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Darbo Diena.
Kaitra.
Kur Užderėjo Javai.
Philadelphiečiams.

Rašo R. MIZARA

Darbo Diena beveik jau čia 
pat. Su Darbo Diena Ameri
koje “oficialiai” baigiasi ato
stogų laikotarpis.

šiemet buvo karšta vasara 
visoje mūsii šalyje — karšta 
ir sausa. Kaitra bus sunaiki- 

( nusi daugybę javų ir pašaro 
fanuose.

Farmeriams, taigi, bus už
duotas didžiulis smūgis.

Nemažas smūgis bus ir mies
tų darbo žmonėms, nes būti
nųjų gyvenimo produktų kai
nos vis kils ir kils.

Visokį pelnagrobiai kainas 
dar aukščiau kels, sakydami, 
jog tai darą 
liaus.”

Vadinasi, 
gali būti ne

1

dėl prasto der-

ruduo ir žiema 
kokia!

Iš Tarybą Sąjungos ateinan
čios žinios skelbia, jog ten 
derlius šiemet buvo labai ge
ras, — geresnis negu kada 
nors.

Netenka nei sakyti, jog šie
met Tarybų Sąjungoje maisto 
— duonos — kortelės bus pa
naikintos.

Tačiau duona ir ten nesi
mėtys. Turime atsiminti, jog 
Tarybij Sąjungą žiūri j pasau
li abiem akimi ir supranta, jog 
tūloms jos kaimyninėms vals
tybėms duonos stekuos; joms 
reikės padėti.

Prašys
Prancūzai, 
gi ai.

iš jos duonos ir 
prašys net ir’ an-

Sąjungos derliaus 
aiškinamas dviem 
oras ten buvo šie-

gerumas 
motyvais:
met labai geras: Parmos — že
mes ūkis — buvo geriau pri
žiūrėtos, įdirbtos: tas pats 
sklypas žemės šiemet teikė 
daugiau vaisiu, negu kada 
nors seniau, dėl to, kad j jj 
buvo įdėta daugiau žmogaus 
pajėgos.

D»rbo 
Glou- 
( nrie

Rugpiūčio 31 d.
Dienos išvakarėse, 
raster Heights, N. 
Pbiladelphiios) Įvyksta dien
raščio Laisvės naudai pikni
kas.

Tai bus paskutinis šių metų 
didžiulis vasariškas pažmo-

nravedimas 
ant philadel-

visus draugus

ri ys.
Mes kviečiame visus mūsų 

prietelius ir draugus nrie jo 
rimtai, energingai ruoštis.

Sunrantame. šito pikniko su-X/. mosimas ir jo 
guls vyriausiai 
phiečių.

Tad prašome
ir drauges daryti viską, kad 
piknikas' būtu pasekmingas, 
kad jame būtų pavyzdinga 
tvarka. * • - j

Pasitikime. • jog draugai 
philadelnhieč’ai, kain praei
tyje, tain ir šiemet, savo par
eigą atliks puikiausiai.

žvmusis rusu rašytojas 
Erenburcj^s baigia rašyti 
mana “Audra,” kuriamo 
paliesta ir Lietuva. Tai
sakė pats rašytojas, atsilankęs 

viena-

Il.ia 
ro
kus 
na-

nasku-

nors lietuviu
maža, bet jos širdis di-

Rašvtoias Frenburtras—di
delis lietuviu tautos draugas. 
Nemažai iis jaM yra anie Lie
tuva parašęs straipsniu.’

Tai buvo šis rašytojasJkur’s 
kadaise rašė: 
tauta 
dėlė.

Vilniuje ir dalyvavęs 
^ne pobūvyje.

Pasak B. Bezerskio:
“Vieno iš ‘Audros’

Lines dalies skvriu veiksmas 
vyksta Vilniuje Tarybinės Ar
mijos mūšiu dėl Lietuvos sos
tinės išvadavimo iš vokiškųjų 
fašistiniu grobiku. Su dideliu 
susidomėjimu susitikimo daly
viai klausėsi to skyriaus, rašy
tojo skaitomo.
tojus praslinko meistriškai ra
šytojo nupiešti Lietuvos sostP 
nės vaizdai, tarybiniu karių 
istoriniu mūšiu dėl VilniausJ

Prieš klausy-
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FRANCIJA ATMETĖ SOVIETŲ PLANĄ 
TAIKAI VYKDYTI TARP ROLANDŲ

IR INDONEZIJOS RESPUBLIKOS
Saugumo Taryba Užgyrė Amerikos-Australijos Pasiūlymus, 
Apeinančius Jungtines Tąutas* ir Tarnaujančius Holandam

Lake Success, N. Y. —trys turi būti Jungt. Tautų 
Franci jos delegatas Al. Pa- 
rodi atmetė-vetavo Sovietu 
ir Lenkijos pasiūlymą, kad 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba paskirtų komisija 
taikai daryti tąrp holandų 
ir Indonezijos Respublikos. 
Užuot Jungt. Tautų komi
sijos. Sau g. Taryba priė
mė Australijos-Chinijos su
manymą, kad Amerikos, 
Belgijos, Anglijos, Chinijos 
ir Francijos konsulai Indo
nezijoje raportuotų tary
bai, kaip “vykdomas” jos į- 
sakymas iš rugpj. 1 d. su
stabdyti karo veiksmus 
tarp holandų ir indonezų.

Francija pati valdo daug 
koloniniu kraštų ir kariau
ja prieš Indo-Chinos gyven
tojus, reikalaujančius tau
tinės laisvės. Taigi Franci- 
ios atstovas padėjo ir ho
landam imperialistam prieš 
Indonezijos Respubliką.

Satįgumo Taryba taipgi 
priėmė Amerikos planą ši
taip “patarnauti” holandam 
ir indonezam: Te^u holan- 
dai pasirenka vieną valsty
bę kaip savo atstovą, o in- 
donezai tegu pasirenka ki
tą. Tiedu atstovai tegu pa- 
siskiria bendra “bepusišką” 
tarpininką.- Tai bus kaip ir 
trečiųjų teismas taikyti ho
landam su indonezais. Visi

Amerika Turėsianti
Duot “Vakarams” 20
Bilionų Dolerių

Paryžius.— Atstovai An
glijos, Francijps, Belgijos 
ir kitų vakarinės Europos 
kraštų, besvarstydami ame
rikinį JMarshallo planą, bu
vo apskaičiavę, kad reikė
sią tiem kraštam gauti 29 
bilionus dolerių iš Ameri
kos per ketverius metus. 
Tada galima būsią gaivinti 
ir ugdyti vakarų Europos 
pramonę pagal tą planą. 
Dabar gi tų šalių delegatai 
“nusileidžia” ir sako, gal 
užteks 15 iki 20 bilionų do
lerių amerikinės paramos.

(Marshallo plano pagrin
das yra Vokietijos pramo
nės išvystymas. Supranta
ma, kad Washingtono val
džia daugiausiai pinigų 
skirs vakarinės Vokietijos 
pramonei stiprinti prieš So
vietus.)

GRAIKIJOS PARTIZANAI 
MUŠA MONARCHISTS

Athenai, Graikija.—Grai
kų demokratų partizanai 
jau ketvirtą kartą per mė
nesį atakavo monarchistus 
tieš Nigrita ir Serrai, i šiau
riniame Graikijos ruožte. 
Mušami monarchistai, rė
kia, būk “įsiveržęs bulgarų 
būtys.”

A.* 

nariai.
Sovietų delegatas Gro

myko smerkė tuos Ameri
kos ir Chinijos - Australi
jos pasiūlymus. Jis pareiš
kė, jog abu planai yra A- 
merikos bandymai apeiti 
Jungtines Tautas ir patar
nauti imperialistams prieš 
kolonijų žmones.

“Liberalai” Dar Neiną 
Į Graikijos Valdžią

Athenai, Graikija. — A- 
merikos ambasadorius ir 
kariniai prez. Trumano pa
siuntiniai darė spaudimą 
neva liberalų vadui Sofu- 
liui. kad eitų į monarchis- 
to Tsaldario organizuoja
mą ministrų kabinetą. “Li
beralai” dar atsisakę, kaip 
pranešta rugp. 26 vidudie
ni, v

Chiang Laukia Naujos 
Paramos Karui Prieš 
Chiny Komunistus <

Maskva. — Sovietu ko
munistų laikraštis Pravda 
rašo, iog Chianp’ Kai-sheko 
tautininku valdžia Chinijoj 
tikisi naujos stambios pa
ramos iš Amerikos ir vėl 
ruošiasi dideliam ofensyvui 
prieš chinu komunistus.

