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Liaudies Meilė gėlėmis.
Širdies Liga.
Kai Žmonės Patys Save 

Plaka.
Geriau Negu Tikėtasi.

Rašo A. BIMBA

Pereitą sekmadienį iškilmin
gai tapo palaidotas Peter
Cacchione. šermenys buvo di
džiulėje gražioje salėje. Kal
bėjo miesto tarybos nariai— 
demokratai, republikonai, 
darbiečiai, (laibo unijų atsto
vai, Komunistų Partijos vadai. 
Kiekvienas patiekė gražių at
siminimų apie velionį ir visi 
reiškė simpatijas jo likusiai 
šeimai ir draugams.

★ ★ ★

Minių minios žmonių praė
jo pro karstą. Brooklyno 
žmonės atidavė paskutinį pa
tarnavimą savo draugui ir 
prieteliui. . Mačiau daugybę 
jaunų ir senų šluostantis akis. 
Ir sunku buvo sulaikyti ašaras 
akyse.

Savo gyvenime nebuvau ma
tęs vienam daikte tiek daug 
gyvų gėlių. Tartum čia iš vi
sų Brooklyno gėlynų gėlės bu
vo suneštos ir sudėtos aplin
kui karstą žmogaus, kutfs 
taip nelaiku tapo žiauriai iš
plėštas iš gyvųjų tarpo. ,

Brooklyno liaudis Petrą my
lėjo ir tą savo karštą meilę 
išreiškė gražiomis gyvomis 
gėlėmis ir gailiomis ašaromis.

★ ★ ★
Daugiausia Amerikoje žmo

nių išskina širdies liga. Ypa
tingai ji daug žalos padarė 
paskutiniais laikais New Yor- 
ko komunistams. Pavasarį ji 
nuvarė į kapus Charles Krum- 
bein, vasarą—Joe Brodsky, o 
dabar—Peter Cacchione.

Prieš širdies ligą ir mokslas 
tebėra bejėgis, širdies liga ir 
vėžys—du stipriausi Amerikos 
žmogaus priešai.

★ ★ ★
Mums rašo Dr. Graičūnas ir 

sako, kad jis jau įžengė į 78 
metus amžiaus. Rašo, kad 
dar jaučiasi gerai ir žada dar 
gerokai pasidarbuoti kūrybi
nės kultūros dirvoje.

Geriausio, daktare, pasise
kimo!

★ ★ ★
New Yoiko mieste irgi įsi

drąsino tamsiosios spėkos. Vėl 
visais pašaliais pasipylė bal
sai už pakėlimą “fero.” Mie
stą reikią gelbėti iš bankrūtft!

O kalti patys žmonės. Lap
kričio 7 dieną jie panaikino 
“PR.” Reakcijonieriai dabar 
žino, kad visa miesto taryba 
neužilgo pateks senųjų parti
jų pi 1 n on kontrolėn. Prieš 
balsavimus visi gražiai tylė
jo apie “fėrą.” Dabar jie ta
po padrąsinti. Dabar jie kraus 
ant miesto žmonių naujas naš-
tas.

★ ★ ★
Labai gražiai pavyko dien

raščio Laisvės metinis koncer
tas. Buvo renkamos aukos 
dienraščio perkėlimui į nau
jąją vietą. Sudėta daugiau, 
negu tikėtasi. Publika paro
dė nepaprastą duosnumą.

Taipgi parduota nemažai 
Lietuvių Namo Bendrovės Še
rų.

Man labai patiko dalyvių 
ūpas. Kiekvienas, su kuriuo 
teko pasisveikinti ir žodžiu 
kitu pasikalbėti, buvo šventa
dieniškai, gražiai nusiteikęs.

★ ★ ★
Koncerto programa buvo 

įvairi ir graži. Dar kartą ta
po įrodyta didelis lietuviškas 
talentas muzikoje ir dainoje.

★ ★ ★
Tik vieno dalyko Brookly

no lietuviams labai trūksta. 
Kodėl mes neturime šokikų 
grupės? Gal apie tai galėtų 
pagalvoti Aido Choras?

Argi mes neturime iš jau
nosios kartos nė vieno, kuris 
tuoju menu interesuotusi ir 
imtųsi už darbo? žiūrėkite,

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metami
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 
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MARSHALL REIKALAUJA 
GREIT SKIRT 8 BILIŪNUS 
VAKARINEI EUROPAI

t

Bet ir Marshallas Mato “Rizikas” ir Neužtikrina, Kad 
Pasiseks Jo Planas prieš Europos Komunistus

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Jau Turime $89,500., bet Reikia 
Sukelti dar $50,500
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AMERIKA TIK “SAVUS” 
PERŠA I J. TAUTAS, 
SAKO GROMYKO

Washington. — Senato 
komitetas užsieniniais rei
kalais antradienį pradėjo 
statyti klausimus valsty
bės sekretoriui Marshallui, 
kas liečia jo planą vakari
nei Europai gelbėti nuo ko
munizmo. Diena pirmiau 
Marshallas ragino ateinan
čią specialę kongreso sesiją 
tuojau paskirti $597,000,- 
000 Franci j ai, Italijai ir 
Austrijai “prasistumti per 
žiemą”. Sykiu jis pranešė, 
kad reikės dar $7,500,000,- 
000 vakarinės Europos kra
štam stiprinti prieš sovie
tizmą per 15 mėnesių, pra
dedant nuo 1948 m. balan
džio 1 d. O viso per 4 me
tus turėsią būti tierp kraš
tam suteikta 16 iki 20 bi- 
lionų dolerių paramos.

Ragindamas užgirti to
kias išlaidas, Marshallas 
sakė: “Mes neturime leisti, 
kad laisvoji Europos visuo

menė būtų išnaikinta.” Jis 
tirtino, kad Sovietai, gir
di, “nenorį vakarinės Euro
pos atsigriebimo.” Marsha
llas pripažino, kad jo pla
nas yra “rizikingas” ir “sa
vaime dar neužtikrina pa
sisekimo” prieš komuniz
mą; bet “rizikai atydžiai 
apskaitliuoti,” pridūrė ji
sai.

Kartu Marshallas prašė 
paskirt dar $500,000,000 
Amerikos armijos lėšoms 
Vokieti jo j-e ir Tolimuose 
Rytuose (Japonijoj ir ki
tur).

Komercinė spauda sveiki
na Marshallą už “šaltąjį 
karą” prieš Sovietus tokia 
plačia papėde. Bet kai ku
rie kongreso nariai stato 
klausimą: O ką Amerika 
darys, jeigu pereis į komu
nistų rankas tie kraštai, 
kurie bus remiami pagal 
Marshallo planą?

Graikijos Monarchistai 
Paraduoja Su Nukirstomis 
Partizanų Galvomis

London.— Čionaitinis an
glų dienraštis Daily Mirror 
išspausdino fotografinius 
paveikslus iš Graikijos, kur 
raiti monarchistų kareiviai, 
jodami miesto gatve, neša 
nukirstas jaunų partizanų 
galvas, pasiėmę jas už plau
kų ir rodydami žiūrovams.

Daily Mirror rašo: Ang
lų kariuomene stovi ir žiūri,, 
kuomet Graikijos monar
chistai elgiasi taip, kaip 
Hitlerio žandarai. “Ką vei
kia anglų kariuomene Grai
kijoje?” klausia tas laik
raštis.

* - , . I ■-

Sovietai Jau Išbandę 
Atominę Savo Bombą

Patyžius. — Francijos 
spauda paskleidė praneši
mus, kad Sovietai šiemet 
birželio mėnesį Sibire iš
bandę vieną stambesnę sa
vo atominę bombą ir kai 
kurias mažesnes. Jie sprog
dinę bombas turinčias iki 
12 svarų atominių bran
duolių medžiagos. Prancū
zų laikraščiai kartu rašo, 
kad Sovietai dar, girdi, ne
gali daug atom-bombų pri
sigaminti.

GENEROLAS REIKALA
VO $200,000 Iš HUGHES

Washington. — Lėktuvų 
fabrikantas ir judžių ga
mintojas Howard Hughes 
liudijo senatorių komitetui, 
kad generolas Bennett E. 
Meyers reikalavo iš jo 
$200,000 “paskolos”; tą pas
kolą generolas būtų varto
jęs gemblerystei valdžios 
bonais. Girdi, kada jis tų 
pinigų negavo, tai virto 
Hughes’o priešu. Gen. Me
yers buvo lėktuvų užsaky
mų pareigūnas valdžiai ka
ro metu.

Įpiršta CIO Auto. 
Unijai Priesaika 
Prieš Komunistus

Atlantic City, N. J. — 
Walteris Reuther, dešiny
sis CIO Automobilių Darbi
ninkų Unijos pirmininkas, 
jos suvažiavime mašinaliai 
pervarė savo pasiūlymą, 
kad visi unijos centro virši
ninkai privalo raštiškai pri
siekti, jog jie nėra komu
nistai ir nepritaria jokiai 
komunistinei organizacijai. 
Tokio priesaikos reikalauja 
Tafto - Hartley įstatymas, 
jeigu unija nori gauti “pa
tarnavimus” valdinės Dar
bo Santykių Komisijos. Už 
tas priesaikas balsavo be
veik tokia delegatų daugu
ma kaip 3 prieš 1.

Reutherio per šamoms 
priesaikoms padėjo genera- 
lis CIO unijų pirmininkas 
Philip Murray, girdamas 
Reutherį iš visų pusių. Nu
silenkdami Tafto-Hartley 
vergijos įstatymui, tačiau, 
reutheriečiai žadėjo kovoti, 
kad visas tas įstatymas bū
tų panaikintas.

Tuoj Atkurt Vokietiją, 
Ragina Marshallas

Washington, lapkr. 11. — 
Valstybės sekretorius Mar
shallas sakė senato komite
tui, kad “pats pirmutinis 
reikalas esąs atkurt Vokie
tijos ūkį ir pramonę, taip 
kad vokiečiai savo pastan
gomis “galėtų išsiversti.” 
' Pora dienų pirmiau sena

torius Taftas, republikonų 
vadas, pareiškė, kad Vokie
tijos atkūrimas esąs svar
besnis už visą Marshallo 
planą.

ORAS.— Būsią lietaus.

Visi Esate Raginami ir Prašomi Prisidėti prie {kūrimo 
Įstaigos, Kuria Didžiuosis Visi Amerikos Lietuviai
Šiandieną skelbiame gražų surašą prisidėjusių Še

rais bei paskolomis prie nupirkimo namo Amerikos Lie
tuvių Kultūriniam Centrui. Dauguma jų pasipirko Še
rus dienraščio didžiajam koncerte. Norime atkreipti vi
sų dėmesį į vieną labai gražų dalyką. Net trys mūsų kon
certo artistai ten pat pasipirko Lietuvių Namo Bendro
vės Šeru, būtent, Birūta Ramoškaitė, Aldona Anderson 
ir Albert Wesley. Jie parodė, kad jie gerai supranta Ku- 
tūrinio Centro svarbą.

Labai laukiame didesnio atsiliepimo iš tolimųjų ko
lonijų. Nelaukite, kad kas nors būtinai ateitų pas jus 
asmeniškai ir prašytų prisidėti prie Kultūrinio Centro. 
Lai šitie mūsų žodžiai būna kiekvienam nuoširdžiausiu 
paprašymu. Vienas Šeras kaštuoja $25, bet kiekvienas 
gali įsigyti tiek šorų, kiek išgali. TMp pat labai reikalin
gos pakolos. Jeigu kurie išgalite, prašomi paskolinti.

Dar kartą norime atsikreipti į lietuviškas organi
zacijas. Žinome, kad beveik kiekviena gali prisidėti prie 
Šio prakilnaus darbo, bet kol kas mažai tėra prisidėju
sių. Artimiausiame susirinkime pakalbėkite šiuomi grei
tu reikalu.

Sekami asmenys prisidėjo:
ŠERAIS 

John Nutautas, Baldwin, L. L, N. Y. 
Anna Philipse, Stamford, Conn. 
Dolores ir Virginia Waitkens, Jamaica, N. Y 
Mr. ir Mrs. Hilliard, Maspeth, N. Y. 
P. Šlajus, Chester, Pa. 
Juozas Sabaliauskas, Valhala, N. Y. 
Petras ir Antanina Stankevičia, 

Queens Village, N. Y.
Antanas Mileuskas, Brooklyn, N. Y. 
Biruta Ramoška, New York, N. Y. 
W. Klimas, Branchville, N. J. 
J. J. August, Brooklyn. N. Y.
John W. Thomson, Long Island City, N. Y. 
P. Semen, Bellemore, N. Y. 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y.
LDS 50-ta Kuopa, South Brooklyn, N. Y. 
G. J. Vaivadai, Rochester, N;. Y.
Pauline ir Lucy Mataitis, Hellertown, Pa. 
Joseph Jackim, Shelter Island Hgts., N. Y. 
B. Jr. A. Navickas. Woodhaven, N. Y. 
Bessie Perkins, Broad Brook, Conn. 
Vincent Zattauskas, Hartford, Conn. 
Helen Urban, Wilson, Conn. 
Petronėlė Janiunienė, Bayonne, N. J. 
Vincent Michelson, Richmond Hill, N. Y. 
B. Baleišis, Bronx, N. Y.
Charles Lauzades, Great Neck, N. Y. 
Peter Pross, Brooklyn, N. Y. 
Mary Nechunskas, Maspeth, N. Y. 
Margaret Gasparaitis, Hillside, N. J. 
Pranas B. Lideikis, Great Neck, N. Y. 
Magdalena Aleksiejus, Brooklyn, N. Y. 
Leonas Tilwick, Easton. Pa. 
Amelia Stupur, Brooklyn, N. Y. 
Aldona Anderson, Woodhaven, N. Y.. 
P. Augutis, No. Haledon, N. J. 
Victor Petraitis, Brooklyn, N. Y. 
Marijona Ražanskienė, Union, N. J. 
Lillian šerelis, Cranford, N. J. 
J. Strimelas, Paterson, N. J. 
Joseph Merk, Woodhaven* N. Y. 
Jonas Velička, Jamaica, N. Y. 
S. Žilinskas, Newark, N. J. 
LDS 8-ta kuopa, Newark, N. J. 
Charlie Anuškis, Newark, N. J. 
Joseph Jurkiewicz, Bayonne, N. J. 
ALDLD 198 Kuopa, Oakland, Calif. 
Frank Kaulakis, Marlborough, Mass. 
Ona P. Malinauskas, E. Rochester, N. Y. 
Albina P. Baronas, Rochester, N. Y. 
Antanas Pauža, Rochester, N. Y.

PASKOLOMIS 
Ona LukauskJk, Great Neck, N. Y. 
Jonas Ragauskas, Shelton, Conn.

Money orderius bei čekius išrašykite ir siųskite'se
kamu adresu: Lithuanian Building Corporation, 427 Lo
rimer Street, Brooklyn 6, N. Y. 

---------- --- ----------------------------------------- ------ »—--------  
Havana; Kuba. — Padau- žiuotės unijistų susirinki-
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žos su revolveriais ir buo
žėmis užpuolė kairiųjų va-

mą; nužudė vieną ir sužei
dė kitą.

Jungi. Tautų Seimo Komitetas Užgyrė Airijos ir 5 Kitų 
Šalių Priėmimą; Nesvarstė Sovietų Remiamų Kraštų

Lake Success, N. Y. —So
vietų delegatas Andrius 
Gromyko pareiškė politinia
me Jungt. Tautų komitete, 
jog Amerika taip manev
ruoja, kad į Jungtines Tau
tas būtų priimti tik tokie 
nauji nariai, kuriuos ameri
konai perša, bet kad būtų 
užkirsta kelias priėmimui 
kitu kraštu, kuriuos Sovie- v C7
tai siūlo.

