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Rojus Mizara parašė naują 
apysaką. Jis ją pavadino 
“Kelias į Laimę ” Aš ją skai
čiau. Ji man patiko. Apy
saka greitoje ateityje bus 
s pa u sd i n am a I .a is v ė j e.

Apysakos siužetas labai 
Įdomus. Autorius gražiai pa
vaizduoja Amerikos lietuvio 
smulkaus biznieriaus gyveni
mo polėkius, troškimus, sieki
mus, suklupimus ir nusivyli
mus.

Tikiu, jog kiekvienas lais
viems šią apysaką skaitys su 
dideli^ pamėgimu.

Apysaka bus .išleista ir 
knygoj formoje. Kaip ir kas 
ją galės įsigyti, matysite iš 
pranešimų.

★ ★ ★
Kai čechoslovakijos val

džia patvarkė, kad kunigai 
turi užsiimti tik malda, o po
litiką palikti . pasauliečiams, 
kad jie negaus algos, jeigu 
Romą statys aukščiau už savo 
šalį, vyskupai iš sykio suri
ko r Nepasiduosime, neklau
sysime, kunigams įsakome al
gų neimti ir rankų “nesusi
tepti !“

Bet jie tuojau pamatė ir 
įsitikino, kad sandvičiai (al
ga) daug svarbiau, negu iš
tikimybė Romai. Dabar jie 
įsakė kunigams klausyti val
džios. imti algas ir melstis už 
ją.

Vyskupai žino, kad jiems 
ir kunigams tikinčiųjų duos- 
numu gyventi bus sunku. 
Visi jie įpiatę gyventi gra
žiai ir riebiai. Todėl nusilei
do.

★ ★ ★
Mississippi valstijoje gyve

na žemės savininkas George 
Armstrong. Milijonus jis su
sikrovė išnaudodamas negrus 
ir biednus baltus žmones.

Dabar jis paskyrė net 50 
milijonu dolerių Jefferson Mi
litary Kolegijai, su ta sąlyga, 
kad jon nebus įleidžiami ne
grai, azijiečiai ir žydai, kad 
joje bus skelbiama baltosios 
rasės pirmenybė. Mokyklos 
bosai Armstrongo propoziciją 
ir pinigus priėmė.

Ar bereikia didesnio kapi
talistinio ištvirkimo? Tai pa
sityčiojimas iš visokio žmoniš
kumo.

★ ★ ★
Baisi ir liūdna žinia atėjo 

iš Brazilijos. Ten krito žy
mus lietuvis kovotojas Alfon
sas Marma. Su juo nuo po
licijos kulkų žuvo ir kiti du 
kovotojai braziliečiai.

Marma nužudytas susirinki- 
mė. Policija į jo kūną suva
rė trisdešimt penkias kulkas.

Koki naivūs tie Brazilijos 
budeliai. Nieko jie nepasimo
kė iš Lietuvos Smetonos, Rusi
jos caro, Vokietijos Hitlerio, 
Italijos Mussolinio ir Kinijos 
čiango. Kiną tuo pačiu kru
vinu keliu, kuris gali juos nu
vesti tik ten, kur nuvedė 
anuos budelius.

★ ★ ★
Kunigu Drauge profesorius 

K. žvirblis atsiminė giesmės 
“Pulkim ant Kelių” autorių 
kunigą Strazdelį. Bando jį 
padaryti religiniu fanatiku, 
kuo, žinoma, Strazdelis nebu
vo. Kun. Strazdelis, kaip ži
noma, daug daugiau rūpinosi 
Lietuvos vargdieniais negu 
poteriais. Jis ir pats vargdie
nėlio gyvenimu gyveno.

Apie kun. Strazdelį rasite 
labai įdomų Dr. Petrikos 
straipsnį žurnalo “Šviesos” 
paskutiniame šių metų nume
ryje.

★ ★ ★
Staiga užsimanė išgarsėti 

mano kolega, labai senas pa
žįstamas Matas Zujus, Garso 
redaktorius. Ėmė jis ir para- 

(Tąsa ant 5 pusi.)

CIO CENTRO VADAI
PLANUOJA DRASKYTI

PAŽANGIAS UNIJAS
< I

Vėliausios Žinios
Washington. — Prez. Trumano sekretorius Ross 

užginčijo gandus, kad prezidentas įsikiš į plieno dar
bininkių ir angliakasių streikus, jeigu streikieriai per 
trejetą dienų nesusitaikys su kompanijomis.

AMERIKA ATSISAKO
KEISTI ATOMINI

Gręsia Išbraukt iki 500,000 Unijistų Anglai-Amerikonai Atmeta Sovietų Siūlymą
5

Cleveland, Ohio. — Pra- 
-nešfima, • kad CIO unijų 
centro pirmininkas Philip 
Murray ir kiti dešinieji va
dai slaptai planuoja iš
braukti bent tris sekamas 
kairiųjų vadovaujamas CIO 
unijas:

Elektrininkų, Radijo 
Darbininkų ir Mašinistų .Li
niją, Farmų Įrankių Darbi
ninkų Uniją ir Maisto ir 
Tabokos Darbininkų Uniją.

Teigiama, kad Murray su 
bičiuliais sudarė mašiną 
savo planams pervaryti

Grasina Kiny Liaudininkam 
Už Jankių Sulaikymą

Washington. — Dean A- 
cheson, Amerikos valstybės 
sekretorius, protestavo, kad 
Kinijos Liaudies Respubli
ka neleidžia namo iškeliau
ti generolui Robertui Sou
le, amerikinės ambasados 
nariui, ir dviem konsulato 
nariam. Achesonas grasino, 
kad ši šalis “nepakęs” tokio 
elgimosi su jos diplomatais.

Gen. Soule sulaikytas to
dėl, kad atsisakė sumokėti 
kinams savo tarnautojams 
tokį mokesnį dėl jų paleidi
mo iš tarnybos, kokio jie 
reikalauja.

Italijos Partizanai 
Pasmerkė lito

Roma. — Jugoslavijos 
Tito valdžia kvietė italų 
partizanus, kovojusius prieš 
nacius, į iškilmes Jugosla
vijos sostinėje Belgrade, 
minėti 5 metų sukakčiai 
nuo vokiečių išvijimo^ iš to 
miesto.

Italijos partizanų vadai 
ne tik atmetė Tito pakvie
timą, bet ir pasmerkė jį 
kaip išdaviką. Partizanų o- 
ficierius Antonio Novelli 
pareiškė:

— Mes esame tikri, kad 
Jugoslavijos žmonės pasi- 
liuosuos ir nuo titinių savo 
išdavikų.

- ---- ----------- --

Atmestas Sovietų Siūlymas 
Nežudyt Graikų Demokratų

Lake Success. — Anglam- 
amerikonam reikalaujant, 
politinis Jungtinių Tautų 
komitetas atmetė Sovietų ir 
Ekvadoro pasiūlymus —su
laikyti žudymą demokrati
nių politinių kalinių, ku
riuos Graikijos monarcho- 
fašistai nusmefkė mirti.

Amerikonai įteikė politi
niam Jungt. Tautų seimo 

’komitetui rezoliuciją, kuri 
smerkia Albaniją ir Bulga
riją už tariamą paramą 
graikų partizanams kare 
prieš fašistų valdžią. Re
zoliucija, be kitko, reika
lauja nepralejst jokių gink
lų į Bulgariją ir Albaniją.

Šią rezoliuciją remia 
Anglija, Australija ir Kini
jos tautininkų atstovas,

CIO suvažiavime, kuris at
sidarys ateinantį pirmadie
nį. Jie atimsią čarterius 
toms unijoms ir perorgani
zuosią dešiniųjų narių ma
žumą į’atskiras unijas, ku
rioms Murray su savo šali
ninkais galėtų viešpatauti.

Nužiūrima, kad Murray 
siūlys ir 9 kitas CIO [unijas 
“apvalyti” nuo komtmistų 
ir jų bendradarbių. į

Manoma, kad toki deši
niųjų vadų pasimojimai ga
lės kliudyti iki pusės milio- 
no darbininkų vadinamose 
kairiosiose unijose. 
—---------------------------------

Grotewohl Reikalauja 
Taikos Sutarties 
Su Visa Vokietija

Berlin. — Otto Grote
wohl, Demokratinės Vokie
čių Respublikos premjeras, 
pareiškė laikraštininkams, 
kad jo valdžia nori visų ke
turių didžiųjų talkininkų 
taikos sutarties su ištisa 
Vokietija, o ne vien tik su 
Sovietų Sąjunga. Sutarties 
su visa Vokietija reikalauja 
ir Keturių Didžiųjų nutari
mas Potsdame, kaip primi
ne Grotewohl.

Įsikūrus Demokratinei 
Vokiečių Respublikai ryti
nėje Vokietijoje, Sovietų 
vyriausybe pasižadėjo da
ryti taikos sutartį su ja ir 
ištraukti savo armiją.

Grotewohl užreiškė, jog 
Amerika, Anglija ir Fran
cija taipgi turi ištraukti 
savo armijas iš vokiečių že
mės, o ne laikyti vakarinę 
Vokietiją karo lauku prieš 
Sovietų Sąjungą.

Acheson Protestuoja 
Prieš Čechoslovakiją

Washington. — Ameri
kos valstybės sekretorius 
Dean Acheson užprotestavo 
pechoslovakijai, kad ji išvi
jo du Jungtinių Valstijų 
ambasados narius ir areš
tavo vieną ambasados rašti
ninką.

Čechoslovakijos vyriau
sybė atrado, kad jie buvo 
kariniai šnipai. Achesonas 
tą kaltinima vadina “išmis- 
lu.”

IRAKAS AREŠTUOJA, 
PERSEKIOJA ŽYDUS

Washington. — Demok
ratas kongresmanas Ar
thur D, Klein telegrafavo 
prezidentui Trumanui, pra
šydamas užtarti žydus nuo 
persekiojimų ir areštų ara
biškame Irake.

Anglai patikrino, kad I- 
rako valdžia paskutinėmis 
dienomis areštavo dar 36 
žydus.

Islandija. — Pranešama, 
jog Islandijos seiman iš
rinkta 8 komunistai, tai 
dviem mažiau, negu pir- 
mesniuose, rinkimuose.

New York. — Ketvirtadienio rytą išvažiavo skait
linga; unijų ir kitų organizacijų delegacija į Washing- 
toną/reikalauti, kad valdžia už užstatus paleistų 11 
komunistų vadu. Federalis New Yorko apskrities tei
sėjas juos be užstatų įkalino.

Paryžius. — Klerikalų partijos vadas Bidault tikisi 
• netrukus sudaryt naują sudėtinį Franci jos ministrų 

kabinetą. Socialistų ir “radikalų” vadai sutiko daly- 
„ vauti tame kabinete.

Los Angele# Calif.— Amerikos Žydų Kongreso Va
karinio Pajūrio konferencija reikalavo, kad valdžia 
paleistų įkalintus komunistų vadus už užstatus. Kon
ferencijoj dalyvauja daugiau kaip 500 delegatų. ’ r

Maskva. — Sovietų radijas sakė, jog pirmasis Jung. 
Tautų sumanytojas buvo Stalinas.

Praga. — Čechoslovakijos valdžia įspėjo 8,000 kata- 
* likų kunigų, kad geriau klausytų liaudies valdžios, ne

gu vyskupų.

Santiago. — Čilės valdžia areštavo komunistų vadą 
Victorą Contreras, kad jis stengėsi atkurti Komunistų 
Partiją, kuri valdžios uždrausta.

Catanzaro, Italija. — 6,000 valstiečių įsiveržė į dva
rų žemes, mėgindami jais užimti. Policija ir milicija 
atakavo valstiečius. 3

London. —- Kariniai Anglijos šnipai skelbia, kad So
vietai turi 14 karinių lėkttrvfĮ stovyklų vidurinėje so
vietinėje Azijoje, iš kur galėtu oru pasiekti Anglijos 
kolonijas; pietinėje Azijoje.

/ London.—Iššokdamas pro viešbučio langą, nusižudė 
/apakęs milionierius Peter Beatty, 39 metų, lordo sū
nus, kuomet gydytojai pranešė, kad jis neatgaus re
gėjimo.

LITERATŪROS LAIKRAŠTIS
PARODO TITO SUGEDIMI

. Maskva. — Čionaitinis 
Literatūros Laikraštis iš
spausdino pranešimą iš Ju
goslavijos sostinės Belgra
do, kaip ten lėbauja, išdy
kauja ir žmonių turtą eik
voja diktatoriškas jugosla
vu valdovas Tito. Sako: v

Tito nuolat “ūžia” su šni
pe New Yorko ij Metropoli
tan Operos dainininke, Zin
ka Kunz Milanova, trockis- 
to jugoslavų generolo Liu
bomiro Illičo pačia. Tito 
apkaišė ją didžiuliais dei
mantais ir pripirko Zinkai 
eilę skirtingai maliavotu 
automobilių, kad automobi
lis visuomet būtų tokios 
spalvos, kokia suknele jinai 
apsivilkus. /

Savo palociui užlaikyti 
Tito išeikvoja po 600 tūks
tančiu dolerių per metus. 
Tito įsitaisė ir auksinį sos
tą.

Tuo pačiu laiku Tito i- 
ma auksą ir vertingus už
sieninius pinigus iš Jugo
slavijos iždo ir siunčia savo 
saskaiton i Šveicariją to
kiam atsitikimui, jeigu Ti- 
toi turėtu užsienin sprukti 
nuo liaudies sukilimo na
mie.

Tuštvbei ir puotoms atsi
davęs Tito, kas diena keičia 
savo uniformos drabužius 
po kelis kartus. Jisai dažo 
sau veidą ir nešioja puoš
nius deimantinius žiedus.

Kartu Tito dreba dėl sa
vo kailio; važiuodamas 
naudoja šarvuota, karinį 
automobilį ir .apsistato gat

ves 5 tūkstančiais detekty
vu, v

Kuomet Sovietų armija 
kovojo dėl Belgrado išlais
vinimo nuo vokiečių, tai Ti
to girtuokliavo su tuometi
nio Anglijos premjero 
Churchillo sūnum Randol- 
phu. Tuo (aiku Tito bandė 
susitarti su Hitleriu ir pa
vesti Jugoslaviją į Vokieti
jos globą, jeigu Hitleris 
pripažins Tito vietiniu Ju
goslavijos valdovu.

Dar Keturi Čiango Laivai 
Prisidėjo prie Liaudininku

Peking, Kinija. — Dar 
keturi Čiang Kai-šeko tau
tininkų laivai perplaukė į 
kinų liaudininkų-komunistų 
pusę — vienas 3,000 tonų 
garlaivis, vienas karinės 
sargybos laivas ir du ma
žesni laivai.

Hong Kong. — Kinu tau
tininkai giriasi, kad jie 
“sunaikinę” laivus, kuriais 
liaudininkai į s i v e r žė j 
Kingman salą, 7 mylios nuo 
liaudininkų užimto uosta
miesčio Amoy. Amerikiniai 
korespondentai sako, tai 
bus naujas bergždžias tau
tininkų pagyras.

Roma. — 1,500 valstiečių 
įsiveržė į dvarų žemes Ka
labrijoj, pietinėj Italijoj. 
Policija atakavo valstiečius. 
Buvo sužeistų iš abiejų pu
sių.

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų atstovas Jakovas 
A. Malikas pasitarimuose 
su penkiais kitais pasto
viais Jung. Tautų komisijos 
dėl atomų jėgos nariais 
siūlė, kad Amerika pakeis
tų senąjį savo Barucho pla
ną atominei jėgai kontro
liuoti pasaulyje.

Malikas priminė, jog ato
minis klausimas pasikeitė 
nuo to laiko, kai Amerika 
įpiršo savo planą Jungtin.
Tautų seimui. Nes jau ir ti sau atomines bombas be 
Sovietų Sąjunga turi ato- jokios kontrolės per ne'ribo- 
minę jėgą. Todėl bent pati1 tą laiką. Į/\

Amtorgo Pareigūnai 
Bus Teisiami, Nors 
Sutiko Registruotis

New York. — Nors penki 
sovietinės prekybos korpo
racijos Amtorg’o pareigū
nai sutiko užsiregistruoti, 
kaip svetimos valstybės pa
siuntiniai, jie vis tiek bus 
teisiami, — sakė teisingu
mo departmentas Washing-
tone.

Juos praeitą penktadienį 
įkaitino federalė džiūrė 
Washingtone už tai, kad jie 
neužsiregistravo pagal įsta
tymą dėl svetimų kraštų 
agentų.’ Jie.paleisti už $15,- 
000 užstatų kiekvienas iki 
teismo. Roosevelto valdžia 
buvo paliuosavus juos nuo 
registravimosi.

Ta pati džiūrė už akių į- 
kaltino ir šeštą Amtorgo 
pareigūną, kuris, tu r būt, 
išvykęs į Sovietų Sąjungą.

Kitą savaitę jie bus per
gabenti tardymui į Wash- 
ingtoną.

Malajų Partizanai 
Atmuša Anglus

London. — Naujasis ang
lų ofensyvas prieš Malajų 
partizanus susmuko, kaip 
pripažįsta Anglijos impe
rialistų laikraštis London 
Times.

Ofensyvą vedė 17 anglų 
pėstininkų batalionų, arti
lerijos pulkas ir šarvuotų 
automobilių pulkas, bet nė- 
kiek nepagerino anglų po
zicijų, rašo London Times.

