sostinės Pekino. Rusija į tai negalėjo 
ramiai žiūrėti. Tolimųjų Rytų klausimo 
žinovas Vittė susirūpino ir iškėlė mintį, 
kad reikia sutrukdyti japonams Kinijos 
žemę užimti. Caro įsakymu pas Lobano- 
vą-Rostovskį buvo sušauktas’ministeriu 
ir karo vadovybės susirinkimas, kuria
me Vittė gynė sumanymą iškelti Kinijos 
neliečiamybės reikalavimą. Jis siūlė, su
sitarus su Vokietija ir Prancūzija, pa
reikalauti iš Japonijos apleisti užimtąjį 
pusiausalį ir pasitenkinti piniginiu atly
ginimu už karo išlaidas. Jei Japonija ne
sutiktų, galėtų bombarduoti pačios Japo-’ 
nijos uostus ir priversti ją nusileisti. Ca
ras pritarė šiam projektui. 1895 m. ba-j 
landžiu 16 d. Japonija pasirašė su Kini
ja Simonosako taiką. O už penkių die
nų Rusijos, Vokietijos ir Prancūzijos vy
riausybės pareikalavo iš Japonijos, kad 
ji grąžintų Kinijai jos užimtąjį ir Simo
nosako sutartim įgytąjį Liaoduno pu
siausalį. Japonija turėjo priimti tą rei
kalavimą, taigi, vėl grįžti į savo salas.

Čia Rusija pasielgė su Japonija lygiai 
taip pat, kaip Europos valstybės Berly
no kongrese 1878 m. buvo pasielgusios 
su Rusija — ji diplomatiniu veiklumu 
privertė Japoniją išsižadėti ginklu ir 
krauju įgyto laimėjimo vaisių. Čia pirmą 
kartą aštriai susikirto Rusijos ir Japo
nijos reikalai Tolimuose Rytuose. Caras 
Nikalojus šiuo diplomatiniu laimėjimu 
buvo patenkintas, neš už japono polici
ninko kardo smūgį jis dabar atkeršijo 
visai Japonijai. Bet japonai ąavo ruožtu 
dabar nėbeužmiršo jiems padarytos 
skaudžios skriaudos ir Simonosako su
tartis pasėjo japonų tautoj didžiausios 
Rusijos neapykantos sėklą, kuri po 10 
metų atnešė rusams netikėtų vaisių.

Rusija skubėjo pasinaudoti kinams 
parodytos draugystės vaisiais. Be Kini
jos sutikimo rusai negalėjo tiesti didžio
jo geležinkelio per Mongoliją ir Man- 
džiūriją. Su atvykusiu į Rusiją žymiau
siu tų laikų Kinijos valstybės vyru Li- 
chunčangu buvo sudaryta slapta sutar
tis, pagal kurią Kiniją sutiko leisti ru
sams statyti geležinkelį jos teritorija, o 
Rusija pasižadėjo ginti Kiniją, jei kuri 
nors valstybė ją užpultų. Kokiu Kinijos 
neliečiamybės “gytiėju” buvo Rusija, pa
sirodė jau artimiausiu laiku. Užtenka 
tik prisiminti caro Nikalojaus duotą Vil
helmui sutikimą vokiečiams užimti Kini
jos uostą Kiao-Čao (Cindao). Šihm uos
tui užimti priekabę rado labai greitai.

(Bus daugiau)

(Tąsa) 1
/

Jei aš būčiau nesutikęs, kad 
mokykla pati klaustų apie ma
no ištikimybę carui, o būčiau 
‘parašęs Jozefai, ji būtų nuė
jusi pas pavieto policijos vir
šininką, “patepusi” ir gavusi 
man gerą paliudijimą ir už 2 
metų jau būčiau buvęs mati
ninkas su užtikrinta valdiška 

'tarnyba. Antras paliudijimas 
buvo nuo valsčiaus. Tas pa- 
liūdijimas kaip tik atbulai sa
ko, kad aš geros “pavedeni- 
jos,” po jokiu teismu nebuvęs 
ir sūnus vįsų gerbiamų tėvų. 
Bet ką gi reiškia valsčiau pa
liudijimas prieš! “isprauninko” 
paliūdijimą?

Pradėjau galvoti, ką dabar 
daryti? Važiuoti Į namus— 
ko? Arti, kulti nenoriu ir ne
moku . . .

Prieš pat išdeportavimą iš 
Gory-Gorki aš gavau laišką 
nuo buvusio taikos teisėjo Ne- 
pyšnevskio, kad taikos teisėjų 
vietą užėmė žemiečių viršinin
kai (jis priduria: valstiečių 
žandarai), o ji perkėlė į 
miestą Bobruiską, Minsko 
gubernijom Jis dabar yra 
miesto teisėjas — “gorodskoi 
sudja.” Nutariau važiuoti pas 
jį, negu Į Ukmergę, nes nuo 
čįa ne taip jau toli. Išeinu 
pasiteirauti apie traukinį. Su
žinau, kad aš visai pigiai galiu 
nuvažiuoti tenai su laivu 
Dniepro upe iki Rogačiovo, o 
iš ten diližanų. į Bobruiską.

Ant rytojaus atėjo mano va
lizos ir kaip 10 ryto jau bu
vau ant laivo ir važiuoju. Su
stojo laivas Mogiliove — gu
bernijos mieste. Pasiteiravau, 
sako, stovės 2 valandas. Einu 
į miestą, apžiūriu, apsirūpinu 
maistu ir vėl važiuoju iki

Pittsburgho Žinios
VISOKIOS ŽINIOS

Spalių 26 d. Įvyko susirin
kimas Pittsburgh o ir apylin
kės lietuvių veikėjų. Pirmi
ninku išrinktas J. Miliauskas, 
sekretorium — S. Orda. J. 
-Miliauskas nurodė, kad reikė
tų aptarti šie reikalai, kaip 
Pittsburgho 1 žinių skyr. pa
laikymas diehraštyje Laisvėje, 
Laisvės vajus už naujus skai
tytojus, Lietuvių Kultūros 
Centro šėrų j platinimo klausi
mas ir kiti, j

Jonas Mažukna paciarė pra
nešimą apie rašymą žinių į 
Pittsburgho skyrių, kaip da
lyvauja galinti rašyti, kas dar 
reikia taisyti ir kaip plačiau 
įtraukti galinčius rašyti.

D. P. Lekavičius kalbėjo, 
kad reikėtų patankint tą sky
rių, turėti kas savaitė, arba 
nors kartą į dvi savaites, kaip 
yra Cleyelando ir Detroito 
skyriai. • 1

Diskusijoje dalyvavo A. šer- 
binas, P. Inįbros, St. Orda., A. 
Pipiras, J. Urbonas, Z. Karso- 
kienė, A. Mikeska, iš Wil- 
merdingo Matakas. Visi su
tiko, kad Pittsburgho skyrius 
geras, kad jį reikia ir ant to
liau palaikyti.