Kas liečia Amerikos ge
nerolo Wedemeyerio misiją 
Chinijoi, Pravda sako: 
“Jungtinių Valstijų prezi- 
dent. visuomet parenka žy
miuosius savo karininkus, 
kaip pasiuntinius Chinijai; 
ir generolo Wedemeyerio 
uždavinys toli-gražu nebu
vo tiktai faktu rankioii- 
mas,” kaip skelbė prezid. 
Trumanas.

Amerikonai ir Anglai, Gir
di, Pastūmi Rumuniją Ka

ran prieš Sovietus

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų seimo narys Ton 
Mata įtarė Ameriką, Angli
ją ir Franciją, kad jos pa
veikė Rumuniją prisidėti 
prie Hitlerio karo prieš So
vietų' Sąjupgą.

ORAS. — Būsią šiltoka.

Bulgarijos ir Rumunijos Seimai Užgyrė Taikos Sutartis 
v Ir Pagerbė Staliną ir Molotovą už Pasidarbavimą

Sofia, Bulgarija. — Bul- 
garijos seimas vienbalsiai 
užgyrė taikos sutarti su tal
kininkais. Bulgaru Respub
likos prezidentas Vąssil Ko- 
larov dėkojo Sovietų Sąjun
gai, Lenkijai, Jugoslavijai 
ir Čechoslovakijai už tai, 
kad jos stengėsi palengvinti 
Bulgarijai sutarties sąly
gas, kuomet talkininkų 
konferencija jas svarstė.

Sovietų Vyriausybė Protestuoja 
Prieš Slaptas Derybas Londone 
Dėl Vokiečių Pramonės Kėlimo

London.— Sovietų Sąjun
ga pasiuntė protestus Ang
lijai ir Amerikai pūdės ang- 
lų-amerikonų - francūzų de
rybas Londone, kur taria
masi pakelti vakarinės Vo
kietijos pramonę, apeinant 
Sovietus. Maskvos protesto 
nota sako, pagal Potsdamo 
konferencijos nu ta rimą, 
tiktai visi Keturi Didieji 
gali sykiu spręsti apie pra
monės didinimą Vokietijoj.

Londono Konferencijos
Tarimai Slepiami

London. — Pranešama, 
kad “pusėtinai pavykę” A- 
merikos, Anglijos- ir Fran
ci jos atstovų pasitarimai 
Londone apie kasyklų ir 
fabrikų gamybos pakėlimą

Argentiniečių Telegrama 
Rojui Mizarai

Šiemet sukako 20 metu, 
kai Argentinoje pradėio ei
ti pirmas Rietu Amerikoje 
lietuviu kalboje laikraštis 
“Rytojus”. Rvtoiui reda- 

. guoti argentiniečiai buvo 
narsikviete Rojų Mizarą, 
kuris padėjo ^regentiečiam 
ir kituose darbuose.

Praėjo 20 metų, bet ar
gentiniečiai Mizaros nepa
miršta. Štai, š. m. rugpiūčio 
2'4 d. Buenos Aires mieste 
ivvko specialus pažmonvs 
“Rytojaus” pasirodymo 20- 
ties metų sukakčiai atžymė
ti. Tame? pabūvvj dalyvavo 
ir Uruguaiaus lietuvių at
stovai - veikėjai.

Kalbamo pobūvio vardu

Siūloma IJždarvt Neva Vals
tiečiu Partiją Bulgarijoj

Sofiia. — Bulgarijoj sei
mui įteiktas sumanymas 
reikalauja uždraust ir iš- 
sklaidvt vadinamąją opozi
cinę “valstiečiu” partiją. 
Tos partijos vadas Nikola 
Petkovas yra teismo nu- 
smerktas mirti už sąmokslą 
su fašistiniais , karininkais 
nuversti demokratinę Bul
garijos Respublikos val
džią. Petkovo bendradar
biai liudijo teisme, kad Pet
kovas suokalbiavo ir su an
glais - amerikonais prieš 
bulgarų Tėvynės Fronto 
valdžią.

Galveston, Tex.. — Siau
tė viesuliškas veias su tva- 
nišku lietum, bet mažai 
nuostolių padare.

Stalinui Suteikta Garbės 
Pilietybė Rumunijoj

Bucharest, Rumunija. — 
Seimas vienbalsiai- priėmė 
sąlygas taikos sutarties su 
talkininkais. Kalbėtojai pa
reiškė padėką govietų vy
riausybei už paramą Rumu
nijai buvusioje .taikos kon
ferencijoje. Menamą, kad 
Sovietų * Sąjunga rugsėjo 
mėnesį užgirs taikos sutar- 

vakarinėje ‘Vokietijoje, už
imtoje amerikonų, anglu ir 
francūzų. Teigiama, kad 
Francija dalinai priėmė 
anglų - amerikonų pasiūly
mą kelti plieno gamybą vo
kiškoje Ruhr srityje; užtat 
amerikonai' ir anglai leisią 
Franci jai gauti daugiau 
anglies iš* Vokietijos.

Jie tarėsi ir apie ūkinį 
suvienijimą amerikinio, an
gliško ir francūziško Vokie
tijos ruožtų.

Konferencijos dalyviai 
duos bendrą pranešimą. 
Tas pranešimas ne ati
dengs, bet slėps jų tarimus 
ir planus, kaip sakė vienas 
Franciyos diplomat, kores
pondentui New Yorko 
Times’o.

buvo prisiųsta Rojui Miza- 
ra-i sekamo turinio telegra
ma:

“Buenos Aires. — š. m. 
rugniūčio 24 d. jums su
ruoštose na^erbtuvėse Ar
gentinos ir US’Uguaiaus de
mokratiniai lietuviai siun
čia nuoširdų sveikinimą, 
linkėdami jums visogeriau- 
sio visuomeniniame ir as
meniniame gyvenime!”

fPasirašo): Kažukauskas, 
Jakubonis. Balčiūnas. Ja
nuška, Adamonis, Kisielius, 
ūsonis. Undraitiene, Luk
šas. Biednas, Rasikas, Vai- 
vuskas, Trinskis, Revuckai- 
te, Vaivuskienė.

Svetimi Arabai Užnlfisią 
Palestiną Prieš Žydus

Jeruzalė. — Aukštasis 
Arabų Komitetas išdirbo 
pląną — dešimt kartu dau
giau svetimu arabų slaptai 
įgabent į Palestina, negu 
atvyks žydų, — sakė Jamal 
Husseini. to komiteto vice
pirmininkas. Jis pranešė, 
jog Palestinas arabai ur
mu trauks Egipto, Irako, 
Arabijos, Syrijos, Yemeno 
ir Lebano arabus į Palesti
ną.

St. Paul, Minn. — CIO 
Metalo - Kasyklų Liejyklų 
Darbininkų Unija turi jau 
150,000 nariu.

Detroit. — Policija puolė 
streiko pikietininkus prieš 
Huck kompaniją ir arešta
vo penkis.

bu-
na-

SU-

• < 
tis su Rumunija ir kitais 
kraštais, kurių fašistai 
vo nuvarę juos taikanti 
ciam karo metu.

Rumunų vyriausybė 
teikė Stalinui Rumunijos 
garbės pilietybę, užsieni
niam Sovietų ministrui Mo
lotovui Cluj miesto piliety
bę, o Andrių" Višinskį So
vietų užsienio ministro pa
vaduotoją, apdovanojo Ka

• ■■ ’•'J'*.p”.
* ’ ’ V,y
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TREČIAI, PROGRESYVE1 PARTIJAI 
{REGISTRUOTI RENKAMA 276,000

PILIEČIU PARAŠU CAUFORNIJOJ
Darbo Federacijos, CIO Unijos ir Piliečiu Organizacijos 
Įsteigė Naują Partiją dėl Taikos ir Darbininkų Teisių

Los Angeles, Calif.—Dar-renka piliečių parašus šiai 
bo unijų ir pilietinių orga
nizacijų konferencija rugp. 
24 d. įsteigė trečią politinę 
partiją, kuri vadinsis Ne
priklausomąją Progresyve 
Californijos Partija. Konfe
rencijoj dalyvavo 400 dele
gatų.