Politinis Jungtinių Tautų 
seimo komitetas 43-46 bal
sais užgyrė šešis Amerikos- 
Anglijos kandidatus į 
Jungt. Tautų organizaciją, 
atsieit: Airiją, Portugaliją, 
Trans-Jordaną, Italiją, Suo
miją ir Austriją.

Prieš fašistuojančias Por
tugaliją, Airiją ir prieš an
glų padarą Trans-Jordaną 
balsavo Sovietų, Lenkijos, 
Indijos, Čechoslovakijos ir

Sovietai ir Amerika
Susitarė Kas Liečia

• 7 » • I ■

Palestinos Klausimą
Lake Success, N. Y. — 

Amerika ir Sovietai susita
rė, kad anglai privalo pasi
traukti iš Palestinos iki 
1948 m. gegužės 1 d. ir kad 
nė vėliau kaip liepos 1 d. 
turi būti įsteigtos nepri
klausomos arabų ir žydų 
valstybės pastaruose Pales
tinos ruožtuose. Sovietai iš 
pradžios reikalavo, kad 
anglai pasišalintų iš Pales
tinos nuo nauj-ų metų. Ame
rika pradiniai siūlė, kad 
anglai “globotų” Palestiną 
iki arabiškos ir žydiškos 
valstybių įkūrimo ir kad 
būtų paskirta Palestinai ko
misija, atsakinga tiktai 
Jungtinių Tautų seimui.

Amerika padarė dvi nuo
laidas: sutiko, kad Jungtim 
Tautų Saugumo Taryba 
perimtų Palestiną savo ži- 
nyįon globon po anglų pa
sitraukimo ir kad Palesti
nos komisija būtų atsakin
ga Saugumo Tarybai.

Jugoslavijos atstovai.- Jie 
taipgi pasisakė prieš anglų- 
amerikonų sąlygas dėl Ita
lijos, Suomijos ir Austrijos 
priėmimo. Ethiopijos dele
gatas balsavo prieš Italijos, 
Suomijos ir Austrijos priė
mimą. Keleto kitų kraštų, 
atstovai susilaikė nuo bal
savimo.

Politinis Jungt. Tautų 
seimo komitetas nesvarstė 
penkių . kraštų aplikacijų, 
kuriuos remia Sovietų .Są
junga. Tie kraštai yra Ru
munija, Vengrija, Bulgari
ja, Albanija ir Išlaukinė 
Mongolija.

Amerikos, Anglijos ir 
Francijos delegatai sakė, 
kad jų šalys Jungt. Tautų 
Saugumo, Taryboje neve- 
tuos (neatmes) daugumos 
tarimo priimti bet kurį 
kraštą į Jungtines Tautas. 
Sovietų atstovas Gromyko 
gynė veto teisę, kurią Sau
gumo Taryboje turi Ameri
ka, Sovietai, Anglija, Chi- ‘ 
nija ir Franci ja. Anglų- 
amerikonų atsisakymą nuo 
veto, kas liečia naujų na
rių priėmimą, Gromyko pa
vadino tiktai žaidimu. Jis c 
pareiškė:

“Patyrimai rodo, kad 
Amerika turi savo pusėje 
daugumą balsų ir Saugumo 
Taryboje ir Jungt. Tautų 
seime. Amerikonų peršami 
nauji nariai gąutų daifgu- 
mą balsų, kadangi juos re
mia tam tikras skaičius ki
tų šalių, kurios seka Ame
rikos pėdomis.”

Jeigu Sovietai atsisakytų 
nuo veto teisės, tęsė Gro
myko, tai būtų priimti į 
Jungtines Tautas tiktai to
kie nauji nariai,
Amerika pritaria, o 
atmesti kiti kraštai, 
riuos Sovietai remia.

Politinis komitetas 
mė Lenkijos atstovo
liuciją, raginančią penkis 
didžiuosius talkininkus, pa
stovius Saugumo Tarybos 
narius, tartis, kaip išspręst 
ginčą dėl naujų narių pri
ėmimo.

kuriem 
liktų 

ku-

prie- 
rezo-

Chinų Komunistai Kirto Naujus Didžiulius 
Smūgius Chiang Kai-sheko Tautininkams
Nanking, Chinija. — Chi- 

nų komunistų kariuomenė 
atėmė iš Chiang Kai-sheko 
tautininkų Čengting mies
tą ir apgulę Šihkiačwangą, 
geležinkelių mazgą su 10,- 
000 tautininkų armijos ja
me. Chiang Kai-sheko lakū
nai su 250 amerikinių bom- 
banešiu ir kitu lėktuvų at
vejų atvejais bombardavo 
ir apšaudė apsupančius Šik- 
hiacwanga komunistus.

Komunistai užėmė Min- 
čuaną su geležinkelio sto- 
čia, pasiekė Tanšaną ir ap
supo Feghsieną, viduriniai- 
rytinėje Chinijoje. Kiti chi- 
nų komunistų kovūnai įsi-

veržė į Juliną, prie Didžio
sios Chinų Sienos, šiauri
nėje Chinijoje. Tautininkų 
kariuomenę Juline jau 15 
dienų buvo apgulta.

Tautininkai skelbia, kad 
Mandžurijoj jie atgriebė 
Faku, 50 mylių į šiaurę 
nuo Mukdeno. Gavę pastip
rinimų, tautininkai taip- pat 
kontratakuoja komunistus 
Kirino ir čangčuno apygar
dose, Mandžurijoj.

Roma. — Italijos komuni
stai smerke Ameriką, kad 
ji “dolerių kyšiais” ir grū
mojimais stengiasi pajungi 
kitus kraštus

C
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Automobilistų Konvencija
Pirmadienį prasidėjo Atlantic City, N. J., United 

Automobile Workers unijos konvencija. Tai esanti di
džiausia unija pasaulyje. Ji šiuo tarpu turinti devynis 
šimtus tūkstančių narių.

Komercinė spauda plačiai apie konvenciją rašo. Jai 
labiausia rūpi unijoje frakcinės kovos. Pirmadienį gar
siai sušuko, kad Reuther grupė laimėjusi prieš visus 
“kairiasparnius.”

Tos spaudos gilūs troškimai yra paremti giliais eko
nominiais interesais. Ji atstovauja kapitalo interesus. O 
kapitalo interesams labai naudinga ir malonu, kai dar
bo unijoje iškyla frakcinė kova .Tas palaužia unijos vie
nybę ir atsparumą prieš samdytojus.

Kurio unijos sparno vadai konvencijoje laimės, pa
matysime konvencijos eigoje. Tai nėra svarbiausias rei
kalas. Daug svarbiau yra unijos eilių apvienijimas. Au
tomobilistų unija nuo pat gimimo serga frakcine liga. 
Šiek tiek geriau buvo, kai Thomas buvo unijos preziden
tu. Reutheriui laimėjus tą aukštą vietą, frakcinė kova 
iškilo iki grūmojimo unijos sveikatai. Reuther yra dide
lis frakcijonierius. Būdamas prezidentu, jis panaudoja 
visas spėkas ir privilegijas savo grupės stiprinimui.

Thomas-Addes-Leonard grupė iki konvencijos turėjo 
unijos taryboje daugumą ir bandė pirmon vieton staty
ti visos unijos reikalus. Jei tikėti spaudos pranešimams 
iš konvencijos, tai ji šiai konvencijai nebuvo gerai pa
siruošus arba neįvertino Reuther grupės apsukrumo.

Mūsų linkėjimas yra, kad visos grupės padėtų į šalį 
visus kivirčius ir vieningai išstotų prieš unijai grūmo
jantį pavojų iš samdytojų puses. Unijos pagalba auto
mobilistai yra pasiekę gražių laimėjimų. Būtų didžiau
sia tragedija, jei tuos laimėjimus Ford, General Motors 
ir kitos didžiosios kompanijos vieną gražią dieną sunai
kintų. . ,

Kongresui Besirenkant
Lapkričio 17 dieną susirinks Kongresas į specia- 

lišką sesiją. Prezidentas Trumanas turi jai patiekęs pro
gramą. Šioji sesija turėsianti apsvarstyti greitosios pa
galbos Europai suteikimą ir sulaikymą namie kainų ki
limo ir infliacijos. Tuojau prieš tai pakėlė balsą repu- 
blikonų vadai. Jie sako, kad jokiu būdu negalima maišyti 
pagalbos Europai su naminiais kainų ir infliacijos rei
kalais.

' Dabar jau ir prezidentas Trumanas sako, kad pir
moje vietoje stovi Europai pagalba. Tai reiškia, kad na
miniams reikalams nebeliks laiko.

Dabar Kraustys New Yorko Žmonių Kišenes
Prieš lapkričio 4 dieną New Yorko n>ieste buvo pla

čiai išdėta tokia didelė iškaba: “Išmeskite iš miesto ta
rybos komunistus, balsuokite už PR panaikinimą.” Dau
guma pilječių buvo to apgavingo šūkio paveikti ir balsa
vo už Proportional Representation panaikinimą.

Bet ant rytojaus jie skaito spaudoje, kad demokra
tai ir republikonai, laimėję balsavimuose, jau stoja už 
“fėro” pakėlimą iki 8 centų. Pats miesto majoras, kuris 
nudavė nesikišąs į kovą dėl PR, po balsavimų pasisakė 
už “fėro” pakėlimą.

Vadinasi, po šūkiu “išmeskime komunistus iš mies
to tarybos” demokratai ir republikonai pradeda krapš
tyti New Yorko žmonėms kišenes! Tai tokia jiems už
mokestis už neapgalvotą ir klaidingą lapkričio 4 dieną 
balsavimą. Susilauks jie ir daugiau panašių “dovanų.”

Henry Wallace Kaltinimai Mūsų Vyriausybei
Prieš keletą dienų Henry Wallace sugrįžo iš Pales

tinos. Kalbėdamas masiniam susirinkime St. Louis mies
te Wallace palietė mūsų šalies vyriausybės šių dienų už
sieninę politiką. Jis. mano, kad šiuo tarpu Jungtinės 
Valstijos netrokšta ir neieško taikos. Mūsų šalis, sakė 
jis, neieškos taikos taip ilgai, “kol suvienytomis spėko
mis Wall Stryto ir armijos žmonės valdys demokratų 
partiją ir nustatys šios šalies užsieninę politiką.”

Tas tiesa, toliau teigė Wallace, kad ir prie Roose- 
velto valdžioje buvo Wall Stryto ir armijos žmonių, bet 
ne jie Rooseveltą kontroliavo, o juos Rooseveltas. Tai 
•esąs labai didelis skirtumas.

BAGOČIUS 
AIŠKINASI ♦

F. J. Bagočius aiškinasi 
Vienybėje dėl kai kurių 
“klaidų”, padarytų SLA 
praėjusiame tos organizaci-’ 
jos seime. Kaip žinia, SLA 
seimas nutarė sujungti' 
SLA iždininko vietą su sek
retoriaus vieta, kad tuo bū^ 
du sutaupius organizacijai 
lėšų. Praėjus dvejiems me
tams, kai reikia nominuoti 
pildomąją tarybą, paaiškė
jo, jog SLA seimas “pada
rė klaidą”: Mass, valstijos 
apdraudos d e p artmentas 
pranešė, kad jis nesutinka 
su tuo SLA seimo nutari
mu, nes tai esą priešinga 
Mass, valstijos įstatymams 1

Visas dalykas dabar sto
vi tokioje padėtyje: jei SLA 
nori būti pripažintas lega
liu Mass, valstijoje, tai jis 
privalo tą seimo nutarimą 
pakišti po stalu ir rinkti iž
dininką. Dabar eina pild. 
tarybos narių nominacijos 
ir jau reikalaujama rinkti 
SLA iždininko vietai žmo
gų. Vadinasi, SLA seimo 
nutarimas buvo “padėtas po 
stalu.”

Na, Bagočius už tai kalti
na SLA įstatų komisiją, ku
riuo yra medicinos dakta
ras. “Ką jis žino apie- įsta
tymus?...” Pasirodo, jog 
nieko nežino.

Bagočius toliau sako:
“Antra, jei dabartinis 

SLA prezidentas, p. Lau
kaitis, būtų žinojęs f rate r- 
nalius įstatymus, jis būtų, 
net komisijai rekomenduo
jant, neleidęs Seimui bal
suoti tą pasiūlymą ir tuo 
būtų sutaupęs SLA tūks
tančius dolerių išlaidų ir iš
vengęs nemalonumų.”

Tiesa ir tai. Laukaitis, 
pasirodo, fraternalių įstaty
mų nežinojo! Laukaitis — 
šiuo metu “dešinėji Grigai
čio ranka”; jis turi tarnau
ti visokiems politikieriams, 
kuriems rūpi sugrąžinimas 
Lietuvon fašizmo.

Bet... na, ir vėl tas pats 
“bet”: kur gi buvo ponas 
Bagočius? Jis juk yra ad
vokatas ir dargi iš Mass, 
valstijos advokatas. Jis 
dalyvavo SLA seime ir, ma-

tydamas, kbkius “prajo
vus” medicinas daktaras su 
adv. Laukaičiu atlieka, nie
ko nesakė.

Dabar kyla klausimas: 
Ar p. Bagočius žinojo, jog 
tokis Mass, valstijoj įsta
tymas veikia ir tai žinoda
mas nieko Besakė, ar jis 
nežinojo?

Jeigu jis žinojo ir žinoda
mas nieko nesakė, o tik 
pro pirštus žiūrėjo ir krėtė 
juokus iš medicinos dakta
ro ir adv. Laukaičio, tai 
jis nusidėjo SLA. '

O jei jis nežino, kad tokis 
įstatymas veikią, tai p. Ba
gočius, tuo būdu, įsisėdo į 
tą suolelį, ant kurio sėdi 
kiti “labai mokyti vyrai.”

Išvada iš to viso tokia: 
SLA nariai, nominuodami 
asmenis į pild. tarybą, pri
valo vyriausiai vadovautis 
ne jų “mokytumu”, bet or
ganizacijai nuoširdumu.

Tik nuoširdūs veikėjai, 
geri SLA parti j o tai tegalės 
pasekmingai vado vauti 
SLA.

Tenka nominuoti pažan
giuosius SLA narius veikė
jus!

AR MOTERIS GALI BŪTI 
VARGONININKĖ?

Šitaip daug maž klausimą 
stato tūlas Kuku klerikalu 
Garse iš lapkričio 6 d. Ku
ku (?—“L.” Red.) rašo:

Liūdna yra pastebėti, kad 
jau daugumoj, nedidelėse 
lietuvių parapijose, moterys 
užima vargonininkų vie
tas ...”

Pasirodo, jog tūlose baž
nyčiose įvyko savotiška re- 
voliucij a > vyrai vargoninin
kai iš vietų vejami, b jų 
vietosna dedamos dažnai 
jaunos, gražios pąnelės, 
mokančios truputėlį vargo
nais pazvilbinti.

Kukui tai nepatinka ir jis 
šitaip “aiškina”-:

žinoma, senovėj Lietuvoj 
niekas negalėjo įsivaizduoti 
moterį-vargonininkę, ir čia 
pirmiausiais išeivijos metais 
niekus negalėjo matyt, kad 
moterys kur nors prie var
gonų bažnyčioj per pamal
das patarnautų. Mūsų atei
viai seneliai šiandien tiesiog

•i

R. Mizaros Prakalbų .
Maršrutas Michigan© Vaisi

Bando Šokti Aukščiau Savo Galvos
Amerikos Lenkų Kongreso pirmininkas Charles 

Rozmarek be didelio blofo nė žingsnio nežengia. Jis da
bar sakosi suorganizavęs “komitetą sulaikymui pasauli
nio komunizmo.” Jis ne tik Ameriką išsaugosiąs nuo ko
munizmo pavojaus, bet ir visą Europą išgelbėsiąs. Ypa
tingai jam rūpėsiąs apvalymas Lenkijos nuo komunizmo.