Rinktas ąomitetas dėl būri
mų metų. Išrinktas: J. Mi
liauskas, Ji. Mažukna, A. Pi
piras, D. 1 P. Lekavičius, A. 
Mikeska, P. Imbros, A. šer- 
binas ir St; Orda. Iš kolonijų, 
kaip tai Washington — Ku- 
bickienė, Musse — Savukaitie- 
nė, Ambridge —‘ A. Evalga, 
Braddock — G. Urbonas. Vi
si komitetų nariai privalo pri
siųsti savo antrašus, taipgi tu
ri pasirūpinti savo kolonijose 
lietuvių antrašus, kurie dar 
neskaito dienraščio * Laisvės, 
kad jiemp būtų galima pa
siųsti numeris su Pittsburgho 
žiniomis. I

’. Dienraščio Laisvės, vajaus 
reikale, Tai sekami vajiųinkai 
yrą: Northsidėjc — D. P. Le
kavičius ir J. Ka'zimii', South 
sidė j e — J. Urbonas, Mikeska, 
ir Alex Sherbin, Pittsburgh 
apylinkėje — P. Martinkus. 
Visi stengsis gauti naujų skai
tytojų ir atnaujinti'1 pasibaigu
sių prenumeratas. 1

Lietuvių Kultūros Centro

Rašo SIMONAS JANULIS 
f , . . „ • ■ i

Rogačevo. Vakare tenai ga
vau diližaną ir už keleto va
landų jau Bobruiske. Ten pat 
laukiu iki apie 10 ryto ir pa
likęs valizas, paėmiau “izvoz- 
čiką” ir važiuoju pas Nepyš- 
nevskius.

Jie nustebo pamatę mane. 
Teisėjo žmona ypač mane 
priėmė gerai — vaišino ir 
glostė. Pasakiau jiems visą 
teisybę. Teisėjas Sergei sako, 
kad labai daug neteisybių yra 
Rusijoje — yra geri Įstatymai, 
bet jų nepildo pusiau negrą? 
motni — nemokšos ir sukčiai 
polleistai ir jų viršininkai. Tai 
daro didelę žalą valstybei ir 
už tai sostas turės nukentė
ti. . . Pasako man, kad jis la
bai norėtų turėti mane Už se-’ 
kretorių, bet negalįs, nes jau 
turi kitą. Nors jis jam ir ne
patinkąs; pirmadieniais vi
suomet “sergąs,” bet yra 
aukšto valdininko giminaitis ir 
jis jo atleisti dabar negali. 
Bet jis gausiąs man vietą kur 
nors čia.

Teisėjas išeina, Aš taip pat 
išeinu apžiūrėti Bobruiską.

Vakare teisėjas man prane
ša, kad gavo man vietą už pri
vatinį sekretorių pas. labai 
aukštą valdininką, kuris ser
ga ir gyvena ant “dačos” — 
vasarnamyj apie už 60 viors- 
tų nuo Bobruisko. Priduoda 
laišką ir liepia važiuoti ant 
rytojaus ryto 10 vai. upe Be
rezina ir sustoti prie, didelio 
dvaro “Belica” — ten laivas, 
pareikalavus, sustoja. .

Važiuoju. Laivas sustoja, iš
lipu. Didelis dvaras ir labai 
didelis pastatas - palocius •— 
tik vieno aukšto. Įeinu. Kam
barys kaip 4 didelės daržinės 

namo* šėrų 'reikale pasižadėjo 
pirkti J. Miliauskas, A. Pipi
ras ir kiti. Pittsburgho sky
riaus palaikymui aukų suk/el- 
ta $6. Į susirinkimą buvo 
kviesti atstovai ir iš kolonijų, 
bet pribuvo tik iš Wilmerdin- 
go-drg. Matakas, tai negerai, 
kad kitos kolonijos savo atsto- 
vų neprisiuntė.

★ ★ ★
Serga A. Kevežienė, LDS 

160 ir LLD 87 kuopos narė, 
jau virš mėnesis laiko. Išvež
ta į šv. Jono ligoninę, gal 
darys operaciją. Jos draugas 
Antanas Keveža turi kriaučių 
šapą.

1 Taipgi dar serga A. Ado
maitis, kuris randasi ligoninė
je Abu serga cukrine liga.

’ ★ , ★ ★
Lapkričio 23 d. įvyks Mo

terų Progresyvio Kliubo pa
skaita ir vakarienė. Visi ne
užmirškime ir ruoškimės da
lyvauti.

★ ★ ★
Lapkričio 10 dieną kalbės 

buvęs vice-prezidentas Henry 
Wallace. Bus ir gera kon
certinė programa. Tėmykite 
skelbimus ir dalyvaukite.

,j D. P. Lekavičius.

holbroooass.
PADĖKA

Man ^surengė South Bostono 
ir apylinkės draugai “sur
prise parę,” persikėlus Į nau
ją vietą gyvent. Labai šir
dingai dėkavoju draugėms ir 
draugams už tokfą gausingą 
dovaną. Labai esu linksmas, 
ką<į manęs neužmiršta mūsų 
idėjos draugės, ir draugai. Aš 
būsiu visuomet su jumis, idė
jos draugai, jej'gū man sveika
ta pavelys.

Draugiškai,
Jonas Burba ir
Mano Žmona Burbiene.

užkasė du gyvus
KŪDIKIUS

lIoiLstxin, Mo.— Fanneris 
John M. Garrett areštuotas 
užjtai, kad palaidojęs .gy vus 
du jo ‘mergautus’ kūdikius.

Į ,
krūvoje, o šonais vis durys ir 
durys! Tensei gal koki 20 at
skiru kambarių. Aš niekur to
kių pastatų nebuvau matęs.

Tarnas liepia palaukti. Lau
kiu kokį pusvalandį. Įveda 
mane į kambarį. Ant lovos sė
di senyvas, ligotas storas po
nas. Jis jau buvo perskaitęs 
mano teisėjo laišką - rekomen
daciją. To aukšto valdininko 
pavardė buvo Mišin. Paaiški
na jis man, kad priima mane 
su tokia gera rekomendacija 
ir mano darbas bus kasdieną 
su arkliu nuvažiuoti į artimą, 
už 4 viorstų, miestą Pariči ir 
parvežti jo privatiškus ir val
diškus laiškus ir laikraščius. 
Ir po tam, pagal jo nurody
mus, turėsiu atsakinėti tuos 
laiškus, o jis tik pasirašysiąs. 
Apart to, dar turėsiu pripirkti 
valgių, kokių “kukorius” su
rašys. Aš gaunu kambarį, ve
žimą ir arklį, kurį man pa
kinkys, kada tik aš pasakysiu. 
Alga mano 20 rublių mėne
siui.

Skamba gerai! Dar pridu
ria, kad kai turėsiu laiko, ga
lėsiu eiti medžioti po apylin
kės balas, — esą daugybė an
čių, o šautuvų jis turįs .dau
gybę, gali pasirinkti, kokį tik 
nori.

čia man pasidarė tikras “ro
jus.” Kasdieną važiuoju į 
miestą ir atvežu laiškus, pa
ketus ir laikraščius. Jis su pai
šiuku padeda trumpas rezoliu
cijas, ką atsakyti ir kokioje 
formoje. Už poros valandų 
mano darbas baigtas. Vakare 
jis peržiūri, pasirašo ir visas 
darbas! ;

Rašau Jozefai apie tą vis
ką. Ji tuo nesidžiaugia. Bet 
kaltina ne mane, o save, kad 
ji neapsižiūrėjo ir neparūpino 
man atitinkamą paliūdijimą ir 
vieni mokslo metai bus su
trukdyti. Parašo man, kad ašį 
būčiau čionai iki vasaros, o 
vasarą turėsiu grįžti į Ukmer
gę. Ji man prirengs gerus pa
liudijimus ir važiuosiu į kitą 
mokyklą, taip pat “kamarnin- 
kų,” miestan Kursk. Bet te
nai reikės mokintis 3 metus, 
taip pat jos iškaščiais. Taigi; 
per mano nesugabumą jaii su
trukdyti du mokslo metai.