Organizacinis Progresy
vės Partijos komitetas jau

Naciai Demonstruoja 
Angly Globoj Berlyne

daro

Berlin. — Vokiečių spau
da sovietinėje Berlyno sri
tyje pranešė, kad naciai 
angliškoje Berlyno dalyje 
maršuoja gatvėmis, 
rikiuotus savo paradus ir ' 
dainuoja hitlerišką Horst 
Wessel himną. Karinė ang
lu vyriausybė nekliudo na
cių demonstracijų. — Vo
kiečiai fabrikantai anglų 
ruožte' atvirai giria nacių 
tvarką.

800 Amerikony “Uždir
bo” po $75,000 bei 
Daugiau per Metus

Washington. — Jungtin. 
Valstiiu iždo sekretorius 
John Snyder paskelbė, var
dus 800 amerikonu, kurie 
1946 metais “uždirbo” po 
$75,000 ir daugiau, kaino 
korporacijų pareigūnai. Čia 
nenriskaitoma tiesioginiai 
pelnai iš kapitalo.

Charles H. Strub, Los 
Angeles arklių lenktynių 
klubo direktorius, gavo 
$12,000 ir tiek bonų, kad 
jam susidarė $529,412 per 
metus.- National Theatre 
Smagumų kompanijos vir
šininkas Charles P. Skou- 
ras .“uždirbo” $,438,143; In
ternational Business Ma
chines kompanijos direkto
rius Thomas J. Wason 
$425,549’ General Motors 
pirmininkas Charles Erwin 
Wilson .$303.990, geltonųjų 
laikraščiu leidėjas Hearstas 
gavo $197,000 algos, 
skaitant pelnų, etc. 

t

ne-

Vidurvakarinėse valsti
jose truputį palijo, bet lie
tus jau neatgaivins nusvi
lintų javų.

rolio Didžiojo Kryžiaus or- 
denu. Karalius Michael pa
sirašė puošnius lakštus, iš- 
dėstančius Stalino,' Moloto
vo ir Višinskio nuopelnus 
Rumunijai.

(Cluj miestas yra sostinė 
Transylvanijos provincijos. 
Per Sovietų vyriausybės 
pastangas ‘ Transylvanij# 
sugrąžinta Rumunijai. Na
ciai buvo atėmę Transylva-
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partijai įregistruoti balsa
vimams Californijoje. Tam 
reikia 276,000 parašų.

Organizacinis partijos 
komitetas susideda iš 34 
narių. Jo pirmininkas yra 
Hugh Bryson, galva GIO 
Marininku Virėju ir Ste- 
wardų Unijos. Dauguma' 
komiteto narių yra atstovai 
Darbo Federacijos ir CIO 
uniiu ir G e 1 ežinkeliečių 
Brolijų.

Brysonas sakė, iog tre
čiosios partijos įkūrimas 
sustiprins pažangūnu pozi
cija demokratu partijoje ir 
padės pasiųsti Wallace’ui 
pritariančius delegatus į 
demokratu partijos nacio- 
nalį suvažiavimą 1948 m., 
kur bus nominuojamas jų 
kandidatas i Jungti n. Val
stijų prezidentus. Trečio
sios partijos įsteigimas 
duos piliečiam progą pasi
rinkti tarp progresyvių ir 
reakcinių kandidatų nomi- 
naciniuose b a 1 savimuose 
birželyje 1948 m., pridūrė 
organizacinio komiteto pir
mininkas.

Progresyvės Partijos pro
grama reikalauja sekti , 
prez. Roosevelto politiką,— 
palaikyti taika per Jungt. 
Tautas, ginti darbininkų ir 
piliečių teises, gerinti so- 
cialę apdraudą ir t.t.

M

Brazilijos Policija 
Šaudė Ramų 50,000 
Žmonių Susirinkimą

. \ i
■ 'j.,. .<w

J

■ i

Petropolis, Brazilija. — 
Diktatoriškas Brazil, prezi
dentas Dutra pasakė pa
mokslėlį apie demokratiją 
amerikinių respublikų kon
ferencijoj. Bet Dutros poli
cija rugp. 23 d. apšaudė ra
mų 50 tūkstančių piliečių 
susirinkimą atvirame ore 
ir sužeidė 33 žmones — vy
rus, moteris ir vaikus. Su
sirinkimas buvo suruoštas 
paminėti penkerių metų su
kaktį nuo Brazilijos įstoji
mo į Antrąjį pasaulinį ka^ 
rą. Dauguma susirinkusių 
buvo darbininkai, bet daly
vavo ir sakė kalbas žymūs • 
demokratiniai politikai, li
teratai ir kiti.

Sveikinimą susirinkimui 
atsiuntė ir Henry Wallace, 
buvęs Jungt. Valstijų vice
prezidentas. Žmonės taipgi 
norėjo išgirsti komunistų 
vadą senatorių Prestesą. 
Bet Prestes negalėjo atvyk
ti.

i

<

į

i
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Maskva. — Užsieninis 
Sovietų ministras Moloto
vas smerkė amerikonus už 
demokratinių gyve ntojų 
persekiojimą amerikinėje 
Korėjos pusėje.

niją iš Rumunijos ir atida
vę ją Vengrijai.)

*
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Graikijos Valdžios Krizė
Nuvirto Graikijos fašistinės-monarchistinės valdžios 

kabinetas. Naują kabinetą sudaryti pavesta tam pačiam 
senosios valdžios diktatoriui Constantin Tsaldaris. Ta
čiau, svieto akių muilinimui, kalbama apie valdžios re
formas ir demokratizaciją.

Senojo kabineto rezignacijos priežastis — jo nepa- 
jėgimas suvienyti šalį ir apsidirbti su partizanų judėji
mu. The New York Times Skolumnistė McCormick sako: 
“Nepaisant Amerikos paramos, vidines Graikijos sąly
gos yra pablogėjusios. Jos armijos moralė labai žemam 
laipsnyje, o partizanų jėgos stiprėja...”

Šie pora sakinių pasako viską.

Generolo Wedemeyer Raportas ir Patarimas
Prezidento Trųmano specialus pasiuntinys gen. We

demeyer baigė savo misiją Chinijoje. Jis buvo pasiųstas 
plačiai ištirti visą padėtį ir patiekti savo patarimus, ką 
daryti su Chiniją.

Platesnį pranešimą, aišku, generolas išduos prezi
dentui Trumanui. Bet apleisdamas Chiniją, jis padarė 
trumpą pareiškimą. Jis sako, kad jis važinėju plačiai, 
kalbėjosi su daugybe įvairių žmonių. Jis surado dalykus 
blogoje padėtyje.

Nors su Chinijos komunistais, matyt, generolas nesi
kalbėjo, bet jiems duoda tikrai “tėvišką” patarimą. Sako 
Wedemeyer: “Aš' esu įsitikinęs, kad jeigu Chinijos ko
munistai yra tikrai patriotiški ir pirmoje vietoje susi- 
interesavę savo šalies gerove, tai jie savanoriškai atsi
sakys vartojimo jėgos uždėti ant kitų savo ideologi
ją. Jei jie yra nuoširdūs savo troškime pagelbėti Chini
jos žmonėms, tai jie geriausia tai atsieks taikin
gomis priemonėmis, vietoje prievartos ir naikinimo, ku
riuo pasižymėjo šitie paskutiniai tragiški mėnesiai.”

Kitais žodžiais, Chinijos demokratiniai žmonės turi 
paleisti savo armijas, sudėti ginklus ir pasiduoti Chiang 
Kai-šeko valiai ir malonei. O ką su jais padarys nuo 
kojų iki galvos Amerikos ginklais ginkluoti Chiang Kai- 
šeko pasekėjai, tai jau,visam svietui aišku. Pasaulis dar 
nepamiršo Chiang Kai-šeko pasielgimo su beginkliais 
Chinijos komunistais 1927 metais.

Gen. Wedemeyer duoda patarimą ir Chiang Kai-še
ko valdžiai. Joje jis užtikęs daug korupcijos ir neteisin
gumo. Korupcija esanti persisunkus per visą valstybės 
aparatą. Jis pataria Chiang Kai-šekui tą korupciją pra
šalinti, jeigu jis nori laimėti Chinijos žmonių pasitikėji
mą.