Rozmarek nori būti tikrai visiems geru ir į savo 
komitetą žada priimti ne tik visus Amerikos lenkus, bet 
taip pat ir kitokio kraujo amerikiečius, kurie taip ,yra 
komunizmo išsigandę. Rozmarek sakosi kalbąs vardu vi
sų šešių milijonų Amerikos lenkų. Kaip jis tą didelę tei
sę gavo, ponas pirmininkas nepasako. Faktas yra, kad 
tasai Kongresas teatstovauja mažą lenkų dalelę.

Rozmarek yra didelis politinis kolega mūsiškių Gri-

Visos kuopos, priklausan
čios LLD 10-toje Apskrity
je, prašomos gerai įsitėmy- 
ti kokiomis dienomis iv kur 
bus kalbėtojas, “Laisvės” 
redaktorius R. Mizara.

Lapkričio 14 d. — Grand 
Rapids, Mich.

Lapkričio 15-16 dienomis 
— Scottville, Mich. ‘

Lapkričio 17 d. — Hart, 
Mičh.

Lapkričio 18-19 dd. — 
Muskegon, Mich.

Lapkričio 20-21 dd.—Sa
ginaw, Mich.

Lapkričio 22-23 dd.—De
troit, Mich.

Dar kartą prašau visų 
kuopų valdybų įsitėmyt, ku
rią dieną ir kuriam mieste 
rengiama prakalbos ir rū
pintis, kad viskas būtų kuo- 
geriausiai prirengta, kad 
drg. Mizara atvažiavęs į 
Detroitą nesakytų, kad Mi
chigan valstijos LLD kuo-

pų Valdybos neprirengė ge
rai prakalbų.

Apskrities valdyba dide
liai džiaugiasi, Kad drg. 
Mizara sutiko važinėti po 
mūsų kolonijas su prakal
boms. Visi žinome, kad 
drg. Mizara yra vienas iš 
geriausių mūsų kalbėtojų 
šioje šalyje, bet jo laikas 
labai brangus ir jis negali 
jį leisti veltui. Tad brangūs 
draugai, nuoširdžiai atsi
liepkite į LDLD 10-tos Ap
skrities valdybos prašymą 
ir rūpinkitės tuom reikalu.

Jeigu kur negalima bus 
surengti prakalbas, tai ban
dykite sušaukti žmones kur 
nors namuose taip, kad nei 
vienas vakaras nepraeitų 
veltui, kad drg. Mizara pa
darytų mūsų garbingai or
ganizacijai naudos.

LLD 10-tos Apskrities , 
Org. A. Dapšis.

gaičio ir Šimučio. Iš to jau galima suprasti, kokis didelis 
ir nepataisomas bloferis jis yra* Jis, kaip ir anie, sap
nuoja apie tai, apie ką taip ilgai sapnavo ir prie ko taip 
rūpestingai ruošėsi Hitleris su Mūssoliniu. Nesakysime, 
kad Hitleris ir Mussolinis, taip pat Mikado,t tufe j o di
desnį protą už Rozmarek, Grigaitį ir šimutį. Bet visi 
žino, kad anie vyrai turėjo daug daugiau apgautų pase
kėjų ir medžiaginių išteklių, negu mūsiškiai vėjinai ma
lūnai.

draug

ponia

negali supraski, kad moteris 
vargonininkė savo plonu 
balseliu gieda Šv. Mišių me
tu ; kunigui giedant prie 
Dievo Aukuro atsakinėja. 
Tikrai, čia nesuderinama su 
Katalikų Bažnyčios dvasia ir 
niekad nebus suderinta. Ku
nigai klebonai sako, kad tai 
vyskupų reikalas ir jie tam 
nėra priešingi, bet ar vysku
pas tam pritaria, tai vėl ki
tas klausimas. Teisybė, Ko
ma tuo reikalu griežtai dar 
nepasisakė, taigi ir Ameri
kos episkopatas nepatvarkė 
įstatymais, kad moterys ne
privalo katalikų bažnyčiose 
užimti vargonininkų bei cho
rų vedėjų vietas. Kur, kur, 
bet jau pas lietuvius tikrai 
moteris netinka, — nes nei 
prie palaidojimo negali pa
tarnauti, būtent, ekzekvijų 
giedoti, į kapines palydėti 
bei iš namų, išleisti, ir kitose 
bažnytinėse apeigose 
su kunigu dalyvauti.

O kodėl gi negali 
arba panelė važiuoti
su klebonėliu pas numirėlį? 
Ar dėl to negyvėlis iš gra
bo atsikeltų? Kodėl ponia 
arba panelė negali giedoti 
egzekvijų?!

Žinoma, gali! Ponas Ku
ku yra perdaug aštriai nu
siteikęs prieš moteris; jeigu 
jis skelbia tokias erezijas.

Mums rodosi, neužilgo 
moterys bus ne tik vargoni
ninkėmis, bet ir zakristijo- 
nėmis ir “klapčiukėmis”, 
tarnaujančiomis prie mišių. 
Ilgainiui, p. Kuku matys, 
moterys išsikovos teisę būti 
ir kunigėmis. Nes, nepai
sant, kaip lėtai, tačiau ir 
katalikų bažnyčia priversta 
žengti pirmyn.

Dabar kyla klausimas: 
kodėl klebonai samdo po
nias arba paneles užimti 
vargonininkų vietas? Vy
riausiai dėl to, kad jos pi
giau darbą atlieka negu vy
rai vargonininkai. O kai jos 
dirba už pigesnę algą, tai 
klebonams atlieka daugiau 
dolerių.

Čia tai jau neteisinga: už 
lygų darbą turėtų būti mo
kama lygi alga, nepaisant, 
kas vargonininkas: ponas 
ar panelė!

Kuku, beje, siūlo parsi
traukti naujų vargonininkų 
iš Vokietijos, iš pabėgėlių 
tarpo. Parsitraukti, — ge
rai, bet ką veiks dabarti
niai vargonininkai arba 
vargonininkės, — jų laukia 
nedarbas ir skurdas. Ar p. 
Kuku jiems to linki?

Kada tiktai darbininkai strei
kuoja, daleistina, kad jūs ra
site daktarą iš Progressive 
Citizens of America medika- 
liškos divizijos teikiant pa
galbą nemokamai. Čia mato
me Paul Satulow, narį CIO 
Industrial Union of Marine & 
Shipbuilding gaunant dantų 
priežiūrą nuo daktaro Willi
am Berg, PCA dentisto. Sa

tulow ir jo draugai radosi 
streike jau nuo rugpjūčio 

mėnesio.

Et Jk;
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štai ką turime atlikti iki Naujų Metų:
$20,000 sukelti prenumeratomis;
$10,000 parengimais ir aukomis;

$1,500 Laisvės Bendroves Šerais.
Stokime į darbą visi sukėlimui savo dienraščiui 1948 

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

Gražus kontestantų surašąs:

S.

s.
D.

560
538 
532' 
504

Liet. Darb. Klubas, Elizabeth,
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J. ..
Brooklyn© Vajininkai ---- ......
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa.............
J. Bakšys, Worcester......... .. a.................
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. • • 
Hartfordo Vajininkai .■.............
P. J. Martin, Pittsburgh, Pa................
L. Bekešiene, Rochester, N. Y.........
V. J. Stankus. Easton, Pa.

Penkauskas, Ig. bhulada-, V.
Kralikauskas, Lawrence .... 

L. D. 2 kp., So. Boston .......
Kuzmickas, Senandoah .......
P. Lekavičius, Pittsburgh ....

P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 491 
V. Ramanauskas, Minersville .... 455 
LLD 20 kp., Moterų Skyr., 

Binghamton ..................
P. Šlajus, Chester, Pa..............
J. Balsys, Baltimore ..................
A. Buivid, Dorchester ............
M. Janulis, Detroit ..................
A. P. Dmabrauskas, Haverhill .. 
J. Bimba, Paterson ................
J. Šimutis, Nashua ....................
P. Anderson, Rochester ..:.......
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y........
C. K. Urban, Hudson ..............
Puidkas, Rumford, Me................
J. Mockaitis-P.Baranauskas

Bridgeport .......................... 198
Geo. Shimaitis, Brockton ......... 192

434
420
364
355
312
300
295

. 245
234

. 224
221

. 212

Punktai i
J. J........ . ..............  3036 *

2653
2440
1849
1764
1644
1074
1012

650
584

s.
F.

J.
J.
P.
J.
E.
A.
S.

Lowell, Mass......... 168
New Haven ......... 168
Scranton ..............  127
Bridgewater ......... 124

K. Valaika, Cleveland, Ohio ..... 181
Penkauskas, Ig. Chulada, 
Padgalskas, Mexico ............... 172
J. Madison, Y-oungstown, O. 168 
J. Valley, New Britain, Conn. 168 
Blažonis, 
Rudmdn, 
Šlekaitis, 
Kalvelis,
Kasperienė, Wilkes-Barre .... 120 
Bernat, Los Angeles ............
Tvarijonas, Detroit ..............
Navickas, Haverhill ............

J. Matachun, Paterson ..............
S. K. Mazan, Cleveland .............
J. Grybas-J. Casper, Norwood ... 

Stankevičius, Wilkes-Barre .. 
Valinčius, Pittston .......

Prūseika, Chicago .................
Žukienė, Binghamton .........

J.
A.

H.
M. Slekienė, Gardner
P. Baltutis, Chicago .

112
86
84
84
84
84
75
56
56
48
28
28

Parengimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:

Philadelphia, Pa. 
Brooklynas, 
Los Angeles, Cal. 
San Francisco, Cal. 
Easton, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Washington, Pa. 
New Britain, Conn. 
Bingham toft, N. Y. 
Hartford, Conn. 
Methuen, Mass. 
Youngstown, Ohio 
Rochester, N. Y. 
Chicago, Ill. 
So. Boston, Mass. 
Detroit, Mich. 
Stamford, Conn. 
Newark, N. J.

LDP Klubas, Elizabeth, N. J., vis dar laikosi pirmoj 
vietoj. A. Stripeika prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir 
pluoštą atnaujinimų.

Pirmadienį Laisvės įstaigoj atvyko K. Žukauskienė. 
Ji pridavė dvi naujas prenumeratas ir daugelį atnaujini
mų. Su Žukauškiene ir jos sūnum Robertu prisidėjo prie • 
darbo ir F. Šimkienė, iš Arlington, N. J. Taipgi ir K. 
Maziliauskas iš Bayonne, N. J.

Iš Oakland, Calif., K. Mugianienė prisiuntė atnauji
nimą ir punktus pridavė J. Bakšiui, worcesterieciui.

A. Mikeška, iš Pittsburgh, Pa., prisiuntė naują pre
numeratą ir punktus pridavė P. J. Martinui.

Taipgi iš Pittsburgho D. P. Lekavičius prisiuntė 
naują prenumeratą ir pluoštą atnaujinimų.

Prie vajaus prisidėjo J. Rudmanas, iš New Haven, 
Conn., su atnaujintom prenumeratom.

Gražiai darbuojasi prenumeratų reikale E. Juškevi
čiūtė, iš Montreal, Canada. Ji tankiai prisiunčia prenu
meratą. Esame jai dėkingi už jos nenuilstantį darbą.

Brooklyniečiams gražiai darbuojasi sekami draugai 
kurie pridavė po naują prenumeratą ir atnaujinimų: 
J. Kairys, Petras Vaznys, V. Senkevičius ir J. Weiss.

Aukomis gavome sekamai:
Per D. P. Lekavičių, iš Pittsburgh, Pa.: LLD 87 

Kuopa $5. Kazimieras ir Helen Kairiai, $2. Po $1: J. 
Mažukna, D. P. Lekavičius, A. Montvil, A. Kudienė ir 
D. G. Lekavičius.

Juozas Kreipavičius, McAdoo, Pa., $10.
J. Luobikis, Palatine, III., $5.
P. Stankevičius, Queens Village, N. Y., $4.
Po $3: A. Skirmont, Maspeth, N. Y., J. Jordan, 

Flushing, L. L, Anna Astapuk^ Newark, N. J.
Po $2: J. Velička, Jamaica, N. Y., D. Galinauskas,

$241.00
157.00

70.00
37.00
29.00
26.00

22.00 
22.00 
21.00 
20.00 
20.00 
16.00 
16.00 
15.00 
13.00 
13.00 
13.00

Waterbury, Conn.
Seattle; Wash.
Cleveland, Ohio
Elizabeth, N. J.
Paterson, N. J.
Great Neck, N. Y.

10.00
10.00

8.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
1.25 
1.00 
1.00 
1.00

Worcester, Mass. 
Hudson, Mass. 
New Kensington, 1 
Shenandoah, Pa. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Bridgewater, Mass. 
Norwood, Mass. 
Scranton, Pa. 
Minersville, Pa. 
Auburn, Me. 
New Haven, Conn.
N. J., vis dar laikosi pirmoj

J. Miliauskas, New Haven, Conn., $1.
Sekmadienį, Laisvės Koncerte dalyvavo daugelis 

vajininkų, tad pridavė prenumeratų ir aukų. Pasekmės 
bus paskelbtos sekamose laidose.

Artinasi šventės, užrašykite savo pažįstamiems arba 
giminėms dienraštį Laisvę. Jie bus jums dėkingi.

Dėkuojame vajininkams už pasidarbavimą ir drau
gams už aukas.

Laisves Adm-cija.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Lapkr. 12, 1947



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?

c Kviečiame Visas Lietuves;
Bolševikes Nepageidaujamos’

Rašo DR J T. BALTRUŠAITIENE
(Daktares užrašuose, 1941 metų lapkričio 18-tos, ran

dame šaižią pašaipą riebių apetitų ponioms. Hitleris tais 
laikais maršavo užkariauti pasaulį ir ponios naiviai vy
lėsi, būk jis pasodinsiąs Smetoną atgal ant sosto, o tas 
apsistatysiąs Zosemis. Jos lauke gadynes, kurioje be- 
reikes tiktai ulioti ir tarnaites kamandavoti. Tarnaitės 
ir bendrai visos darbininkės, ponių manymu, visos turi 
keistų bolševikiškų polinkių — jos nori lengviau dirbti, 
daugiau uždirbti ir būti lygiomis su visais, niekam ne
nuolankauti. — S. V.) -------- H----- ------------------

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

PAVYZDIS
TAUTININKYSTĖS

Sena patarlė mums pasa
koja apie kaimietės vaikus 
ir kriaučių:

“Mama, kriaučius su pei
liu!”

“Taip, taip • vaikeliai, 
kriaučius su peiliu, o jūs 
su pirščiukais.”

Ir vėl vaikai suklinka, kai 
kriaučius vaikams suduoda 
per nagus su peiliu, kad ne
mazgotomis rankomis grie
bia maisto iš bliūdo.

Lietuviškoms ponioms ir
gi norėjosi būti tuo kriau- 
čiumi, daužymu per nagus 
atstumti visus siekiančiuo
sius į bendrą tautos reikahi 
bliūdą, be kurio tauta, kaip 
ir kaimietės vaikai, negali 
gyventi.