" (Bus daugiau) —w,.. . —Jia. —-a.—i ‘i-tt.-.:—M.—.    ^..4—L—

RONKONKOMA 
86M

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

C» Ji, •

Patarnavimas bus > užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai (rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dpvanal

BROOKLYN, N. Y

kVfl

660 GRAND ST.

Didelis Išpardavimas! 
I ■ • *! ■

Daimantai, Laikrodžiai^ Platinumai ir Džiūlęriai 
Parduodami Labai Nužemintom Kaftioin.

r

Nepaprastai Žemom Kainom!
• . ' j

Aukso, Platinum žiedai,’ Kryžiai, Laketukai, 
Branzulietai Ir Špilkos. 

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDELIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽĘMfoM KAINOM

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

Rėligijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
n u ž cm Į nto m kainom. ■ 

t !••■■■■ ■ ••• L ■' . ».Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT ElPTON 1' r • * „ 
Jeweler

701 Grand Si., arti Graham Ave., Brooklyn.
k-J-t-L —4.UL—44.111— I.. J

4 pusi.—Laisvė (Liberty, L>th. Daily)—Tree

Lenkų Organizacijos Aštriai 
j Kritikuoja Rozmareką

---------
Lenkų Centralinis Susivie

nijimas priėmė rezoliuciją, 
kurioj aštriai kritikuojamas 
Amerikos Lenkų Kongreso 
prezidentas Charles Rozma- 
rėk ir iškeliami jo žalingi dar
bai tarp Amerikos lenkų.

Rezoliucijoj nurodoma, kad 
Rozmarek atsisako kobperuo- 
li su Lenkijai Pagalbos Ame
rikiniu Komitetu, kuris siun
čia Lenkijos našlaičiams dra
bužių ir maisto*. Jis neteisiu-* 
gai šmeižia to komiteto dar
bus visokiomis melagystėmis. 
Jis atkalbinėja lenkus nuo 
siuntimo arklių į Lenkiją.

Rezoliucija, aštriai kritikuo- 
jja Rozmareką už jo bandy
mus įkalbėti J. V. valdžiai 
nutraukti diplomatinius ry
šius su Lenkija ir atšaukti 
ambasadorių iš Varšavos. Jis 
taipgi priešingas davimui 
Lenkijai amerikinės paskolos.

Rozmdreką taipgi kritikuo
ja už jo prieš-sovietinę propa
gandą ir jo norus matyti, kad 
Lenkija nutrauktų ryšius su 
Sovietais. Rezoliucijoj pa
reikšta, kad tas būtų pragaiš
tis Lenkijai.

Dar pirmu kaitų lenkai or
ganizuotai pasisakė prieš tą 
reakcininką, kuris viską daro, 
ikad sulaikius lenkus, esančius 
po jo įtaka, nuo šelpimo sa
lvo brolių ir sesių Lenkijoj ir 
kad visokiais būdais paken
kus lenkų vienybei šioje ša
kyje. Numatoma, kad Roz- 
marekas greitu įąiku susilauks 
dar daugiau kritikos ir jo įta
ka pradės silpnėti, žinios iš 
Lenkijos, ateinančios laiškais 
ir per spaudą, atidengia visus 
demagogų melus, skleidžia
mus prieš Lenkiją.

Lenko Draugas.

DAUGIAUSIA DĖVIMŲ 
KEPURIŲ DYttlS

Dvidešimts penki iš kiek
vieno šimto vyrų Jungtinė
se Valstijose dėvi skrybė
les bei kepures 7 ir vieno 
ąštuntdalio “saizo”; kiti gi 
dvidešimts penki iš šimto 
dėvi 7).

Lapkr. 5, 1947



Barboros Pašonėje
(Visų Amerikų pažangiųjų lietuvių dėmesiui)

Po'antrojo pasaulinio ka
ro, susidarius beveik visa
me pasaulyje, o labiausiai 
Amerikos kontinentuose, y- 
patingai geroms reakcijai 
sąlygoms, randa puikią dir
vą atgimimas ryškiai fašis
tinio pobūdžio, užmaskuo
tas, žinoma, visokiais įma
nomais kilniais obalsiąis ir 
dažniausiai po “demokrati
jos”, “krikščionybės”, “va
karų civilizacijos” ir kito
kių taurių žmonijos siekių 
priedanga, eina sparčiai ir, 
žmonijos nelaimei, gana pa
sekmingai to - neo-fašizmo 
judėjimas ir veikimas.

Iš pirmo žvilgsnio, nepri- 
tyrusiems gali atrodyti ne
kaltu ir, kaip minėjome, 
gal ir kilniu darbu,- bet savo 
tikroje esmėje yra niekas 
kita, kaip atsargus įvadas į 
naujosios, “pataisytos” lai
dos fašistinį judėjimą, ir šį 
sykį mažiau atviras, ir ma
žiau ryškus ir tuo pat daug 
pavojingesnis, kuriam mes, 
kaip ir kiti Amerikų pilie
čiai, ypatingai lietuviai, tu
rime 'duoti atitinkamą at
sparos smūgį ir nustelbti, 
jei neišrauti iš pašaknų, o 
svarbiausia iš mūsų tarpo, 
prieš jo pilną išsibujojimą.

Tatai vyksta, aišku, ne 
tik mūsų kolonijos židinyje, 
bet bendrai visose tautų ag- 
rupacijose ir abelnai nori
ma išvystyti jį kontinenta- 
liniu mastu ir jei galima ir 
pasauliniu, ir tasai užsimo
jimas yra tų pačių, kurie 
dar tail) neseniai sukūrė a- 
pystovas praėjusiam karui, 
tų pačių, kurie rėmė milijo
nais dolerių Hitlerį, Muso
linį ir visą eilę reakcijonie- 
rių Europoje ir pasaulyje, 
kurie ir dabar dar tcbere-1 
mia Franką Ispanijoje, Sa-1 
lazarą ir Čiang-kai seką, 
taip pat Graikijos, Turkijos: 
ir kitas pro-fašistines vai- ' 
džias, nors ir prieš tų tautų 
ir viso pasaulio norą ir va
lia! c

Kaip visam pažangiajam 
pasauliui, taip ir mums lie
tuviams, rūpi, nors pirmoje 
vietoje, mūsų gana skaitlin
gose Amerikų kolonijose 
būvis, ir šiuo mes čia pana
grinėsime plačiau šį opų ir 
mums taip-svarbų klausimą,

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamu atlyginimų.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

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

Tel. MArket 2-5172

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

nuo kurio priklauso mūsų 
tolimesnis gyvavimas, kaip 
kultūringos, pažangios ir 
sąmoningos tautų- mažu
mos, gyvenančios užu šios 
pusės Atlanto vandenyno.

Taigi, tie fašistai, ku
riuos galime palyginti kai 
kurių ligų baciloms, esant 
nepalankioms vystymosi są
lygoms, susigūžia savo ke
vale ir būna neveiklus ilgą 
laiką, bet pirmajai progai 
pasitaikius, jie atgyja ir 
pradeda savo nelemtą dar
bą organizmo, nesveikatai. 
Ir taip tie Hitlerio šalinin
kai kaip bacilos, 
karui tęsiantis jie 
irgi buvo susitraukę sa
vo kiaute, bet dabar jau at
gijo, ir knibždėte knibžda 
visose šalyse, o ypač čia 
Brazilijoj ir bendrai visoje 
Amerikoje.