Mala j iečiai partizanai iš 
naujo plačiai išvystė kovos 
veiksmus prieš anglus.
MILIONAI MARSHALLO 
DOLER. MALDININKAM

Roma. — Amerikinis 
fondas įgalino Italijos val
džią išleisti $2,850,000 nak
vynėms maldininkų, kurie 
iš kitų kraštu suvažiuos į 
Romą popiežiaus paskelb
tais “šventaisiais”, jubilie
jiniais 1950 metais.

Oslo. — Teigiama, jog 
per pastaruosius Norvegi
jos rinkimus komunistai 
prarado visas vietas seime. 
Iki šiol jie turėjo 11 atstovų 
seime.

SAVO PI

Amerika turėtų pateikti 
skirtingą planą.

Penki pastovieji atomi
nės komisijos nariai—Ame
rika, Anglija, Kanada, 
Francija ir Kinija — at
metė Maliko pasiūlymą ir 
užgyrė senąjį amerikinį Ba
rucho planą. y

Sovietai yra atvejų atve
jais nurodė, j^f hmerikinis 
i planas sieki;/' uždėti savo 
i monopoliją ^Mpminei jėgai 
i pasaulyje, knomet Amerika 
[pasilaiko “reisę” vis gamin-

[Generolas Ragina Ruoštįs
Nuodu ir

L

Washington. — Preai- 
dento Trumano paskirtai 
naujasis cheminio armijo|ų\ 
skyriaus vadas, generolas 1 
Anthony McAuliffe ragino 
Jungtines Valstijas gerai 
pasiruošti karui nuodingo
mis dujomis ir bakterijomis 
— apkrečiamųjų ligų pe
rais. Jis apšaukė rusus 
“žiauriais militaristais” ir 
pasakojo, kad jie, girdi, 
naudotų tokius karo įran
kius.

Gen. McAuliffe tvirtino, 
kad atomų bomba “tebėra 
didžiausias ginklas”.

Fordo Darbininkai 
Užgyre Pensijų Planą

Detroit. —\ Didžiausio 
Fordo automobiliu fabriko 
River Rouge darbininkai 
užgyrė 20,-679 balsais prieš 
7,130 CIO unijos vadų su
tartį dėl senatvės pensijos.

Sutartis sako, jog Fordo 
kompanija savo lėšomis į- 
ves tokią senatvės pensiją 

i sulaukusiems 65 metų am
žiaus darbininkams, kad jie 
gautų viso po $100 per mė
nesį, įskaitant ir valdinę se
natvės apdraudą. Vadinasi, 
kiek valdine pensija būtų 
pakelta, tiek Fordas; ma
žiau mokėtų į senatvės fon
dą iki $100 sudarymo.

Pranešama, jog Fordo 
darbininkai kituose mies
tuose priėmė tą senatvės 
pensijos planą tokiu daugu
mu balsų, kaip 9 prieš 2.-

Naujoji sutartis nereika
lauja algų pakėlimo.

Kongresmanas Nori Ištremt 
Komunistus Į “Velnio Salą”

Washington. — Demok
ratas kongresmanas Omar 
Burleson žada įnešti pasiū
lymą ištremti vienuolika 
nuteistų komunistų vadų į 
kokią nors tolima “velnio 
sala” Pacifiko Vandenyne, 
į “tikrą pragaro urvą”, 
kaip sako jisai.

Į tokią salą jis perša de
portuoti ir kitus nukaitin
tus komunistus.

ORAS.—šalta giedra.
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Nusilenkė
I

Mūsų skaitytojai jau žino, kad Čechoslovakijos liau
dies respublikos parlamentas išleido specialius įstatymus, 
pagal kuriuos bus reguliuojama visos krašto tikybos: 
Romos katalikų, tautinių katalikų, protestantų, stačia
tikiu ir 1.1.

Tiems įstatymams vykdyti gyveniman, jiems saugoti 
ir aiškinti Čechoslovakijos vyriausybe paskyrė specialų 
ministrą, kuriuo yra jaunas ir energingas vyras, Alek
siejus Cepicka.

Įstatymuose, tarp kitko, yra įkergta priesaika, kuria 
privalo priimti kiekvienas dvasiškis, nepaisant, kuriai 
tikybos sektai jis priklauso. Priesaikoje tariama: “Aš 
būsiu lojalus čechoslovakijos respublikai ir jos demo
kratinei vyriausybei ir nieko nedarysiu, kas galėtų pa
žeisti respublikos interesus, saugumą ir vienybę.”

Einant naujuoju įstatymu kunigams buvo pakeltos ir 
algos, — atsiminkime: Čechoslovakijos vyriausybė dar 
vis tebemoka dvasiškiams algas!

Einant naujuoju įstatymu, vyriausybė taria žodį kiek
vienu svarbesniu reikalu, liečiančiu tikybą ir valstybę.

Iš karto buvo manyta, jog aukštoji čechoslovakijos 
katalikų dvasiškija atsisakys šiuos įstatymus pripažinti. 
Taip tūliems atrodė iš arkivyskupo , Beran’o veiksmų, 
— Beran, atsiminkime, yra panašus į Vengrijos Mind- 
szenty.

“Priimti ištikimybės priesaiką, ar ne?” kilo klausi
mas, ir tai buvo nemažas galvosūkis aukštajai katalikų 
dvasiški j ai.

Dauguma eilinių kunigų griežtai stojo už tai, kad rei
kia būti savo kraštui ištikimais, vadinasi, priesaika rei
kia priimti. Tarp/ vyskupų irgi buvo nuomonių pasidali
nimas. V

Pagaliau visi Čechoslovakijos vyskupai išleido bendrą 
pareiškimą, raginantį kunigus priimti priesaiką ir pa
keltas algas. J

Vyskupai tik tokią rezervaciją padarė: jog kunigai, 
padarę priesaiką, žodžiu pridėtų tai, kad jie drauge pri
siekia tarnauti “Dievo ir bažnyčios įstatymams.”

Taigi šis Čechoslovakijos vyskupų žygis rodo, jog ten, 
pagaliau, bus prieitu “prie tvarkos.” 7,000 katalikų ku
nigų prisieks ištikimybę savo kraštui, liaudiškai respu
blikai, vedančiai darbo žmones į socializmą!

Tai smūgis Vatikanui!
Ar kitų liaudiškų respublikų aukštoji katalikų dvasiš

kija paseks čechoslovakijos pavyzdžiu, liekasi palaukti 
ir pamatyti.

Pamelavo
Drąsindamas J. Stalinui Amerikos atomine bomba, 

Naujienų redaktorius, aišku, negalėjo apsieiti be melo. 
Grigaitis va, ką išstenėjo:

“Juk štai, kai Hitlerio armija buvo prisiartinusi prie 
Maskvos, Stalinas nerizikavo, bet išdūmė i Kuibyševą 
su savo štabu.” (N-nos, š. m. spal. 25 d.).

Kiekvienas, sekęs svarbesnius įvykius antrojo pasau
linio karo metu, gerai žino, kad Stalinas niekur iš Mask
vos “neišdūmė.” Į Kuibyševą išsikraustė tik kai kurios 
Tarybų Sąjungos ministerijos, taipgi užsieninių valsty
bių diplomatei, o Stalinas, kaip ministrų pirmininkas ir 
šalies gynybos galva, pasiliko Maskvoje ir ten būdamas 
vadovavo frontui.

Net ir didžiausi priešai’ tuomet, atsimename, už tai 
pripažino Stalinui didžiulį nuopelną. s

Žino tai ir Naujienų redaktorius, bet jis mano, jog 
žmonės tai pamiršo, todėl?dabar jis ir meluoja, “paro
dydamas,” koks tas Stalinas yra bailys. Naujienų re
daktoriui tai labai svarbu, nes jis laukia tos jam laimin
gos valandos, kada ant Maskvos ir kitų T. Sąjungos 
miestų pradės kristi atomo bombos.

Prašo -Pagalbos
Šiuo metu vedama didžiulė kampanija už tai, kad vie

nuolika komunistų vadovų, sėdinčių kalėjime, būtų pa
leisti po bėla. Šiomis dienomis tas klausimas bus iškel
tas Jungtinių Valstijų teisme. Be abejojimo, šis reikalas 
yra svarbus, nes čia eina klausimas apie pagrindines 
Amerikos žmonių laisves. Jungt. Valstijų konstitucija 
garantuoja kiekvienam nusmerktajam, kai jis apeliuoja 
į aukštesnes teismo instancijas, teisę išeiti iš kalėjimo po 
bėla. Tik teisėjas Medina, vadovaudamasis, matyt, kerš
tu, atsisakė nusmeigtuosius 11-ką asmenų išleisti iš ka
lėjimo.

Bet, jeigu aukštesnysis teismas pripažins teisę jiems 
išeiti iš kalėjimo po bėla, tai kas tuomet?
. Kyla klausimas, kokio didumo toji bėla bus? O jeigu 
teisėjas nustatys aukštas pinigų sumas?

Tie, kurie rūpinasi išleidimu iš kalėjimo nusmerktųjų 
po bėla, — pav., William Z. Foster ir Elizabeth Gurley 
Flynn, nusmerktųjų draugai ir bičiuliai, — jau dabar 
kreipiasi į visuomenę, kad ji suskolintų ir suaukotų rei
kalingą pinigų sumą belai.

Darbas didelis, bet jis svarbus; jis, pagaliau, nėra 
nenugalimas. Amerikos darbo žmonės jau ne kartą to
kiais atvejais yra parodę savo duosnumą.u Be abejojimo, 
parodys jie ir šiuo atveju.

(Feljetonas)
II Dalis

Vergų Komitetas, 
“Dievo

siūlyda
mas “Dievo nekenčiamiems 
vaikams/’ ponams, pasidalinti 
vergam suteikta “Dievo mei
le“, tikėjosi iššaukti jų did
žiausi entuziazmą, neapsako
mą džiaugsmą ir karščiausį 
pritarimą. Mat, jiems (ver
gams) buvo pasakota, kad 
vergija, yra pati brangiausia 
Dievo dovana, suteikta tik la
biausiai numylėtiems jo vai
kams, todėl vergai buvo tos 
nuomonės, kad “neapkenčia
mi Dievo vaikai“, šitos visų 
brangiausios dovanos jiems la
bai pavydi. Bet .vergų komite
to nuostabai, jų pasiūlyta 
propozicija “Dievo vaikus“ 
pritrenkė, kaip netik ė t a s 
perkūno smūgis. Mat, ver
gų savininkai šitame ver
gų žygyje įžiūrėjo vergų 
jiems neištikimybės diegus ir 
tame pavojų savo viešpatavi
mui.

protingai ir teisingai Aukš
čiausia Išmintis surėdė mūsų 
žemės tvarką: Didesni kirmi
nai ėda mažesnius kirminė
lius, o dar didesni suėda juos. 
Vanagas drasko mažus paukš
telius ir minta jų mėsa, o ere
lis, ’ neprasižengdamas Dievo 
nustatytai paukščių tvarkai, 
sulesa ir vanagą. V ii karpiau- 
na ir ėda avis, o leopardas 
tarp avies ir vilko nedaro jo
kio skirtumo, suėda kurį pir
miau pačiumpa, nejausdamas 
jokio prasižengimo prieš žvė
rišką giminystę. Pažvelgę į 
augalijos karaliją ir čia mato
me tuos pačius Dievo nuosta
tus: Didesni augalai nustel
bia mažesniuosius, pasiglemž- 
dami sau trąšą ir saulės švie-

“Iš čia privestų pavyzdžių 
supraskite, broliai Kristuje, 
kad pasaulis yra taip surėdy
tas žmogui z nesuprantama 
Dievo išminčia, jog mažesni iš 
Dievo malonės gyvena naudai 
savo didesnių brolių. žmo-

kad I nėms išimtis nuo kitų gyvū
nų ir augalų yra tik tame, 
kad mūsų geriausias Sutver
tojas skyrė mums amžiną gy
venimą po mirties: Dievo nu
mylėtiems vergams dangaus 
karalystėje, o Dievo neapken
čiamiem vergų savininkams 
pekloje.

“Dabar vaizduokitės, kas 
atsitiktų, priėmus jūsų siūlo
mą pasidalinimą su vergais 
jiems duota Dievo meile. Pir
miausiai būtų
Dievo valios, kuria gerasis 
Tėvas savo vaikus perskyrė į 
dvi dalis, vergus ir ponus. Jei 
ponai įsijungtų nešti vergų 
kryžių, tai jie įgytų teisę eiti 
dangaus karalystėn, priešin
gai Dievo nuostatams, ko sėk
mėje pekla -turėtų pasilikti 
tuščia, be gyventojų, ir tas 
atidengtų Dievo išminties ne
tobulumą, nepajėgumą širvai-1 
dyt savo Vaikus. Turite žįno- 

Bet, nepaisant ti, kad Dięvo nuostatuose

sugriausi vergijos pama- 
liuosnortai atsisakysi nuo 
poniškų privilegijų, 
tokia kvailvstė, nuo ku- 
net ir velnią, netrivos juo-

peržengimas 
kuria

Nereikia nei aiškinti, 
šitas nuotikis, vergų savinin
kus pastate nepavydėtinon 
padėtin: Atvirai atmesi pa
siūlymą pasidalinti “Dievo mei
le“. iškelsi viešumon apgavys
tę, parodysi,. kad ponai visai 
nesižavi “Dievo meile“, ir 
būtinai pakirsi vergų ištikimy
bę ponams, O priimsi pasiūly
mą, 
tu s, 
visų 
bus 
rios
kais.

Gelbėdamiesi iš negeistinos 
padėties ir saugodami savo 
“nekaltybę,” “dievo neken
čiami vaikai” — vergų savi
ninkai, atsikvošėję nųe pri
trenk i’m o, nutarė užmigdyti 
vergų atbundančią sąmenę 
nauja apgavyste, persistaty- 
dami save labiausiai “dieve 
nuskriaustais“ iš visos žmo 
nių gimines.
“dievo nepa'lankumo” link jų, : yra pasakyti#: '/‘Vergas gar- 
jie yra stropiausiais saugoto
jais dieviškų nuostatų.

Prasidėjus derybom, vergų 
savininkų atstovai išrėžė se
kamą pamokslą vergų komi
tetui : “Nelaimingi mūsų bro
liai Kristuje. Ar jūs supran
tate, kad savo siūlymu pasi
dalinti vergams duota Dievo 
meile su vergų savininkais, 
sulaužėte Dievo paliktą žmo- 
tijai testamentą? Jūs savo 
šituo pasimojimu išniekinote 
Dievo valios šventumą ir pa-' 
pildėte baisiausį ii’ sunkiausi 
nusidėjimą . O tai įvyko to
dėl, kad, būdami vergais, ne
suprantate Dievo mylistų di
dumo ir nepažįstate jo kelių ‘Ponas saugoja jam pavesto 

vergo dorybę, teisingumą, iš
tikimybę ponui ir Dievui, kad 
jis neatleisdamas viržių išti
kimai temptų vergijos jungą, 
pakol jam neišgaruos pasku
tinis prakaito lašaĮ Už sąži
ningą jam uždėtų pareigų at
likimą, ponas įeis dangaus 
karalystėn per adatos skylu
tę-’

“Ar jūs, vergai^ supranta-

slaptybės. Dėl šito nežinoji
mo ir jūsų silpnybės, pasida- 
vėte šėtono piktai pagundai 
ir užtraukėte baisią Dievo rūs
tybę, už kurią gali ateiti vi
siškas žemės sunaikinimas, jei 
vergų padaryta klaida, nebus 
atitaisyta ir Dievo rūstybė 
permaldauta.

“Prisiveizėkite, pamatykite 
ir supraskite, kaip stebėtinai

)) 1 te reikšmę šito Dievo patvar-1 
kymo ponam ? Išvertus šį 
Dievo artikulą į suprantamą 
kalbą, tai aišku, kaip 
kad ponam vieta ne 
kaip pekloj. Turite 
kad ponas ne tik sava 
negalės persisprausti per ada
tos skylutę, ale nei šimtas 
velnių nepajėgs jo pertraukti. 
Jeigu toks mažytis parazi
tas, kaip blusa, neperlenda 
per adatos skylutę, tai ką jau 
svajoti, kad tokios stambios 
erkės, prisiputusios iki pat 
pažiaunių, kaip carai, kara
liai. generolai ir admirolai, 
dvarponiai, bankieriai, fabri
kantai, šventi tėvai, kardino
lai, vyskupai ir levitai, ir dau
gybė kitokių vergų ganytojų 
galėtų daryti stebuklus, lan
džiodami per adatos skylu
tes. Dabar jau vergam turi 
būti aišku, kad ponam paties 
Dievo paskirtas amžinas gy
venimas pekloj, o ne danguj.
. “Taigi, remdamiesi paties 
Dievo ponam duota teise sau
goti vergų dorybę, ištikimybę 
ponam, Dievui ir tikybai, mes, 
ponai, vergų savininkai, griež
tai atmetame jūsų siūlomą 
propoziciją dalintis su ver
gais jiems duota Dievo meile,' 
nes tokiu pasielgimu taptų 
sulaužytas ir ponam paliktas 
Dievo Testamentas, kuriame 
nusakoma ponam po mirties 
keliauti peklon pas velnius. 
Jūs. vergai, privalote žinoti, 
kad pekla tai ne danguk Pe-. 
klon negalima nešti vargųvir 
bado iždžipvintus kūnus, at
rodančius. kaip rūkytos silL 
kės, iš kurių velniai gautų 
progą juokus krėsti. Todėl 
visi vergų savininkai, būsian
ti peklos įnamiai, privalo gy
venti lengvu, linksmu, sočiu, 
išteklingu, be baimių ir vis- 
kuom patenkintu gyvenimu, 
kad po mirties galėtų nueiti 
noklon nusinenėje. kain mei-

i tėliai, ir būti tinkamais vel
niam kepsniais be jokių prie
kaištų.

diena, 
kitur, 

žinoti, 
spėka

Naujais Skaitytojais
Atžymėkime Jubilie j ų

Šiandien kontestantų stovis yra tokis/

K. Žukauskiene, Newark .. A l....
M. Svinkūnienė, Waterbury/ ----- >. .\•..
Philadelphijos Vajininkai ....... .......
ALDLD 20 kp., Moterų Skyr., Binghamton 
Bridgeport*) Vajininkai ........................
P. Beeis — F. Klaston, Great Neck...........
J. Davidonis, Worcester .... ...........
E. Kasparienė, Wilkes-Barre, .............
Brooklyno Vajininkai ........... • .............
J. Adams, Grand Rapids ......... ...............