Tą patarlę mums prime
na elgesys Pr. Lapienės, ku
ri rašė: “Lietuvės, kurios ir 
nebūtumėt gavusios atskirų 
pakvietimų, bet jei tik j orų s 
rūpi mūsų tautos gerovė, 
kviečiamos suvažiavime da
lyvauti. Į jį nepageidauja
mos* tik bolševikes.”

šitoje dalelėje josios pa
kvietimo glūdi daug dau
giau, negu ponia nogėjo 
įrašyti. Jame, kaip ponia 
Tvardauskienė eilėse sako: 
“Ant dugno stikliuko, sty
ri ragučiai velniuko.” %

Matomai, ponia L-nė ne
žinojo ar nenorėjo žinoti, 
kad gerovė ne ten, kur ka
lėjimuose kankinami žmo
nės už tai, kad netaip su
siūti dryžiai jų sermėgos.

Ne ten gerovė, kur pra
gyvenimas kainavo 15 litų, 
o uždarbis 6 litai dienai ir 
kur žodis buvo suvaržytas.

Ne ten gerovė, kur šal
tiems vėjams pučiant reikia 
šluoti gatves basiems ir 
menkame aprėdė už porą li
tų per dieną.

Ne ten yra gerovė, kur 
moterys sesutės lietuvės 
stuksėdavo gatvėse laukda
mos vyrų sugulovų, užkrės- 
damos juos ir jų šeimas si
filiu ir kitomis ligomis.

Ne ten yra gerovė, kur 
tavo, kaip kokio vagies, 
žingsnius lydi tamsybės 
apaštalai.

Ne ten yra gerovė, kur 
daug skriaudų tyliai nu
kenčia žmonija ir kur paty
lėta šnabždasi, kaip apsi
ginti nuo nepakenčiamų gy
venimo sąlygų.

Ponios, gerai padarytu
mėt, kad šitą buvusios sme
toninės Lietuvos gerovės 
klausimą savo suvažiavime 
išsiaiškintumėt. Juk negana 
turėti tūkstantis arba pora 
tūkstančių žmonių pertek
liuje, o tiek pat milijonų 
skurstančiųjų, bevilčių va
dinamų piliečių.

Ar jūs bijotės bolševikių, 
kad jos gudresnės, akyles- 
nės, supranta gyvenimą ir 
jo reikalus geriau ir perma
to, kur link eiti prie švie
sesnio rytojaus? Bijot, kad 
jos jūsų suvažiavimą ant 

gerovės gairių pastatytų?
Atminkite, sesės; tautoje 

esti visokio elemento — va
dovams reikia būti toleran
tiškiems. Ką reiškia žodis 
bolševikes? Juk jeigu suva
žiuotų daugiau pakviestųjų 
už kvietėjas, tai toji didžiu
ma tuomet būtų .bolševikes 
ir prisieitų neįsileisti jas į 
susirinkimą.

Kitoje prasmėje imant, 
tai ponia neparodė, kaip ga
lima būtų pažinti bolševi
kes, juk jos peilio tarp dan-’ 
tų nenešioja.

Neaišku ir apie kokią 
“tautos gerovę” ponia kal
bėjo. Juk plačia prasme 
imant, gerovė, tai ne tokia, 
kaip mačiau Lietuvos kume
čių gyvenime. Gerovė ne 
ten, kur blusos gyvus žmo
nes ėda ir sveikus užkrečia 
ligomis, nuo kurių liaudis 
serga ir miršta. Taip buvo 
dar ir 1935 metais, kuomet 
“jo Ekscelencija” valdė. Ne 
ten gerovė, kur prievarta 
buvo prisakyta žąsis augin
ti ir prievarta darbo žmo
nėms jas išpirkti, nors nėra 
kur jas sunaudoti.

Ne ten gerovė, kur šaudė 
žmones už tai, kad jie no
rėjo gauti truputį daugiau 
už pieną, o vokiečius provo
katorius ir šalies išdavikus, 
vertus sušaudymo, paliuo- 
suodavo be bausmės.

Ypatingai šiandieninėse 
sąlygose mažiulėlės tautos 
žmonėms ir tautai maža 
nauda, kad ji į skeveldras 
susiskaldžiusi ir savo AŠ 
kiekviena skeveldra stato 
svarbiausia. Netrukus visos 
prisisiurbia vandenų ir nu
skęsta į gelmę.

Ponios su savo “ekskliū- 
ziiomis” kaip tik panašiai 

| elgiasi. Ypačiai tai netin
ka katalikėms. Juk sakoma, 
kad Dievas, tverdamas žmo
gų, davė jam valią. Tai, ko
dėl jūs Dievo dovana neišsi
tenkate, jeigu toji valia ap
sireiškė kad ir payidale bol- 
ševikės?

Žinokite, kad dėl šitų ir 
tam panašių daugybės pri
siminimų veteranės Petke
vičaitė ir kitos liudijo 1937 
metais žiūrėdamos j Lietu
vos poniučių suvažiavimą. 
Jos tenai pasigedo Lietuvos 
moterų, iš kurių gema bol- 
ševikės.

Lietuvos liaudies švieti
mo veteranės iki to laiko 
nešusios žibintą Lietuvos 
liaudžiai, Lietuvos mote
rims: visoms miesto ir kai
mo moterims — darbinin
kėms ūkio ir fabriko lygiai, 
kaip ir ponioms valdonų 
žmonoms ir dukterims, pa
sijuto miglose. Jos dabar 
nesusivokė, ar tai jos nega
na iškėlusios nešė žibinta, 
ar tai pristigo jame alie
jaus, ar gal vandalai sten
gėsi jį užgesinti. t Tad sėdė
damos užstalėje jos skaitė 
konstitucijos 15-jį skyrių ir 
liūdėjo.

Ilgas Alkinimas Suaugusius 
Paverčia Vaikais

Tie, kurie kada nors išsireiškė nepadoriai apie gražuo
les, turėtu dabar giliai atgailauti. Štai gražios iš gra
žiausiųjų (iš kairės viršuje) Lauren Bacall ir Jane 
Wyatt ir Evelvn Kayes ir Paulette Goddard, Holly
wood© žvaigždės, dar kartą Įrodė, jog grožė taip pat 
gali būti lygiai ir protinga. Jos visomis išgalėmis sto
jo ginti amerikiečių teisę laisvai mintyti ir ’išsireikšti. 
Jos išstojo kovoti prieš Neamerikinių Veiksmų Komi

teto peizojimą ir cenzoriškas taktikas komitetui 
nepatinkamu asmenų.

Žymi Moteris Ana Panker 
Rumunijos Valdžioje

Ana Pauker, moteris 
liaudies vadas, paskirta Ru
munijos reikalams su užru- 
bežiaįs ministru. Pauker 
—pirma moteris, užimanti 
tokią vietą.

Kiekvienas žvilgsnis į Eu
ropą šiandieną primena 
darbininkų tarptautinės žo
džius, taip nuostabiai nusa
kiusius ateitį — kas buvo 
nieks, tas bus viskuo.

Ru mu n i j o j f ašis t u o j anči o 
režimo siautimo laikotarpiu 
Ana Pauker buvo žiauriai 
persekiojama — areštuoja
ma, kalinama, * tremiama. 
Daug kartų ji gyvenusi pa
slapčia, daug privargusi,

Paruošiant Namus
Žiemos Sezonui

Geras išvalymas kamino ir 
visos šildymo sistemos, taipgi 
įdėjimas dubeltavų langų ir 
durų trumpu laiku atsimokės 
greitesniu, geresniu šildymu ir 
taupymu anglies.

Prikalta pastogėje prie sto
go rėmų “insulation board” 
ar kuo prikimšta marška žie
mą nepraleis šalčio, o vasarą 
karščio į viršutinį aukštą na
mo.

Languose ir duryse plyšius 
lopo su “caulking cement.’’

Suplaišėjusias ar atsilmo
savusias stogo medines skie-? 
dras, o taip pat ir asfaltines 
lenteles lopo ir lipdo prie sto
go ne prikalinėjimu vinimis, 
bet su “roofing ‘cement.’’ Ce
mentas laikosi apie 5 metus. 
Laiks nuo laiko reikia pati
krinti stogą.

Suplaišėjusiam kaminui ap
tepti, kad nepraleistų van
dens, yra bespalvio skysčio.

Įtrūkęs vandens ar gaso 
įvadas galima pataisyti (laiki
nam vartojimui) apvyniojus 
karšta parafinu pavilgytu kas
pinu. Reikia vynioti skubiai 
ir sekamu klodu vis priden
giant pirmėsniojo kraštą,, kad 
suliptų į žarnelę ir užklijuo
tų plyšį. Naminis.

bet visuomet ryžtai kovoju
si už darbininkų reikalus ir 
savo gabumais ir pasišven
timu įgijusi liaudies pagar
bą ir meilę.

Pagaliau, fašizmas buvo 
sutriuškintas karo fronte. 
Komunistai, kaipo vieni iš 
geriausiųjų kovotojų prieš 
fašizmą su tuo pat entu
ziazmu stojo atsteigti ša
lies ūkį ir nustatyti’ politi
nes šalies gaires demokra
tiškai - liaudiška kryptimi. 
Ir toji 53 metų amžiaus šei
mininkė, trijų vaikų motina, 
tapo patikėta tokioms svar
bioms ir mūsų gadynėje la
bai opioms užrubežiams mi
nistro pareigoms.

Džiovinti Vaisiai 
Tiire’ii Atpigti

šiemet Kalifornijoje ir daug 
kur kitur, kur pavasarį žiedai 
nenušalo, užderėjo gausa vai
sių. Dėl to pirkdami nuo Ka
lifornijos vaisių džiovintoji! 
perkupčiai mokėję nuo 23 iki 
57 nuošimčių mažiau, negu 
mokėjo pernai už tos pat rū
šies vaisius. Pirkėjai irgi tu
rėtume gauti pigiau.<

VAŠKUOTI AUDEKLI
NIAI REIKMENYS

Audekliniai tampų stoge
liai, langų ar šėpų uždangin. 
užlaidos ilgiau išlaikys šva
riomis, dulkės neįsigers į 
audeklą, jeigu kol naujos 
bus ištrintos skystuoju vaš
ku. Dulkes galima nušluos
tyti. Tik po ilgo laiko, vaš
kui ištrupėjus, išdulkėjus 
audeklas .praras atsparumą 
dulkėms.

Siurblio (vacuum) valy
tuvo šepečiai prašosi valo
mi kaip ir kožnas kitąs 
įrankis, kad prašosi valo
mas ąr pagalandamas ir at
naujinamas.

Karo laiku, kada minios 
žmonių buvo fašistinių hit
lerininkų tiksliai alkinamos 
ir kada milionai kitų buvo 
karo audrų nublokšti iš nor
malaus gyvenimo, susidarė 
minios alkanųjų. Patenkan
tieji į užkariaujančių šalių 
sritis tie būriai pastatė rim
tą problemą užkariauto
jams. Peralkusius reikėjo 
tuojau aprūpinti, nes jie su
darė pavojų.

Jiems sudarinėta atitin
kamos kempės, ligoninės.

Tų išbadėjimo ligonių 
prižiūrėtojai sako, kad il
gai badavusieji būdavo pra
radę atmintį ir viso ko žino
jimą.

Tame laipsnyje'atrasti iš
gelbėtieji būdavo kaip ma
ži vaikai. Viskas, ką jie ga
li veikti, tai tik valgyti, 
verkti ir miegoti. Jie turi 
visus pikčiurniškiausių vai
kų požymius. Jie nežino 
vardų nei pavadinimų. Žy
miausi matematikai negali 
du ir du surokuoti.

Prie gero valgydinimo ir 
ekspertiškos priežiūros, už 
savaitės ar kiek vėliau pas 
juos atgyja susidomėjimas. 
Jie nori apžiūrinėti, Čiupi
nėti kožną daiktą, klausinė
ti. Jie už menkniekius bara
si ir priekabiauja, tikri ne
klaužados.

Sekamame pager ėjimo 
laipsnyje jie pavirsta į daug 
šūkaujančius, > viską užkliū- 
vančius ir naikinančius ber
niūkščius, kadangi fizinė 
spėka grįžta greičiau minti
jamosios. Tuo laiku jie pa
tampa daktarams ir slau
gėms tikra problema.

Dar vėliau atskiri asme
nys pradeda pasireikšti, bu
vusius savo talentus paro
dyti. Matematikai pradeda 
rokuoti, artistai braižyti, 
skulptorius griebiasi- molio. 
Jie pradeda kai ką atsimin
ti. »

Seka pusmergiškos - pus- 
berniškos' meilės laikotar
pis. Pradeda vyrai ir mote
rys domėtis viens kitu. Se
ka karšti pareiškimai, po
būviai mėnesienoje, vogti 
bučkiai, kibirkščiuoti laiš
kai. Jie imasi jau ir ateitį 
planuoti.

Po to jau seka sužadėtu
vės, vedybos. Tada jų slau
gės jau žino, kad jų “vai
kai,” slaugyti-auginti desėt- 
ką ar kelioliką savaičių, jau 
sunormalėjo, sugrįžo į save.,

Taip sugrįžta į save tie, 
kurie dar nębuvo nustumti 
į visišką nervų sukrėtimą 
ir kurie gauna tą specialę 
priežiūrą ir gerą maitinimą 
skriaudoms atpildyti.

Ilgas nedamaitinimas yra 
kur kas žalingesnis vai
kams. Nedamaitintų vaikų 
yra milijonai mūsų pačių 
šalyje, kur karo nebuvo. 
Tai biednuomenės vaikai.

Biednuomenės vaikai yra 
nuolatinė mūsų šalies pro
blema. Ir tik dėl to, kad ji 
yra nuolatinė, kad jai pra
šalinti reikėtų daug kas 
keisti iš pačių pamatų mūsų 
vaikų auklėjimo sistemoje, 
retas kas išdrįsta apie tai 
prasitarti.

Daug lengviau pasakyti 
kas nors apie karo išblašky
tus, kuri problema yra lai
kina. Už pasakymą karčios

tiesos apie karo išalkintus 
dar gausi daugiau pasky
rų ar aukų greičiau tą dar
bą užbaigti.

Pasakyti apie alkį vaikų 
namie ir pasiūlyti prižiūrė- 
tuves, užkandžius mokyk
lose įvesti, pilniau apmokė
ti vaikų tėvams už darbą 
arba dadėti pašalpos ten, 
kur uždarbio neužtenka 
sveikai maitinti vaikus, mū
sų laikais yra baisu — dar 
gali įgyti raudonojo vardą. 
O tuomet jau sveikas būk 
pasiruošęs važiuoti į Wash- 
ingtoną pasiaiškinti.

Prisimename karo tarny
bai ėmimo laikotarpį, kiek 
daug jaunimo turėjo būti 
atmetama dėl nesveikatų. O 
jeigu apie trečdalis visos 
mūsų tautos .jaunimo neti
ko kariauti, tiek pat dėl ne
sveikatų turi kęsti visokius 
vargus ir civiliame gyveni
me. Tad nepaisant, kaip 
kam nepatiktume, šeimos 
mitybos klausimu negalime 
tylėti, jei mums apeina šei
mos ir šalies gerovė.

Binghamton, N. Y.
PADĖKA

A. Bekerio šeima dėkavoja 
visiems, kurie bile kuo pagel
bėjo liūdnoje valandoje, mi
rus Marijonai Bekerienei — 
mylimai' žmonai ir motinai. 
Taria širdingai ačiū už gėles, 
dalyvavimą laidotuvėse, grab- 
nešiams, ’pinigus ii’ tikintie
siems už mišias.

M. Bekerienė

Didis dėkui S. Jasilioniui už 
pasakytas kalbas, taipgi lai
dotuvių direktoriams Mr. & 
Mrs. Joseph Chipyak. .