Mūsų kolonijos tarpe, 
svarų ir gan rimtą tam pa
vojingam judėjimui duoda 
ir dar duos ateityje didelę 
paspirtį, tai tie pabėgėliai 
arba kaip jie save vadina 
“tremtiniai” (kad žiūrėtum 
į juos kaip lietuvybės kan
kinius!).

Todėl, kad jų gana didelė 
dalis “aukštesnės kultūros”, 
buvę valdininkai, karinin
kai ir bendrai intelektiniai 
Smetonos režimo bendra
darbiai. Jie, atvažiavę čia, 
taip į Braziliją, ar taip į ki
tas Amerikos šalis, randa 
organizuotą buvusių kon
sulų ir kunigų prieglaudą, 
ir nuo beveik pirmos atvy
kimo dienos gauną per tų 
elementų tarpininkavimą. 
geras vietas įmonėse, ir | 
pradeda, nieko negaišuoda
mi, kurti sąlygas, kad pa
traukti iš pradžių svyruo
jančią, o vėliaus ir pažan
gesniąją mūsų kolonijos da
lį savo pusėn.

Jie visose skaitlingesnėse 
parapijose, ar lietuvių 
centruose, dažnai lietuviš
kose mokyklose ar organi
zacijų būstinėse daro pas-' 
kaitas, rengia muzikali- 
nius, su naujomis tautiško
mis dainomis, popiečius- 
koncertus; skverbiasi į mū
sų vietinę, lietuvišką, spau
dą; kurs vėliaus skaityklas,

GERI PIETOS!
Kada norite gerų piety, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

SavininFhs

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

| klubus; leis laikraščius, 
žurnalus; kultūros ir švieti
mosi centrus ir panašiai.

žodžiu, trumpu laiku ap
ims mūs dvasinį judėjimą 
ir nei nepasijusime, kaip 
visa kolonija liks pažabota 
jų fašistiniais apynasriais. 
O visas pavojus glūdi ta
me, kad jie ypač taiko į 
jautriausias lietuviškos šir
dies, stygas, ir daro tatai, 
turime prisipažinti, gana 
meistriškai ir su dideliu pa
tyrimu. Dedasi nekaltomis 
“bolševikų” ir vokiečių 
(tuos jau švelniau vadina) 
aukomis, ir “laisvosios Lie
tuvos” kankiniais!

Pasakoja, paskaitose, a- 
pie Lietuvą ir Lietuvos kan
čias per “bolševikmetį” 
(neologizmas, atvežtas tų 
pabėgėlių) / ir vokiečių oku
pacijos laikais. Kaip vyku
siai jie išteisina tuos (kar
tu ir patys save) vokiečių- 
nacių bendradarbius, mūs 
tautiečius, kurie, girdi, tik 
per prievartą ar apgavystę 
iš vokiečių pusės, dalyvavę 
Hitlerio kariuomenėje ir 
varu, mat, buvo nusiųsti į 
Rytų frontą! Ir tokiu tai 
tonu jie mano nusiplauti 
nekaltųjų krauju suterštas 
savo rankas ir, neabejoki
me, jiems tai puikiai pasi
seks, jei nemokėsime lai
ku išvystyti to juodojo ma
ro baciloms priešnuodį ir 
sustabdyti tos piktligčs ei
gą, kuri dar vos dveji me
tai, kaip sukratė viso pa
saulio organizmą!

Taigi, pažangiųjų lietuvių 
prievolė yra tuomi rimtai 
susirūpinti.

šiauliškis.
7-10-47.

Worcester, Mass.
LLD 1 1 kuopos susirinkimas 

įvyks f) d. lapkričio. čia tu
rėsim apkalbėti^ 7-tos Apskr. 
ateinančią konferenciją ir 
atidarymą Bostono apylinkes 
pažangių lietuvių radijo pro
gramos su pradžia naujų me
tu.

Prašau draugų atkreipti aty- 
dą į šį susirinkimą.

★ ★ ★
Pereitame LLD 11 kuopos 

susirinkime gavau smagų 
įspūdį iš raportų mūsų vei
kėjų. štai d. Jaškevičius pri
duoda $6.05 už išplatintą li
teratūrą. zJis pradeda sukirs
ti visus buvusius kuopos kny
gius per pastaruosius 20 me
tų. Drg. J. J. Bakšys, kuris 
apsivertęs galybe darbų Sūnų 
ir Dukterų Draugijoje, eida
mas ten sekretoriaus pareigas, 
išduoda\)uikų raportą iš vei
klos Lithuanian Branch Pro
gressive Citizens of America, 
kur jis irgi daug veikia. Sakė 
yra išleistas “balsuotojų kel
rodis,” už ką balsuoti laikė 
šių rinkimų į valdvietes, taip 
kad visi žinotų.

Taipgi d. Bakšys apsiėmė ir 
vėl būti Laisvės vajininku šia
me vajuje. Jis praeityje at
liko Laisvės vajininko darbą 
gražiai, taip ir šiemet tą pa
darys.

Taipgi padaryta įie tarimai: 
pasiųsti auką $5 dėl Civilių 
Teisių Kongreso, pamokėti $5 
duoklę į Meno Sąjungą, ir nu
tarta nupirkti LLD 11 kuopos 
vardu $25 Šerą dėl Amerikos 
Lietuvių Kultūrinio Centro 
Brook lyne.

Teko atlankyti mūsų LLD 1 1 
kuopos buvusį seną knygių ir 
buvusį-LDS 57 kuopos^ proto
kolų sekretorių ir vajininką 
Petrą Plokšti, kuris serga ir 
guli lovoje jau penki • mėne
siai. čia noriu palinkėti drau
gui Petrui greit pasveikti ir 
vėl sugrįžti prie tų gražių 
darbų, kuriuos per daugelį 
metų dirbai! O draugų pra
šau nueiti jį atlankyti.

J. M. L.

Kairo, Egiptas.— Egipte 
jau “tik 271” mirė nuo cho
leroj per dieną.

Iš Kalifornijos
Kalifornijoj industrinėse ne-.19 Savaičių Teismas

Šių motu kovo 15 d. 11:45 
vai. Vakare ehspliodavo tur
tuolio Overell 47 pėdų laivas 
Newport jaktų prieplaukoje. 
Overell ir jo žmona, kurie bu
vo ant laivo, sykiu su laivu 
nuskėn do.

Iškėlus laivą, surasta, kad 
laivas buvo išdinamituotas, 
nes išlikę keli dinamito šmo
teliai , aiškiai rodė, kad buvo 
vielomis prijungti prie budi- 
ninko laikrodžio, kad nusta
tytu laiku kapsulio pagelba 
uždegtų dinamitą.

Po keturių dienų buvo po
licijos įtarti ir areštuoti Over- 
ell duktė Beulah Louise, 18 
metų, ir jos vaikinas Bud Gol
lum, 21 metų, ir kaltinami nu
žudyme Overell dėl to, ..kad 
tėvai buvo priešingi apsiverti
mui jų dukters su tuo vaiki
nu.

Overell nebuvo kokios ma
žytės žuvelės, bet “big fish.” 
Jie. paliko virš pusę miliono 
dolerių turto, visur jų šaknys 
buvo giliai įleistos į ekonomi
ką ir politiką.