Čia irgi, aišku, kad gen. Wedemeyer prašauna pro 
šalį. Visa Chiang Kai-šeko diktatūra paremta spėka ir 
korupciją. Visas jo režimas yra perdėm sugedęs. Jo pa
taisyti nebegalima. Jis turi eiti laukan ir jo vieton turi 
pakilti tikrai demokratinė vyriausybė, kuri atstovaus 
Chinijos liaudį.

Gyvenimas iš Kitų Malonės
Anglijos komercinė misija Amerikoje puikiai pa

vaizduoja padėtį šalies, kuri sulenda į kitos šalies kiše
nių. Pasirodo, kad anglai nebeteko jokio savistovumo 
savo krašto ekonominių reikalų vedime. Jie gali pirktis 
tik ten ir tą, kur ir ką Amerika jiems pavėlina!

Komisija ir džiaugiasi ir atsidėkavoti nepajėgia 
Amerikos vyriausybei, kad jinai leidžia anglams pirkti 
Amerikoje mažiau daiktų, negu buvo Amerikos nusta
tyta. Tai, girdi, antras milžiniškas laimėjimas. Pirmas 
anglų laimėjimas buvo, kai komisija išmaldavo iš Ame
rikos leisti jiems už kituose kraštuose supirktus daiktus 
mokėti savo valiuta, o ne Amerikos doleriu.

Tai šitokioje visiško ekonominio priklausymo. pa
dėtyje atsidurs visos šalys, kurios formoje Marshall Pla
no prasiskolins Amerikai. Jos nė pasijudinti negalės be 
mūsų vyriausybės ir kapitalo leidimo.

Jąpčia, matyt, tatai vakarinės Eiuropos šalys^ ku
rios iš sykio buvo labai susižavėjusios Marshall Planu. 
Iš Paryžiaus konferencijos jau kelinta diena nieko nebe
sigirdi. Ji neina taip sklandžiai, kaip buvo tikėtasi.

Gerinosi Prie Darbo Unijų
Rugpjūčio 23 dieną Michigano CIO unijų' parengime 

kalbėjo Demokratų Partijos Nącionalio Komiteto direk
torius ponas Gael Sullivan. Smarkiai ir gerai jisai pa
smerkė republikonų kontroliuojamą Kongresą ir jo pra
vestus reakcinius žygius. Teisingai jis pabrėžė, kad jei
gu tie patys reakciniai republikonai dar. laimės 1948 me
tais, tai po ketverto metų organizuotų darbininkų judėji
mo mažai kas beliks. Tuo būdu, sakė Sullivan, darbo 
unijoms reikia dalyvauti politinėje veikloje. Darbo unijų 
lyderiai, girdi, turi suprasti, kad jie yra ne tik unijų va
dai, bet ir politikai.

Tai visa gerai. Tačiau ponas Sullivan pamiršo dar
bininkams prisiminti apie reakcinius demokratus, apie 
kliką iš pietinių valstijų, kurie išvien su repubĮikonais ei
na. Jis nė žodeliu neprisiminė apie tai, kad demokratų 
politika yra vanduo republikonų malūnui. Jis nepasakė, 
kad demokratai, jeigu nori .laimėti darbininkų balsus,

APIE SPAUDOS 
LAISVĘ AMERIKOJ 
f i

Lietuv. Literatūros Drau
gijos organe “Šviesoje” (už 
liepos mėn. rugpiūtį ir rug
sėjį) Leonas Prūseika pa
teikia įdomų straipsnį apie 
amerikinę spaudą. Autorius 
pagrindiniai analizuoja šių 
dienų amerikinės spaudos 
padėtį. Tarp kitko L. Pru- 
seika.rašo:

»

Didžiąją komercinę spau
dą kontroliuoja milionieriai. 
Septyni laikraštiniai sindika
tai — Hearst, Patterson - 
McCormick, Scripps-Howard, 
Gannett, Knight, Ridder ir 
Block—apžioję beveik pusę 
dienraščių cirkuliacijos. 200 
stambiųjų didlapių praryju 
85% popierio produkcijos, 
palikdami tik 15 jos nuošim
čių mažesniems laikraščiams, 
daugiausia savaitraščiams.

Šiais metais darbo žmonių 
spauda, tautinių mažumų 
spauda ir bendrai mažesni 
laikraščiai nei už pinigus ne
galėjo gauti pakankamai 
spąusdinamo popierio, nors 
jo kaina spekuliatyviai iš- 
Įpurto. Popierio produkcija 

i šiemet pakilo, palyginus su 
pereitais -ir užpereitais me
tais, bet popierį kontroliuo
ja monopolinis* kapitalas. 
Trys iš viršuj suminėtų sin- 
dikatų-trustų apžioję 25 po- 

1 pierio produkcijos nuošim
čius.

Buvo Amerikoj laikai, ka
da už mažus pinigus gali
ma buvo įsigyti laikraštis. 
Tie laikai senai, senai praė
jo. William Alien White 
1892 metais įsigijo savo 
“Emporia Gazette’’ už aš- 
tuonius tūkstančius dolerių. 
Jo biznis greit suklestėjo ir 

' tai buvo nepriklausomas biz
nis. Pamėginkit šiandien ką 
nors panašaus padaryti’

Earl Vance, savo straips
ny, įtalpintam žurnale “Vir
ginia Quarterly Review,” pa
duoda įdomių davinių apie 
laikraščių kainas.

Pereitais metais Massilion, 
Ohio, parduota nedidokas 
laikraštis ' “Independent” 
(cirkuliacija apie 12,000). 
Naujas savininkas už jį pa
mokėjo apie pusę miliono 
dolerių. Spartansburg, South 

. Carolina, “Herald-Journal” 
parduota už $750,000.

Net maži laikraščiai jau 
gana stambus biznis. Bet ka
da parduota Philadelphijos 
“Inquirer,” už tą didlapį .jau 
■reikėjo pamokėt apie dvide
šimts milionų. Už Kansas 
City “Star” pamokėta 11 mi
lionų dolerių.

Tas pats Earl yance rašo: 
“1909 metais Jungtinėse 
Valstijose buvo 2,600 dien
raščių, kurių bendra cirku
liacija siekė 24 niilionus ko
pijų. 1942 m. dienraščių 
skaičius žymiai sumažėjo. 
Jų buvo tik į ,974, bet jų 
cirkuliacija buvo beveik dvi
gubai didesnė.” Pradžioj 
1945 metų dienraščių buvo 
1,744.

Ką tas reiškia'? /Stambieji 
spaudos organai praryja 
silpnesnius savo v konkuren
tus. Laikraštine galia vis 
labiau ir labiau kohcentrtio- 
jasi rankose labai aprėžto 
savininkų skaičiaus. Tai pa
seka monopolistų kontrolės.

Kad įsteigti naujų, ar nu
pirkti seną dienraštį, Šian
dien reikia daugelio miliųnų. 
Tai įmanoma tik kapitalizrho 
šulams. Bet jei milioniėriai 

ar biliopieriai kontroliuoja 
spaudą, tai ar galima norėti, 
kad ta spauda gintų darbo 
žmonių reikalus? Tokia 
spauda gina ♦didžturčių rei
kalus. ,
Tai, žinoma, tikra tiesa! 

Kaupiasi šalies turtai į 
saujalės kapitąlistų rankas, 
kaupiasi į jų rankas ir 
spauda. Be spaudos, be ra
dijo monopolistinis kapita
las juk negalėtų apdumti 
akis Amerikos visuomenės 
daugumui, kaip apdumia. 
Dėl to jam labai svarbu pa
laikyti išimtinoje savo kon
trolėje spaudą ir radiją.

Toliau autorius nagrinėja 
tos spaudos “liniją”; išrodi- 
nėja, ko monopolistinė 
spauda siekiasi, kaip ji dir
ba, kaip ji nuodyja žmonių 
protus ir kas tenka Ame
rikos žmonėms daryti, — 
kokia išeitis visam tam pik- 
tui iš kelio pašalinti.

Mes raginame skaitytoją 
būtinai įsigyt “Šviesos” No. 
3-čią ir atidžiai perskaityti 
(ne sykį, bet kelis sykius) 
įdomų L. Pruseikos straips
nį “Ar turime spaudos lais
vę Amerikoje?”