Tariame dėkui gaspadinėms 
— Mrs. M. Mačienei, jos pa- 
gelbininkėms P. Jasilionienei, 
A. Tvarijonienci, H. Pagega- 
lienei/ir Mr. Bručui už paruo
šimą vakarienės.

Didžiausia padėka visiems 
ir visoms, kurie suteikė sura
minimą ir patarnavimą laike 
Marijonos Bekerienės ligos ir 
laidotuvių.

Antanas Bekeris.
Duktė Anna, 

Sūnus Alex.

Kaip pirmiau buvo rašyta, 
Marijonos Bekerienės pagei
davimu paaukota $10 dienraš
čio Laisvės fondan; $10 Lietu
vių Literatūros Draugijai kny
gų fondan 'ir $5 Liet. Meno 
Festivaliui.

Į Laisvės fondą paaukojo 
laidotuvių direktoriai Mrs. & 
Mr. Joseph Chipyak $5, Vik
toria Woiciek $2, V. Gaidis $1 
ir Mr. & Mrs. Ed. Zawecki $1. 
Kas bendrai-sudarė $19.

Viso vainikų buvo apie 40. 
A. Žemaitienė ir J. K. Nava- 
linskienė, komisija, kuri su
rinkome tarpe atskirų asmenų 
pinigų dar nupirkimui vieno 
vainiko, tariame visiems ačiū, 
o jos šeimai širdingiausią už
uojautą liūdesio valandoje.

J. K. Navalinskienč.
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Armija Invalidų
Mūsų Namuose

Šiomis dienomis įvyku
siame National Society for 
Crippled Children suvažia
vime, Chicagoje, ekspertai 
įvairiose mūsų sveikatos 
srityse pareiškė, kad yra 
daug sužalotų industrijoje, 
daug sužalotų kare. Tie vi
si yra stambi problema, rei
kalinga daugiau atydos ir 
finansų.

Tačiau, sakė jie, didžiau
sioji mūsų nelaimingųjų ar
mija, kuria visiškai niekas 
nesirūpina, randasi namie. 
Tai įvairių ligų ir nelaimių 
sužalotieji vaikai ir šeimi
ninkės.

Didžiausią invalidų gru
pę sudaro penki milionai 
šeimininkių, sakė daktaras 
Howard A. Rusk, newyor- 
kietis sveikatos srityje vi
suomenininkas ir rašė jas. 
Apie 2,000,000 jų paeina tik 
kriukiais ar ratelinėse kė
dėse.

Civiliniai nukentėjusieji 
yra skaitlingesni už vetera
nus septyniais prieš vetera
nų invalidą vieną. Jisai juos 
pavadino mūsų “užmirštai- • • Msiais.

Mūsų civilinių invalidų, 
sakė jis, yra 7,000,000 ar- 
thritikų, kita tiek širdies 
ligonių ir daug kitų su dau
gybe kitų sužalojimų, mato
mų ir nematomų. Daug kuo 
būtų galima jiems paleng
vinti, jeigu specialiai būtų 
stengiamasi tam įpareigoti 
mūsų mokslininkus ir ištek
lius. '

f

Skystieji, minkštieji komer
ciniai vaškai pastiprina, nu
blizgina ir padaro lengviau 
nuvalomais veik visokius me
talinius, medinius, odinius ir 
kitokių medžiagų rakandų ir 
griųdų paviršius. Vašką de
da ant gerai nuvalyto pavir
šiaus ir stipriai įtrina, išlygi
na.

Visi vaikai mėgsta šį 
smetoningesnį pieną

“Visuomet nuo mano pirmutinio kū
dikio gimimo, pienius pristato Bor- 
den’s Golden Crest Pieną ant mūsų 
slenksčio,’’ sako Mrs. D. Buchanan, 
186 Woodworth Ave., Yonkers, N. Y.

Dabar visi 4 jos vaikai—Mayna, 
Kathleen, Marianne ir Kevin—tarp
sta nuo šio aukštesnės rūšies pieno. 
Mrs. Buchanan pripažįsta Borden’s 
didelį kreditą už jos vaikų žydinčią 
sveikatą.

“Be to," sako Mrs. Buchanan, 
“Borden’s Golden Crest yra daug, 
smetoningesnis. Joks kitas pienas 
negali jam prilygti.”

Golden - Crest yra homogenized 
greitesniam suvirškinimui — ir prie 
jo pridėta Vitamino D. Tai visų pui
kiausias Borden pienas.

Centas centan, 
geriausias jums maisto 

pirkinys yra PIENAS



*

PASKUTINIS CARAS
—10.4-47— * (Istorine Apysaka) ★ —30—

Parašė Justas Paleckis

- MONTREAL, CANADA

(Tąsa)
Baudžiavą panaikinus, rusų valstie

čiai buvo įgiję kaikuri balsą žemietijose, 
kur būdavo išrenkami valstiečių atsto
vai. Bet Aleksandro III 1889-90 m.m. 
įstatymais valstiečių atstovavimo faktiš
koji reikšmė buvo panaikinta. Tiems at
stovams beliko “liaudį” vaizduojančių 
statistų vaidmuo. Pavyzdžiui, vienam 
Tvėrės gubernijos apskrity buvo 18 vals
čių ir kiekvienas-valsčius rinko po atsto
vą į žemietijos susirinkimą. Tačiau vals
tiečiai teturėjo žemietijoj tik 8 vietas, i 
kurias atstovus iš 18 kandidatų parink
davo gubernatorius, pagal “zemskių” 
nurodymą. Kandidatai būdavo surašomi 
iš eilės pagal patikimumą ir palankumą 
valdžiai. O juk ir patys rinkimai Vykda
vo “zemskių” priežiūroj, taigi faktinai 
tai buvo ne rinkiniai, bet skyrimai. Tad 
žemietijose ir būdavo pastebimas nuola
tinis reiškinys, kad valstiečių atstovai, 
kurie paprastai buvo iš turtingųjų savi
ninkų, gindavo ne žmonių reikalus, o 
balsuodavo taip, kaip įsakydavo vyres
nybė. Dažnai bajorijos atstovai net ge
riau ir drąsiau gindavo opiuosius vals
tiečių reikalus, negu tie tariamieji vals
tiečių atstovai. Per įvairias iškilmes šie 
“rinktieji” valsčių atstovai, dažniausiai 
viršaičiai, būdavo parodomi ir carui, ku
riam jie reiškė didelį nusižeminimą ir 
pagarbą. Su jais besikalbėdamas, caras 
manė kalbąs su tikrosios rusų valstiečių 
liaudies atstovais. Tuo tarpu plačioji ru
sų valstiečių masė, tamsi ir nesusipra
tusi, bet skurdo naštą jausdama, pradė
jo vis dažniau bruzdėti. Čia vienoj čia 
kitoj vietoj įvykdavo valstiečių neramu
mai, kuriem malšinti buvo vartojama 
paprasčiausia priemonė — rykštės.

Valstiečių reikalams ginti ir kovoti 
dėl žemės reformos įsikūrė socialistų re
voliucionierių partija, kuri buvo kaip ir 
senosios Liaudies Laisvėš' ir jai giminin
gų grupių tęsiniu. Ji pasistatė sau tiks
lu ir sugriauti caro vienvaldybės reži
mą. Šio tikslo siekdama, ji vartojo tero
rą ir sudarė tam tikrą teroristų būrį va
dinamą “kovos organizacija.”

✓
Rusija tada gyveno persilaužimo 'mo

mentą, iš primityvaus ūkio ėjo prie ka
pitalistinio ūkio, vis labiau ugdė savo 
pramonę. Todėl augo miestai ir didėjo 
darbininkų skaičius. Tamsūs, iš kaimo 
atėję rusų darbininkai tenkinosi men
kiausia alga ir skurdžiausiu gyvenimu, 
dirbo po 12—14 valandų. Tuo tarpu Va
karų Europoj darbininkų klausimo tvar
kymas jau buvo toli pažengęs, ten jau 
darbininkai .tedirbo 8 valandas, jų algos 
buvo padorios, rūpintasi apdraudimu ne
laimių atveju. Pamažu darbininkų klau
simas pradėjo skverbtis ir Rusijon. Pra
dėjo kilti darbininkų reikalavimai, strei
kai. Rusų šviesuomenė užsikrėtė Karo
lio Markso teorijom.'Teroristų veikimo 
išsigandusi, caro valdžia nedraudė mark
sizmui Rusijoj plėstis, leido Markso “Ka
pitalo” rusišką vertimą ir net pati kurį 
laiką rėmė marksistų žurnalą. Markso 
mokslas atrodė valdžiai ne toks baisus, 
kaip socialistų revoliucionierių teroras. 
O tuo tarpu įsikūrė slaptoji socialdemo
kratų partija, kuri, pasiremdama Mark
so mokslu, pradėjo skelbti kovą dėl dar
bininko būklės pagerinimo, o kartu ir 
kovą prieš carizmą, nes caro valdžia bu
vo visiškai kapitalistų fabrikantų pusėj. 
Darbininkų streikų ir neramumų atveju, 
fabrikantus visada paremdavo policija. 
Tik darbininkų judėjimui išsiplėtus, vy
riausybė įkūrė fabrikų inspekcijas, ku
rios turėjo darbininkų ir fabrikantų gin
čus spręsti geruoju ir stengtis sutaiky
ti. Tačiau ir tos inspekcijos, žinodamos 
kur linksta valdžios simpatijos, dažniau
siai paremdavo fabrikantus. Streikais, 
neramumais, demonstracijomis, nelega
liais laikraščiais ir proklamacijomis pa
sireiškė visai naujas caro‘Rusijai darbi
ninkų klausimas.

Rusijos carai niekada nebuvo linkę 
plačiai atidaryti rusų liaudies švietimo 
langus. Žinom kokias rezoliucijas rašy
davo Aleksandras III išgirdęs apie “mu
žikų” vaikus, einančius į gimnazijas. O 
1887 m. švietimo ministeris Delianovas 
buvo išleidęs savo garsų aplinkraštį gim
nazijų direktoriams, kuriuo caro įsaky

mu ragino nepriiminėti į gimnazijas 
skalbėjų, tarnų ir, apskritai, žemojo luo
mo vaikų, nes jiems paties likimo skirta 
kuklesnė karjera, kuriai pakanka ir že
mojo mokslo. Bet tie aplinkraščiai ir pa
stangos negalėjo sustabdyti gyvenimo. 
Jaunimas siekė mokslo ir įvairiais bū
dais ne vienam “mužiko,” tarno' ir skal
bėjos Vaikui pasisekė patekti ne tik į 
gimnazijas, bet ir universitetus. Tiesa, 
jų dauguma susižavėjo karjeros blizgu
čiais ir virto kaip tik aršiausiais reak
cionieriais. Bet dalis prisidėjo prie tų, 
kurie pradėjo reikalauti plačiau atidary
ti Rusijos švietimo langus. Anksčiau to 
reikalavo vien šviesesnieji žmonės iš ba
jorijos ir buržuazijos luomo. O dabar 
jau atėjo pačios liaudies atstovai, iš pa
čios apačios pasiekę aukščiausių mokslo 
viršūnių. Pamažu Rusijos universitetai 
virto opozicijos centrais. Iš studentijos 
tarpo išėjo eilė aktingiausių įvairių par
tijų darbuotojų ir kovotojų.

Opus pasidarė įvairių Rusijos valdžioj 
buvusių tautybių klausimas. Dar Alek
sandras III buvo sumanęs suvaržyti au
tonominės Suomijos laisves ir tampriau 
ją su Rusija surišti. Tą tėvo testamentą 
uoliai vykdė Mikalojus II. Vaitojo, mel
dėsi ir protestavo visa Suomija, matyda
ma, kad caro paskirtasis reakcionierius 
general gubenartorius Bobrikovas žings
nis po žingsnio naikina jos autonomines 
teises. Vis labiau didėjo revoliucionierių 
skaičius Lenkijoje, nerimą skleidė socia
listų vado Pilsudskio leidžiamas, reda
guojamas ir renkamas nelegalusis laik
raštis “Robotnik.” Lietuvoj smarkiai ir 
nesulaikomai plito knygnešių slaptai iš 
Prūsų gabenami Kudirkos “Varpas” ir 
“Ūkininkas,” Tumo “Tėvynės Sargas,” 
o ne vieną kartą žandarai turėdavo plė
šyti nuo stulpų Suvalkijoj išklijuotus at
sišaukimus “Broliai lietuviai,” kuriuose 
žmonės buvo raginami kovoti prieš “mas
kolius.” Latvijoj ir Estijoj pasireiškė ra
dikaliuos naujosios srovės, kurios netru
kus pagimdė tvirtas slaptas socialistines 
partijas, skelbusias griežtą kovą” prieš 
caro valdžią. Nerimas apėmė Užkauka- 
zio tautas — gruzinus, armėnus ir Azer
baidžano turkus.

“Tai nelaimingiausias Rusijos klausi
mas” — ne kartą sakydavo caras Mika
lojus II apie žydų klausimą. Ir tas klau
simas jam buvo jo tėvo ir jo artimųjų 
įkvėptas. O kaip galvojo apie žydus jo 
tėvas, ryškiausiai liudija toks faktas. 
Vieną kartą Aleksandras III traukiniu 
važiavo per Lenkiją ir kaip tik pasitaikė 
važiuoti pro žydų kapus. Niekada žydų 
kapų nematęs, caras nustebęs, klausė ►sa
vo palydovų, ką reiškia tas vaizdas. Iš
klausęs grafo Olsufjevo paaiškinimo, 
Aleksandras III, kiek pagalvojęs tarė: 
“Ak, kaip ramu būtų Rusijoj, jei jie visi 
čia gulėtų!”

Žinoma, carui turint tokius norus ir 
vis besirūpinant, kaip čia labiau suvar
žyti žydų gyvenamą plotą ir teises, ir žy
dai ypatingai mylėti caro nei jo valdžios 
negalėjo. Žydų klausimą jautė ypač žydų 
biednuomenė, nes turtingieji žydai išei
davo aukštuosius mokslus ir gaudavo tei
sę laisvai visur gyventi, kaip laisvų pro
fesijų žmonės. Daugelis žydų persikrikš
tydavo tai teisei įgyti. Žydų klausimas 
buvo didelis pelno šaltinis daugybei rusų 
valdininkų, nes turtingesnieji žydai ga
lėdavo nuo visų suvaržymų atsipirkti 
kyšiais. Bet vargingesniojį žydų dalis, 
kuriai buvo uždrausta peržengti tam tik
rą gyvenamąją ribą, davė žymias jėgas 
revoliuciniam judėjimui. 1897 m. įsikū
rė “Visuotinoji Lietuvos, Lenkijos ir Ru
sijos žydų darbininkų sąjunga” arba 
“Bundas,” sujungęs visas žydų socialis
tines grupes.

Taigi, Mikalojui II begalvojant apie 
Konstantinopolį, bedžiūgaujant* naujų 
žemių laimėjimais Tolimuose Rytuose ir 
bešvenčiant kiniečių boksierių nugalėji
mą, Rusijos vidaus politikos katilas vėl 
pradėjo visu smarkumu kunkuliuoti. Ca
ro pasmerktosios “nesąmoningos svajo
nės” ne fik neišnyko, bet vis labiau pli
to ir didėjo.

(Bus daugiau)

Serga
Staiga susirgo darbe J. Nau

jokaitis. Parvykus namo ir 
daktarui išegzaminavus, pasiro
dė, kad yra reikalinga skubota 

’apendiko operacija. Po ilgų ieš
kojimų ligoninėse vietos, vieta 
buvo gauta St. MarieJigoninėj 
ir operacija buvo padaryta. Li
gonis"' sveiksta ir randasi na
mie, pas Juraičius.