Teismas prasidėjo gegužės 
mėnesį ir tęsėsi iki spalio 15 
d. Kalifornijos valstija, ’kuri 
pasimojo Įrodyti, kad jaunuo
liai yra kalti nužudyme tėvų, 
Įsitraukė Į dideles išlaidas. 
Valstijai teismas kainavo apie 
$100,000, o Orange apskričiai 
apie $17,000. Dešimtys gydy
tojų tyrinėjo Overell lavonus 
ir tvirtino, kad jie buvo pir
ma nužudyti, o paskui laivas 
susprogdintas.

Teismo laike buvo iššaukta 
107 liūdininkai, ir jų pasako
jimo prirašyta 5,909 puslapiai 
popieros. Po 19 savaičių teis
mo ir atkaklios advokatų ko
vos su valstijos prokuroru, 
d žiūrė, susidedanti iš 6 mote
rų ii* 6 vyrų,-11 prieš 1 išne
šė nuosprendį — “nekalti.”

O kiek per tą laiką komer
cinė spjaudą pirmuose pusla
piuose prirašė, kiek nuotrau
kų talpino, kasdieną reporte
riai sekė teismo eigą. Ir kur 
tu čia biednas žmogus suvai
kysi kokis didelis dalykas, ka
da turtuolis atsiduria prieš 
teismą. Tai bus puiki tema 
Hollywoodo judžių gaminto- 
j am s.

★ ★ ★
Kova už Vandeni

Pietinės Kalifornijos van
dentiekio ir irigacijos autori
tetai susirūpinę vandens iš
tekliais. Kiek laiko atgal bu
vo Įneštas bilius Į kongresą 
vadinamas entralinės Arizonos 
Projektas. Tame biliuje reika
laujama, kad kongresas pa
skirtų pinigų pastatymui už
tvankos ant Colorados upės 
centraiineje Arizonoj. Ir Co
lorados upės vandeniu būtų 
galima drėkinti ir padaryti 
tūkstančius akrų žemės der
lingais , laukais.

Bet tuo pačiu būdu Colora
dos žemupy pietinės Kalifor
nijos žmonių pastangomis 
apie dešimts metų atgal buvo 
pastatyta didelė užtvanka ant 
Colorados, upės, vadinama 
Boulder Dam, iš kurios pieti
nė Kalifornija gauna pusę rei
kiamo vandenio drėkinimui 
laukų ir miestų žmonių van
dens reikalavimo patenkini
mui.

Pietinės Kalifornijos van
dentiekio autoritetai veda 
griežtą kovą prieš tą bilių. 
Nes jeigu būtų pastatyta už
tvanka ccntralinėj Arizonoj 
ant Colorados upės, tai daug 
vandenio netektų pietinė Ka
lifornija ir, aišku, kad pieti
nės Kalifornijos gyvenimas ir 
visa ekonomija būtų sudemo- 
ralizuota ir visi žmonės nuo 
to nukentėtų. •" .

Šis bilius nėra išmintingas 
todėl, kad vieną ,plotą dyku
mų paverstų derlingais lau
kais, o pietinės Kalifornijos 
orandžių sodus paverstų dy
kumom.

★ ' ★
Neatsargumo Aukos

Tik vien Los Angeles ap- 
skrityj šiais metais automobi
lių nelaimėse yra užmušta virš 
šešių šimtu žmonių. O visoj 

laimėse per pirmus šešis mė
nesius buvo užmušta 367 I ir 
sužeista 75,542 žmonės. Daug 
iš šių žmonių liko nuolatiniai 
invalidai. Tas rodo, ’’kad Vi
sur reikia daugiau atsargumo.

★ ★ ★ 
Kalifornija '— Agrikultūros ir 

Industrijos Kraštas

Daug kas mano, kad Kąli- 
fornija yra vaisių ir daržovių 
auginimo kraštas.i Tiesa, čia 
daug vaisių ir daržovių priau
ginama.

Kalifornijos Miestų Lygos 
suvažiavime, San Francisco 
mieste, buvo iškeltas faktas, 
kad Kalifornijos miestuose ir 
miesteliuose gyvena 79 nuo
šimčiai žmonių. Kaip žinoma, 
dauguma miestų gyventojų 
yra Įsijungę Į industrini dar
bą. Tai aišku, kad Kaliforni
joj industrija yra plačiai iš
vystytą.

I i Žvalgas.

St Petersburg. Ha.
Parama ir Rezoliucija

Spalių 26 įvyko LLD 45-tos 
kuopos susirinkimas, į kurį su
sirinko gražus būrelis draugų- 
gių. ;Fin. sekretorius Tasha- 
iis pridavė susirinkimui kele
tą laiškų, didžiumoje su! rei
kalavimais paramos. Susirin
kimas i laiškus atsinešė sulig 
geriausios išgalės. Civilėm 
Teisėm Ginti Kongresui pa
skyrė i iš iždo $5. Paramai 
LLD literatūros fondui ir'Lais
vės atsargos fondui nutarta 
surengti piknikas, tik su tokia 
p astal) a, -k a d jeigu ši s pik pi
kas-' duotų mažai jeigu, tai 
Laisvęs paramai rengti kitą 
pikniką. *

Pirmas piknikas įvyks lap
kričio 30. Vilnis ir LaisVė ir
gi prisiuntė po laišką raginant 
stoti |į spaudos vajų. ■ Nors 
čia yra mažai vilties 'tokioj 
mažoji lietuvių kolonijoj ką 
daug nuveikti, bet susirinki
mas vis vien išrinko labai ap
dairią vajininkę Elenutę Ber
notienę.

Susirinkimas išnešė rezoliu
ciją, reikalaujančią, kad Kon
gresas panaikintų N'eameriki- 
nės Veiklos Komitetą. Rezoliu
cija pasiųsta Floridos senato
riams.

Draugas. Tashalis ir draugė 
Bernotienė pranešė, kad jiedu 
atlankė sergančius narjus, Jo
ną Pocių ir Joną Vasiliauską. 
Sako, juodu atrodo gražiai ir 
jie neužilgo grįš i namus.

J N. S.

Berlin. — Karine ameri
konų vyriausybė praneša, 
kad jie civilizuoją jaunus 
vokiečius amerikinėmis dai
nomis, išverstomis vokiečių 
kalbom ; i

F. W. Siūdins
(Shalinskas) 

r i
Funeral Home

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

Woodhaven, n. y.
Suteikiam garbingas laidotuves

} $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Springfield, UI.
Spalių 22 d. mirė Povilas 

Yakštis, 86 metų. Paliko liū- 
’dėti sūnų Antaną, tris dukras 
ir 9 anūkus.

I
I j

Spalių 25 d. mirė Alina Me- 
trikis, 65 metų. Paliko liūdėti 
vyrą Jokūbą Thayer, sūnų An
taną, dvi dukteris ir du anū
kus. ' į

Spalių 28 d. mirė Jįiįozupas 
Martinavich, 63 metų am
žiaus. Paliko liūdėti žmoną 
Josephine, sūnų Joną, dvi du
kras. Buvo angliakasis ir per 
visą savo gyvdnimą sunkiai 
dirbo, kaip ir kiti darbo žmo- <•nes.