Puilktu 
... 748 
.. 601 

... 528 

... 364 

.•• 260

233
210
208
188

M, Svinkūnienė, iš Waterbury, Conn., gražiai pakilo 
punktais. Ji jau antroje vietoje, siekiasi pralenkti New- 
arką. Prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., taipgi pagelbėjo 
bridgeportiečiams pakilti punktais, prisiųsdamas atnau
jinimų.

Gražiai darbuojasi GreatNęckas. F. Klaston prisiun
tė atnaujinimų. ------

J. Davidonis, Worcesterio vyriausias vajininkas pri
siuntė atnaujinimų. Tikimės gauti gebu "rezultatų iš ten.

•Elizabethas pradėjo pasirodyti va j u fe neblogai. Vaji- 
ninkų kapitonas K. Čiurlįs prisiuntė pluoštą atnaujini
mų, gavome ir daugiau gerų žinių išyElizabetho, prie 
progos paskelbsime. \ / į

C. K. Urbanas, iš Hudson, M;ass<pakilo punktais ir/ 
taipgi gražiai pasidarbavo Brooklynui A. Balčiūnas, pri
duodamas atnaujinimų. Dalį Brooklyno rezultatu čia pa
skelbiame, kitą vėliau.

Po vieną naują skaitytoją nuo pavienių gavome seka
mai: P. Kuliaskas, Gardner, Mass, ir Joseph Borish, 
Danvers, Mass.
Hartfordo Vajininkai ................ 153
S. Kirslis, Bridgewater .......... 140
A. Sauka, Brockton .................. 140
Elizabeth Vajininkai ................ 130
C. K. Urban, Hudson .............. 112
S. Sharkey, Easton .................. 106
L. Prūseika, Chicago ....... .......... 84
A. Valinčiųs, Pittston ........V...... 84
J. Simutis, Nashua ............. V..... 78
P. Šlekaitis, Scranton ................... 72
Goo. Shimaitis, Montello ........... 56

Aukų šį sykį gavome se
kamai :

Po $20.00: Moterų Ap-
švietos Klubas,. Brooklyn,

i tis (per P. Janiūną), Bay- 
Iš to. kas viršuje pasaky- onne, N. J.

bins Dievą, dėkavodamas už

ALDLD 4-ta .Apskr., jfTttshiJrfih 56 
J. Bimba, Paterson ..........

Tvari jonas, Detroit ......
Žebrys, • Cleveland 
Žemaitis/ Baltimore ...
Kuzmickas, Shenandoah

St. 
J.

56
56 

. 48 
. 48

28
28
28 

. 28 
.. 28 
. 24

S. Pcnkauskas, Lajvrence 
V. Wall, Wilkes-Barre . 

Bayonne, N. J. x...
So. Boston, Mass. .. 15.00 
Seattle, Wash. ... 
Hillside, N. J. ... 
Kearny, N. J........
Wilkes-Barre, Pa. 
Elizabeth, N. J. .. 
Hartford, Conn. . . 
Paterson, N. J. ... 
Bridgewater, Mass 
Philadelphia, Pa. ’. 
Easton, Pa............
New Kensington^ 
Schenectady, N. 
Croat NJardr \T

. .. 15.00 

... 15.00 
. .. 15.00 
.. 11.79 
... 10.00 
. f . 9.50 
.... 8.00 
;. .. 6.00 
.... 6.00 
... 6.00,

ta. išvada gaunasi supranta
ma be paaiškinimo: Vietoj 
dalintis su vergais jiems duo- 

”, mes, vergų 
savininkai, pildydami mums

| jam suteiktas malonės, kan- ta Dievo meile, 
trini neš jaut uždėtą kryžių, savininkai, r”1 
ištikimai vergaus savo ponui Dievo duotus prisakymus, pri- 
ir tuomi užsitarnaus amžinas 
linksmybes dangaus karaiys- j 
tėję.“ Pasakyta kasdienine, j ti ir pasmarkinti botagu kir-

I visiem gerai suprantama kal
ba.

“Kalbėdamas apie neken
čiamo vaiko, vergo savininko, 
arba kaip priimta sakyti, po
no reikalą, Dieva$ pavartojo 
labai gudrią diplomatinę kal
bą, kurią net ir ponai ne visi 
supranta. štai kokia kalba 
Dievas nusakė poTHr? jo parei
gas ir jam už tai atlyginimą:

Iriai neš jarri uždėtą kryžių,

valome vergus prislėgti dar 
i sunkesniu slėgtuvu, patankin-

vergų nepaklusnių 
O jus, vergų pasiun-

■ LLD 161 kp., Seattle, 
Wash., (per Lillian Gajaus- 
kienę), $15.00.

M. Panelis, Bayonne, N. 
J., $10.00

M. G., Waterbury, Conn., 
$6.00.

f AFL konvenciją, Įvykusią pradžioje šio menesio, 
ponai viršininkai buvo sukvietę ponus valdininkus ir 
karininkus garbės svečiais, kalbėtojais. 'Čia matomas 
Greenas su gynybos sekretoriumi Louis Johnsonu. '

čius ant 
kūnų.
tinius, kaipo pirmutinius ere
tikus "* - .—.-.v
vergijos sistemą ir ponų ga- 

drįsusius sulaužyti ver
gam paliktą Dievo Testamen
tą, prisakome savo tarnam 
suimti, surišti rankas ir kojas 
ir Kankinti žiauriausiomis 
.priemonėmis, pakol jūsų kan
čiomis ir krauju bus nuplau
ta jūsų bjauri nuodėmė ir 
permaldauta Dievo rūstybė, 
kurią jūs savo piktu pasi
kėsinimu ant ponų galios ir 
Dievo valios, pasiduodami 
piktai šėtono pagundai, už
traukėte.”

šitokiu tai procesu baigėsi 
vergų šu ponais derybos dėl 
“dievo meilės“ pasidalinimo.

Bet nežiūrint derybų pa
sekmių, nežiūrint ponų padi
dėjusio žiaurumo link vergų, 
ponam ramybė ir užtikrini
mas amžino ponavimo ant 
vergų, tapo sulaužytas sykiu 
su sulaužymu “dievo palikto“ 
vergam testamento. Apie ko
vas vergų su ponais ir jų pa
sekmes kalbėsime sekantį 
kartą.

ir maistininkus prieš

Po $5.00: Seserys Plio- 
raitienė ir T a m a 1 i e n ė, 
Brooklyn, N. Y., Vincas Ši- 
beika, Brooklyn, N. Y., Ur
šulė Januškienė, Hillside, 
N. J., Viktorija Kisevičienė, 
Hillside, N. J., M. Lazaus
kas, Hillside, N. J., Geo. 
Kairis, Kearny, N. J., Ma
rijona Witkus, Kearny, N. 
J. (pastaruosius penkis pri
davė V. Žilinskas), J. Mi
liauskas, McKees Rocks, 
Pa., A. Gudzin, Schenecta
dy, N. Y., Jonas ir Adelė 
Gaitis, Brooklyn, N. Y., 
Mrs. Dobrow, Brooklyn, N.

Po $3.00: J. Smith, Beth
lehem, Conn., Petronella 
Kruchka, Stillwater, Pa., J. 
Petrušaitis, B r i d g dport, 
Conn., A. Zavišius, Barne- 
gate, N. J., A. šimkai, 
Hightstown, N. J., J. Sida- 
ras, Elizabeth, N. J., Teofi
lė Drusys, Woodhaven, N. 
Y., F. Kalanta, Worcester, 
Mass.

Po $2.00: V. Kazlauskas, 
Forest Hill., N. Y., S. Ku
telis, Waterbury, Conn.,

Pauliiis. August Seitz, Bowie, Md
Pųtrimienė, Brooklyn,

APTARĖ KINO TEATRŲ ' N. Y.
Po $1.00. G. Pauliukonis, 

KLAIPĖDA, rugp. 28 d.— Gilberton, Pa., S. Raudonas, 
čia įvyko Kretingos. Šilutės, Barnegate, N. J.
Pagėgių, Kuršėnų, Telšių ir; 
Klaipėdos' apskričių kinofika-! 
ei jos skyrių viršininkų pasitari
mas. Pasitarimas buvo sušauk- r- 
tas aptarti tebevykstančios 
kino teatrų apžiūros ir meti
nio plano įvykdymų rezulta
tams.

Pasitarimo dalyviai iškėlė 
eilę trūkumų kinofikacijos 
darbe. Po diskusijų buvo ap
svarstytos priemonės trūku
mams pašalinti.

V. Mikalauskas

APŽIŪRĄ Po $1.00. G. Pauliukonis

Aukomis biudžeto užtik
rinimui sukelta sekamai: 
Brooklyn, N. Y. .< . $118.00 
Waterbury, Conn. ... 69.00 
Brockton, Mass.........63.00
Worcester, Mass. ... 56.00 

I Baltimore, Md...........50.00
Detroit, Mich............ 45.00

Binghamton, N. Y. .. 10.25 
Chicago, Ill............... 38.50
Pittsburgh, Pa.......... 33.00

. • '■ t 4

Miami, Fla. T._____
Scranton, Pa...........
Lawrence, Mass. ... 
Bridgeport, Conn. . 
Grand Rapids, Mich 
Newark, N. J..........
Shenandoah, Pa. ...

. . 5.00 

.. 4.00 

.. 3.00 
. . 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00

. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00

. Širdingai dėkojame 
gražias aukas 
kahis pa
Šios aukos skiriamos persi
kėlimui į nauja vietą ir ju
biliejaus ^TasveTkinimui. 
Kasdien gauname daugiau 
ir daugiau laiškų, kaip tik 
greit bus galima, paskelb
sime rezultatus.

Laisvės Admin 1stracija

U Z
ir vajinin-

SUTVARKYTI KARIŲ 
KAPAI

t>8 d.—- 
)idžiojo 
tarybi-

'^VELIUONA, rugp. 
ČiaN?ra žuvusiųjų / 
Tėvyims^ karo m epus 
nių karių KTrprrfA Pagerbiant
žuvusius karius šiomis dieno
mis Veliuonos valsčiaus kom
jaunuolių iniciatyva karių ka
pinės gražiai sutvarkyt^.

J. Baka as

TARYBINĖS KNYG<
PARODA /

KAUNĄS, nigpN28-

S

d.— 
LTSR Vaidybinėje centrinėje 
bibliotekoje ryšium su knygų 
platinimo mėnesiu.' atidaryta 
tarybinės knygos paroda.

i Eilėje vitrinų išdėstyta po
litine ir grožinė literatūra.

i Yra atskiras skyrius apieS<o- 
lūkių statybą. «ia, greta lite
ratūros kolūkių tema, gausy 
iliustracijų, vaizduojančių ta
rybinės gyvulininkystės ir kul
kini n k y st ės t a i m ė j i nms. o -
da išpuošta šūkiais irylaka- 
tais. f

A. Juškus
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Atsiminimai Apie Laisvę
Rašo Simonas Janulis

Taip, tai “Laisvė” pasi- nikais, kurie gyveno Chi- 
rodė Amerikoje ir pasauly cagoje ir kurie pabėgo iš 
pavasarį 1911 m. Atmintini katorgos 4 metus pirmiau 

manęs. Aš tuo laiku gyve
nau Phila. pas drg. Sabu- 
lius, kurie buvo labai pa
žangūs žmones ir ne taip 
tolimi kaimynai iš Lietuvos. 
A. Sabulis jau miręs, o jo 
žmona dabar gyvena So. 
Bostone ir iki šiai dienai 
dalyvauja pažangiųjų judė
jime.

Vieną vakarą pareinu iš 
darbo, iir gaspadinė sako, 
kad man yra laiškas iš Chi- 
cagos, ir kad ji net 2 kartu 
turėjusi pasirašyti, kad 
priėmė jį. Tai buvo pabai
goje kovo 1913 m. Praplė
šiau didelį voką ir randu 
laišką, 25 dolerius pinigais 
ir geležinkelio tikietą nuo j 
Phila. iki Chicagos, su in- | 
strukcijom, kada paimti 
traukinį ir kada traukinys 
pribus į Chicagą, kur mane 
lauks draugai. Tą laišką,

man labai tie metai. Aš ta
da buvau* “ant va 
atostogų” Smolensko cent- 

katorgininkų 
sportuodamas”kalėjime, 

ir skambindamas su 12 sva
rų retežiais ant kojų ii- lig 
svaro ant rankų. Apie 
“Laisvę” ir kitus lietuviš-

Amerikoje yra lietuvių so
cialistų savai! r. “Kova.” 
Tą sužinojau dar 1907 m., 
būdamas Vitebsko kalėji
me. Apie ją man pranešė 
Lietuvos social-demokratai. 
Nuo 1908 m. po pirmo pa
bėgimo iš Strunių centrali- 
nio kalėjimo aš per 4 me
tus nemačiau nei jokio laik
raščio ir absoliučiai nieko 
nežinojau, kas dedasi pa
sauly. Žinojau, kad Lietu
voje eina pirmeiviški laik
raščiai “Vilniaus Žinios” i 
“Ūkininkas”,

| 4. U7

ir pinigus ir tikietą prisiuntė 
nes susirasi- man buvęs polit. katorgi- 

nėjau su pastarojo redakto- ninkas latvis Eduardas Ba- 
tarag, su kuriuo man teko 

aliaus po visokių sėdėti vienam _ kambary 
skerspainiu, 1912f>rieš pirmą pabėgimą. Lai- 

1 ’-1 ‘ ” .'ške sako: “Gana tau dirbti 
vau‘ į tada dar laisva Ame- už 9 dolerius — pas mus 

Kadan- gausi mažiausia 20 dol.” 
svečias Ant- rytojaus, lydimas A.

K. Račkauską (Karolį Sabulio, nueinu ant stoties

re F. Bortjkevičiene.
Na, 

vargui 
m. prieš pat kalėdas -pribu-

gi aš buvau tenai

dagavo “Tėvynę”, tai, žino
ma, pirmą 1

ir važiuoju.
Chicagoje išbuvau 2 su

lietuvišką laik- vaites. Mano draugas išei- 
raštį' Amerikoje man teko na aS gi vaikštau po 

Vie. So. Halsted gatvę ir vis 
ieškau lietuviškų laikraš
čiu. Tas latvis man pasakė, 
kad Chicagoje yra bent ke
li lietuviški laikraščiai, bet 
sako, nuo lietuvių draugų 
jis girdėjęs, kad jie mums

skaityti “Tėvynę” ir 
nybę Lietuvininkų”, man, 
pripratusiam skaityti tik 
išeinančius po caro cenzū
ra, tai tie laikraščiai pasi
rodė ganįt geri i)’ net “pa
žangus”. Aš užklausiau 
apie “Kovą”. O, sako, ją 
-•kaito tik socialistų parti-į 
jos nariai, o kiti visai ne-! 
nori “Kovos” skaityti. Juk, 
sako, tamista negi socialis
tas. Aš nutylėjau.