BILBOJIZMAS DAR 
NEPADVĖSĘ

Komentuodamas ku-klux- 
klanininko senatoriaus Bil
bo mirtį, Daily Worker žy
mi: Bifbo mirė, bet bilbo- 
jizmas dar nepadvėsę.

Dienraštis nurodo, kad 
bilbojizmą mes turime su
prasti visa tai, kas yra juo
džiausio ir bjauriausio mū
sų krašte.

Bilbojizmas — bjauriau
sios rūšies fašizmas. Tai 
linčo garbinimas, tai žiau
rus persekiojimas negrų, 
puolimas žydų, ir kitokių 
rasių ir tautų.

• Žinoma, kad su Bilbos 
mirtimi, bilbojizmas ne- 
žlugo. Daugybė Bilbo pase
kėjų tebeveikia pietuose ir 
šiaurėje. Ne-Amerikiniame 
komitete, pavyzdžiui, tebe
sėdi Kankinas — kitas šlyk
štus rasistas ir neapkentė- 
jas viso to, kas yra pažan
gu ir naudinga plačiosioms 
darbo žmonių masėms.

Vadinasi ir kova prieš 
bilbojizmą turi būti veda
ma, iki jis bus išnaikintas, 
išrautas su šaknimis iš A- 
merikos žmonių gyvenimo.

Be kitų svarbių dalykų, 
Jungtinių Valstijų kongre
sas privalo priimti anti-lyn- 
čio įstatymą; jis privalo 
priimti įstatymą, panaiki
nanti poli taksų sistemą tū
lose pietinėse valstijose. 
Pažangioji visuomenė, kaip 
šiaurėje taip ir pietinėse 
valstijose, privalo padvigu
binta energija darbuotis, 
šviesti žmones, kovojant 
prieš bilbojizmą.

NES1ŽUDYTI, BET 
GYVENTI IR KOVOTI!

Kanądiškis Liaudies Bal
sas rašo:

♦ Tūlas amerikietis, Corne
lius Vanderbilt, milijonie
rius ir garsiojo Comodoro 
Vanderbilto' anūkąs, iškelia 
viršun, kad astuoni kanadie
čiai ir atnerikiečiaj kareiviai, 
kurie paskui buvo patekę į 
japonų nelaisvę, buvo sudarę
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sutartį nusižudyti, jeigu gy
venimas po karo nebus ver
tas jų pasiaukojimo karo 
metų. Jie labai skaudžiai 
nukentėjo japonų nelaisvėje. 
Iš tų astuonių kareivių jau 
šeši nusižudę, įvykdę sutartį.

Šis įvykis yra pavyzdis ve
teranų- nusivylimo, šiandien 
didžiuma veteranų mano; 
kad jii pasiaukojimas nuėjo 
veltui. Kiekviename mieste 
šiandien šimtai veteranų su 
šeimomis neturi žmoniškų 
kambarių gyventi. Jie mė
tomi iš barakų ir kitų vietų, 
kur jie bėdos verčiami buvo 
susimetę. Tiktai jie nesižu
do, kaip anie, o tęsia kovą.

• Kova už žmoniškesnį gy
venimą negali būti laimėta 
vienu sykiu. Karas buvo da
lis tos kovos. Per karą buvo 
sumuštas didysis žmonijos 
priešas. Karo metu buvo 
parblokštas nacizmas ir fa
šizmas, kurie norėjo sunai
kinti ne tik demokratiją, bet 
ir ištisas tautas. Bet paliko 
santvarka, kurioje žmogus 
žmogų išnaudoja, -kurioje vy
riausiu *siekiu yra ne aptar
navimas visų žmonių, o pasi
pelnymas.

Prie ko pasaulis nueitų, jei
gu daug, tokių būtų, kai]) tie 
šeši, kurie nusižudė, kadangi 
jie pamatė, kad karas neį
vykdė jų svajonių? šiandien 
ne tik veteranai, bet ir kiti 
žmonės mato, kad valdonai, 
valdančiosios klasės, pamir
šo savo pažadus. Bet ką jie 
laimėtų, jeigu nusižudytų? 
Milijonus susikrovusieji tik
tai pasijuoktų.

Gyvenimas gali būti daug 
geresnis, tik reikia visiems, 
kurie jaučia jo sunkumą, su
remti savę pečius ir pareika
lauti to, kas priklauso, kas 
užtarnauta. Ypatingai turi 
būti daug daugiau atydos at
kreipta į veteranus, kurie 
šiandien keičia, ypač dėl bu
tų.

KAS LINK PHILADELPHLIOS PIKNIKO 
LAISVES NAUDAI PRIEŠ LABOR DAY

Tai dar pirmą sykį taip 
entuziastiškai žmonės kalba, 
ne tik vietiniai philadelphię- 
čiai, bet ir apylinkės. Pora 
savaičių atgal teko sueiti daug 
pažįstamų Linden, N. J., pik
nike iš Brooklyn©, Newarko, 
EJizabetho, Bayonnės ir dau
gelio kitų miestukų. Visi ke
tina dalyvauti.

Kalbėjau su Newarko Sie
tyno Choro vedėju draugu Žu
ku. Prižadėjau jam prista
tyti aplink 42 sėdynių stalą.

Taipgi 'dėsim visas spėkas, 
kad užtektų visiems stalų.

O kas link mūsų gaspadi- 
nių, tai jos visuomet atsižymi 
su valgiais ii’ dar ketina pri
statyti gerų farmeriškų sūrių.

O draugas Bekampis įmes 

Kada Michigano republikonas senatorius Ferguson atšaukė tyrinėjimą Howard 
HUghes’o lėktuvams kontrakto su valdžia, jis atšaukimą teisino negalėjiipu surasti 
Johnny Meyers’o, Hughes’o pasiskejbimų vędejo. Tačiau tuo pat laiku, visi, kas tik 
norėjo, galėjo Meyers’ą (kairėje) matyti sėdinti naktiniame klube, kalbantis su 
savo draugu.

s 2 pusi,-^-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Treč., Rugp. 27, 1947

ne tik klerikalų, bet ir menše
vikų redaktoriai, nes liepos 
23 laidoje Keleivyje paduota 
ištraukos iš mano rašinio, ku
ris Laisvėje tilpo liepos 15-tą 
d. Po antgalviu “Siūlo mums 
Sovietišką demokratiją,” Ke
leivio redaktorius rašo:

“Komunistų Laisvė iškėlė 
gryną Sovietišką pasiūlymą, 
kad visi ne komunistų laik
raščių redaktoriai būtų nu
šluoti nuo ‘sieros žemelės.’ Ar
ba kitaip sakant, būtų iššau
dyti pagal Višinskio receptą, 
kaip pasiutę šunės.”

Paskiau Keleivio redakto
rius savo skaitytojams taip aiš
kina: “šitokiais žodžiais Lais
vės rašė j ai šaukia apsidirbti 
su ‘menševikų’ redaktoriais. 
Gal tai isterija dėl vasaros 
karščių, o gal sąmoningas 
šauksmas ‘nudaigoti’ tuos 
žmones, kurie, pagal Laisvę, 
beverti yra, kad juos ‘siera 
žemelė’ nešiotų. Mes nespre- 
sime^ Bet kodėl šitokia isteri
ja Laisvės pastogėje? Kas at
sitiko ?- Atsitiko štai kas: Ke
leivis rašė, kad Rusijoj yra 
milžiniškos koncentracijos sto
vyklos, kuriose yra laikoma 
apie 14-ka milijonų žmonių 
niauriausiose sąlygose! Laisvė 
sako, tokis tvirtinimas yra 
‘biaurus melas.’ Taipgi Laisvė 
sako, kad Rusijoj nėra kon
centracijos stovyklų. Kyla 
klausimas, kas meluoja — Ke
leivis, ar Laisvė? Klausimą 
galima visai šaltai svarstyti, 
visai nešaukiant ‘siera žeme
lė,’ kad ji nenešios tų Lais
vei nepatinkamų žmonių, ži
noma, Laisvės rašė jams daug 
lengviau būtų polemizuoti, 
jei jie-galėtų savo priešininkus 
iššaudyti, nes tada jiems be- 
reikėtų tiktai ant sušaudytųjų 
kapo spiaudyti, o mirusieji 
negi atsakytų. Bet kol tokia 
sovietiška demokratija ateis 
Amerikoje, Laisvė galėtų pa
sakyti, kodėl ji mano, kad Ke
leivis prasimano apie Rusijos 
koncentracijos stovyklas. Mes 
ir dabar tvirtiname, kad Rusi- 

porą ekstra bačkučių alaus, 
kad tikrai užtektų.