Mirę tapo palaidoti religi
niai, su kunigų patarnavimu. 
Sakau: Ilsėkis amžinai kapų 
žemėje, o gyvi veiksime, kiek 
galime. Oh, kad kas galėtų 
senus grąžinti į jaunus, pilnus 
energijos, tai ir Veikimas bū- 

i tų didelis, turėtume energijos, 
kad ir šį laiką tįek daug rei
kia dirbti dėl mūsų dienraščių 
platinimo, kurių yrą vajai už 
naujus skaitytojus. į

Viršutiniai fabrikai mūsų 
; mieste dirba vidutiniškai, po 
penkias dienas į savaitę. Ne 
visur darbininkai organizuoti 
į unijas. Sunkūs yra darbas 
suorganizuoti darbininkus j 
unijas, fabrikantai tam ken
kia. Ne. visi ir darbininkai ga
li suprasti unijos naudingu
mą. Ne visi supranta, kad 
unija, tai yra darbininkų gin
klas prieš fabrikantus už ge
resnes darbo sąlygas, žmonis-

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Draugiškas susirinkimas dienraš
čio Laisvės naudai įvyks Liet. Taut. 
Namo apatinėj salėje, 8 Vine Si. 
Lapkr. 8 d., 7:30 v J v. Kurie atsi
naujins Laisvės prenum. per Shi- 
maitį, tiems bus duota dovana į 
sveikatą. Taipgi galėsite pasipirkti 
Lietuvių Namo Bendrovės šėrų. Bū
kite visi ir visos, darbininkų judė
jimo veikėjai. Kviečia Geo. Sbimai- 
tis. (2^8-259)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 7 d., 7:30 v. v., 407 Lafay
ette St. Prašau visų narių dalyvauti 
susirinkime. —A. Jocis, fin. rašt.

(258-259)

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

j LITU A NICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

j SAVININKAI

# PUIKIAUSIA LIETUVIŲ* RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-M1JB

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias ĄĮus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI ’ •

pas

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

h.z^ZZ2?£?,Z222SSg2W22?,>

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- S. 1947

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

ELEKTRINIŲ PRESŲ 
OPERATORES 

FRED GOAT CO. 
314 DEAN ST., BROOKLYN 

(260)

kesnes algas, geresnį gyveni
mą pačių darbininkų ir jų 
šeimų. A. Čekanauskas.

BYRNES RAGINO PA
VERŽT DALĮ ANGLŲ 
ŽIBALO BIZNIO IRANE

’ Washington. — James F. 
Byrnes karo metu ragino 
prez. Rooseveltą priverst 
anglų žibalo kompaniją Ira
ne užleist Amerikai trečdalį 
tos kompanijos pramones. 
Tada Byrnes buvo karinės 
mobilizacijos direktorius.

Tą Byrries’o raštišką pa
raginimą Rooseveltui pa
skelbė senatorius Brewster, 
pirmininkas senato komisi
jos, tyrinėjančios karinius 
dalykus. •

AMERIKONŲ PAKELTI 
TAKSAI GRAIKAMS

Athenai.— Graikijos mo- 
narchistų spauda kritkuoja 
amerikonus už tai, kad val
džia pakėlė graikam taksus 
pagal amerikonų reikalavi
mą.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. I
580 Sommer Avenue, j

Newark 4, N. J. i
HUmboldt 2-7964 j

S--------------—------- --

Joseph Garszva
♦

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

VW t

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

B-———---------------------------------a

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-||? 
kalui esant ir' 

; padidinu tokio 
I ■ dydžio, kokio pa-

geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 

;; įvairiom spalvom.
JONAS STOKES

' 512 Marion St., Brooklyn, ; 
Kampai Broadway lr Stone Ave.

., prie Chauncey St., Broadway Line "
Tel. GLenmore 5-6191

iiiiiiiiiiiiuiuiiuiiiiiiuifiiiiiiiiHiiiiiiiiim^

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698
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Darbą, Kaltina Moses
CIO Lokalas Laimėjo 
Balsavimus

Pirmasis šioje apylinkėje 
bandymas išmesti iš šapos uni
ją einant Taft-1 lartley įstaty
mu nepavyko. Praėjusį pir
madienį įvykusiuose Naciona- 
lės Darbo Santykių Tarybos 
(NLRB) priežiūroje perbalsa- 
vimuose, ar CIO Window Dis
play Lokalas 114-tas turi tei
sę atstovauti Staples - Smith 
šapos darbininkus, unija lai
mėjo 38 balsais prieš 33.

Einant Taft-Ilartley įstaty
mu , j eigų trečdalis darbininkų 
šapoje protestuoja prieš uni
ją, NLRB gali įsakyti perbal- 
suoti.

Darbininkai sako, kad Sta- 
ples-Smith šapoje perbalsavi- 
mas buvo bosų Įkvėptas. Taip 
vadinama decertification (at
ėmimo leidimo atstovauti) by
la iškelta praėjusį rugsėjį 
tuo laiku, kada unija pradėjo 
reikalauti firmos derybų dėl 
naujo kontrakto.

šapa randasi Brooklyne, 
samdo 75 darbininkus.

Lokalas, beje, nepildė taip 
vadinamų non-Communist af
fidavits kuriuose reikalauja • s
viršininkus prisiekti, kad jie 
ne komunistai. Atsimename, 
buvo grasinama, kad ištikus 
ginčams tarp bosų ir darbi
ninkų NLRB neimsianti tarpi- 
ninkystės tokioms lokalams, 
kurių viršininkai nebus išpil- 
dę tų affidavitų. Tačiau šios 
šapos atveju tų affidavitų ne
paisyta.

Rezignavo Sveikatos 
Komisionierius

Dr. Israel Weinstein rezig
navo iš sveikatos komisionie- 
riaus pareigų. Tą pačią dieną, 
pirmadienį, majoras O’Dwyer 
paskellx* nauju kornisionieriu- 
mi daktarą Harry S. Mustard, 
visuomenės sveikatos praktikos 
profesorių ir School of Public Į 
Health vedėją-direktorių Co-Į 
lumbia Universitete.

Weinstein savo rezignacijos į 
laiške majorui sakęs, kad joI 
priežastis esanti “grynai asme
ninė” ir kad jis norįs grįžti į 
pareigas miestavajame Bureau 
of Health Education iš kur jis 
buvo paimtas į komisionieriaus 
pareigas.

Dr. Mustard, skaitomas auto
ritetu visuomenės sveikatos rei
kalais, pareiškė reporteriams, 
jog jis dėsiąs pastangas 
jungti “mokslo turimąsios 
nias į tarnybą žmonėms, 
riems to reikia.”

pa
ži

bu-

Aido 
per ilgą laiką, 
savaitė serga. 

80-33 — 90th

V. Žilinskas, LDS ir 
Choro narys 
jau penkta 
Randasi namie,
Rd., Woodhaven, N, Y.

Linkime draugui Žilinskui 
greit pasveikti.

Nepaprastai pakilusios ban
gos, su aukštu vėju, buvo už
liejusios LaGuardia stoti van
deniu gale praėjusios savaitės.'

r
|k • I V • • * < * • ““ iTl • I a Didžioji Laisves Diena
Jau Šį Sekmadienį I

Uždarymu Nesaugaus 
Namo Perskyrė 
Šeimą Pusiau

1 iro o k 1 y 1io-Ba Llery T u n o 1 i o 
darbininkai (sandhogs) praė
jusio pirmadienių rytą 
d arba j kaltindami
Authority viršininką 
Moses už nesi tjr ima

m etė 
Tunnel

su dar

tarp.lis buvo sutriuškintas l 
mochaniškiį) kastuvo ir moto
ro

naujo Vernon Blvd. Bridge 
per Newton Creek, kuris 
jungs Long Island City 11th 
St. su Oakland St., Rrookly- 
ne. Statyba užtruksianti du 
metus. Lūšnos $8,375,<100.

yniškiame tunelio

Laisvės metinis 
nepaprastai tur- 
dainos ir muzi- 
programa, įvyks

Dienraščio 
koncertas, su 
tinga žymiais 
kos talentais 
jau šį sekmadienį, lapkričio 9,
Labor Lyceum, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyne.