Už poros savaičių išva
žiavau pas savo brolį į Phi
ladelphia. Ant rytojaus ma
no brolis nuvežė mane į 
“Kovos” redakciją. Mat, aš 
turėjau nuo Lietuvos so
cial demok. laišką į redak
ciją, kad aš esu suvargintas 
ir daug nukentėjęs partijos 
narys, su prašymu kovie- 
čiam, kad kuo galint man 
pagelbėtų. “Kova” ir visas 
jos personalas priėmė ma
ne su džiaugsmu irpagar- 
ba ir padėjo, kuomOik ga
lėjo. Tuo laiku “Koyą” re
dagavo drg. Tauras, kuris 
laikėsi nuo visų labai nuo
šaliai ir beveik su nieku ne
kalbėdavo, o tik rašydavo 
ir pietų laike išeidavo i ne
toli ten esanti parką ir vie
nas užsimąstęs vaikščioda
vo. Administratorium buvo 
jau dabar miręs “garbingos bininkiškus laikraščius, at- 
motinos negarbingas sū- 'eina greitasis laiškas iš Ga
nus” Antanas Žymantas, olry, Ind., kur vienas iš pir- 
sąjungos sekretorium Juo--miau pabėgusių politinių 
zas Stasiulevičius. Kaiu ten . kalinių lietuvis rašo, kad 

ir dirbės aš tuojau važiuočiau pas jį 
, buvo i Gary, nes jis jau turi man 

man labai draugiški, ir aš 
beveik kas vakarą būda-, 
vau “Kovos” name ir leis
davom laika labai linksmai, 
— mat, visi buvome “singe- 
liai”. Už savaitės aš jau bu
vau 1 kuonos sekretorius, o, 
dar už dviejų savaičių, per i važiuok.” Aš atsisakau pri- 
apskričio konferencija, bu- imti, nes važiuoju pas drau- 
vau išrinktas apskričio se- o-a - lietuvį, kurį ir jis pa- 
kretorium. i žįsta, — mat, kartu buvo-

Man dabar labai stebėti- me ant “vakacijų”.
na, kad aš tenai “Laisvės” ■ Už poros valandų aš jau 
nemačiau ir niekas man ne- Gary. Ind. Nesimatęs su 
pasakė, kad Bostone yra tuo draugu nuo pirmo pa- 
darhininkiškas laikraštis bėgimo, jau gerokai virš 4 
“Laisvė”. Bet “Keleivis” bu-' metų, ir pabėgęs iš tolimo 
vo beveik pas kiekvieną na-1 Sibiro, kur jam neteko būti, 
rį. Išbuvau Phil, beveik 3, tai kalboms nėra galo; taip 
mėnesius ir susirašiau su iškalbėjome visą naktį. Pas- 
draugais, buvusiais katorž- kui matau pas jį viename

nebūtu, abu jie. 
tenai Abromavičius,

kambaryje guli ant stalo 
jau man žinomas “Kelei
vis” ir “Laisvė”, apie kurią 
aš ir negirdėjau. Bet jau 
kartą apgautas “Draugo-

skam- 
“Ne, 
“tai

darbi-

per laikraštis, gal toks pat 
kaip garsiu vardu 
bantis “Draugas”, 
drauguži,” sako jis, 
geriausia laikraštis, 
Amerikos lietuviai
ninkai turi čia”. Dar sako: 
“Laisvė” yra gyvesnė už 
“Kovą” ir talpina daugiau 
žinių ir įvairių pasiskaity
mų; “Kova” daug vietos 
pašvenčia partijos reika
lams”. Taip ir turi būti par
tijos organe.

Taigi, pirmą kartą aš pa
mačiau “Laisvę” balandžio 
mėnesį li913 m., išbuvęs A- 
merikoje jau virš 4 mėne
sius.

Nuo tos dienos palikau 
“Laisvės” didžiausiu patri- 
jotu ir rėmėju ' ir metais 
vėliau per vieną dieną už
rašiau “Laisvę” keletai de- 
setkų žfnonių - prenumera
torių. Žemiau paaiškinsiu, 
kaip tai nusitiko.

Išbuvau Gary, Ind. apie 
14 mėnesių ir gaudamas po 
24 dol. į savaitę tais lai
kais “praturtėjau.” 
štai apie vidurvasari
m., “mano” dirbtuvė, milži
niška plieno liejykla, kurio
je dirbo virš 30 tūkstančių 
žmonių, ūmai sustoja ir at
leidžia beveik visus, na, ži
noma,z mane ir mano drau
gą. Kitų dirbtuvių tenai ne
buvo. Laimė, kad turėjau 
visur draugų. Štai gaunu 
laišką nuo drg. Simonavi- 
čiaus iš Moline, Ilk, kad 
tuojaus atvažiuočiau pas jį. 
Sako: prašiau boso tau dar
bo ir jis prižadėjo.” Nuva
žiuoju. Nagi žiūriu — ir 
jis turi “Laisvę.” Paaiš- 

, kad čia yra koki 6 
Lietu- žmonės, kurie prenųmeruo-

netinka. Nagi, žiūriu, par- kma, 
siduoda Olševskio

i va” ir Tananeyičiaus “Ka
talikas”. Nusiperku “Lietu-

' va”, o “Kataliko” neperku 
— jau vienas vardas pasa
ko, kas jis yra. Skubiu na
mo ir skaitau..., daugiau 
nebepirkau.

Vėliaus surandu. “Drau
gą.” Mane tik vien vardas 
patraukė — na, manau, čia 
tai tikrai užtikau darbinin
kišką, pažangų laikraštį. 
Paskaitau ir, i š k i r p e s 
“Draugo” pirmutinę raidę 
D, padedu ant stalo ir da
bai* jau laikraščio vardas 
“Raugas”, kdip tik pritin
kąs jo turiniui. Dar randu 
3 lenkiškus dienraščius. 
Nusiperku visus ir skai
tau — vienas klerikališkas, 
akyplėša, mulkintojas, ki
tas tautininkų - šovinistų, 
dar bjauresnis. O gi skaitau 
“Glos Liudowy” — tas man 
patinka ir nuo tos dienos 
aš jį skaitau kas dieną.

Šitaip man bemedžiojant 
lietuviškus ir abelilai dar-

ir moteris. Draugystė ■ pa- J ūs, sakau, visi nemokate j tą susirinkimą 
”................ * ’ nutaria

dienrašti ir paačiuoti 
svei” už nuolaidą.

Čia pat išrašau iš

augo kokių 50.,nuošimčių. skaityti angliškai, tai jūs iš vienbalsiai
Aš jau labai įsidrąsinau 

ir per vieną skaitlingą susi
rinkimą du o d išnešima, kad 
draugija painttų-gau už or
ganą “Laisva” ir kad 
kiekvienas narys turi būti
nai prenumeruoti, nes kL 
taip liks suspenduotas, nęs 
jei neužsimokės, tai jo 
duoklės bus atskaitytos į 
“L.” prenumeratą. Nors tai 
buvo gerokai yirš 30 metų 
atgal, bet, rodosi kaip šian
dien atmenu, surinkau 47 
balsus už ir kokį desėtką 
prieš. Ii’ nepoilgo aš pa
siunčiau “Laisvei” gerokai 
virš pusę šimto prenumera
tų.

Na, praeina metai kiti, 
ir “Laisvė” tampa dienra-!

,ščiu. Na, žinoma ir kaina " W.
I pakilo gerokai. Ant susirin- se sim^° dieni ascio prenu-

dienraščio žinosit tiek pat 
kas dieną, kaip ir anglai 
darbininkai — n e r e i k ės 
jums naujienų iš jų klausti. 
Po ilgų diskusijų leidžiu 
ant balsavimo ir aš pralai
mėjau 2 balsų dauguma. Aš 
nenusiminiau, bet čia pat, i 
žinodamas draugystės f i- j 
nansų stovį, įnešu, kad vis : 
tik draugystė negali palikti 
be organo, — dar tokio ge-. 
ro, kaip. “Laisvė.” Tad pa
tariu, kad draugystė iš iždo 
už kiekvieną narį sumokė
tų po 1 dolerį ir aš dar už
tikrinu juos, kad “Laisvė” 
kaipo draugijai duos kokią 
nors nuolaidą. Piškinu 
“gromatą” “Laisvei”, per
statai! dalyką. Gaunu atsa
kymą, kad jei bus virš pu-

kimo aš stoviu už tai, kad, meratų, tai “Laisvė” nulei- 
jei — dienraštis, tai dar džia kiekvienam nariui 50c. 
geriau. < Tuojau sušaukiu nepapras-

Bet 
J914:

darbą, už kurį aš gausiu 24 
dol. į savaitę; jis gi gaunąs 
30 — tai negirdėta daugy
bė ninigų... i

Tuojaus draugas latvis 
dar snaudžia man i ranką 
20 dol. ir sako: “tuojaus --- - - . “s/ . • •
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ja “L.” Aš gaunu neblogą 
darbą šapoie, kur buvo sti-' 
pri unija. Užsiprenumeruo
ju “Laisvę”. Reikia pradėti 
veikti.

Tenai gyvavo pošelpinė 
draugija po vardu Teisybės 
Mvlėtoiu Draugystė. įsira
šiau i draugsvtę ir už kele
to mėnesiu ant metinio su
sirinkimo buvau išrinktas 
tos draugijos pirmininku. 
Buvusi socialistu kuopa te
nai iš 8 narių jau buvo pa
krikus.

Vieną sekmadienį perei
nam su Simdnaicįu į>er stu- 
bas ir gauname 14 nariu, o 
vėliaus ir gerokai daugiau. 
Suorganizavau didelę mo
kyklą iš apie 30 vyrų.

Įtaisėm didelę lentą rašy
mui su kreida drg. Antano 
Motiečiaus skiepe, ir pradė
jome pamokas, — aritmeti
kos, Lietuvos istorijos ir 
geografijos. Per 
mano mokiniai ne 
visus 4 dėsnius 
skaitlinių mokėjo, 
jo ir paprastas ir dešimti
nes “fractions”. Mano įtek
mė užaugo drūčiai. Laisvė 
jau eina 2 kartu i savaitę 
ir persikraustė i Brookly- 
ną. Na, truks pliš, manau 
sau, pamėginsiu. Metinis 
susirinkimas — aš pirmi
ninkauju. Nurodau, kad 
draugijos konstitucija yra 
prasta ir vardas nekoks. 
Reikia tai taisyti ir priimti 
į draugiją ir moteris.

Nutarta vienbalsiai.
Sutaisymui konstituciins 

išrenka mane ir dar pride-* 
da J. Savicką, kuris jau mi
ręs. Ant sekamo susirinki
mo perskaitau konstitucija 
ir ji beveik vienbalsiai pri
imta. Nekurie zurzėjo ųž 
moterų priėmimą, bet drau
gystė griežtai atsisakė per
mainyti vardą. Pasiunčiu 
į “Laisvę” ir gaunu iš “L.” 
pagyrimą, kad tai viena iš 
pažangiausių konstitucijų, 
kokia jiems teko kada nors 
spausdinti. Na, tai priimam

2 žiemas 
tik gerai 
paprastu 
bet nerė-

Ir beveik
imti

bet ypatiškai “Laisvei.” Da
lykai susidėjo taip. Mes vi
si mylėjome “Laisvę”, bet 
aš tuo metu nepažinau wL 
vieno laisViečio,
Jono NaudžiausZkuHpa*-''' 
kutinį kartą mačiau 1907 
m. Vitebsko katėjime, o čia, 
Amerikoje, nemačiau. Aš 
džiaugiuosi, kad jis dar gy
vas. Su jtiomi man nutiko 
netikėtinas atsitikimas. Jį 

i atvarė į Vitebsko kalėji 
| rodosi, iš Odesos

drau- 
gijos iždo po 1 dol. už kiek
vieną narį — rodosi, 67 do
lerius, ir prašai!, kad nesu
stabdytų — už poros mėne
siu aš išrinksiu iš nariu ir 
prisiųsiu už visus. Visi už
simoka ir skaitome visi 
“Laisvę” metus, kitus j rodosi> iš Odesos

Dabar pažiūrėkite, drau- no su kriminalistais. Ten 
gai, ką geras darbinmkis-. buvo daugybė politinių ka- 
kas Jaikrastis padaro su pnių, ypad universiteto stu- 
zmonemis. Laikraštis, kuris j dent^> q*en mus m jkė gana 
teisinga tarnauja darbinin- jaisva^ tik dabojo\ kad-’-ku- 
kų klasei, . taip susijungia lds nors pe5 aųkstą 
su darbininkų reikalais, sieną neperliptų. AsNbuyąu- 
vai gaiš n bėdomis, kad be- politinių kalinių Storasta ir 
ve! kitaip pa- vįską turėjau tvarkyti?.

politinių kalinių Storasta ir
sukti. Tas atsitiko ir M'oli-
ne, III.

Aš turiu prisipažinti/tuojays pervedžiau jį į pol. 
“Laisvei”, kad aš vieną kalinių kamerą Jr sugalyo- 
kartą" norėjau pakenkti ne jam skymą, kaip jį galima 
darbininkiškam judėjimui,

Pribuvus Naudžiui, aš

(Ta»a 4-me pusl.y

DIENRAŠČIO LAISVES
* M V

(ONCERTAS
Įvyks Ateinantį Sekmadienį

SPALIO 30 OCTOBER

VLADIMIR DELOFF, basas
BIRUTA SUNKUS, sopranas

DORIS CIIUBERKIS, smuikinio!

Koncertas prasidės 3:30 vai. po pietų, šokiai prasidės 7-tą vai. vakare.
Koncertui įžanga $1.50, vien tik šokiams įžanga 75c.

IŠTISA LAISVES KONCERTO PROGRAMA:
AGOTĖLE KENSTAVIČIENĖ, sopranas ir 
KONSTANCIJA ABEKIENĖ, altas, visoje pla
čioje Amerikoje pagarsėjusios kaipo duetų dai
nininkės. Didžiojo New Yorko apylinkė išgirs 
jas Laisvės koncerte.

VLADIMIR DELOFF, basso. Deloff yra pagar
sėję kaipo operų ir koncertų dainininkas, šiame 
Laisvės koncerte mes jį pamatysime ir išgirsime 
jo griausmingą basso balsą, o šiam koncertui jis 
specialiai pasiruošia.

BIRUTA SENKIŪTĖ, sopranas. Ji yra atvykusi 
iš Minersville, Pa. ir jau kelinti metai kaip ji čia 
New Yorke lanko balso lavinimo konservatoriją. 
Ji jau pilnai pasiruošusi geriems koncertams. 
Taigi mes ją matysime ir girdėsime Laisvės kon
certe.

DORIS CHUBERKYTĖ, smuikininkė. Gražių 
smuiko solų šiame koncerte duos mums Doris 
Chuberkytė iš Fairlawn, N. J. Mes ją kartą gir
dėjome, tad geidžiame kuo dažniausiai išgirsti.

RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ. Jau visi pasiilgome ru
sų šokikų, šiame Laisvės koncerte turėsime ir 
juos.Jie šoks rusų liaudies šokius.

AIDO CHORAS. Taipgi dalyvaus programoje ir 
vietinis Aido Choras, vadovaujamas George 
Kazakevičiaus.

AIDO VYRŲ CHORAS. Dainuos ir puikiai atsi- 
žymėięs Aido Vyrų Choras, diriguojamas Geo. 
Kazakevičiaus. c

Kiekvienas pasirūpinkite būti šiame Koncerte ir 
pasinaudoti tais puikiais talentais, kurie aukš
čiau suminėti.

KONCERTAS BUS

LXBEItTT BODITORIUM
110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill, L. L., N. Y.

George Kazakevičiaus Orkestras Šokiams
Bus Geriausių Valgių, Degtinių, Vyno ir Alaus ■
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UZ KĄ JIE BUVO PAKARTI?
Vengrijos valstybinės prokuratūros kaltinamasis Aktas Raiko ir jo 

bendrininkų byloje

Antanas Vaivuskasi
vi;

Iš Montevideo Padangės

(Tąsa)
“Jugoslavijos pagalba uždeda nauja

jai Vengrijos vyriausybei tokias natū
ralias pareigas Jugoslavijos atžvilgiu, 
kurios negali būti svarstomos. Užsienio 
ir vidaus politikos klausimus, kurie yra 
mano ir ,Robo Antono žinioje, o taip pat 
gonvedų klausimus — viską reikia sude
rinti su Jugoslavijos interesais. Antra: 
Vengrijos pramonė turi sudėti aukų, 
siekiant įvykdyti Jugoslavijos ekonomi
nius planus.”

Rankovičius pranešė savo planus dėl 
naujos vyriausybės. Naujosios vyriausy
bės ministras pirmininkas — Raikas 
Laslo, vidąus reikalų ministras — Robas 
Antonas (vienas iš JOBĄ, Jugoslavijos 
šnipinėjimo tarnybos Vengrijoje, vado
vų), karo ministras — Paltis Djerdjis, 
Jugoslavijos šnipas. Rankovičius pridū
rė: ' ’

“Tito neprieštaraus, jei būsimoje vy
riausybėje dalyvaus į Vakarus bėgusie
ji socialdemokratų partijos vadovai ir 
keli asmenys iš Nad Ferenco aplinkos.”

Politinių nurodymų tarpe taip pat fi
gūravo reikalavimas, kad Raikas rem
tųsi Horto ir Salašio šalininkais, katali- 
kine reakcija, buožėmis ir kad ryšium 
su pastaraisiais pabrėžtų Jugoslavijos 
pavyzdį, “kur Tito nekovoja prieš buoži
ją.” Pagaliau Rankovičius pasakė, kad 
vyriausybei ginkluotu būdu nuversti jis 
pristatysiąs Raiko žinion savus karo spe
cialistus.

Raikas Laslo priėmė Tito nurodymus 
vykdymui, Atvykęs į Budapeštą, jis pa
vedė Palfiui Djerdjui atlikti kariuome
nės viduje atitinkamą ginkluotą paren
gimą respublikai nuversti. Paltis, kuris 
sava nuosava ypatinga linija jau buvo 
painformuotas apie Rankovičiaus* pra
neštus planus, pranešė Raikui, kad jis 
jau pradėjęs parengimą, ir supažindino 
jį su ginkluoto išstojimo plano detalėmis.

Raikas. Laslo davė nurodymus taip pat 
ir Senjui Tiborui atlikti iš savo pusės pa
rengiamąjį darbą; parengti konferenciją, 
kurios uždavinys būtų — perduoti Rai
kui vadovavimą Vengrijos darbo žmonių 
partijai. Rankovičius iš savo pusės nu- 

• siuntė į Vengriją diplomatais du prity
rusius politinius žudikus, du budelius — 
Jovanovičių ir Joikičą. Jis pavedė jiems 
parengti valstybės ministro Rakoši Ma- 
tiaso nužudymą.

Šiuos planus, sudaužė į šipulius priemo
nės, kurių buvo imtasi prieš reakcinius 
elementus ir šnipus. Šių priemonių pasė
koje žymi Raiko šalininkų dalis buvo pa
šalinta iš kariuomenės, policijos ir vals
tybinio aparato. O gegužės viduryje pra
sidėjo sąmokslininkų suėmimai.