Padaryta tonsilių operacija 
Genei Petronytei Vilijos choro 
pirmininko, B. Petronio sesu
tei. Ligonis sveiksta ir randasi 
namie.

Daugiau Naujų Choristų

Kiekvieną Vilijos Choro pa
moką atvyksta vis daugiau ir 
daugiau naujų choro narių. 
Pereitos savaitės choro pamo
koje atsilankė net penki nauji 
choristai ir keletas iki šiol ne
buvusių, pereitų metų choris
tų. Nauji choristai: J^ Kisie
lius, B. žemaitis, E. Čičinskas, 
G. Jakštytė ir M. Evans.

Choras smarkiai auga na
riais, taipgi auga ir meniniai.. 
Pradėta mokytis liauja graži, 
bet smarkiai kombinuota dai
na — “Kai aš jojau per girią.” 
Po valandos praktikos jau visi 
keturi balsai puikiai dainavo 
vieną dainos dalį. Mokytojas 
smagus, taip pat ir mokiniai. 
Pasirodo, kad yra daug choris
tų su gerais balsais ir klausa, 
todėl jr dainas lengvai išsimo
kina.

Pasibaigė Streikas
Spalių 23 d. pasibaigė Cana

da Packers ir Swift skerdyklų 
i!

darbininkų streikas, kuris tę
sėsi nuo rugsėjo 10.

Šimtai darbininku šešta va
landą ryto, streikui pasibaigus, 
traukė gatvėmis dainuodami iš 
unijos susirinkimo į savo dar
bus. Po daug pergyventų ne
malonumų, areštų, įvairių ki
tų skerspainių, darbininkai 
smagūs laimėje kovą ir smagiai 
traukė į darbą. Bet tuo tarpu, 
Wilsil ir Modern Packers dirb
tuvių darbininkai negalėjo pa
sidžiaugti. Pas juos dar kova 
tebeeina, nes jie klastingai ta
po suvilioti. Reakcionieriai, no
rėdami suskaldyti .darbininkus, 
paskelbė jų uniją (CIO) nele
galiai išvedus . darbininkus į 
streiką ir bosai nenori tos 
unijos pripažinti. Jie įsteigė 
naują uniją, vadinamą “Inde
pendent” ir dalį darbininkų su
viliojo. Valdžia tą naują uniją 
pripažįsta ir remia. Bet darbi
ninkams yra žinoma nuo se
niau, kam tokios unijos tarnau
ją. CIO unija reikalauja, kad 
būtų pravesti balsavimai tarp 
darbininkų, prie kurios unijos 
jie .nori priklausyti, bet bosai 
nenori prileisti, nes bijosi pra
laimėti, nors jie skelbia, kad 
didesnė pusė darbininkų pri
klauso prie naujos unijos. <

Batų dirbtuvių darbininkai 
dar tebestreikuoja. Jie yra va
dovaujami CIO unijos. Ai rd and 
Son batų kompanijos preziden
tas areštavo CIO unijos orga
nizatorius. .Jis skelbia, kad tie i 7
organizatoriai yra' komunistai, 
Darbo Progresyvės partijos na
riai. Yra areštuoti penki asme
nys ir paleisti po $25.00 kauci
ja.

Streikieriai i Darba—
Streiklaužiai i Streiką

Atėjo bėda fabrikantams. 
Kur tik pasisuka, ten darbinin
kų unijos. Streiklaužiai ir tie 
unijistai. Gana įdomus įvykis 
buvo St. Lambert miestuke, 
anoj pusėj St. Lawrence upės, 
tieš Montrealu. Tame miestuke 
streikuoja As'hestonos Korpora
cijos darbininkai jau kelios sa
vaitės. National Sindicate uni
jos streikuojanti darbininkai 
spaly; 23 dieną rytą sugrįžo į 
darbą, p ton dirbę 235 streik
laužiai išėjo į streiką protes
tuodami, kad jie nebuvo pa
kviesti į derybas, vedamas su 
Sindicate unija. Pasirodo, kad 
tie visi streiklaužiai yra United 
Workers of Št. Lambert unijos 
nariai.
Išvadavo iš Motinos Vergijos

Nežinomas asmuo patelefo
navo policijai, o ši nuvažiavu
si į nurodytą vietą rado du jau
nuolius 11 ir 20 metų amžiaus

uždarytus ir laikomus kaip ka
lėjime su penkiomis katėmis ir 
baltomis žiurkėmis, višta, šu
niu ir papūga, labai didelėj ne
švaroj.

Langinės tų namų buvo vi
sos uždarinėtos. Jaunuoliai ne
turėjo drabužių apsirengti. Po
licininkai, radę jų tėvo drabu
žius, juos aprengė ir išsivežė. 
Motina, kuri tuo tarpu nebuvo 
namie, tapo areštuota ir paduo
ta daktarams ištyrimui jos pro
to. Pasirodo, kad tie jaunuo
liai buvo taip laikomi per aš- 
tuonius metus. Jaunesnis dar 
nebuvo matęs automobiliaus, 
nei gatvekario. Vežant iš na
mų, pamatęs gatvekarį, išsigan
dęs griebė automobilio vairą ir 
vos buvo išvengta nelaimės.

Yra manoma, tuos jaunuolius 
atiduoti jų tetai, kuri auklėja 
jų seserį ir gyvena St. Lam
bert. Kitas jų brolis pabėgo iš 
to motinos kalėjimo pora sa
vaičių atgal ir slapstosi nuo tė
vų mieste.
Nėra Gimdymo Kontrolės — 

Vyksta Žmogžudystės
Montreale pastaruoju laiku 

įvyko keli areštai daktarų už 
darymą abortų. Jie teisiami, 
kaip kriminalistai. Tačiau tuo 
pačiu sykiu auga kitos rūšies 
kriminalystės, kurių priežastis 
paeina iš nebuvimo gimdymo 
kontrolės. Pavyzdžiui, neseniai 
rasti popieriniuose maišuose du 
kūdikiai. Juos rado du vaikai 
prie Misericordia ligoninės, 
Montreale. Daktarams padarius 
tyrinėjimą, pasirodė, kad vie
nas yra naujagimis, berniukas, 
nužudytas sudaužant galvą. Ki
ta, mergaitė, virš laiko gimus 
ir išgyvenus apie 23 savaites. 
Mirusi dėl netikusios priežiū
ros.

Policija veda apklausinėjimą.
Rengs Maudynes

Provinciale valdžia paskyrė 
$1,000,000 dėl įrengimo maudy
nių šv. ,• Elenos saloje. Prieš ka
rą toj’ saloj buvo pradėtos 
rengti maudynės ir tūkstančiai 

’žmonių vasaros gražiomis die
nomis suvažiuodavo tenai, bet 
karui užėjus, darbas buvo nu
trauktas, maudynės uždarytos.

Dėl to buvo daug protestuo
jama, bet tie protestai nieko 
negelbėjo, tada sala buvo pa-

4 pusi.---Laisvė (Liberty, Lilh. Daily)—Tree., Lapkr. 12, 1947

FLORIDA
Susivienijo Visos Darbo Unijos

Nekuris laikas atgal visos 
gyvuojančios darbo unijos at
laikė konferenciją, Jackson- 
villėje, kurioje buvo nutarta 
susivienyti visoms Floridoj gy
vuojančioms. darbo unijoms, 
kurių bendras narių skaičius 
siekia apie 235,000,. į vieną 
bendrą politinį frontą. Tai 
bene bus pirmutinis toks or
ganizuotų darbininkų susi
vienijimas Floridos istorijoje. 
To bendro politinio fronto vei
kimas bus daugiausiai sukon
centruotas už panaikinimą 
Taft - Hartley vergovės akto 
ir prisirengimas prie 1918 m. 
rinkimų. Konferencija išdir
bo visoms unijoms bendrą po
litinio veikimo programą ir tos 
programos įvykdymui išrinko 
Veikiantį Komitetą, į kurį įei
na po vieną atstovą nuo visų 
Floridoj gyvuojančių darbo 
unijų. Komitetas susideda se- i 
karnai: James Harper nuo 
AFL; John G. Lackner nuo 
CIO; T. H. Hutchinson nuo 
Gelžkeliečių Brolijos;' Goode 
Carr nuo State Council of the 
International Machinists As
sociation; G. K. Standen nuo 
Southern Federation of Tele
phone Workers ir C. G. Wings 
nuo Independent Telephone 
Workers.

Dabar jau įvyko to bendro 
unijų Veikiančio Komiteto po
sėdis Tampoje. Posėdyj svar
biausiu kalbėtoju buvo CIO 
advokatas Werdel Heaton, 
kuris savo kalboj išdėstė Flo
ridos unijoms politinės akci
jos programą, kuri būsianti 
dapildoma laiks nuo laiko pa
tarimais iš nacionalio Politi
nės Veiklos Komiteto. Hea
ton išdėstė, kad turint apie 
235,000 suvienytų unijistų, ku
riems gerai pasidarbavus būtų 
galima tą skaitlinę balsuoto-

jų padvigubinti, nes kiekvie
nas unijistas nuoširdžiai pa
sidarbavęs galėtų surasti tarpe 
savo giminių ar pažįstamų po 
vieną ar daugiau balsuotojų. 
Nors to šimtu nuošimčių nega
lima tikėtis, sakė Heaton, nes 
paprastai atsitinka, kad neku- 
rie unijistai balsavimo dienoj 
išeina žuvauti, bet šiame rim
tame laikotarpyje prie šito
kios klaidos neturėtų būti da- 
sileidžiama. Toliaus Heaton 
išdėstė, kad Floridos valstijoj 
esama apie 700,000 balsuoto
jų, taigi jeigu visi unijistai 
veikdami bendrai galėtų suor
ganizuoti balsuotojų skaičių 
už unijų užgintus kandidatus 
nors iki 351,000, tuomet būtų 
galima išbalsuoti geri kongres- 
manai ir senatoriai į Wash- 
ingtoną bei geri atstovai ir se
natoriai į Floridos legislatū- 
rą, taipgi ir visos valstijos ad
ministraciją — gubernatorių ir 
kitus.

Unijų veikiantis komitetas 
turės savo raštinę Floridos 
sostamiesty Tallahassee ir 
centro direktorium išrinktas 
adv. Wendell Heater.

J. N. S.

Wilkes-Barre, Pa

versta belaisvių stovyklos vie
ta.

Dabar Kvebeko provinciale 
valdžia rengiasi salą baigti per
tvarkyti ir įrengti dideles mau
dymosi vietas, kurios būsian
čios atdaros vasarą ir žiemą'.

. Reporteris.

ALDLD Apskrities Konferen
cija ir Prakalbos

Nedėlioję, lapkričio 16 d., 
Lietuvių Progresjwiu Kliubo 
svetainėje, 325 E. Market St., 
atsibus Lietuvių Literatūros 
Draugijos 12-tos Apskrities 
konferencija. Pradžia lygiai 
1 vai. po pietų. Visos kuopos 
prašomos prisiųsti delegatus ir 
laiku pribūti.

Toje pat svetainėje, po kon
ferencijos, vakare, atsibus la
bai svarbios prakalbos. Kal
bės S. Sasna, iš Brooklyno, 
Lietuvių Literatūros Draugi-• 
jos Moterų Komiteto Sekreto
rė ir Laisvės Redakcijos i^arė. 
Ji kalbės labai svarbiais klau
simais, kaip Amerikos, taip ir 
pasauliniais. Visus ir visas 
prašome atsilankyti.

D. ŠLEKAITIS, ' 
LLD 12 Apskr. Sekr.
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^METINIS KONCERTAS
I RENGIA VILIJOS CHORASs
? * Sekmadienį,

LAPKRIČIO 16 NOVEMBER

1 Vilijos Choras, vadovybėje Gertrude Uiinskaites

j Salėje —103 Greeii Street
Į Pradžia 7:30 v. v. * Įžanga 66c., taksai 14c. Viso 80c.
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1 Programos išpildyme dalyvaus dainininkai is So. Boston, Mass. Ignas Kubiliūnas
i ir Akvilė Siauriūtė. Taipgi vietinė solistė Gertrude Ulinskaitė. Pianistas Billy Klish
I ir Vilijos Choras su naujomis dainomis’ po vadovyste Gertrude Uiinskaites.
I Programa bus labai puiki. Mes kviečiame visus lietuvius atsilankyti į šį koncertą
J pasiklausyti gražių dainų ir paremti Vilijos Chorą.* RENGS J AL
1 , r.........................  , -■ ‘ ' --—t



ELIZABETH, N. J.
APYLINKĖS ŽINIOS

Lietuvių Darbininkų Pro
gresyvios Kliubas laikytame 
susirinkime lapkričio 2 diena 
vėl gerai pasidarbavo keliems 
geriems tikslams.

Skaitytai laiškas nuo kana
diečių Liaudies Balso prašąpt 
paramos ,tam tikslui paau
kota iš iždo $5.

O draugas Pranas Višins
kis apsiėmė parinkti L. B. 
daugiau finansinės paramos 
ant tam tikrų prisiųstų rinki
mo kortelių.

Iš atsibuvusio parengimo 18 
d. spalių naudai sergančiam 
D. Krūčiui rengimo komisija 
pranešė, kad pelno iš viso 
gauta $106. Tai puikus pa
sidarbavimas rengimo komi
sijos ir visų kliubiečių labda
ringam darbui.

Petras Taras, turėdamas lai
ko, buvo nuvažiavęs j Rich
mond Hill, L. L,apžiūrėti nau
ja Kultūrinį Centrų. Tai, ma
tyt, kad viską detališkai ap
žiūrėjo, nes išdavė mitms ge
rą, vaizdingą raportą apie na
mo stovį ir jo visą įrengimą. 
Vertas gero pagyrimo, Petrai!

Iš Laisvės vajininkų prane
šimo pasirodė, kad darbas ei
na pirmyn, bet ne visi vajiniti
kai yra įsijungę tam darbui.

Beje, visi Laisvės rėmėjai j 
neužmirškite rengiamo Laisvės 
vajininkų parengimo (padengi
mui išlaidų) 23 d. lapkričio, į 
klubo patalpoje.

LDP klubo valdyboje įvyko 
mažas pakeitimas. Apleidus iž- 
ninko vietą darbščiam ilgame- 
čiui draugui A. Saulėnui, jo 
vietą užėmė P. Taras.

★ • ★ ★
Prezidento Trumano praves- į 

ta agitacija nevalgyt mėsos an

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborias
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kain^
Puikiai [rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

★

Liūdesio valandoj fvreip- 
kitės prie manęs dienų 
ar naktį, greit suteiksi
me moderniškų patarna
vimų. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu if kainomis“ 
būsite patenkinti.

★

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA..

Telefonas Poplar 4110

tradieniais mūsų miesto restau- 
ranuose nevykdoma. Restau Ta
nų savininkai skundžiasi, kad 
žmonės antradieniais valgo 
mėsą namie, nes nenorima pa
sirodyti viešai tai darant.

★ ★ ★
Union County Industrial 

Council (CIO) savo posėdyj, 
spalių 28 dieną išnešė rezoliu
ciją pasmerkiant Thomas’o Ne- 
Amerikinį Komitetą ir bruta- 
lišką chuliganų užpuolimą ant 
masinio mitingo Trentųn, N. J., 
kuriame turėjo kalbėti Ger
hardt Eisler.

Reakcija šėlsta-dūksta visur 
— Trentone, Philadelphijoj, 
kur išardyta masiniai mitin
gai per fašistuojančius chuli
ganus.