O kas link mūsų vietinio 
choro, tai nors jis jaunas, bet 
gal padarys surprizą.

' Philadelphiečiai sako: Hei
lo, svečiui, mes jūs laukiam 
skaitlingai dalyvauti.

Trakimas.

FRANKO PAVARO 
ANGLIJOS ATSTOVĄ

San Sebastian, Ispanija. 
— Franko fašistų valdžia 
pareikalavo, kad' Anglija 
atsiimtų Anglų Instituto 
direktorių Archibaldą Col- 
ųuhouną. Ispanijos fašistai 
įtarė, kad Coląuhounas e- 
sąs “komunistų draugas.” 

cijos stovyklos, kuriose sun
kiausiose darbo sąlygose yra 
laikoma apie 14-ka milijonų 
suaugusių žmonių! Mes jau 
esame davę įrodymų dėl tų 
stovyklų darbo ir gyvenimo 
sąlygų. Mes greitu laiku duo
sime ir daugiau įrodymų ne
ginčijamų liudininkų, parody
mų apie Rusijos koncentraci
jos stovyklas. Laisvė mūsų 
iškeliamų faktų apie Rusiją 
negali užginčyti, ji tik gali 
prašyti ‘siera žemelę,’ kad ji 
mūsų nenešiotų.” s

Išrėžęs tokį pamokslą, Ke
leivio redaktorius pasisako, 
kad ir ateityje paduos dau
giau faktų. O tie jo “faktai/’ 
tai nėra joki faktai, tik re
daktoriaus nelemta galvosena, 
kuri išplaukia iš jo sovietinei 
tvarkai neapykantos suėstos 
smegeninės. Keleivio redakto
rius tiesiog pasisako, kad jis 
melavo praeityje, meluoja da
bartyje ir meluos ateityje. Jis 
sako turįs neginčijamų liudi
ninkų, bet iš kur tie liudinin
kai tuos faktus sėmėsi? žino
ma, iš Hearsto šunlapių. Leng
va Keleivio redaktoriui pasa
kyti, kad faktais tai įrodo, 
nes jis gerai žino, kad jo skai
tytojams to ir užteks. Taip 
pat jis žino, kad jo geltonla- 
pio skaitytojai tų faktų viršun 
išvilkti arba juos tikrai įrody
ti niekuomet nereikalaus. To
dėl jis ir rašo ir meluoja jiems 
be jokios baimės, be gėdos, 
be atsakomybės už savo raš
tus.

Dar jis ’stato klausimą: 
“Kas meluoja, Keleivis ar 
Laisvė? Jis gerai žino, kad jis 
pats per Keleivį meluoja! Bet 
klausimą stato tik dėl to, kad 
pasirodyti skaitytojams, kad 
jie jo gazietos nepasiųstų po 
velniais. . .

Man teko neseniai ginčytis 
su vienu labai tikinčiu žmo
gumi. Jis tiki ne į Dievą, bet 
į menševikų socializmą. Jis sa
ko : “žiūrėk, ką Laisvė rašo 
apie socialistus, kam jie šmei
žia Rusiją. O ar Keleivis ne
teisybę rašo, kad ten nieko 
nėra, tik vien vergija?”

Bet, iš kur, sakau, tu žinai, 
kad tas viskas, ką Keleivis ra
šo apie Lietuvą ir Rusiją, yra 
tikra tiesa? Ar kartais tie jūs 
redaktoriai, sakau, negali 
jums pameluoti?

“Laisvė daugiau meluoja,” 
jis atsakė, žiūrėk, girdi, “vie
ni rašo taip — kiti kitaip. Vie
ni giria savo, kiti savo ir abe
ji meluoja.”

Betgi, sakau, skaitytojas tu
ri atskirti, kuris laikraštis me
luoja, o kuris teisingai rąįšo. 
Sakau, pasitiesk Keleivį, Nau
jienas, Darbininką, arba kitą 
panašų laikraštį ir Laisvę. Ir 
skaityk nuolat, kokias dvi sa
vaites, mėnesį, du mėnesius. 
Paskui palygink,, pagalvok ir 
pamatysi, sakau, Jcad Laisvė 
rašo teisingai, o anie meluoja, 
jus apgaudinėja.

Jis sako: “gal taip ir pada
rysiu.”

Susninkų Jurgis.

turi grįžti prie nabašniriko Roosevelto politikos tiek na- 
mieje, tiek užsienyje.

Jeigu ponas Sullivan ir kįti demokratų šulai rinki-
mams artėjant gęrinasi prie organizuotų darbininkų, tai 
todėl, kad jie yra išsigandę Henry Wallace įtakos ir 
bruzdėjimo už trečiąja partiją.

’ Neužilgo, pamatysime, Republikonų Partijos šulai 
irgi pradės saldliežuvauti ir lakštingalos balsu gerintis 
prie organizuotų darbininkų. Jią vėl gražiausių prižadė
jimų kalnus sudės ir, pamatysime, ne vienam unijos va
dui galvą susuks.



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

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

R? ŠARMAITIS * '

Didžiu Talentu Pelnyta Garbė
(Pradžia tilpo Mot. Žiniose rugp. 20-tą)

Buržuazinės fašistinės Lietuvos žlugi
mą ir tarybinės Lietuvos susikūrimą Sa
lomėja Nėris sutinka su džiaugsmu. Ji 
dalyvauja liaudies mitinguose, Liaudies 
Seimo posėdžiuose, priimančiuose istori
nius nutarimus dėl tarybinės santvarkos 
Lietuvoje įvedimo. Kaip Liaudies Seimo 
Įgaliotosios Komisijos narys ji dalyvau
ja TSRS Aukščiausiosios Tarybos posė
dyje Maskvoje, Kremliuje, priimant Lie
tuvą į tarybinių respublikų šeimą ir čia 
iš aukštosios tribūnos, didžiojo Stalino 
akivaizdoje, skaito savo įžymųjį kūrinį 
“Poemą apie Staliną.” Savo puikiais ei
lėraščiais poetė atsiliepia į visus aktua
liuosius Tarybų Lietuvos gyvenimo įvy
kius, ji pašaipos žodžiais palydi nueinan
čias nuo gyvenimo scenos senojo buržu
azinio pasaulio liekanas ir šaukia savo 
Tėvynę kovoti dėl naujo kilnaus tikslo.

Komunizmas — tavo kelias. — 
Juo keliauja vien stiprus.— 
Lietuva — brangi žemelė, 
Tu smarkiau darban sukrusk!

(“Nauji metai Tarybų Lietuvoj”)
Tėvynės karo metu pasitraukusi į Ta

rybų Sąjungos užfrontę Salomėja Nėris 
visą savo poetinį talentą skiria kovai 
prieš vokiškuosius fašistinius grobuonis, 
laikinai pavergusius gimtąjį kraštą.

Žemė dega po vokiečių kojom, 
Šliuksi kraujas po batais fašistų, 
Mes kovosim, neliausim, kovoję, 
Kad tėvynei tas jungas nukristų.

(“Žemė dega”).’
Ji spausdina savo eilėraščius, kupinus 

neapykantos fašistiniams pavergėjams ir 
begalinės meilės savo tautai, savo numy
lėtąją! gimtinei — “Tiesoje” ir “Už Ta
rybų Lietuvą” — laikraščiuose, platina
muose vokiečių okupuotoje Lietuvoje. 
Per “Tiesą” švelni lyrikė Salomėja krei
piasi į savo tautiečius jaudinančiu 
straipsniu “Keršyk, lietuvi!”: “Vienas 
tėra kelias: keršto ir kovos kelias. Kovo
ti — ir didvyriškai žūti. Kovoti ir gar
bingai laimėti .Tėvynės išgamos ir išda
viko vardo yra vertas tas, kuris bran
gintų savo galvą labiau, negu tautos 
laisvę” (“Tiesa” Nr. 20, 1942 m. rug
pjūtis).