Aukščiau išvardintieji faktai rodo, 
kad Raikas Laslo išstojo kaip iniciato
rius organizacijos, siekiančios, smurtu 
nuversti 1946 metų 1 įstatymo! nustaty
tą demokratinę valstybę, o taip pat res
publikos vyriausybę ir, vadovaudamas 
šiai organizącijai, įvykdė nusikaltimą.

II.
a) Palfis Djerdjis gimė 1909 metais. 

Jis kilęs iš pasiturinčias buržuazinės šei
mos. Baigęs Liudviko akademiją, jis 
prieš antrąjį pasaulinį karą vienerius 
metus tarnavo Italijos fašistinėje kariuo
menėje, iš kur’ grįžo kaip" įsitikinęs fa
šistas. Būdamas Horti kariuomenės ka
rininku, jis dalyvavo Ukrainos okupavi
me, už ką gavo iš gynybos ministerijos 
pagyrimo raštą. Dėl žmonos kilmės jis 
buvo priverstas išeiti iš kariuomenės, ir 
tai buvo pretekstas, kad 1945 metų pra
džioje jis stotų į naują kariuomenę, kaip 
“antivokiškas” karininkas. 1945 metų 
vasarą jis jau buvo Jugoslavijos žvalgy
binės organizacijos šnipas. Tais pačiais 
1945 metais jis užmezgė ryšį su Raiku 
Laslo. Per daugkartinius pasitarimus su 
Raiku Palfis susipažino ir sutiko su anti
valstybinės ir antiliaudinės organizaci
jos tikslais. Palfio uždavinys buvo vado
vauti organizacijai karinėje srityje. Su
sitaręs su Raiku, jis kariuomenėje gynė 
ir kėlė tarnybiniais laiptais reakcinius, 
hortistinius, fašistinius karininkus, į 
svarbius vadovaujančius postus siuntė 
tuos, apie kuriuos jis žinojo, kad jie ak
lai seka jo niekšiškais tikslais ir nurody
mais. 1947 metais Raiko nurodymu Pal
fis sustiprino savo veiklą. Jis organizuo
davo karių šaukimus ir manevrus, susi-

j tįsius su pasirengimu ginkluotam są
mokslui, ir 1.1. ;

Jugoslavijos kariniam atašė Budapeš
te pulkininkui Lozičiui tarpininkaujant, 
Palfis užmezgė ryšį su Jugoslavijos pul
kininku Nedelkovičium. Susitikimas įvy
ko Romoje 1947 metų lapkričio mėnesį 
partizanų kongrese, kur Nedelkęvičius 
perdavė Palfiui tiesioginius Tito nurody
mus. Jis užtikrino Palfį tuo, kad Tito 
tikslai bus įvykdyti, nes juos remia Jun
gtines Amerikos'Valstybės.

1948 metų spalio mėnesį, po Rajko 
slapto susitikimo Pakše su Jugoslavijos 
vidaits reikalų ministru Rankovičium, 
Palfis-paspartino ginkluoto pasirengimo 
respublikai nuversti tempus. Jis paren
gė ir raštu išdėstė planą, kurį laikė įvyk
domu 10 batalionų pagalba.. Šiems bata
lionams Palfis buvo paskyręs užgrobti 
svarbiausius visuomeninius pastatus, 
paštus, radiją, partijos CK, o taip pat 
pramonės centrus provincijoje. Palfis 
parengė planą vyriausybės nariams Ra
koši Matiasui, Farkašui Michajui ir Gė
rei Ernei nužudyti. Šį uždavinį jis pave
dė buvusiam žandarų kapitonui policijos 
pulkininkui Korondi/Belai, kurio žinion 
jis ketino perduoti, neskaitant jau orga
nizuoto Korondi specialaus bataliono, 
ypatingą dalinį, sudarytą iš hortistinįų 
karininkų. Planas buvo išdėstytas Di
džiojo Budapešto žemėlapyje. Šis planas 
gulėjo Palfio tarnybiniame seife iki tol, 
kol Palfis nesužinojo apie savo bendri
ninkų suėmimą. Savo sekretoriaus Ro- 
zenfeldo Edito padedamas, jis sunaikino, 
planus.

Tokiu būdu, Palfis Djerdjis įvykdė 
nusikaltimą, dirbdamas organizac. dar
bą, kuriuo buvo siekiama smurtu nuvers
ti 1946 metų 1 įstatymo įvestą demokra
tinę valstybę ir respubliką.

b) Palfis Djerdjis buvo Jugoslavijos 
žvalgybos agentas nuo 1945 metų. Jugo
slavijos šnipų organizac. Vengrijoj va
dovui, Jugoslavijos misijos patarėjui 
Ęrankovuix Lazarui jis reguliariai per
duodavo slaptus dokumentus ir duome
nis apie kariudmenę. Karinio - politinio 
skyriaus darbuotojams jis duodavo nu
rodymus teikti duomenis, kurių prašo 
Brankovas. Šį šnipinėjimo darbą Palfią 
Djerdjis dirbo Jugoslavijos 
dtaše pulkininkui Lozičiui, o 
kus, — Jugoslavijos misijos 
pulkininkui Žokailui.
' Palfis Djerdjis, būdamas 
leitenantas ir kariuomenės inspektorius, 
panaudodamas piktam savo tarnybinę 
padėtį, perduodavo slaptas žinias apie 
karinę ir ekonominę Vengrijos valstybės 
padėtį užsienio valstybės atstovams. Ši
tuo jis įvykdė rimtą nusikaltimą, pažei
dęs šalies interesus. /

III,
a) Brankovas Lazaras buvo, svarbiau-. 

) sias Jugoslavijos vidaus reikalų minis
tro Rankovičiaus rezidentas Vengrijoje. 
Iš pradžių jis buvo Jugoslavijos misijos 
vadovas, j po to Jugoslavijos misijos pa
tarėjas, b vėliau tapo Jugoslavijos rei
kalų patikėtiniu. Prieš jį, išsiunčiant į 
Vengriją, 1945 metų pradžioje, Jugosla
vijos karinės misijos vadovas pulkinin
kas Cicmilas Obradas, remdamasis Tito 
nurodymu, nužymėjo misijos narių už
davinius, kaip nurodo Brankovas, šitaip:

•“Tito, į Kardelis ir Rankovičius tikisi, 
kad misijos 
Vengrijoje 
šnipinėjimo medžiagą apie politines ir 
ekonomines 
mones, o. taip pat dirbs žvalgybinį darbą 
tarybinių dalinių Vengrijoje atžvilgiu. 
Jis munis pranešė, kąd ines turime už
megzti glaudžius ryšius su Anglijos ir 
Amerikos įgaliotiniais ir nepatekti į Są
junginės kontrolinės komisijos tarybinės 
dalies, ypač maršalo Vorošilovo, įtaką.”

Sutinkamai su šituo, Brankovas kele
rius metus palaikė ryšius su Raiku, Pal- 
fiu ir kitais elementais, kurie išstojo 
prieš Vengrijos demokratinę valstybę. 
Jis surišo Palfį Djerdjį su Raiku. Jis de
rino Raiko Laslo, Palfio Djerdjo ir kitų 
organizacijų veiksmus. Jis vadovavo šni- 

» pinėjimo veiklai Robo Antono, kurį, jam 
reikalaujant, išrinko Vengrijos piet. sla
vų demokratinės sąjungos sekretorium 

* ir kuris tapo parlamento deputatu. Bran- 
(Bus daugiau)

(Pabaiga)
URUGVAJAUS GAMTOS 
TURTAI IR PRAMONĖ
žemės paviršiaus į Urugva

jus turi 186,000 kvžlr. kilo
metrų. Didžiąją teritorijos da
lį sudaro lygumos. Ifaturalių 
miškų beveik nėra, todėl me
dis čia brangus — jis impor
tuojamas. Oras tyras, sveikas; 
vėjai, nesulaikomi nei kalnų, 
nei miškų, laisvai vėsina visą 
teritorijos paviršių.

ūkis neišvystytas, Ne- 
kad čia gerai uždera 
miežiai, kukurūzai, 

žirniai, saulėgrąžos, 
(taip vadinami šak-

UŽDARBIAI
Paprastojo darbo darbinin

kų gyvenimas — sunkus. Veik 
visada darbai yra sezoniniai. 
Miesto proletariatą sudaro: 
važiuotės, mėsos, apdirbimo, 
statybos, vilnų apdirbimo, 
tekstilės,-metalo,.-baldų ir ki
tų mažesnių pramonių darbi
ninkai. Jų darbo dienos atly
ginimas svyruoja tarp 3,5 — 
8 pezų. Maistas, butas, apran
ga, avalynė — brangūs, žmo
niškiau pragyventi darbinin
kas privalo uždirbti iki 300 
pezų į mėnesį. Tačiau didžiu
ma, vos uždirba 100-120 pezų.
DARBO ĮSTATYMDAVYSTĖ

12 dienų apmokamų atostogų 
ir 3 dienas apmokamų vals
tybinių švenčių. Veik visose 
pramonės ir prekybos šakose 
veikia Algų tarybos, kurios 
kasmet nustato uždarbius ir 
algas. Tarybos sudaromos iš 
darbininku 
darbdavių 
stovų. ‘

LIBERALŪS RELIGIJOS 
ATŽVILGIU

Urugvajiečiai negalima sa
kyti, kad yra labai religingi. 
Bet bažnyčios atžvilgiu jie 
laikosi liberališkai. Bažnyčia 
atskirta nuo valstybės ir nuo 
mokyklos. Visa t metrikacija

ir
bei tarnautojų, 
vyriausybės at-

įvairius prasikaltimus Nyra 
Švelnios. Aukščiausia bausmė 
už žmogžudystę neprašoka 25 
metų kalėjimo. Tačiau gal nė 
vienas nusikaltėlis tiek mėty 
nebūna kalinamas, nes kasmet 
Įvyksta amnestijos. /

Prostitucija šalyje legaliai 
palaikoma. Ji yra pasiekusi 
liūdnai gausaus skaičiaus res
publikos sostinėje. Nepilnam- 
metės merginos viešai miesto 
gatvėse rodo šią gėdingą ka
pitalistinės santvarkos išdavą-’ 

teatra! ir spauda

listinėmis šalimis, Urugvajaus 
įstatymdavystė turi pažangų 
pobūdį. Pav., darbdavys nega
li Isauvališkai darbininką iš 
darbo išmesti, nelaimingi atsi
tikimai laike darbo apmokami 
apdraudos valstybinio banko, 
senatvėje yra šiokia tokia pen
sija, darbininkas išdirbęs 25— 
30 metų turi teisę į pensiją 
su maždaug puse gautosios mė
nesinės algos, i metus gauna

ropos metropolijomis, Monte
video miesto vaizdas nesusida
ro iš bažnyčių bokštų bei kry
žių. Retai jų pastatai išsimėtę 
po miestą.

BAUSMĖS IR 
PROSTITUCIJA

Urag.vajuje seniai panaikin- 
zta mirties bausmė. Kalėji
muose nėra nei vieno politinįo 
kalinio. Iš viso bausmės už

Urugvajus neturi operos nei 
baleto teatro. Nėra nei vals
tybinės konservatorijos. VisT)' 
sostinėje tėra tik 4 t 
Garsių muziejų taipgi 
vieno. Trys žymesni dideli mu
ziejai įrengti kukliuose istori

 

niuose pastatuose.

Montevidejuje eina 8 dien
raščiai. Didžioji skaitytojų da
lis domisi sportu, ^arklių lenk
tynėmis ir 
Už tat vakarinės laidos dien

 

raštis “El/Diario 
šio tiraže 
tūkst. egk.). Darbininkai ne

 

pajėgia išleisti savo dienraš
čio. Komiu\istų partija leidžia

IChusticia’L _kuris

lėra nė

yra d id žiau
ri s (au<e 8J

žemės 
žiūrint, 
kviečiai, 
ryžiai, 
“mani”
niavaisiai riešutai), bulves ir 
kitos žemės, ūkio kultūros, ša
lis dažnai yra priversta iš. už
sienio importuoti maisto pro
duktų, pav. bulvių veik nieka
da neužtenka ir .jas Urugva
jus perkasi net Olandijoje. 
Kviečių šiai šaliai lieka eks
portuoti, bet pasitaiko kartais 
kreiptis į Argentinos kviečių 
aruodus, kad patenkinus vi
daus rinką.

Urugvajus turi mėsos šalies j 
vardą. Gyvulininkystė yra di
džiausias jos turtas. Krašto 
pačios žymiausios įplaukos su
sidaro iš mėsos, vilnų ir odos 
eksporto. Galvijų ganyklos 
yra natūralūs ir, galvijai jose 
veisiasi beveik be jokios prie
žiūros. Pasitaikius sausroms 
bei ligų epidemijoms, galvijai 
taip pat “natūraliai” gaišta 
lau kuose.

i Mėsos šalies 
mas nereiškia, 
jaus gyventojai 
mai mėsos, 
viena bei
nevartojama;

Atsiminimai Apie Laisvę

savaitraštį 
nesenai minėj 
metines.

M I^SLAS 
Pradinis (6 skyriai 

gimnazijos mokslas 
sutaisytą — n cm o k- a ni as.

konstitucijos, po kuria bu\o mokslą, 
mano parašas, Draugija nu:

ir/pro- 
metai)1(Tąsa nuo 3 pusi.)

būtų paliuosuoti.’ Reikta jį 
sulaikyti nors savaitę lar 2. 
Kaip sulaikyti, — jis tuo- 
jaus bus siunčiamas į Ry
gą. Pamačiau tuoj aus kai. 
daktarą ir paprašiau, kad 
padarytų jį sergantį. Dak
taras buvo politiniams pri
jaučiantis žmogus. Tuoj auš 
atėjo, pažiūrėjo ir Jonas 
apsirgo. Laikas išloštas. Už 
savaitės ar 2 ateina paliepi
mas jį paliuosuoti. Na, ir 
paliuosuoja vidurnaktį, be 
vienos kapeikos.

Na, J<ą jis darys sveti
mam mieste? Nor ir žino 
jis, kad pavojus, kad gali 
ateit bile minutę paliepi
mas jį suareštuoti. Taigi 
Jonas rytą ateina prie ka
lėjimo ir prašo iššaukti ma-

sti Moline, tai už mano dar
bus, ypač už

nežiūrint kad yra \w- 
lengvatos ji pasielųL

pirko man auksinį laikrodį, darbo žmonėms prieinamas tik 
su josios parašu, kurį aš su kibai mažomis išimtimis.

Iš lietuvių tarpo dar nėra nė 
; vięmT baigusi aukštąjį moks

vardo turėji- 
kad Urugva- 
turi pakąnka- 

Provincijoje |kar- 
jantiena veik visai 

valstiečiai min
ta prasta aviena mėsa. O mė
sos pristatymas miestų gyven
tojų vartojimui yra nepado
riai spekuliantų palaužtas. Sos
tinėje jau kelinti metai nega
lima gauti mėsos kasdien, ir 
ji parduodama aukštomis, spe- 
kuliatyvėmis, kainomis. Mė
sos išdirbinio kombinatai, iš
skyrus vieną, visi kiti randasi 
amerikinių kapitalistų rauko-. ne. Mane pašaukė, — 
se.

ir dabar turiu ir gerbiu 
kaip kokią šventovę.

Aš išvažiavau 1923 
Draugystė gyvavo ir 
nariai skaitė “Laisvę”, 
depresija, 
“gerbūvio” laikais, išblaškė^ 
žmones ir tenai paliko mą/ 
žai lietuvių; daugiau^ihi 
paliko tie, kurie turėj ap- ’ 

I sipirkę namus. j z-
1 r Viso 5258

Draugystė labai sųsilpnė- Savišalpos 
, bet paliko dar gerų vatinėse 

žmonių, kaip Motečius, jau Medicina 
dabar miręs, — Juška, Mi
leris, Jonas Julius,— taipgi j Viso 1989. 
jau miręs, — Samulevičius, 72 1.
Trepkus ir kiti, tai jie nu- Valst. Klinikų ligoninė 
tarė, po to kai sušiorgani- J ’ 
zavo po Chicagos skanda- 
liško seimo,— prisidėti/prie 
Lietuvių Darbininkų /Susi
vienijimo. Daug narių jau 
išmirė; kurie dar gyvi, tai 
darbuojasi LDS kuopoje 
ir yra nariai LLD.

Moliniečiai dar ir šian
dieną atmena mane gerai, į a -„A • t r>-----

i baigusi
i

jo,

lu. I

jos VĄLSTYBINĖS 
bet’

ypač Hooverio j

LIGbNINĖS
MONTEVUiąJUjE >

LOVŲ SKAIČIUS 
Veikiančiosiose 

Medicina Chirurg. Kit. Sritys

Iraudijų ir pri- 
sahatdrijose yra— 
Ctyirurg. Kit. srit.

ki
bieji) rūšių

t

Svarstymas gesnę pusę, bet likusieji y-
Atsiranda

kad su “Laisve” i čių pusėje, 
nmp (javn iv.dn ir <

Vengrijos vyriausybės prie-

4 pusi.—Laisvė (Liberty, LitlKDaily)—P/nkt., Spal. 28, 194$>

Adam

bendradarbiai savo buvimą 
panaudos tam, kad gautų

(bai- 
lovų.

kariniam 
jam išvy- 
pa tarė j ui

yra susikūrusios ii

ra darbininkų - pažangioj

generolas
ĮJUAUVA JL 
tarnybinę

per 
Pase'k- 

aš pra- 
— tik- 
didžiu-

j ■: Pontiac, Mich. — Par
tneris Joseph H. Runyon 
šūviais iš šautuvo sužeidė 
9 žmones dviejuose saliū- 
nuose ir pats nusišovė.