Neatsilieka nuo jų ir mūsų 
kaimynas Newark, N. J. čionai 
vietiniai komunistai jokiu būdu 
negauna svetainių laikyti vi
suomeniškus susirinkimus.

Per miesto policijos teroris
tinį veikimą komunistams atsa
kyta net trejetą svetainių: 
Newark Opera House, Wide- 
away Hall ir Tunis Hall.

Kad Newarko policija tame 
yra kalta, tai nėra abejonės, 
nes New Jersey Komunistų 
Partijos atstovas Charles Mus
ser pasiuntė pasiūlymą polici
jos direktoriui Keenan ypatiš- 
ko pasimatymo-pasitarimo, ku
riame, jis sakė, turės užtekti
nai įrodymų, kaip policija te
rorizavo svetainių savininkus, 
paneigdama šalies konstituciją 
ir sulaužydama Teisių Biliaus 
pareiškimą.

Nekurie reakciniai laikraš
čiai prieina prie absoliutiško ab
surdo įtariant komunistus ar
dyme savo pačių rengiamų mi
tingų.

Girdi, tokiu elgesiu komunis

tai pasigarsins kaip kankiniai, 
įgyjant, tradicinę .Amerikoje 
simpatiją linkui savęs kovai už 
šalies konstitucijoj ir Teisių 
Biliaus palaikymą.

Tai tokioj formoj patalpino 
redakcinį raštą Newark Star 
Ledger, lapkričio 3 d. laidoj.

★ ★ ★
Pasarga senesnio amžiaus 

iftnonėms nesmarkauti, b klau
syti patarimų.

Tūlas Vincenzo Diercoli, 66 
metų amžiaus iš Yonkers, N. 
Y., atvažiavęs lankyti savo ser
gančio brolio į Elizabeth Ge
neral Hospital, nežiūrint pata
rimų ligonbučio tarnų imti kel
tuva ligi ketvirto aukšto, įsi
drąsino lipti laiptais aukštyn. 
Tiesa, užlipo aukštyn, 'bet pa
sisveikinęs su savo broliu — 
paduodamas savo ranką, atsi
sveikino amžinai.

Priežastis — nusilpnino savo 
menką širdį lipdamas laiptais 
aukštyn..

Klizabcthietis.

Newark, N. J. Chicago, III Bridgeport, Conn.
ŠIRDINGA PADĖKA NUO 

EUGINE DRUSEIKOS • 
Engine Druseika, narys 

LDS 47 kuopos, prašė manęs, 
kaipo dėdės, padėkoti s a v o 
mylimos motinėlės laidotuvėse 
dalyvavusiems, kuri mirė rug
sėjo 27 dieną.
.Kadangi jis negalėjo daly

vauti asmeniškai ant jos lai
dotuvių, nes tuo laiku radosi 
Kuboje, kaip tarnautojas ant 

‘ laivų (merchant marine), tai 
pirmai progai pakliuvus ir 
pasiekus šio krašto sausžemį 
North Carolina, lapkričio 1 d. 
atskrido pas tėvą Julių Dru- 
seiką ir tetą Evą Žilinskienę, 
labai apgailestavo savo mielos 
motinos, kuri taip ūmai, taip 
netikėtai apleido šį vargingą

1 pasaulį.
Jaunasis Engine Druseika 

■ čia išbuvo viso tik porą dienų 
ir savo pareigas ištikimai pil
dydamas išvyko 3 lapkričio į 
Newark Air Eield, iš kur lėk
tuvu išskrido atgal į No. Ca
rolina.

Jie mielai dėkavoja gimi
nėms, draugams už gėles ir 
atidavimą paskutinio patarna
vimo jo mylimai motinai.

G. A. Jamison.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

E.......................... ■ ............. B

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės Į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Matthew 
BL'YAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172 /

AFL prezidentas William Green (dešinėje) sveiki
nasi su valdiniu darbo sekretoriumi Lewis B. Schvvel- 
lenbach. Kalbėdamas AFL konvencijai, darbo sekreto
rius sakė, jog organizuotų darbininkų pareiga kovoti 
prieš stambiojo biznio propagandistus ,kurie kaltina al- 
gU pakėlimus už kylančias kainas. Algos, sakė Schwel- 
lenbach, bando pasivyti keliamas kainas, bet “jos dar 
niekad nepasivijo.”

Dar Vienas Naujas Kapas 
Liet. Tautiškose Kapinėse

šeštadienį, lapkričio 1 d., 
likosi palaidotas Justinas Bal
tušis (Baltuška). Tai vienas 
iš seniausiu revoliucionierių ir 
atsidavusių kovotojų už dar
bo žmonių geresnį gyvenimą. 
Dar Rusijos caro laikais jam 
teko daug dirbti ir kovoti 
prieš carizmą, paskiau slaps
tytis ir pabėgti iš savo tėvy
nės.

Justas pasimirė staigiai, nuo 
širdies ligos, spalių 29 d., nu
vykęs į svečius pas savo gi
minaičius į Fountain, Mich.

Jo laidotuvės buvo visapu
siai įspūdingos ir skaitlingos. 
Jis buvo pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje. Prisirinko 
tiek daug žmonių, kad tik 
maža dalis tetilpo koplyčioje.

Laidotuvių apeigomis pir
mininkavo Vincas Andrulis. 
Jis savo įžanginėj kalboj su
minėjo Justo didelius ir gra
žius darbus ir jo būdo rimtu
mą.

Dvi liūdesio dainas dainavo 
Agotėle Kenstavičicne i r 
Konstancija Abekienė.

Leonas Prūseika kalbėdamas 
plačiai nušvietė Justo darbus 
Lietuvoje ir Amerikoje. Pu
blikos akyse matėsi daug kar
čių ašarų, kurios tarsi sakė, 
kad darbo klasė Justo Baltu
šio asmenyje . neteko, tvirto, 
nepavaduojamo sūnaus — ka
reivio.

Roselando Aido Choras dai- 
4

navo vieną liūdesio dainą ko
plyčioje ir dvi kapinėse.

M. žaldokas kalbėjo kapi
nėse ir pažymėjo Justo pa
siryžimą ir atliktus kilnius 
darbus žmonijos labui.

Kiek teko nugirsti nuo sū
naus Zigmo, kad jo tėvelis, 
Justas Baltušis prieš mirtį pa
like.1} testamentą, kuriame* su
žymėta nemažai skirtingų 
įstaigų 'ir organizacijų, ku
rioms paliko dalį savo šu
tau pų.

Į kapines lydėjo virš šimto 
automobilių kupinai užpildytų 
žmonėmis.

Karstą puošė daugybė gy
vų gėlių vainikų.
' Justas paliko dideliam nu
liūdime sūnų ir jo žmoną, se
seris, jų šeimas ir daugelį ar
timų giminių.

Liūdna netekus tokio kil
naus ir nuoširdaus draugo. 
Bet mes, gyvi likę, turime su
prasti, kad Justo troškimas ir 
gyvenimo siekis buvo kova ir 
neatiaidi kova už geresnį ir 
šviesesnį darbo žmonėms ry
toj ii!

Didesnio pagerbimo ir iš
reiškimo jam padėkos už jo 
didelius darbus nebus, kaip 
vykdymas jo idealo!

Ilsėkis, brangus drauge, 
šios šalies žemelėje,' o mes 
dirbsime ta darbą, kurio tu 
dirbti ‘jau negalėsi. O tavo 
idėja bus mums kelrodžiu.

Draugė.
/ __ _________________

Minnesotoj prisnigo iki 6 
colių.

LDS 74 kp. ir LLD 63 k p. 
atliko pagirtiną .darbą įsigy- 
damos po porą Šerų Lietuvių 
■Kultūrinio Centro namo. LDS 
Jaunuolių Kliubas taipgi yra 
sukėlęs $5() dėl viršminėto na
mo Šerų. Taipgi grupė mū
sų organizacijų narių įsigijo 
neblogą skaičių Šerų, bet dau
gelis nei piršto dar nepajudi
no šiuo reikalu.

Draugai, sukruskite! Ne
manykite, kad jūs esate pras
tesni už kitus.

★ ★ ★

LDS Jaunuolių Kliubo 
Halloween Dance praėjo gra
žioj nuotaikoj. Kurie dalyva
vo, turėjo smagų pažmonį. 
Surengimas atliktas rūpestin
gai per jaunuoles Flo Krieder 
ir Boa Stanciką ir kitas jau
nuoles. Svetainė gražiai iš- 
dekoruota, “praisai” už kos
tiumus tinkamai sutvarkyti, 
įvairūs žaidimai pagražino va
karą. žodžiu, gražus ir sma
gus ir naudingas parengimas.

Bravo, jaunuoliai!
★ ★ ★

LDS ir LLD kuopos ruošiasi 
sutikti atlekiantį iš Brookly- 
no “Vyturėlį,” kuris pas mus 
čiulbės šeštadienį, Nov. 15 d., 
7 vai. vakare, Lietuvių salėj, 
107 Lafayette St.

“Vyturėlis”—tai ne tas, ką 
Lietuvoj artojui čiulba anksti 
rytelį, bot Muzikalis Ansam
blis, kuris naudoja styginę 
muziką ir gražias daineles, 
vadovaujamas Edward Sid- 
ney-židžiūno, kurie d u o s 
mums koncerto programą.

Po koncerto bus smagūs šo
kiai prie Al Weavers orkes
trus. Tikimasi svečių iŠ arti 
ir toli. / Būkite visi ir aš bū
siu. LDS Narys.

F. W. Shalins Į
(Shalinskas) ?

Funeral Home s
, 84-02 Jamaica Avenue i

Opposite Forest Parkway >
WOODHAVEN, N. Y. $

Suteikiam garbingas laidotuves ?

$150 *
Koplyčias suteikiam nemokamai > 

visose dalyse miesto. £
Tel Virginia7-4499 >• >

Atydai Connecticut 
Vaisi LLD Kuopą

Dėl susidėjusių tam tikrų 
aplinkybių šis pranešimas ra
šomas kiek pavėluotai. Ta
čiau tikimės, kad ALDLD 3- 
čios Apskrities kuopos suspės 
laikyti susirinkimus prieš 7 d. 
gruodžio (December) šių me
tu.

ALDLD 3-Čios Apskrities 
metinė konferencija įvyks 
gruodžio (Dec.) 7 d., 1947 m., 
243 Front St., Now Havene, 
Conn. Konferencija prasidės 
10-tą valandą ryte.

Todėl, kuopos, įeinančios į 
ALDLD 3-čios Apskrities ri
bas, stropiai raginamos iš
rinkti kuopų susirinkimuose 
skaitlingą atstovybę. šiemet 
juo labiau yra susidėjusių 
svarbių reikalų minimoje or
ganizacijoje. Taipgi būtų 
pravartu, kad kuopos savo su
sirinkimuose patiektų naujų 
planų bei sumanymų ALDLD 
Apskrities gerovei. Be to, kad 
atstovai tinkamai priruoštų 
raportus iš sav$ kuopos vei
kimo.

Apart šio pranešimo, bus 
kuopoms siuntinėjami laiškai, 
vienok, jeigu laiškas nepa
sieks kuopos valdybos laiku; 
arba pasitaikius, kad laiško 
negautų — tuomet, draugės ir 
draugai, stenkitės išrinkti at
stovus į konferenciją remda
miesi šiuo pranešimu.

ALDLD 3 Apskr.
Užrašų Sekretorius,

P. Baranauskas.

S52.50

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able.

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil. 

The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

*17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!

9

I
I

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

ROBERT LIPTON
Jeweler

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

" SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIĘNIAIS 
Kiekvieni dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAKAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreen 4-9612

S pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Tree., Lapkr. 12, 1947

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI -VYRAI

REIKALINGAS SUPERINTENDENT
Alga ir dviejų kambarių apartmentaa. Sa
vininkų galite matyti kasdien tarpe 9 ir 10 

valandos ryto, no 383 HEWS ST., 
BROOKLYN, N. Y.

........ ....... ..... ... '
MARAS IRANE

Teheran, Iran.— Premje
ro pavaduotojas Ibrahim 
Khajeh Noori pranešė, jog 
vakarinėje Irano dalyje 
sparčiai plinta ‘‘plaučių li
gos maras.” Ta liga pa
smaugia žmogų per 24 va
landas. Nuo jos jau mirė 
80.

Trumano maisto komite
tas jku leidžia valgyt viš
tieną ketvirtadieniais.

Paryžius. — Streikuoja 
atmatų valytojai, graboriai 
ir dauguma vandentiekių 
darbininkų.

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 
lapkr. 14 d., 7:30 v. v. Liet. Salėje. 
Nariai kviečiami dalyvauti, nes rei
kės balsuoti kandidatus j Centro 
Komitetą. Be to, gausite naują šių 
metų knygą “Viduramžių Istoriją.” 
— S. J., Sek r. (264-265)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras ruošia koncertą ir 

šokius. Jvyks lapkr. 11 d., R.U.B.A. 
Salėje, 414 Green St. Pradžia 8v. v. 
Apart paties Lyros Choro, vadovy
bėje R. Merkiūtės, dalyvaus žymus 
Rusų Balalaikų orkestras. Po Kon
certo bus šokiai. Turėsime užkan
džių ir gėrimų. Kviečiame visus da
lyvauti. Įžanga 75c. -Lyros Choras.

(264-266)

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . . 
17-jewcls.
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•So. Brooldyno LDS 

Pirko Namo Šery
Iš LDS 50 Kuopos Darbuotės;
Tapo Naujo Namo Šėrininke

Penktadienį, lapkričio 7 d., 
Dombrowsky svetainėje, 755 
4th Avė., LDS 50 kp. įvyko 
susirinkimas. Narių dalyvavo 
vidutiniai. Kuopos .valdybos 

• raportas priimtas be diskusi
jų? Kuopos iždas gerame sto
vyje, pinigų yra suvirs 2 šim
tai dolerių. Nariai mokasi 
duokles laiku, susispendavu- 
sių nėra. Ligonių šiuom syk 
irgi nėra. Labai gerai, kad 
nariai geroje sveikatoje.

Kuopa rengiasi prie pramo
gos. Komisija ieško tinkamos 
svetainės, bet šioje dalyje 
miesto tinkamą svetainę mū
sų parengimams labai sunku 
gauti. Kuri būtų tinkama, tai 
mums neprieinama. Bet ko
misija veikia, kad mūsų pa
rengimas įvyktų.

Skaitytas laiškas iš LDS 
Centro, reikalaujantis, kad i 
nariai, kurie savo pomirtines | 
turi užrašę kuopai, dabar pa- i 
keistų kokiai nors giminei, nes 
apdraudos departmentas to 
reikalauja. Nariai, kuriuos 
tas paliečia, žadėjo tą reika
lavimą išpildyti.

Skaitytas laiškas nuo Ame
rican Committee for Protec
tion of Foreign Born, šiame 
laiške prašoma finansinės pa
ramos. žinomi laiku komite
tas turi suvirš šimtą asmenų, 
kuriuos turi apginti, tarpe tų 
yra vienas lietuvis Anton Jay, 
kuriam pilietybė norima pa
naikinti. Nutarta paaukoti iš 
kuopos iždo $5 ir draugai ant 
vietos suaukojo suvirš $6. 
Taipgi priimta rezoliucija An
ton Jay reikalu ir pasiųsta 
atatinkamon įstaigon, Wash
ington an.

Padiskusavus Amerikos Lie
tuvių Kultūrinio Ceųtro reika
lą, vienbalsiai nutarta nupirk
ti 2 šėrus. Kai kurie draugai 
jau turi įsigiję Šerų, o kiti ža
da tapti šėrininkais.