Tėvynės karo metu poetė išleidžia du 
savo eilėraščių * rinkiniu. • “Poema apie 
Staliną” (1942 m.) ir “Dainuok, širdie, 
gyvenimą!” (1943 m.J, kurių įkvėpti 
lietuviškojo Tarybinės Armijos junginio 
kariai fronte ir Lietuvos partizanai to
limoje užfrontėje be gailesčio kovėsi su 
jžuliu priešu — hitleriniais grobikais. 
Kaip tik šiuo metų įžymiosios poetės ly
ra suskamba galingai ir ryžtingai, jos 
poezijoje suskambėję visuomeniniai ko
vos ir gilios Tėvynės meilės motyvai, 
nuostabiai derinasi su aukštu meniniu 
kūrybos lygiu. Salomėjos Nėries kūri
niai išverčiami į rusų kalbą ir kitas ta
rybinių tautų kalbas — ji lieka populia
ri visoje Tarybą Sąjungoje.

Daugelį šio m^to savo eilėraščių Salo
mėja Nėris skiria narsiesiems Tėvynės

—........................ ...... o

sūnums — partizanams. Nemirtingąjį 
lietuvių tautos dukters Tarybų Sąjun
gos Didvyrės Marytės Melnikaitės žygį 
ji įamžina didvyrei skirtoje poemoje.

Laisvės valandos artėja.
Keršto sparnais mes sparnuoti, 
Ilgesio vėjais raiti, 
Širdys neliauja dainuoti— 
Pergalė mūsų arti,—

dainuoja poetė sayo eilėraštyje “Perga
lė arti,” parašytame 1944 m. pavasarį. 
Tarybinės Armijos išvaduotąjį Vilnių ji 
sveikina puikiu eilėraščiu, skirtu didvy
riams Stalino kariams:

Sveikas, Vilniau, Gedimino mieste, 
Susilaukęs valandos laisvos!
Mes kareiviai—skubame ištiesti 
Ranką partizanams Lietuvos!
Tu nustebęs, Vilniau, mielas drauge, 
Kaip mūs pergalė žygiuoją greit? 
Ugnyje mes gimę ir išaugę, 
Geležiniai Stalino kariai!

(“Stalino kariai”).
Salomėja Nėris skuba į pasiilgtąjį 

numylėtąjį kraštą. Deja, vietoje gimto
sios trobelės — vien pelenų sauja, vieto
je gimtojo namų židinio — plikos be lan
gų sienos. Su skaudančia širdimi poetė 
stebi šiurpius priešo paliktus sugriovi
mus. Bet ji neliūdi:

Būk sveika, o atvaduota žeme, 
Prisidenk žaizdas všįa žalia! 
Teprasmenga tie laikai sutemę, 
Ta nelaisvės ašarų dalia!

(“Ak, pavasaris”).
Pergalės prieš fašistinę Vokietiją die

ną — 1945 m. gegužės 9 dieną Salomėja 
Nėris eilėraštyje “Būk sveikas!” sveiki
na atėjusi taikos pavasarį. Ji kupina 
naujų didžių kūrybinių sumanymų savo 
tautos ir Tėvynės labui. Bet nelemtoji 

' liga — kepenų vėžys — pakerta jos jė
gas pačiame talento suklestėjime. Salo
mėja Nėris mirė 1945 m. liepos 7 dieną.

Salomėja Nėris aukso raidėmis įrašė 
savo varda į tarybinės lietuvių literatū
ros puslapius. Jos poetiniu meistriškumu 
kuo toliau, tuo vis labiau žavėsis mūsų 
jaunimas, iš jos poezijos mokysis poetinio 
žodžio meno priaugančioji mūsų literatų 
karta. ' •

Vaisingiausių savo kūrybinio darbo 
rezultatų, tikrų savo poezijos aukštumų 
Salomėja Nėris pasiekia tik tarybiniais 
laikais. Geriausius savo poezijos kūrinius 
ji paskyrė kovai dėl darbo žmonių išsiva
davimo iš buržuazijos ir hitlerinių gro
bikų jungo. Sunkiausiais Tėvynei laikais 
poetė ėjo išvien su tais, kurie liejo savo 
kraują ir aukojo savo gyvybe už laisvę, 
už šviesią darbo žmonių ateitį, už komu
nizmą. !
* Lietuvių tauta didžiuojasi savb įžy
miąja dukra, patekusia į garbingųjų 
Stalininių premijų laureatų tarpą. Ji 
didžiuojasi ir savo šauniąja Tėvyne, gy
venančia stalininės tautų draugystės pa
grindais ir suteikiančia plačiausius gali
mumus augti kiekvieno Tarybų Lietuvos 
piliečio kūrybinei pajėgai, kuris savo at
sidavusiu darbu gali įgyti pelnytą garbę.

Motinystės Palengvinimui 
Dar Nėra Vaistų

Gera mums šiandien gy
venti pasaulyje, kuomet yra 
išrastų įvairių vaistų nuo 
įvairių ligų. Tik vieno svar
baus vaisto nėra išrasto — 
palengvinimui motinoms at
nešant gyvybę.

Dar tik virš šimtas metų 
atgal daktaras Crawford 
Long, Amerikoje, 1846 me
tų gruod. 27 dieną, apmig- 
dė savo žmoną ateinant pir
magimiui. Išgirdę, Ameri
kos ir Europos progresyviš- 
ki specialistai pradėjo tą 
praktikuoti. Bet reakcionie
riai ir bažnytiniai elemen
tai per bažnyčią Škotijoje 
paneigė ir užginčino mig
domus vaistus, labiausiai, 
kad migdo motinas. Reiš
kia, moterys tom pareigom 
gimusios ir joms bent koks 
palengvinimas buvo smer
kiamas ir neleistinas. Už 
kiek metų, kada karalienė 
Viktorija pavartojo migdo* 
muosius, vaistus atnešdama 
pasaulin aštuntą vaiką prin
cą Leopoldą, tada apmigdy- 
mas ir kitokie vaistai tapo 
atvirai vartojami motinom.

Nors yra atrasta viso
kiausių vaistų migdymui ir 
įvairiems ligoms, bet, kad 
atimti daugkentyštę moti
noms, tokių dar nėra rasta. 
Paskutinių kelių metų bė
giu yra vartojamas naujas 
vaistas, kuris vadinasi De
merol. Tas. vaistas vartoja

mas su penicillinu, patikri
nus per X-rays, jeigu moti
na ir vaikas tvarkoje. Įlei
dus tų vaistų su adata, mo
tina užmiega į 50 sekundų. 
Demerol vaistai veikia nuo 
trijų valandų iki penkių ir, 
jei reikalinga, galima pa
kartoti. Bet,.didžiumoje, jie 
visai neužmigdo. Tuo at
žvilgiu jie visai netokie kaip 
chloroform ar ether. Įlei
dus tų vaistų, daugiausiai, 
motina būna atdaromis aki-' 
mis, nervuota, kenčia, rė
kia, bet kitą dieną ji nieko 
neatmena, kas atsitiko. De
merol dalinai yra tinkamu. 
Jis neatima kančių, tik at
ima atmintį.

Daktarai, turį patyrimą 
su tuo vaistu, . sako, kad 
Demerol yra labai naudin
gas, nors kartais jie paste
bi neilgai pasiliekančias 
pasekmes: svaigimą ir silp
nesnį regėjimą. Bęt kol kas 
tie vaistai patirti mažiau 
žalingesni už kitus. Gimęs 
vaikas daugiausia miega 
kelias valandas, bet jo kvė
pavimas ir pulsas būna vie
nodas.

Nors daktarai deda pa
stangas padaryti motinoms 
bejausmiu atėjimą naujų 
gyvybių, bet kol kas nėra 
atrasta. Vis dėl to padary
tas didelis progresas, De
merol atradimas daug pa
gelbsti motinoms.

B-tė.

Los Angeles, Calif.
-------------------------------------------- , i

Anie Musu Menininkus
> Losangeliečiai. jau biskį ži
no apie mūsų menininkų veik
lą, bet dar ne viską. Todėl įįia 
noriu trumpai pažymėti, kad 
artimoje ateityje Los Angeles 
lietuviai pamatys įdomią trijų 
veiksmų komediją “Moterims 
Neišsimeluosi.” ’Veikalas, paim
tas iš Lietuvos miesčionių gyve
nimo, pilnas skanaus juoko.

Ruošia Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Kliubas. Įvyks rugsėjo 
28 d., North Star Auditorijoj.

Veikalo vaidybos moko-reži- 
suoja Stan. Kubilius, gabus lo
šėjas. Ir visi kiti yra gabūs ak- 
toriai-mėgėjai, LDS 205 lygos 
nariai, išskyrus porą, kurie yra 
senesni ir iš kitų organizacijų.