Klausykite DREX PEARSON 
Adam Hat RatKo Programoj 
KickVi madienio
Vakarų.

Matykite telefonų Jenygojc 
vardą arčiausio jums 
ADAM skrybėlių pardavi
nėtojo.

Sveiki, draugai molinieji 
čiai! Aš atmenu jus visus ir\j 
gyvus ir mirusius ir di 
džiuojuoši iki šiai dien/i jū 
su dovana.

Stotis WNEB.

giama įrengti)... 3,000
Sostinėj (f gyventojų priskai

to m a ikij 75(MUKP: visoje ša
lyje iki 2,250,000 gyventojų. 
J nemokamą gydymą valstybi
nėse ligoninėse turi teisę visi 
tie, kurie per mėnesi neuždir
ba daugiau kaip 120 pezų.

žiūriu akis ištempęs. Sako,
• .brolau, skubiai duok man 5 

gerokai išsivysčiusios tekstilės ( rublius; aš kaip tik pasiek- 
ir metalurgijos pramonės. Iš
kilo jos 2-jo pasaulinio karo 
metu. Tačiau šioms pramo
nėms nėra perspektyvų vysty
tis: žaliavą ir visą mechaninį 
įrengimą jos priverstos pirk
tis užsienyje, o tatai jau rišu
si su gamybos ir kainų kon
kurencija.’

Kita svarbi pramonė — tu
rizmas. Urugvajus su šiuo 
verslu gavo stambių įplaukų. 
Pradedant Uruguay upe ir 
baigiant Atlanto vandenynu, 
vasaros metu, visame pakraš
tyje prasideda gyvas vasaro
tojų gyvenimas. A t važiuoja 
pasigrožėti mūsų pakraščio 
gamta čilėnai, argentiniččiai, 
paragvajiečiai, braziliečiai ir 
kt. Tuomet viešbučiai (didie
ji 'viešbučiai pačios valdžios 
eksploatuojami), transportas, 
prekyba, bankai ir su turizmu 
surišta nekuri pramonė, turi 
savo rugiapiūtę.

Uru g v a j a u s c k o n o m i kos 
lygsvarą palaiko šis pabrėž
tinas faktas: valstybė savo ži
nioje eksploatuoja uostų admi
nistraciją, elektros energiją ir 
telefoną, alkoholimis, naftos 
ir cemento trestą, pieno ir jo 
produktų trestą (pusiauvals- 
tybinis), apdraudos ir ipotekos 
bankus, tramvajų ir dalinai 
autobusų transportą, o nese
niai suvalstybino ir geležinke
lių susisiekimą.

Vieno brangaus gamtos tur
to Urugvajus visai iki šiol ne
išnaudoja: tai žuvininkystė ir 
vandens transporto laivyno, 
žuvies pramones, galima saky
ti, visai nėra, o Urugvajaus 
vandenyse — upėse ir okea
ne, — labai gausu geriausios 
rūšies žuvies. Tą patį tenka 
pasakyti ir apie laivyną: jis 
visai nežymus, daugiausia pri
vatinių kompanijų eksploa
tuojamas. '

siu Rygą, tai prisiųsiu.
Aš tuojau jam penkinę ir 

už savaitės gaunu atgal įr 
žinau, kad jis laisvas. Mat, 
kokie dalykai būna, kad net 
pas kalinį prisieina eiti 
prašyti 'paskolos!...

Aš tankiai lankiausi Chi- 
cagoje. Na, ir žinoma, “Vil
nies” redakc., ir visi tenai 
manę pažįsta. “Vilnis” pra
deda eiti 2 kartu į savaitę. 
Jie prašo manęs, kad aš 
platinčiau “Vilnį”. Na, pri-

Apie tai rašė L. Pruseika 
“Vilnyje.” Jis buvo nuva
žiavęs sakyti prakalbu (ant 
kapo mirusios, buyusios 
mano gaspadinės Motečie-^. 
nės. L. Pruseika . parašė, 
kad moliniečiai atmeną ma
ne — mano mokyklą ir sa- 

sižadu ir gaunu keletą pre- ko, kad po mano išvažiavi- 
Atėjo metinis nąo dalykai pasikeitė į blo-^numeratų. 

susirinkimas, 
apie organa, 
“zurzlių”, i 
mes mažiname savo iždą ir 
vis .tik dar reikia daug mo
kėti.

Aš, pagavęs sentimentą, 
pradedu kalbėt, kad reikia 
paimt už organą “Vilnį”, 
kuris nors tik 2. sykiu į sa- i 
vaitę eina, bet ateina tą pa
čią dieną ir pavaduos dien
raštį ir, pigiau, nereikės iš j 
iždo imti pinigų. Prasideda 
karštos diskusijos 
porą valandų, 
mes balsavimo — 
laimėjau galutiniai 
ras fiasko. Didele 
ma nutarta, kad “Laisvė 
yra geriausis darbininkų 
laikraštis, jie pripratę prie 
jo, nors sako ir “Vilnis” y- 
ra geras darbininkiškas 
laikraštis. Taęl ir ant toliau 
paliko “Laisvę” organu, 
nors pagal iždo stovį 
buvo su n koka' m o kė ti.

Gavau didelę nosį. Ęet ir 
po to buvau draugystės pir
mininku ir protarpiais sek
retorium — viso 8 metus.

Kada man reikėjo ai

Jūs su ADAM patrauk
site visų akis šį Rudenį! 
Rankomis padaryta iš 
importuotų vilnų . . . ma
dingai daili sunkiai pri
taikomiems.

r Šeštadienį Paklausykime 
Radijo

Worcesterio miesto lietuviai 
raginami šeštadieni, spalio : 9 
d., lygiai 6:20 P. M., atsisukti 
radijo klausytuvą ties stotin 
WNEB' ir išklausyti kalbos 
Cornelia M. Anderson, Pro
gresyvių Partijos kandidatės i 
Worcesterio miesto tarybos I 
nario vietai. //

Nepamirškit: šešta/1 iL>ni,

Top
pon A’1

adam
hats



DETROIT, MICH
PAUL ROBESON IR KOVA 

UŽ 
9

LAISVĘ
spalio. Ir kiek 

šarlatanizmo bu- 
(abelnai publika 

kad su-
paneigus Robe-

Praėjo 
užkulisinio 
vo daryta 
apie tai nežinojo), 
draskius ir
šono atsilankymą į Detroitą.

Visokių skerspainių per 
spaudą, per radiją, visose 
įstaigose, ' kur tik reakcija 
turėjo savo galią, buvo da
romas kuodidžiausias spaudi
mas visur, kad jam 
kalbėti

Grasinimai 
kunigams, 
kams, 
t ura ir 
m i ir 
valandų 
mi nuo
garsinimo.

Bet 
mai,

neleidus

daromi 
savinin- 

litera- 
d raško.

tai mes galim ir čia mirti, 
vesdami kovą už žmoniškas 
teises tokioj Alabama, Geor
gia arba Missisippi.

Taip, kalbėtojas pridūrė, 
ir šiaurinėse valstijose, kaip 
Peekskill, N. Y.

Paul Robeson kalbėdamas 
pasakė, kad matau dideles 
permainas Detroite. Labai 
daug kas pasikeitė. Buvo lai- 

ida mane sutikdavo 
p ri ėm i m o k o m iteta i 

įžymūs žmonės.
viskas persikeitė. Bet 
kiek nepakeičiau savo 
savo nusistatymo ir

energiją vedimui kovos 
neteisybę.

Tįsojau Pradėsime 
Spausdinti Gražią, 
įdomią Apysaką

Ro- 
bus

Detroite.
buvo

svetainių 
skleidžiamoji
lapeliai buvo 
apgarsinimai po kelių 

laiko buvo nuskuta- 
stulpų ir vietų jo iš

visi tie jų 
periškados 

nesulaikė
išnaudojamos

dalyvavimo,
kuris

pasmerkiamas

nusistaty- 
ir sabota- 

tūkstantinių 
klasės

kad išgirsti 
šiandieną

caro su jo 
žygiais, ka- 
progresyvis 

paniekintas,
įkalintas.

pasikartoja, bet ji 
šalyje, į ku- 

žiūrima praeityje
gyventojų kaipo į 

ir ateities liuosybės

minių 
nuo 
savo vadą, 
melagingai
per reakcinę govėdą, taip va
dinamų 100% amerikonų 
taip lygiai, kaip būdavo dar 
prie batiuškos 
juodašimtiškais 
da kiekvienas 
žmogus buvo 
užpultas ir

Istorija
pasikartoja toje 
rią buvo 
Eu ropos 
laisvą 
šalį, Jungtinėse Valstijose.

Mes turėjome 
vais laikais 
veikalo 
Here,” 
autorius 
negalėjimą 
dardėjo į 
užmaršą.

Taip visos skerspainės 
sulaikė visuomenės ateiti 
vienintelę’ sueigos 
rios 
m i 
m u

“It 
bet 
ir

garbę sa- 
. turėti autorių 

Can’t Happen 
šiandieną ir tas 

jo mintys apie 
atsitikti taip, nu- 
gyvenimo bėgio

savais laikais 
6 tūkstančiai 

būda- 
buvo ga-

apie
nors daugelis
bet tada

nedaleisti 
Paul Ro- 

reakciniai 
suvarę apie 

policijos
įsakė neleisti 

vidų kaip tris 

kurie buvo 
likosi polici

nes jie nenorė- 
tūkstančiai lank

ant gatvės iš- 
tiesą apie esan.

ne- 
i 

vietą, ku- 
savininkui buvo daro-
net grąsinimai atėmi- 
miesto leidimo jam.

Pradėjo rinktis darbinin
kija tūkstančiais. Bet ir čia 
daryta išnaujo periškados.

Toje vietoje 
sueidavo 
žmonių, 
vo stati, 
Įima.

Bet šį sykį, kad 
publikos išklausyti 
boson, m ū s ų 
miesto valdonai 
tūkstantį miesto 
ir ugniagesių, 
daugiau į 
tūkstančius.

Garsiakalbiai, 
išvesti į lauką, 
jos nuimti, 
jo, kad tie 
darni lauke 
girstų tikrą
tį mūsų šalyje fašizmą.

To dar neužteko, šimtai 
policijos nuvijo visus į šalį 
nuo tos vietos ir neleido nei 
vienam stovėti net prie savo 
namo ant šaligatvio. (

Lauke stovintiems . išanks- 
to, dar nenuplėšus garsia
kalbius, buvo pranešta, kad 
9 vai. vakare Paul Robeson 
kalbės vienoj bažnyčioj, ku
rioj 
čiai 
ryti 
jo

J tūkstan- 
visi nuva- 
nuė j o ten

sutelpa apie 
žmonių, tai 

per policiją, 
laukti.

Buvo pasakyta 
k ros tiesos 
tojus, vyrus 
reakcinį 
mą ir 
prieš

daug ti
pai* kelis kalbė
li* moteris, apie 

mūsų šalies padėji-
reikalą vedimui kovos 

tai.
Vienas iš j u od void žiu .nu

piešė mūsų reakcinį valdžios 
dabartinį nusistatymą, taip
gi paaiškindamas tikrą 
prasmę ir žodžius Paul Ro- 
besono, už kuriuos jis šian
dien puolamas reakcijos. 
“Paul Robeson, — pasakė, — 
matydamas šimtus 
mų kas metai, 
diskriminaciją 
matau reikalą 
siems,
turi jokio išrokavimo 
ti už kelių tūkstančių 
ir būti užmuštais ir 
tais, i’* jeigu jau to

linčiavi- 
matydamas 

juodveidžių.
pasakyti vi-

juodveidžiai no
kei iau- 

mylių 
sužeis-

ma j oro 
ir kiti 

Bet 
aš nei 
minčių, 
savo 
prieš

Aš tebesu tas pats, 
supratimas tebėra 
prieš skriaudas ir prieš re
akciją. Ir aš to nepakeisiu, 
bet dar smarkiau vesiu kovą 
prieš visas neteisybes ir per
sekiojimus. Ve kodėl mane 
šiandieną nesutiko oficialūs 
miesto komitetai, bet aš esu 
užsiganėdinęs, kad jūs čia 
esate ir vesite kovą tolyn 
prieš visas skriaudas.

Taigi, nei tūkstančiai po
licijos nepajėgė sulaikyti 
kovotojo balso už demokra
tiją, už žmoniškas teises.
Paul Robeson šiandieną yra

sykiu su Henry 
vedimui kovos prieš 

Reakcija juos ue-

simboliu 
Wallace

Ma no

Ska-is.

Scranton, Pa
Spalio 29-tą, subatoj, įvyks 

puiki vakarienė Knights of 
Pythias svetainėj, 1 8 17 
Church Ave. Pradžia 6-t a

I vai. vakare.
Vakarienę rengia ALDLD 

39 k p. ir kviečia Scrantono 
ir apylinkės draugus atsilan
kyti, nes-valgis bus ypatingai 

Mūsų gaspadinės pri- 
dešrų,

Nepamirškite 
Tas Pats.

geras.
sirengę iškept skanių 
kugelio ir tt.
tos dienos.

Aukos
Lo-

Brooklyn, 
“Mūsų 

veikalą,

Worcesteryje dalyvavo 
uis šilabaitis, 
Conn., kad pamatyti 
Gyvenimo žaizdos” 
kurį ten vaidino brooklynie-
čiai. Jis aukavo $5 gynimui 
sveturgimių. širdingai ačiū.

NANTICOKE, PA.
Apgynimui komunistų vadų
Amerikos žmonių civiliųir

laisvių aukavo LDS 4 kp. $10, 
Cibulskienė $25, John Ras
it Konstantas Navašinskas 
$5. Ačiū, už aukas. E. C.

E. 
ki
P<>

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Moterų Apšvietus 

Klubas laikytame savo susirin
kime 5 d. spalių nutarė paau
koti $5 Laisvei proga 30 metų 
jubiliejaus. Nors maža dova
nėlė, bet vis pagelba. Linkime, 
kad ir toliau taip nuoširdžiai 
gintų darbo žmonių reikalus.

B. Shimkietis

Detroit, Mich

$500, “Laisvei” 
Liaudies Balsui” $100, 
Worker” $25, “Mi- 

Worker” 
išdalinta 
progos 
dėkoja

$25, 
$25.

$800. 
Sąryšio 
visiems

ko-
au-

APIE SPAUDOS PIKNIKO 
PASEKMES 

t

Darbininkų spaudos nau
dai rengtas piknikas rug
pjūčio 28, Beechnut Grove, 
puikiai pavyko.

Pikniko pelnas padalintas 
sekančiai:

“Vilniai 
$150, ‘ 
“Daily 
chigan

Viso
Prie 

m i tetas
kautojams, darbininkams, 
serijų platintojams (šiemet 
net už $100 daugiau parduo- 

: La) ir visiems,’ kurie tikį pri- 
| sidėjo, kad padaryti pikniką 
j pasekmingu.
1 . Beje, ačiū dfg. Prū^eikai 
I už puikią prakalbą pasakytą 
i piknike.

Sąryšįo Valdyba.

Neužilgo Laisvėje pradėsime spausdinti naują 
jaus Mizaros apysaką “KELIAS Į LAIMĘ.” Tai 
netrumpa apysaka, paimta iš Amerikos lietuvių gyve
nimo.

Prašome mūsų skaitytojus pasakyti kitiems, kad jie 
užsisakytų dienraštį Laisvę, kad jie pradėtų skaityti 
apysaką iš pat pradžios]

O skaitytojai, kurių prenumerata baigiasi, prašomi 
pasimokėti, kad nereikėtų sulaikyti laikraščio siunti
nėjimas ir nenusitrauktų apysakos skaitymas.

(237-240)

Bridgeport, Coon
d. mirė Vincas 

įmetu, gyvenęs 
2820 Winton) St. ‘ Palaidotas 
šv. Kryžiaus' kapinėse, rugsė
jo 28 d. Liūdintis lieka sū
nus Stasys.

Rugsėjo 24
Keršis, 79

Rugsėjo 26 d. 'mirė 
De Neto (Rupšiūtė), 24 
amžiaus, gyvenusi 804 
Front St. Palaidota
wood kapinėse. Liūdėsyj lie
ka vyras Juozas.

Olga 
metų 

So. 
Fern-

Rugsėjo 29 d. mirė Jonas 
Braumanas, 67 metų, gyvenęs 
37 N. Dewey St. Palaidotas 
Rast Lawn kapinėse, spalio 4 
d. Liūdinti lieka žmona 
nisė.

Laidotuvių direktorius 
zas Kavaliauskas. '

Bro-

J uo

SERGA
4au trečia savaitė, Lai 

užeigos savininke I 
žvigaitienė - Bagočienė, 223$ 
W. Indiana Avė. Gavo 
“stroke.” Randasi Stetson li
goninėj, kambario No. 202.

S. V. Ramutis.

ser-J
ga

Newark, N. J
Progresyvčs Partijos Masinis 

Mitingas—Kalbės Henry
i Wallace ir Kiti
Į Penktadienj, spalio 28 die-
| oą, 8 valandą vakare, Mosque 
Teati e, 1020 Broa’d St., kal
bės Henry A. Wallace, buvęs 
vice - prezidentas* James ,lm- 
bric, kandidatas į N. J. vals
tijos gubernatorius nuo Pro- 
gresyveš Partijos, Shirley 
Graham. '

Pete Seeger, 
niuy.