Būtų gerai, kad kurie ma
note įsigyti šėrus, kad įsigy- 
tumėte tuojaus, nes pinigai 
reikalinga sukelti labai grei
tu laiku. Koresp.

Daug Talentu, Daug Unijų
Aktorė Mardi Bryant yra i 

"keliais šimtais nuošimčių uni- ■ 
nijistė. Kad galėtų vaidinti 
scenoje, ji įstojo į Aktorių 
Equity, vaidybai trumpose 
filmose įstojo į Screen Actors 
Gildiją, įvairumų programė
lėms—į Variety Artistų Gileli-1 
ją, radijui — į Radio Artists, į 
akompanuoti sau su gitara— 
į Muzikantų Uniją.

JRuth Ford vaidina vieną iš žymiųjų rolių lapkričio 
3-čią pradėtame vaidinti Jan de Hartog veikale “This 

Time Tomorrow/’ statomame Teatro Gildijos, 
Barrymore Teatre.

Savaitinė Pamoka
Praeitą savaitę susipažino 

me su lietuviu kalboje esą 
mais septyniais linksniais. Da
bar pažiūrėkime į linksniavi
mą, kaip jis atrodo praktiko
je iš sekamo aprašymėlio:

Onutė ir Marytė grybauja. 
Onutė sako:

—Mary t, kiek tu pasakytum 
apie grybą vis kitokių saki
nių ?

—O tu kiek ?
—Pirma' tu pasakyk.
—Na, klausyk: Grybas au

ga; grybo didelė galva; gry
bui reikia lietaus; grybą iš
roviau; grybu minta šliužiai; 
grybe yra kirminų; ei, grybe, 
aš tave rausiu! Na, kiek pa
sakiau? • .

—Septynis. O kur tu iš
mokai ?

—Nesistebėk, ar nežinai, 
kad Brook lyne yra Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlė ir ten vyks
ta lietuvių kalbos pamokos 
kiekvieno šeštadienio antrą 
valandą po pietų ?

—Nežinojau. O kaip tenai 
moko ?

—Tenai moko, kad apie 
kiekvieną daiktą galima taip 
pasakyti, kaip aš pasakiau 
apie grybą. Pavyzdžiui, tu 

Į pamėgink tą patį pasakyti 
apie stalą, kelią, arklį, senį, 
viešnią, katę, marčią, usnį, 
antį, vagį žąsį, sūnų, kurpių, 
žmogų, vandenį, seserį, duktę.

—Tai jau perdaug.
—Visai ne. Aš čia sumi

nėjau tik po vieną daiktą. 
Dar tu pamėgink pasakyti 
apie daug tokių daiktų, kaip, 
pavyzdžiui, stalai, keliai, ark- 

i liai, seniai, rankos, viešnios, 
ir tt.

—Ar tai to visko mokina 
toj tavo mokyklėlėj ?

—Žinoma, ir aš pernai iš
mokau, kad daiktų vardai yra 
vyriškos Jr moteriškos gimi
nės. Pavyzdžiui, jeigu prie 
daiktavardžio, įvardžio, būd
vardžio ar dalyvio gali pri
dėti žodelį tas,—tai jis bus 
vyriškos giminės, o jeigu gali 
pritaikyti žodelį ta, tai jau 
bus moteriškos giminės.

—A, dabar suprantu. Tas 
stalas, tas kelias, tas arklys— 
yra vyriškos giminės; o ta 
ranka, ta viešnia, ta katė, ta 
marti, ta usnis—bus moteriš
kos.

—Na, matai!
—O ar sunku mokintis?

. —Iš pradžių sunkoka, bet 
kaip pripranti, tai tik baikos.
Pavyzdžiui, aš galėčiau su
skirstyti, kokiai kalbos daliai 
ir kokiam linksniui priklauso 
kiekvienas sekamas žodis ir 
atsimenu, kad ant galininko 
linksnio dedama nosinė, štai, 

žiūrėk, aš parašysiu:
Pupų pūras, pelų maišas. 

Mūsų tėvas labai raišas. 
Minkštas sūris gera kąsti. 
Kieta žemė sunku kasti. Vog
tas daiktas vargu nešti. Kar
tūs dūmai sunku kęsti. Kartą 
jojo trys kaimynai augaloti, 
ne bet vyrai, ir sutiko baisų 
žvėrį, kurs atrodė gyvus ėdė : 
ausys stačios, akys plačios; 
dantys kaip vargonai; na, ir 
sakant tiesą gryną, vyrai bė- 
go į karklyną.

Tai tiek šiuo kartu; sekite šį 
puslapį dėl lietuvių kalbos pa
mokų ateityje. Veiksnys.

Kliubieciu Žinios
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubo praeitas susirinkimas, 
įvykęs 7-tą lapkričio, buvo na
riais neskaitlingas.

Pora narių atsišaukė, kad 
kliubo komitetas jiems ligoje 
pašalpos pilnai neapmokėjo, 
čia jau įvyko karštos disku
sijos, kurios, po visko, pasi
rodė dykai laiko eikvojimu. 
Komitetas paaiškino, kad jie 
pasielgė pagal konstitucijos 
nurodymą, kad neužsimokėjęs 
savo mokesties virš tris mene-' 
sius tampa suspenduotas nuo 
pašalpos gavimo. 

. I
Vienas iš minėtų ligonių sa

kė, kad jis atnešęs mokesčių 
knygelę su $10 ir palikęs bar- 
rūmyje. Bet kliubo raštinin
kui toji knygelė buvo perduo
ta arti 5 mėnesiais vėliau. 
Tas parodė, kad komitetas nė
ra kaltas.

Antrajam ligoniui bus ap
mokėta pašalpa už ligoninėje 
išbūtą laiką, kai tik priduos 
iš ligoninės paliudymą. Bet 
pirm išvykimo į ligoninę sirg
tą laiką ir jam nemokės, ka
dangi nepasielgė taip, kaip li
goniams nurodo konstitucija.

Apgailėtini tie mūsų kliu- 
biečiai, kurio nedalyvauja su
sirinkimuose. Kliubo yra ta
rimas, kad narys savo duokles 
negali palikti užbaryje. Jei
gu pats negali ateiti užsimo
kėti, tai bent paduokite savo, 
geram draugui už jus užmo
kėti. Kliubo gaspadorius ir 
bartenderiai yra užimti savo 
darbais, jie negali atsakyti už 
jūsų narystę, saugoti nuo su- 
sispendavimo ar išsibraukime.

Kliubiečiai kiekvienas savo 
kišenių je turi konstituciją.
Būtų gerai, kad nors sykį į 
metus pasiskaitytų. Tada daug 
geriau žinotų, kaip prisilaiky
ti tvarkos ligoje ar nelaimėje.

J. Stakvilevičius.

Gasolinas Racionuojamas?
Sekmadienį sustojau vienoj 

gasolino stotyj “pagirdyt” sa
vo dusulingą Forduką ir pa
prašiau, kad duotų jam šeše
tą gurkšnelių. Patarnautojas 

‘sako: “Galiu duot daugiau
siai penkis.” Abiem patylė
jus, jis pridūrė: “Gasolinas 
rac i o n u o j amas.” Paklausiau, 
ar jau ir stampos yra? “Ne. 
Racionuoja tik stotim—duoda 
tik ’tam tikrą kiekį.”

Atmosfera vis tirščiau dvo
kia naujo karo kvapu. . . K.

MALIORIUSį UŽSIMUŠĖ

Edward Greiner, 61 metų, 
1'45 Stanhope St., Brooklyne, 
mirtinai susižeidė nukritęs 40 
pėdų nuo maliavojamo kami
no, Flushing.

Taksiko su auto susidūrime 
New Yorke, Edward Buck, 30 
m., tapo sunkiai sužeistas ir 
jo mašina sutriuškinta.

Sugedus elektros įvadui po 
vienų Lexington Ave. trau
kiniu Atlantic Avė. stotyje, 
Brooklyne, traukiniai buvo 
sutrukdyti keliolika minučių 
penktadienio rytą.

LLD Knyga Jau Gatava, 
Gausite Susirinkime

“Viduramžių Istorija,” labai 
svarbi knyga, kurią gaus visi 
LLD nariai, jau gatava, šį 
ketvirtadienį, lapkr. 13 d., 
vakare, Laisvė? svetainėje 
įvyksta LLD 1 kuopos susi
rinkimas. Nariai gaus šią kny
gą.

Ateikite skaitlingai, bus 
balsavimai Centro Komiteto 
kandidatų. D. M. šolomskas 
po susirinkimo kalbės apie 
svarbiausius pasaulinius įvy
kius. Kviečiami ir pritarėjai.

Valdyba.

Geras Pavyzdys
Amerikos Lietuvių Kultūros 

Centro namo reikalams dar 
vis reikia apie $50,000 sukel
ti Šerais ir paskolomis. Laisvės 
koncerte Pranas Vaitkus, gy
venąs Jamaica, sako:

Aš jau pirkau sau šėrų, bet 
štai $100, užrašykite keturis 
šėrus mūsų dukterims — Do
lores ir Virginia Waitkens.

Gražus pavyzdys! Tėvai, 
kurie tik išgali, turėtų taip 
pat padaryti, tai kartu pradė
tų taupymus savo vaikams ir; 
padėtų sukelti reikalingą su-j 
mą pilnam namo nupirkimui iri 
Įrengimui. Š.

Pedro De Lagdio, darbiniu-! 
kas viešbutyje Biltmore, nu
krito 6 aukštus prekinio keltu
vo olon. Mirtinai susižeidė.

Mrs. Julia Cirillo sulaikyta 
po $15,000 užstato kaipo liu
dininkė nušovimo Angelo Ip
polito, ' pasiturinčio buvusio 
karčiamninko. Policija ieško 
jos vyro, kuris, policija sako, 
nušovęs Ippolito.

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS“

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home., 
1NC4

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

-- »---------------- - -- —— --------------------------------------------------------- —

i August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

3 (kamp. 68th St.)
3 Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų
s ir tt., telefonuokite
| SHoreroad 8-9330
? Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką,
1 ko jūs reikalausite.
v" . Specialistai Pritaikymui

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

<-----A,..., -- ------ --------- - -------------- --

JOHN BURDULIS
Savininkas

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

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

Egzaminuoja akis ir pritaiko akinius.

Ęasdien 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 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. DailyJTreč., Lapkr. 12, 1947

PAULETTE GODDARD, fil- 
moję “Unconquered;” rodo
moje Rivoli Teatre, New Yor
ke . Atitinkamai šiam filmos 
pavadinimui ir Šiai pozai, 
Paulette, dvasioje “nenugali
ma,” su kitais žymiais akto- j 
riais veikia prieš norinčius su-' 
varžyti žmonių mintį ir žodžio 
laisvę. Daug bėgiojusioms, ak
torėms taip pat kai kada rei

kia pailsinti kojas. i --------------------------------------------  | 
Hotel Roosevelt, New Yor

ke, įveda j 40 kambarių tele- ! 
vizijos setus. Bet . . . jie kai- į 
n uos po $3 ekstra, tad ne b i- j 
le kas .jais naudosis. Tiesa, ' 
ne bile kas naudojasi ir tais- 
kambariais, tad daleistina, 
kad dėl tų 3 doleriukų pro-1 
testo nebus.

New Yorke vedamas vajus 
sukelti $4,500,000 ligoninių 
fondą aukomis. Be aukų li
goninės negalinčios išsiversti. 
Paprastuosius žmones prii
mančios ligoninės yra perpil
dytos, o dažnai ir visai nepa
siekiamos dėl aukštu kainu ir 
dėl perpildymo.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

padarau 
paveiks- 
krajavus Z 
su ame-L

Fotografas |
Traukiu paveikslus- familijų, ves-I 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. | 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei-5 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa-y 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway !r Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GT>enmore 5-6191
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Serga Jonas Kvartūnas
. Senas centralbrooklynietis 

Jonas Kvartūnas serga jau 
kelinta savaitė. Jam skauda 
koją, negali vaikščioti.

Mikolas Liepa ir Jonas 
Kvartūnas yra švogeriai, Lie- 
pienė ir Kvartūnienė—seserys. 
Abi jų šeimos visada lankyda
vo dienraščio Laisvės koncer
tus. šiemet Kvartūnai nega
lėjo būti iš priežasties nesvei- 
kavimo. Kaip anksčiau pami
nėta, Liepai vieni atsiliepė.

Linkime Jonui Kvartūnui 
greit pasveikti.

Palengvinimas Daktarams
Miesto Planavimo Komisija 

užgyrė pasiūlymą leisti steigti 
ligonines, klinikas ir dakta
rams atsidaryti kabinetus 
brangiosiose gyvenamų namų 
srityse. Tiktai vienas Robert 
Moses, statybos koordinato
rius, buvo tam priešingas.

Bronxe specialis futbolinin
kų busas užmušė 3 metų ber
niuką, išlipusį su motina iš ki
to buso prie Tremont Ave. ir 
Bruckner Blvd.

Susirinkimas
BROOKLYNN, N. Y.

LLD 1 kp. susirinkimas jvyks 
lapkr. 13 d., Laisvės salėje.' Bus rin
kimas kandidatų j Centro Komitetą 
1948-1949 metams. Galėsite gauti 
knygą “Viduramžių Istorija.” Tad, 
visi kuopos nariai ateikite pasiimti 
šią knygą, nes į namus nesiųsime. 
Taipgi Parengimo Komisija būkite, 
reikės raportuoti apie pasiruošimą 
prie parengimo. — G. Kuraitis, org.

(264-265)

GYDYTOJAS

■ S. S. Lockett, M. B.
223 South 4tb’Street

BROOKLYN, N. Y.
\ 1—2 dienom Valandos: j _ _< 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais, .
Telefonas EVergreen 4-0203

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI 

... ■■rem—

Vandalai Padegė 
Karvelius

Po keliolika metų amžiaus 
turį valkiozukai praėjusį tre
čiadienį įsibriovę į kitų ber
niukų laikomų karvelių patal
pą prie 14th'Ave. ir Flush
ing Bay, College Point. Tie 
dvikojai žvėriukai apliejo 18 
karvelių su gasolina, padegė ir 
padegtus išleido į orą. Kar
veliai negrįžo. Matomai, mir
tinai apdegė ir kur nors nu
kritę dabaigė kankintis.

MOTINA PASMAUGĖ 
MAŽĄ KŪDIKĮ

Springfield, Mo. — Le- 
tha Fr. Lake, 26 metų, pri
sipažino, kad ji pasmaugė 
savo vaikutį, pusketvirtų 
metų amžiaus; sakė, “aš 
ūmai pajutau didelį pa
traukimą ką nors nužudy
ti.” Ji dar turi 5 metų duk
terį.

A

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Stasys Wartelka, pajieškau 

moteries prižiūrėt sergančią moterį, 
nors padaryti ligonei valgj. Su už
mokėjimui susitarsime. Kreipkitės 
pas: Stasj Wartelka, 1530 E. 18th 
St., Brooklyn, N. Y. Jei nežinotumėt 
kaip nuvažiuoti, tai kreipkitės po 
15 Ten Eyck St., (antros lubos). 
Brooklyne. (264-266)

Pajieškau darbininko dirbti apt 
ūkės. Dirbame ^daugiausia su mo
derniškom mašinom. Su atlyginimu 
susitarsime. Prašome rašyti seka
mu antrašu: A. Oga, R. D. 1, 
Easton, Pa, (259-270)

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
’! DAKTARAS—DENTISTAS j!

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: I 1— 8 vakare
Penktadieniais Uždaryta