Pradžia 3 va), po pietų. Ti- 
kietai po $1 ir $1.50. Vien tik 
šokiams 60c.

Apie puikiąją programą jau 
__

Viena Diena Užsiregistravo 
12,000 Šeimų Gauti Butų

skaitėte Laisvėje telpančiuose 
skelbimuose, d a i n i n i n k ų-m u z i k u 
paveikslus matėte taipgi. Tad 
žinomi tik norime priminti, jog' 
brooklynieč.iai asmeniškai ir iš 
kitų miestų atvyksiantieji sve
čiai laiškais skubiai užsisaki
nėja tikietus.

Visi norintieji pasirinkti li- 
| kietus, prašomi užsisakyti iš

na-

Atsimenate, kiek šiomis die
nomis buvo lermuota už tai, 
kam tūlos pašaipgavių šeimos 
apgyvendintos viešbučiuose. 
Anot tų aprašymų, atrodė, 
būk puikiausi apartmentai 
laukė jų išskėstomis 
mis, bet tie išdykėliai 
jo.

Tarp to viso lermo, 
dienį pirmu kartu 
raštinės priimti apl 
norinčių apsigyventi naujai 
statomuose miestą vilose pro
jektuose. Penkiems projek
tams, kurie dar nebaigti ir 
kuriuose bus tik 7,165 apart
mentai, viena diena pirmadie
nį susiregistravo 12,000 šeimų.

Tai buvo pirma diena, ka-

da tikrai turėjusieji » laiko 
peržiūrėti tos dienos laikraš
čius iš ryto spėjo sužinoti, 
kadangi valandos yra tik nuo

Miesto akimis žiūrini 
mas gali būti nesaugus, 
pačiai šeimai gal tokiu atrodo, 

; kuomet nėra kitų namų, 
geriau šiokia tokia pasto- 
nors ir nesaugi, negu vi
be pastogės.

Bent taip atrodė Andrew 
McDonald šeimai, gyvenu
siems 2 aukštų namelyje, 292 
Prospect Ave., Brooklyne. Ten 
jie gyveno su devyniais iš de
šimties jų vaikų.

Praėjusį pirmadienį miesta- 
vasis pastatų departmentas 
jiems įsake išsikraustyti, nes 
namas galįs bile kada įgriūti. 
Mrs. McDonald’ atsisakė išei
ti . Su ja viduje buvo trys 
kai. O šeši vaikai buvo 
kykloje ir tėvas tuo metu 
vo išėjęs. Kada parėjo,
do policistą pastatytą prie du
rų ir išėjusiųjų jau 
namą.

Vyriausias sūnus, 
į naktinį darbą, 
prarasti jį, taipgi
grįžusieji iš mokyklos vaikai 
ir tėvas išvaikščiojo pas gi
mines ir draugus prašyti nak- 
nynės, bet motina su dviem 
mažiausiais vaikais vis dar te
bebuvo po policijos 
esančiame pastate.

M c Donai dai, 11 
mokėdavę $28 už 6 
vandenį turinčius

vis 
gė,

vai- 
mo-

ra

ran ko- 
ten nė-

, pirma- 
atsidarė

atsiųsti, 
rizikuoti 
tūkstan- 
ten pat. 
kūdikius

kūdikį ant

Raštinė išduoda blankas už
pildyti jas namie ir 
Tačiau, nenorėdami 
liktis tolimoje eilėje, 
čiai žmonių jas pildė 
Moterys pasiguldė 
ant žemes arba
rankos laikydamos kita ranka 
pildė blankas.

Raštinė brooklyniškiui pro
jektui randasi 149 North Ox
ford Walk, o newyorkieciams 
— 1352—5th Ave. ir 155 W. 
65th St.

Miestas Pirksiąs 
130 Naujų Bušų

Wallace Raportuos apie 
Padėtį Palestinoje

uz-

naujų 
pasitai-

po 
visi

apie 
ben-

Miesto Budžeto Taryba 
ginsianti miestavosios Trans- 
portacijos Tarybos rekomen
daciją nupirkti 130 
busų, kuriuos pirkti 
kanti netikėta proga .

Bušai kainuosią 
SI6,500 kiekvienas,
drai apie $2,115,000. Pasiū
lyta, kad 40 tų ' busų pa
vartoti prašalinti gatvekarių 
liniją nuo Williamsburg tilto. 
Tas, nurodinėja jie, atidarytų 
naują kelią ir kitoms maši
noms.

žinoma, vietoje gatvekarių 
linijos pravedimas 
auto kelio kainuotų 
oną dolerių, tačiau 
rintų auto trafiką.

per tiltą 
dar mili- 
tai page

CIO Gina Žmonių 
Teisę Gauti Butą

New Yorko CIO sekretorius 
Saul Mills tebeveda kritiką 
Metropolitan Life Insurance 
Co. už diskriminacinę prakti
ką. Tos aštuonis bilionus tur
to turinčios firmos gyvenamų 
namų projektas išduoda bu
tus tik “arijonams - baltie
siems.”

Unija kovoja prieš diskri
minaciją, kaipo nekonstituci- 
jinę, nes mūsų konstitucija sa
ko, kad “visi žmonės yra su
tverti lygūs.”

Betty Hutton, Billy De Wolfe ir Helen Whestley 
scenoje iš filmos “Perils of Pauline.”

turįs eiti
bijodamas

bi okad a

Ką tik sugrįžtančiam iš Pa
lestinos mūsų buvusiajam vi- 
ce-prezidentui Henry Wallace 
suruošta pasitikimo bankietas 
Hotel Astor didžiajame bal- 
ruimyje trečiadieni, lapkričio 
5-ta, 7 valanda.

Wallace kalbūs temojo Pa
saulio Taika ir Krize Palesti
noje. Palestinos padėčiai tirti 
Wallace ten buvojo pastaruo
ju laikotarpiu, 
gi a Progressive 
America.

Ban k i etą ren- 
(iitizens 

t

of

Miesto ligoninėm trūksta 7,- 
608 lavintų darbininkų. Nie
kas nenori tų darbų imti, nes 
mokestys per mažos, darbas 
per sunkus.

Vėl Prašome Talkos 
Namo Paruošimui i

Naujajame name jo valymui 
ir gražinimui talka įvyks visais 
šios savaitės vakarais, prade
dant šiuo ketvirtadieniu, lap
kričio 6-ta.

Namo reikalų vedėjas, V. Če
pulis ir kiti namo komisijoje ti
kisi, kad jau viskas bus paruoš
ta -darbui. Atvykusioj r į talką 
galės padirbėti tiek, kiek jų są
lygos leis — iki vėlumos.