Paul Draper, 
šokikas, ir bus
tistų. Taipgi kunigas Harry 
A. Pine.

Prakalbos bus labai įdo
mios,— apie taiką, pasaulinę 
situaciją ir N. J. valstijos rin
kimus. Yra išstatyti apie 20 
kandidatų į įvairias valdvie- 
tes nuo Progrosyvės Partijos. 
Įžanga nuo 60 c. ir aukščiau.

Dalyvaukime visi lietuviai, 
nes tokių progų mažai yra.

G. Albinas.

liaudies da-i-

jokio grybo nebūna parašo — 
“nuodai”...
VIS DAR DAUG BEDARBIŲ

Nors^ Conn, valstijos bedar
bių apskaičiavimo komisija ra- 

-~mma žmones, kad neva esą 
kiek tai darbai šioje valstijoje 
pagerėjo, vienok Bridgeporto 
miestas sumuša rekordą Conn, 

i valstijoj bedarbių skaičiumi. 
, Vis Bridgeporto daugiausia 

bedarbių, negu kitame kuria- 
, me mieste iš Conn, valstijos.

Bene daugiausiai darbininkų 
yra paleista iš General Elect
ric dirbtuves. Chance Vought 
orlaivių dirbtuvė išsikraustė

APSIDAIRIUS APIE 
BRIDGEPORTĄ

Universitetai
Mūsų mieste, veikia .. du 

universitetai; vienas vadinasi 
Fairfield University, kitas 
Bridgeport University (Fair- 
field Universitetą kontroliuo
ja kunigai ir vyskupai). Prie 
Bridgeport’ Universiteto (Sea
side Parke) dar pristatomas 
didelis pastatas, kuris vadin
sis — Technology University. 
Apskaičiuojama, kuomet bus 
užbaigtas pastarasis pastatas, 
tad vYs-nu^Hrijuose universi
tetuose studijuos apie 6 tūks
tančiai studentų. Jau dabai* 
šiuose universitetuose studen
tai studijuoja ne tik iš kitų šios 

bet taipgi iš 
ą įi

iš
dir

bu d u

šalies valstijų 
įvairių pasaulio šalių, kaip 
tai: Iš Pietinės Amerikos, 
ponijos, Europos ir kt,

ATSITIKO NELAIMĖ ' 
J. MATUSEVIČIUI IŠ 
TORRINGTON. Conn.

Bent porą kartų tekį) aplan
kyti Juozą Matusevičių, gyve
nantį Torrington, Conn, 
jauną ir enęrgingą vyrą 
tiko nelaimė dirbtuvėje 
bant, kur nelaimingu
sulaužė jam koją. Nors ši ne
laime įvyko dar liepos mėnesį 
ir kojavbuvo operuojama bent 
keletą kartų, tačiau, dar 
žodžius berašant — koja 
ra sugipsuota.

J u o z a s M a t u s c v i č i u s 
tarnavęs Lietuvos kariuominė- 
je, vėliaus gyvenęs Kanadoje, 
o dabar gyvenąs Torrington, 
Conn. J. Matusevičius yra lais
vų pažiūrų; taipgi Laisvės 
skaitytojas.

SERQA V. ŽUKAUSKAS, 
BRIDGEPORTIETIS

Metai lai ko atgal Vincui žu-

šiuos 
te b ė-

tarptautinis ; kauskui buvo padaryta sunki 
daugiau

Rochester, N. Y

ar-j operacija. Praslinkus šešiems 
. mėnesiams V. Žukauskas pra- 
I dėjo neva dirbinėti. Tačiaus, 
gal to rezultate, buvo ii* vėl 
nugabentas į ligoninę ir turė
jo pakartotinai panašią opera
ciją. Tadgi, ir šiuo tarpu Vin
cas Žukauskas randasi Šv. 
Vincento ligoninėje. Linkėtina 
ligoniams veikiai pasveikti!
KALBANT APIE GRYBUS
Vargiai anksčiau kada yra 

buvę giriose tiek grybų, kaip 
pereitos vasaros pabaigoje. Su 
tais grybais įvyko kiek ir kei
stenybių. Iš New Haveno vien0 

| profesoriaus žmona parsigabe
no vieną grybą, išsivirė,’suval
gė ir už. keleto valandų numi-

Jau dvi savaitės kai strei
kuoja abiejų Wollensak Op
tical Co. dirbtuvių 660 darbi- re... Kitas netoli Bridgeporto
ninku. Karo laiku ten dirbo

Darbininkai turi tik tos šapos 
unija, tačiau jie labai viening- 
gai laikosi, nėra streiklaužių, 
pikietuoja dieną, naktį ir sek
madieniais. Kadangi skobų nė
ra, tai ir susikirtimų nėra.

Jų vyriausias reikalavimas 
—darbo ir unijos saugumas, 
nes firma pradėjo paleidinėti 
iš darbo seniai dirbančiuosius, 
o jų vieton priima naujus ir 
su mažesne mokestimi. 'Arba 
likusiems darbe pailgina va
landas. O kad jie neturėjo ge
resnės, stipresnes unijos,tai po
nas Wollensak visai jų nepai
so, uždare fabriką, ir pikietuo- 
kite, kad norite.

Streikieriai turi atsidarę vir
tuvę lenkų namo svetainėje. 
Daug atsiranda rėmėjų, sune
ša kavos, kėkų, donatų. Tas 
sii.stiprihn jų .ūpą ir energiją.

gyvenantis berniukas irgi par
sigabeno keletą grybų, išvirė 
juos, suvalgė ir ant rytojaus 
numirė... Jie juos ir virė ir 
valgė drebėdami, iš baimės, 
žinoma, jie il
si.

Na, o kurie 
žimais vežė,

ui ire bijodamie-

tuos grypus ve- 
šimtus stiklinių 

žiemai susitaisė ir tuom tarpu 
pilnomis burnomis- valgė ir te- 
bevalgo — tie sveiki kaip ri
dikai. Jie juos rinko nebijoda
mi ir valgo nebijodami... Svar
biausia- reikia pažinti gerus 
ir blogus grybus, kadangi ant

Jie nori su firma pasidaryti 
naują kontraktą, su daugeliu 
pagerinimų, kad visi darbinin
kai lygiai .gautų progą dirbti, 
nebūtų išmetami į' gatvę ba
dauti. Jie sako — laikysimės 
vienybėje iki pergalės.

KRTQT AT/ DRAFTUOTI KAREIVIAI 
, GALĖS PO 1 ItyETŲ) 

lRmI.ta I
-4 Anmjbs 

Gray 
dra£*

nun 1 -mo nusT 1

še ilgą editorialą apie Ameri
kos komunistus ir jų nuteistus 
vadus.

Gerai, kad žmogus galvoja 
ir rašo. Tik negerai, kad 
kreivai protauja ir negražiai 
meluoja.

Jis, pavyzdžiui, teigia, kad 
komunistu vadai tapo pripa
žinti “

Kur,
kiais pripažino? 
nebuvo kaltinami 

kur tai į Texas valstiją. Alų- Į vystėje.

šalies išdavikais.”
kada ir kas juos to-

Jie netgi
šalies i.šda-

kad Zujus 
nenoriu jį 

dienas', įžeisti. Išvada lieka tik vie- 
akis meluoja.

Negaliu sakyti, 
nemoka skaityti.

na: žmogus per

ir gražus kelias — 
kelias 

nuo 1940 m. 
karo laiku, esant

ant gazolino, šiuo

m i num dirbtuvė šiuo tarpu 
streikuoja. Kitos dirbtuvės te
bedirba po keturias 
savaitėje ir panašiai. Kai ku-j
rios dirbtuvės pranašauja už
sidaryti dėl stokos pliene).

PRAVAŽIAVO DAUG 
AUTOMOBILIŲ

Per Conn, valstiją nuo New 
Yorko miesto vingiuojąs! mo
derniškas
Memtt Parkway, 
pradėjo veikti 
Tačiaus 
trūkumai
kaliu mažiau automobilių pra
važiavo. Bet spalio 23 d. š. y
m (du u ž i*e k o r d > u >t a. j o g M e r- 
ritt P’way pravažiavo 50 mi
lijonų automobilių. Iš kiekvie
no pravažiuojančio - automobi
listo iškolektuojama 10 centų. 
O kadangi Conn, valstijoj ant 
minimo kelio dvi tokios ,kolek-> 
tavimo Įstaigos yra, tad arti 
desėtko milijonu ir doleriukų 
surankiota 
suma!

M a n omą, 
nors ne tuo

iš Lietuvos, 
sesers duktė,

i Kauno universiteto studentė. 
Rašo, kad jos tėvelis ir motu
tė jau įstojo j kolektyvinį 
ūkį. Taipgi į kolektyvą įsi
jungė jos, studentės, brolis su 
žmona ir šeima.

Taip ir reikia. Laimės tie, 
kurie naujo ‘ gyvenimo imsis 

; šilta ranka. Jie pasiliuosuos 
iš sunkaus darbo ir vargingo 
gyvenimo.

.Sunkų, alinantį darbą prie 
žagrės, akėčių, dalgio ir grė
blio tegul dirba traktoriai, 
plūgai, drapokai, mašinos.

Graži

pa.č’u vardu, bus
New Yorko iki

Bostono.
TRIS KARTUS MAČIAU 

“MŪSŲ GYVENIMO 
ŽAIZAS”

Pereitą sekmadienį teko 
trečiu kartu matyti veikalą 
“Mūsų1 Gyvenimo žaizdos”.

1 Jis buvo suvaidinta brooklyn- 
iečių aktorių Waterburyje. 
Nežinau kas reikia vyriausiai 
kredituoti — šio veikalo rašė- 
jas, mokytojas ar vaidintojai. 
Tačiau, nianau^kad nok lysių, 
jog bus bene pirmas iš Ame
rikos lietuvių tarpo statomas 
scenoje veikalas savo tobulu
mu, naturalumu ir sklandumu.

Petras

*

Gavau laišk
Rašo vyriausios

Fnaneijos Socialistai Eisią 
M?idaulto Kabinetan

APLETST ARM
Washington. —Z i 

sekretorius Gordon 
pranešė, jog 30,000 
tuotų kareivių galės p 
metų tarnybos leisti ' 
miją, nors jie/buvo rekim- 
tuoti 21-nam ėnesiui.

Išeinantieji too 1 metų iž" 
armijos, tačiaus, turėsjdz- 
sirašyti kaip’ atsargas (re
zervo) kareiviai.

Praga. — Barberių gru
pė savanoriai apsiėmė pa
dėti avis kirpti.

r-

Pajieškojimai
Pajieškau savo sesers Mineilcytė 

i Iš Lietuvos paeina Jonaičių tyairpi 
i Telšių parapijos. Pereitto ka 
lu gyveno Buenos) Airėse Are 
je, girdėjau, kad ji manęs^J 
per dienraštį Laisvę. PrąštfjP 
čios 
ją man pr 
dėkingas.
201 Ames St., Brockton 39, Mass.

(237-242)

es.
Jno, 

r ennno- 
ieškojo

išąukti arba žinančių apt^ 
esti, už tai /btfeiu^labai 

Antanas Mineikis^

J. J. Kaškiaučius, M. D.
580 Summer Avenue. ___

Newark 4, NTJT "
HUmholdt 2-7964

PEIST L 
DRUGS, Ine 

 

105 SO. 4th/ ST 
Cor Hewe 

BROOK
st.

PARYŽIŲS. — Praneša
ma, kad Franci jos socialis
tų vadai sutikę dalyvauti 
naujame ministrų kabinete.

ĮNaujajį kabinetą organi- 
i zuoįa klerikalų vadaš Ged. j 
Bijdault. seniau buvęs už-' 
sienio reikalu ministrą

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.
P. B. Klubo nepaprastas susi-. L- 

rinkimas’ įvyks spalių 30 d., 10:30 
vai. .ryt e, 29 Endicott St. Visi na
riai malonėkite dalyvauti. — Klubo 
pirm. D. J.

DETROIT, MICH.
Detroit Lietuviij Organizacijų Są

ryšio susirinkimas įvyks penktadie
nį, spalio (Oct.) 28-tą, 7:30 vaka
ro, Draugijų Sąryšio salėje, 4097 
Porter St. Bus svarbus susirinki
mas, tad visi draugijų atstovai da
lyvaukite. Jau daržas yra paimtas 
dėl kito spaudos pikniko. Užbaigę 
reikalą su praėjusiu pikniku, svars
tysime kaip kitą surengti. Yra daug 
ir kitų reikalų aptarimui. Sąry
šio Valdyba. (237-238)

WORCESTER, MASS.
Aido Choras rengia Halloween 

Party nedėlioj, October (Spalio) 30, 
1949. Bus' visokių žaislų (games), 
užkandžių, 
įvyks po 
1 vai. po 
ateikit, ir 
minki t. — 
Komisija.

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. rengia puikų balių 

nedėliojo, 30 d. spalio (Oct.), Lais
vės Chord svetainėje, 155 Hungre- 
ford St. Pradžia 2:30 vai. po pietų; 
Visi lietuviai Hartfordo ir apylinkės 
kviečiami dalyvauti. Bus 
kęst ra dėl šokių. Bus skanių užkan
džių ir gėrimų. — Komisija.

žaislų
ir biskį išsigert. Viskas 

choro repeticijų, tai bus 
pietų. Visi choro rėmėjai 
kartu su choru pasilinks- 
- Aklo Choro Rengimo 

(237-238)

MATTHEW ft 
BUYUS

CBUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-6172

or

Visokiausi vaistai kosmetikai kū
dikiam rei ys. aitus daikys.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX
m

Tol

ainar*
teliai. ligor/ų kambari 
nys už grie

PEIST. Ph. G., 
LANE. Ph. G.

rcT^on 7-628)1

1 CHARLES J. ROI
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Liūdėsi valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit šutei ksime( 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai 
derniškai įruošta 
šermeninė. Mūsų ] 
navfrnu ir kainomis 
patenkinti.

i mo- 
mūsų 

patar- 
būsite

1113 JrtttVėrnon St. 

 

Philadelphia, Pa. 
4110Tel. Pop

518 Grand Street

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsųjvįsada

DEGTINES, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFIįE board

Telefonas
EVergreen 4-9407

nniiiniiiiiiGiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiffiiiiuiM

TELEPHONE BES. TEL 
fJV 7

umsanmwKHninnnmnw

MATTHEW P. BALLAS
' RIKLIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORITTR \

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager\

(Laisniuotas Balsam uoto jas)
. Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kaina 
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

• Mylimiems Pašarvoti Dovanai ,
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Pcnkt., Spel. M. 1940



Portorikietis Veikėjas 
Atskrido Talkon 
Marcantonijui

Tikslu aiškiai perstatyti 
w Yorko portorikiečiams;

yra jiems Amerikos

Vito Marcantonio

kuomi
Darbo Partijos kandidatas j 
majorą
praėjusi trečiadienį New Yor-
kan atskrido iš Puerto Rico 
daktaras Gilberto Concencion 
de Gracia, Independence j 
Partijos vadas.

Jam atvykti reikalas susi- 
dėl to, kad prieš tūlą

New Yorke agituoti 
Marcantonijų buvo at- 
ponia Josefina Rincon

i Louis*
Pubrto Rico*

Aido Choro Vyrai Neužsileis, 
Jie Irgi Užgiedos Laisves 
Koncerte Šį Sekmadienį

Spalių 30-ji jau ta diena, | programa prasidės 3:30, 
' rys atdaros anksčiau.

KELRODIS
kurią iš arti ir iš toli atva
žiuos grupė merginų ir mote
rų koncertuoti mums, brook- 
lyniečiams, ir iš kitų miešti) 
suvokusiems į dienraščio Lais
vės metinį koncertą, Liberty 
Auditorijoje, Richmond Hill, 
N. Y.

Vyrai, žinoma, negali pra
leisti, nepraleis neparodę, jog 
ir jie giliuoja. kad merginos- 
moterys nespėjo paveržti iš jų 
viso meno, o ypačiai dainos,! 
kaip* kad negali paveržti iš jų ■ 
g’-iausmingo balso. Ta tiesą 
įrodys Aido Vyrų Choras, 
vadovaujamas George Kaza
kevičiaus. Vyrai dainuos ne 
vien tiktai bendrame Aido 
Chore, bet ir atskirai. Vyrų

darė 
laika 
prieš 
vykę
iŠ San Juan ir ponas 
Munoz - M«rin, 
gubernatorius.

“TURIU PRANEŠIMĄ”
Atskridęs, reporterių pasi

tiktas LaGuardia stotyje, d r. 
Concepcion pareiškė:

“Atvežiau pranešimą nuo bus ir rusų šokėjuose.
Puerto Rico valstiečių, darbi
ninku ir vidurines klasės New 
Yor’-'o portorikiečiams. Tas 
pranoši»r»a"5 yra ‘Balsuokite už 
Marcantonio į New Yorko 
majorai* Jis yra vienu iš di
džiausiųjų draugų, kokius

j e.
“Mane čionai atvykti pa- 

akstino veikla gubernatoriaus, 
kuris visą Puerto Rico valdi
nę mašineriją užsuko rėmi
mui majoro O’Dwyer ir iš
siuntinėjo 25,000 laišku šia
me mieste gyvenantiems por- 
torikiečiams balsuotojams, 
ragindamas juos balsuoti už 
majorą. Nežinau, ar majo
ras O’Dwyer mokėjo už tuos 
laiškus, bet jeigu jis neužmo
kėjo, tai Puerto Rico liaudis 
užmokėjo,” pareiškė liaudies 
vadas.

Dainos ir muzikos solistuo
se taipgi dalyvaus Vladimir 
Deloff. O kitas pozicijas už
valdė dainos ar muzikos so
listės ir duetistės 
moterys — B i rūta 
Doris Chuberkytė. 
Kenstavičienė 
Abekienė.

Plačiau apie programos da
lyvius matysite skelbime, 
šiuomi tik noriu priminti ne- 
navėluoti, nes sėdynės nere
zervuotos — pirYnas ateisi, 
pasirinksi vietą. Ateisi pa-

mergmos-
Senkiūtė,

Agotėlė
Konstancija

du-

Iš bile kur važiuojant klaus
kite kelio i RICHMOND HILL 
(nepamirškite pridėti tą HILL, 
nes New Yęrko miesto ribose 
yra kitas Richmondas be to 
Hill).

Traukiniais
BMT Jamaica linijos trauki

niais (New Yorke
Į Canal St. stotyje) 
St., ta gatve eiti du 
Atlantic Avė.

Independent Jamaica linijos 
traukiniais iki Union Turn- 
pike-Kew Gardens stoties, iš
sipirkti transfėrą, sekti rody- 
klius prie buso Q-37. Išsesti 
iš jo prie Atlantic Ave. In
dependent traukiniai gaunami 
New Yorko miesto centre.

Fulton St. “L” traukiniais 
Greenwood Ave. r Tilth••p j

St., eiti 4 blokai.

gaunarni

blokus iki

Automobiliais
Iš Naujosios Anglijos įva

žiuojant miestan sekti kelius 
/į Queens apskritį ir 
mond Hill.

Iš Pennsylvanijos 
Jersey pėrvažiavus j 

j Tunelį ar feriy
j Manhattan Bridge ir, paskui, 

skėtinis, gal visai negausi sė-■ Atlantic Avenue važiuoti iki 
dynės. Komisija skelbia, kad ,110th St.

į Rich-

ir New
Holland

važiuoti į

Artėja Žiema
New Yorke apie žiemos ar

tėjimą sprendžiame ne pagal 
orą. bet pagal ablavą ant be- | 
namių, apleistųjų ir norimųjų j 
užmiršti Boweres gyventojų. : 
Bet kaip tu juos užmirši, 
kol jie dar gyvi? O jie .dar 
labai nori išsilaikyti gyvais. 
Ir jeigu kitur negauna jokios ( 
užvėjos, tai susispiečia nors į 
Bowere.

Praėjusį trečiadienį, pastan
gose “apvaldyti” Bowerę, 
areštavo 95 vyrus ir 3 mote
ris. Tačiau niekas iš tų “ge
radarių” valytojų tiems var
ganiesiems neparodė, kur ki
tur jie galėtų pasidėti. Tū
lus iš jų palaikys kalėjime, 
bet iš ten išėję jie vėl turės 
grįžti ant tos pačios dvokian
čios Boweres. T—as.

Majoras O’Dwyer, kurio 
ausis liekasi kurčia delegaci
joms užtarti sulaikytus depor
tacijoms darbininkų vadus, 

■ žinoma, matėsi su Spectoriu- 
Taipgi viena moteriškė susi- mi ir su Newmanu, skambino 
laukė dukrelės irgi prie bata- j Valstybės Departmental pra- 
rėjos šviesos. i šymą išlaisvinti Margoliną.

pa-

Brooklvnas 
Buvo Pritemęs

Didelė dalis Braoklyno
vandenio buvo visai užtemusi 
praėjusio trečiadienio vakarą 
sugedus elektros tiekimo apa
ratui juos aptarnaujančioje 
stotyje. Apie 40,000 namų 
ir krautuvių buvo likęsi be 
šviesos, be keltuvų ir be pe
čiaus (tie, kurie vartoja tiktai 
elektrą valgiams gaminti ar 
apsišildyti) kėturių ketvirtai
nių mylių plote South Brook
lyno, Bay Ridge, Bensonhurst 
ir Boro Park srityse.

Aptemdyta buvo ir Shore 
Road ligoninė. Vienai brook- 
lynietei prireikus skubios 
operacijos ant apendiko, ją 
operavo prie policijos sunk
vežimio pateiktos šviesos.

A Message to the
----- PEOPLE of BROOKLYN

Christmas may still seem far away, but 
at this, time I usk yon to assist us in the 
Postal Service by mailing your parcels to 
your frisnds or relatives in the Armed 
Services overseas before November 15th F T // 
(except Japan and other Pacific points, R 
which should be mailed prior to November 
1st). You must also consider mailing your I "*

’ parcels to foreign c<>untries as soon as Į J8L- >j|| 
possible. B.-*I|BuhB^B

Parcels to addresM-es al Army or Fleet
Post Offices may weigh np to 70 pounds, 
except those addressed to A.P.O.’s 124 ami ■’ 
125, care of Postmaster, New York, N. K. J. orrtnrjrv 
may Dot exceed 50 pounds in weight. The 
dimensions must not exceed 100 inches in length and girth 
combined. Parcels should be endorsed “Christmas Parcel.” 
Valuable articles should be registered or insured. No perish* 
ables may be sent, and intoxicants or inflammable matter 
are unmailable. Cigarettes or tobacco are prohibited to 
A.P.O.’s in Germany, France, Austria, Trieste and Italy.

To addressees in most foreign countries, the dimensions 
must not exceed 72 inches in length and girth combined. 
Limits of weight vary according to the country, and inquiry 
at any post office station tnay be made for this information.

All parcels for overseas must he packed in boxes of 
meta), wood, solid filtcrboard or strong, doublefaced cor
rugated fiberboard and wrapped in heavy paper, if available.

If, fee any reason, you mail ydur parcels after November 
15th, use our Air Parcel Post Service. To Army or Fleet 
Post Offices, the cost is B0 cents per pound or fraction 
thereof. Inquire at any 
countries.

i: :............
properly, we in the Post Office will make evgry effort to

office (or rates to foreign

If you will until these parcels early, and prepare Jthein 
_ 2 “ - --- • ■ _ , 

see that all Christmas Pareels are delivered on time and in 
good condition.
___________________ EDWARD J. QUIGLEY,

aster.

Atsitraukė Du Daviso 
Skundėjai; Teisėjas 
Bylą Atidėjo

Reakcija Turi Ilgus 
Nagus, Kaip Patyrė 
Komunisty Priešas

O’Dwyerio Kampanijos 
Vedėjas Juomi Tapo 
Ne be Priežasties

HEADS APPEAL

Praėjusį trečiadienį pas vy
riausio teismo teisėją Bene
dict D. Dineen, New Yorke, 
turėjo būti svarstoma t.aip 
vadinama “taxpayeriu” byla, 
reikalavimas numesti darbi
ninkų vadą Benjamin J. Da
vis nuo baloto, 
skundėjai, atėjo 
prisirinko

Buvo žmonių, kurie džiau
gėsi ir yra tokių žabalių, ku
rie ir dabar dar tebesidžiau
gia, kad ragangaudžiai perse
kioja komunistus. Jie visai 
užsimiršta, kad lazda turi du 

kad savo galia ap- 
rankose švaistyda- 

atodairos lazda gali 
ir pataiko ne tik

Vėl ir vėl pasikartoja mies
to .politikoje lietuvių patarlė 
“nieko be priežasties.” Taip 
ir dabartines majoro O’Dwy
erio kampanijos vedėjas, rū
pinąsis majorą vėl išrinkti 
majoru prieš darbo žmonių 
kandidatą Marcantonijų tam 
turįs rimtą priežastį.

Kokia ji?

Rockefelleriui 
Palengvinti Taksai 
Ant Nuosavybių

“John D. '/.ockefeller, Jr., j 
i turtingiausias asmuo pasauly-, 

jo, nuo majoro O’Dwyerio 
gavo taksa virnu i asesmentų 
numažinimą ant savo virš mi
lijono doleriu vertės vieno 
miestavojo bloko,” rašo an
gliško darbinipkų dienraščio 
Dailv Worker1 rašytojas Art 
Shields.

Menamasis blokas randasi 
prie Fifth Ave., tarpe 52nd 
ir 53rd Sts., New Yorke.

Tas blokas, sako rašvtojas, 
dabar lengvai gali būti ver
tas du ar tris sykius tiek, 
kiek jis buvo vertas 1932 me
tais, didžiosios depresijos me
tais. Tačiau tuomet taksavi- 
mo tikslams blokas buvo įkai-, 
nuotas $5,275,000, o dabar 
jau beikainuojamas tiktai $3,- 
985.000. r

Rašvtojas sako, jog toks 
numnžinimas taksu milijonie- 
rui Rockefelleriui 
natinis, bet jis yra tipiškas.

Kaino praktiškas žmogus, 
Bockefelleris visu petimi rė- 
•^ė O’Dwverio kampaniją pa- 
VplH f "ra iki 10 centu.

Kaino bankierius. Rockefel- 
k-ris gražiai sugvvena ir su 
Ne vbold-Morris, republikonų 
ir liberalu kandidatu, kaip 
kad b- su demokratų kandi- ■ 
dat" O’Dwveriu. sako Shields. ■ 

Rockefelleris bijosi tiktai 
Vito Marcantonijaus. .stinriai , 
kovingo American Labor Par
tijos kandidato Marcantonio 
nrižadėjo sugrąžinti 5 centų 
fėra, daugiau mokyklu ir 
žaismaviečių. daugiau ligoni
niu, 
gauti 
lonių

Atėjo Daviso 
ir gynėjai, 

pilnas teismabutis 
publikos. Tačiau teisėjas pa
skelbė, jog byla atidedama j 
ketvirtadienį, nes—

Du iš reikalavusių jį numes
ti, Florence ir Frederick Hill, 
atsisako pasirašyti po skundu. 
Teisėjas, vieton išmesti bylą, 
leido ją atidėti, kad darbinin
kų atstovo Miesto Taryboje 
nriešai galėtų susirasti kitus 
skundėjus.

žinovai miesto rinkiminių 
įstatymų sako, jog tokio pre
cedento miesto rinkimuose nė
ra buvę, kad teisėjas atidėtų 
ian nebegaliojančią bylą. Pa
prastai išsitraukus skundė
jams, byla būdavo skaitoma 
savaime pasinaikinusia.

Davis, kovotojas už taiką ir 
gerove darbo žmonėms, ko
munistas, yra vienu iš 11-kos 
nuteistųjų ir priešiškai mūsų 
šalies svarbiausiam įstatymui 
— Teisių Biliui — tebelaiko
mas kalėjime be kaucijos. Jis 
buvo nuteistas už tikėjimą, 
kad darbininkai privalo turė
si teises būti savo šalies val
džioje, ginti savo klases rei
kalus. Jis kandidatuoja 21- 
me senatoriniame di.^trikte, 
Manhattan, į kip'į įeina ir var
gais paskubusysis Harlemas.

Darbininkų priešai deda di
džiausias pastangas numesti jį 

.nuo baloto, kad darbo žmonės 
negalėtų jį iš naujo išrinkti, 

i O jis, tikimasi, gali būti iš- 
I rinktas, nes jau ir dabar tar
nauja miestui antrą terminą.

galus ir 
svaigulių 
mosi be 
pataikyt i 
kairėn, bet ir dešinėn.

Spalių 26-tą pas majorą 
O’Dvyerį lankėsi komersan- 
tas-industrialistas Jacob Spec- 
tor ir rabinas Lewis L New
man, zionistų vadas. Spector 
ir dvasiškis lankėsi pas majo
rą prašyti, kad jis įsikištų iš
laisvinti iš Ellis Islando Spec- 
toro giminaitį Ephraim Mar
golin, 22 metų, laikomą be 
kaucijos nuo rugpjūčio 20- 
tos..

Toji sistema buvo pradėta1 
vykdyti prieš komunistus. Dėl 
to Margolino dėdė Spector iš
sitarė reporteriui: į

“Ragangaudystės isterija... 
nubaudžia net. k o m u n istų 
priešus.” Jo giminaitis, sakė 
Spector, “įrodė, kad jis buvo 
komunistų priešas, žymus ko- 
lumnistas rašytojas, vienok 
jis tebelaikomas belaisvėje.”

Nesidalinsi Vyru, 
Visai Jo Neteksi

Tokį ultimatumą pastačiusi 
savo mylėtinio Joseph Fish 
žmonai, trijų vaikų motinai, 
jo neoficialioji žmona Caro
line Kageler, 33 metų. Ca
roline praėjusį šeštadienį pa
skambinusi Fishienei, pasiūly
dama, kad jinai leistų Fishei 
sugrįžti pas žmoną, jeigu ji
nai sutiktų išleisti 
dieną per savaitę 
roline.

Fishienė aštriai
ii* pasisakiusi neleisianti, 
to, vyras, sakė Fishienė 
p r i ž a d ė j ęs su grį žti. 
troliuoti jo liuesas 
ji taipgi galėjo, nes 
vyru dirbo biznyje.

Pasirodo, tačiau, kad vyras 
nenorėjęs pas žmoną grįžti, 
nenorėjęs tos kontrolės, nes 
abu juodu rado užsidusinu- 
sius gasu Carolines bute, 40- 
52—78th St., Jackson Heights. 
Iš paliktų užrašų supranta
ma, kad juodu buvo susitarę 
nusižudyti.

vyrą vieną 
pas ją, Ca-

nėra vie-

O tam viskam pajamų 
galima nebeteikiant ma- 
ir nuolaidų turtuoliams.

MIRĖ

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker rašo, jog 
Finkelsteinui po padu yra ne 
tradicinis nikelis, bet aukso 
mainos. Kur? čia pat, New 
Yorko, su b vėso.

Atsimenate, prieš tūlą lai-, 
ką New Yorke subvių stoty*' 
se atsirado “nice, cold drinks” 
kubiliukai gražiose dėžėse, i 
kurias visuomet, o labiausia 
vidurvasario karščiais nike
liai ir dešimtukai veržte ver
žiasi. Kartais matosi eilės 
norinčių į tas dėžes įmesti ni
kelius.

Ta koncesija turėjo būti iš
duota per varžytines, dau
giausia pasiūliusiam miestui 1 kurios jis buvęs prezidentu iki 
niokcsties. Majoro O’Dwyer šių metų rugsėjo 13-tos.

Raudonojo .Kryžiaus new- 
yorkietis skyrius p r a d ė j o 
klases moterims, turinčioms 
polinkio savanoriai slaugyti 
ligonius ‘ir pagelbėti kituose 
ligoninių, klinikų ir kitų svei
katos priežiūrai įstaigų dar
buose.

atsikirtusi 
Be 

jau 
O kon-

valandas 
sykiu su

vie- 
pa- 
pat

Williamsburgo projekte 
nas 15-kos meti) jaunuolis 
vojingai pašovė kitą tokį 
jaunuolį, sakoma, netyčia, iš
bandant būk tai rastą revol
verį. . f .

■ Į - ■ - J................ ..........

Anksti rytą' plėšikas atėjo 
vienon gasolinos stotin, New 
Yorke, užrakino naktinį sar
gą kambaryje ir susirankiojo 
sau $70.

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave.,

(at Forest Parkway Station)
Woodhaven, N. Y. 

‘>06'*
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
C'OG'9

Laidotuvių Direktoriai: -

F. W. Shalins-J. B. Skalius
TEL. Virginia 7-4499.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN. N. Y 
,y . , (1—2 dienomValandos: j6„8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0208

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Rose Wolf, 78 metų am- - 
žiaus gyvenusi 92 Scholes St., 
Brooklyne, mirė spalių 25 d., i 
Kings County ligoninėje. Pa-> ■ 
šarvota buvo Matthew P. Bal- ' 
las koplyčioje. Palaidota spa-<( 
lių 27 d., Lutheran kapinėse. 
Laidotuvių apeigomis rūpino
si Matthew P. Ballas įstaiga.

Paliko nuliūdime vyrą, (luk
teli, anūkų ir kitus gimines, j

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N, Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

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 
grąžus pasirinkimas.

Marion Young, radio’s Martha Deane, 
who heads the Community Appeal 
for the 1950 March of Dimes in the 
five boroughs to raise funds for the 
National Foundation for Infantile 
Paralysis.

kontroliuojama transportaci- 
jos taryba \labartiniam majo
ro kampanijbft_yędėjui Jėrry 
Finkelstein koncesiją atidavė 
be varžytinių. \

Koncesiją Finkęjsteinas 
vęs asmeniškai birželio 1, 
1948. Tų pat motų birželio 
22-rą jisai koncesiją pervedė 
Vend-O-Drink Korporacijai,

JOHN YUSKA
Su/ndiaJL

107-13 Jamaica .Avenue, 
Richmond Hill 18, L. L, N. Y. ”

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pa.s mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuvė tik 8 blokai nuo BMT lllth StrectA stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti. \

TONY’S

Petras Kapiskas
PALAIKO \

BAR & GRILL

DEGTINES, VYNAI
IR ALUS^

3? Ten Eyck St., Brooklyn,

Telefonas: EVergreen

N.

4-8174

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJA!

Dr. A. Pėtrik
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— B vakare

Penktadieniais uždaryta

'/T TE>WG D A D \ 411 GRAND STREET AU I r 5 dAK BROOKLYN, N. Y

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

7 DEGTINES - VYNAI -/ALUS

»  TELEVISION
■ ■/ _______________________________ '_______ \ --- '•--------------------

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko^

SAVININKAI z /___

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLINE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y
TM. /'.Vergreen 4-9612 
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