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

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

Išskiriant trečiadienį
. ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5S69 i *

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS EEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Darbininkai, ; nariai AFL 
Compressed Air Workers Lo- 
kalo ,147-to jau: buvo pasiruo
šę sustoti prieš) porą savaičių, 
tačiau majorui prašant dar 
dvien‘1 savaitėm buvo atidėję 
sustabdymą daj'bo. Jie tune
lio statybos viršininkams teikė 
pi’ogą apsvarstyti ir patenkin
ti (larbininki 
Tos dvi savai

Unijistai b 
Manhattan Pi 
St., Now Y o 
persvarstyti
Vienbalsiai nutarė nedirbti iki

Pikietuoja Tunelį
,ojų nešami plaka

tai sako, klad nuo spalių, 1945 
metų, kada pradėta šis tunelis 
kasti iš naujo, 8 darbininkai 
užmušti, 29 visam amžiui su
žeisti ir 11500 buvo laikinai 
sutraukti dėl per staigaus pa- 
1 mosavimo 
gelmėse j
mos tų nelaimių ,sako unija, 
būtų galima 
Tunnel Authority 
stengtųsi padėtį taisyti.

Pikietub

iš nenormalaus oro 
atvirą orą. Didžiu-

Joseph Stanek, policistas, 
nusišovė namie, Woodsideje, 
praėjusį sekmadienį.

Tunelio kasėjai vėl tariasi 
streikuoti už $2 algos priedo 
dienai.

reikalavimus, 
pasibaigė.

susirinkę į 
i, 66 E. 4th 
, iš naujo

išvengti, jeigu
viršininkai

šeimoje, ■ 
tik saitą 1 

kambarius 
ir skiepą, tad šiaip taip išsi
versdavo. Kur jie dabar ga
lėtų gauti butą už tiek . ar 
bent tokį kitą butą ir kita tiek 
mokant, niekas jiems negalėjo 
nurodyti.

Jeigu ta padėtis nėra ardy
mu šeimos, kokia kita galėtų 
būti ? Skelbiamės turtingiau- 

norime
savo

šia pasaulio šalimi, 
valdyti visą svietą, o 
^žmonėms neturime namu !€

Lapkričio 4-tą, rinkimų ry
tą,- New Yorke lijo smarkus 
lietus.

sąlygos tam kontraktui bus Į 
patenkinančios.

Gj'eta reikalavimo pridėti 
po 125 centus! mokesties per 
valandą, sandhogs reikalauja 
užtikrinti' išlaikymą 125 sau- 
guipo taisyk Iii], kurios, sako 
unijistai, dabjar be atodairos 
laujžomos . Oi tai reiškia dar
bininkams beVcikalingą mirtį, 
ar pažeidimą; sveikatos.

Unijistai sako, kad jie ir 
finansiškai nėra tokiais milio- 
nioriais, kokiais spauda juos 
perstato. Išskyrus aukštai la
vintų technikų ar stambiųjų 
viršininkų to darbo vedime al
gas, vidutiijiė-bendroji , alga 
(sudėjus aukščiausias ir že
miausias) yra apie $60 savai
tei. O tunelių kasimo ir sta
tybos darbai “yra pavojin
giausi visoje šalyje darbai,” 
sajko unijistai.

Kalbėtojai darbininkų susi
rinkime kaltino viršenybę, kad 
žmonės be reikalo užmušami 
ir žalojami. Tačiau Tunelio 
Autoriteto viršininkas Moses 
per dvi savaites nesiteikė net 
pdsikalbėti su unija apie dar
bininkų padėtį.

i Susirinkusieji atsistojo pa
gerbti atmintį vėliausia žuvu
siojo darbe, Jack McHale, ku
ris praėjusį šeštadienį mirė.

Išgirdęs keistus garsus tuš
čiame C oi 
ke, naktimis sargas
policiją, kuri ten radusi ofise 

kontrakto ir (su šėpoms laužyti įrankiais)
| du jaunus vyrus, Walter Oli
ver ii’ Nic

t Teatre, New Yor- 
pašaukė

holas Chiarito, new- 
yorkiečius, areštavo. Keturi 

te s gaujos pasprukę.
buvę surinkti pačia-

ls iti iš 
įrankiai 
me teatre

GYDYTOJAS |
S. S. Lockett, M. D. I

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-020^

Valandos:

DANTŲ GYDYTOJAS .

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

EAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
t!

Peter Kapiskas

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENE 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

SUSIRINKIMAI
John Gates, . vienas iš žy

miausių jaunų komunistinio 
judėjimo vadų, kalbės gar- 
mentiečių komunistų sekcijos 
rengiamame mitingo šio ket
virtadienio vakarą, 6-tą, Hotel 
Diplomat, Now Yorke, 
džia tuojau po darbo, 
vakaro.

Pra-
6 :3O

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas

■ lapkr. G d., Laisvės salėje, 419 Lo_
' rimer St. Pradžia 7:30 v. v. Visi na
riai dalyvaukite, ypatingai tiems,

■ kuriems reikės pasimokėti. Nepa-
I mirškite ir
i kuopa prirašyt, 
laikotarpis gavimui

' LDS.

jvyks

Henry; Taggart, 36 metų, i 
mirė nuo! gaisro savo miega- I 
majame kambaryje, 186 Park- 
Place, Brooklyne. Policija 
a pro k a vo, kad jis užmigo 
kydamas i lovoje ir užkūrė 
vą.

rū-
lo-

o išrendavimo butųAtidar
raštines prie statomųjų naujų 
projektų.
tinės
Walk.

Marcy Houses raš- 
bus 149 N. Oxford 

New Yorko projektų: 
viena—1352 Fifth Ave., ki
ta—155 W. 65th St.

5

ypatingai 
pasimokėti.

naujų narių atsivesti j 
nes dabar vajaus 

naujų narių j 
M. St a kovas, prot. sekr.

(258-259)

E. NEW YORK-RICHMOND 
HILL, N. Y. -

LDS 13 kp. ir ALDLD 185 kp. 
susirinkimas įvyks lapkr. 6 d., 8 v.v. 
Pas dd. Misevičius, 115 Montauk 
Ave. Susirinkime bus svarbių reika
lų aptariama. Taipgi reikia ruoštis 
prie 
6

ateinančios vakarienes gruod. 
d. — M. Klimas. (258-259)

MASPETH, N. Y.
ALDLD ir LDS vielinių kuopų 

susirinkimas jvyks lapkr. 6 d., Rusų 
Name, 58-5G (ilsi Si. Pradžia 8 v. v. 
Visi nariai ir narės yra kviečiami 
būti susirinkime, nes bus daug svar
bių reikalų aptarimui. — V. Kariū
nas, org. (258-259)

Paul Gustas Funeral Home,
i I INC. >

MARCY AVENUE, BROOKLYN G, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

IETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- 
atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems,

Nau 
gi ai. gili i 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

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

ai

August Gustas 
ELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

JOHN BURDULIS
Savininkas

OPTIŠKŲ STIKLŲ KRAUTUVES
121-07 Jamaica Avenue, Richmond Hill, N. Y,

LIETUVIS APRŪPINA AKINIAIS
Turi 15 metų patyrimo prie optiškų stiklų gamybos.

Egzaminuoja akis ir pritaiko akinius.

Kasdien nuo 9:30 ryto iki 6. P .M.
Antradieniais ir Ketvirtadieniais nuo 6 iki 9 P. M. 

šeštadieniais nuo 11 vai. iki 4 P. M.

Telephone Virginia 9-2599

6 pusl.-J Laisvė (Liberty, Lith. DailyjTreč., Lapkr. 5, 1947