Tai, kaip matome, mūsų me
nininkai yra pasirengę tą vei
kalą perstatyti energingai ir 
tikrai taip, kaip autoriaus pa
rašytas. Todėl Moterų Kliubas

pilnas vilties, kad bus persta
tytas šimtu nuošimčių gerai. 
Prašome Los Angeles ir prie
miesčių lietuvius įsitėmyti lai
ką ir vietą, o su parengimu tik
rai būsite užgahėdinti. Taipgi 
tėmykite kitus pranešimus laik
raščiuose, vėliau. Ir stengkitės 
įsigyti įžangos tikietus. Jie jau 
parsiduoda per klubietes.

Svarbus Pranešimas Moterų 
Klubo Narėms

Moterų Apšvietos Klubo se
kamas susirinkimas įvyks rug
sėjo (Sept.) 7 d., 1 vai .po pie
tų, 4Š5 S. Boyle Ave. arba 
Tarptautiniame Institute. Kvie
čiame visas nares dalyvauti. 
Mūsų susirinkimas neįvyko 
rugpj. mėnesį, todėl šiame bus 
dvigubai daugiau. reikalų. Rei
kės dapildyti klubo valdybą 
dviem narėmis ir galutinai pa
siruošti savo parengimui, įvyk-

Užuojauta.
Reiškiame gilią užuojau

tą Lilijai Slieralienei ir sū
nui Wallace del mirties jų 
vyro-tevo ir draugo, nenuo- 
alsaus darbuotojo už gerovę 
žmonijai. K

Lietuvių Literatūros 
Draugijos

Moterų Komitetas.

Visokie drabužiai ir audek
lai reikia nors kartą vasaros 
metu išnešti į atvirą orą ir 
saulę giedrią, sausą dieną.

siančiąm rugsėjo 28-tą.
Taipgi minėti parengimo ti- 

kietai jau gatavi ir reikia 
skleisti, kur tik yra proga. Tad 
kreipkitės prie klubo valdybos. 
Kooperuojant bendrai, galėsime 
tikėtis mūsų darbo pasekmių.

M. Alvinienė.

Parašiutistė Nušoko 
28,260 Pėdų.

Elena Vladimirskaja, mo
teris inžinierė Maskvos Me
chaniškame Institute, rug
pjūčio 24-tą atliko savo 
282-jį šokimą iš aukštumos 
parašiutu. Šį kartą jinai šo
ko iš 28,260 pėdų aukštu
mos, krisdama 12,100 pėdų 
pirm atsidarymo parašiuto, 
per 61 sekundą tiesioginio 
kritimo. Paskiau ji dabaigė 
nusileisti su parašiutu.

Nustebintiems jos rekor
du reporteriams, Elena pa
tarė už poros dienų sugrįž
ti, sakydama, kad jinai kitą 
sykį užsikels dar aukščiau.

I 

Am. Motery Kongresas 
Veikia ir Atostogų 
Laikotarpiu

Amerikos Moterų Kongreso 
Brooklyno ' Skyrius šią vasarą 
darbavosi pasiuntimui drabužių 
vaikams miestelyj Le Lavan- 
dou, Franci joje. Jau gavo gra
žių padėkos laiškų nuo gavėjų. 
Darbuojasi ir toliau.

Skyrius ragina visas moteris 
jau dabar susirūpinti sekamais 
rinkimais, o pirm visko, užsi
registravimu balsuoti. Atsi
šaukė gauti tūkstantį moterų, 
kurios registracijų savaitę savo 
namuose surengs šeimyniškas 
pramogėles su tikslu aiškinti 
registracijos svarbą. Registra
cijos savaitė Brooklyne bus 
spalių^ 6-11 dienomis.
ŽYMIAI VIEŠNIAI RUOŠIA 

SUTIKTUVES
• ■

Už savaitės, trečiadienį, rug
pjūčio 27-tą, 8 vai. vakaro, 
Councils on African Affairs 
knygyne, -23 W. 26th? St., New 
Yorke, ruošiama pramogėlė su
sitikti Lehh Manning, darbietę 
Anglijos Parlamento narę.

Filmų Žvaigždė 
Be Turto

Adrienne Ames, filmų 
aktorė per 15-ką metų, o 
pastaruoju laiku radio ko
mentatorė, beveik iki mir
ties, praėjusį gegužės mė
nesį mirė JSTew ‘Yorke vos 
sulaukusi 39 metų. Buvo 
menama, kad jinai gal pali
kusi gražaus turto, kadangi 
pasaulis ją ilgai pažino kai
po vieną iš puošniausių mo- 
'terų. Manyta, jog puošnu
mas esąs požymiu jos tur
tingumo. Į ją, kaipo į ponią, 
buvo įžiūrima ir taip vadi
namoje. “gerojoje draugijo
je,” kur įtaka mieruojama 
sulyg dolerio.

t

Šiomis dienomis gal ne 
viena ponia susiims už gal- 
voš iš nuostabos, kaip ji ga
lėjusi su tokia susidėti. Pa
likimų, teisme prieita išva
dos, kad Ames palikusi as
meniško turto mažiau $2,- 
000, jeigu ji neturėjo kokio 
neoficialiais keliais savo 
vienturtei dukrai Barbarai 
palikto turto.

Mažytė Pianistė
0 ’• p"

Margaret Rosarian Har
ris, chicagietė, kuriai trūko 
dar trijų savaičių iki 4 me
tų amžiaus, pirmu kartu

Brooklynietės irgi dalyvaus. 
Įžanga bus $1.20.

x Leah Manning pasižymėjusi 
karo laiku iškraustyme tūkstan
čio baskų vaikų iš pavojingiau
sios zonos. O pastaruoju lai
ku buvo nuvykusi tėmyti teis
mo, kuriame Ispanijos fašistinė 
Franco valdžia nuteisė mirtin 
būrį žmonių, tarp tų ir tris is
panes moteris.

iKongresiėte.

JQBANKA.

Draugė Veikėja
Gražiausios gėlės žydi jo

sios darželyje.
Daržovės gražios, — po

ra obelų, ant kūrių skanūs 
obuoliai auga. Tai josios ir 
josios vyro energijos, sielos 
ir- gerovės visa manta.

Juodu gyvena poroje 
kambarėlių, kuriuose nespė
ja dulkė nusileist. Abudu 
švarūs, kontenti, laimingi. 
Esą bankoje iY sutaupų, o 
už namelį išmokama iš ren- 
dos, kurią kita panaši į juos 
šeima moka už panašius po
rą kambarėlių.

Kaip matote, gyvenama, 
kaip aniuolėlių danguje, — 
gyvenk ir norėk ’ gyventi. 
Nei vaikų į kariuomenę, nei 
jokios rūpesties už ateitį...

Be to, jiedu dalyvauja 
progresyviame veikime, ir 
kaip jie veikia, tai yra įsta
bu ...

Abudu užima vadovauja
mą rolę, tai yra, jiedu įei
ną į komitetus ir apsiima į 
bent kurį yeikėjo darbą.

Tiesa, parašo į laikraš
čius korespondencijas iš 
draugijos veikimo. Draugi
jose komanduoja taip, kad 
rodytųsi dideliais veikėjais, 
bet kada einama prie tik
rojo veikimo, tai jie tenai 
bus, jeigu kiti visą darbą 
atliks, o jie pašalyje ^stovė
dami galės įsakymus duoti.

Jie nutars ir aukas rink
ti ir lapelius dalinti ir ųrie 
parengimo ruošos prisidėti, 
ir būti kalbėto jais,, etc. Į 
suvažiavimus jie * važiuos 
draugų lėšomis. Ateina lai
kas skirtas prisirengimui... 
jis dirfya, — negali.

Ji, — tai šaltį turi... tai

bui. Jų išmanekiuruotos 
rankos nedalytės suaukotų 
drabužių, nors jie garsiai • 
kalba, kad reikia rinkti, tai
syti ir siūti drapanas, bet 
kiti turi rasti vietą, rinkė
jus, taisytojus ir 1.1.

Patys, nupirkę už penki
nę kas jiems rodėsi geniau
sia, pasiuntė į centrą tie
siog. Tegul centre žino, kad 
jie aukavo.%.

Draugės ir draugai, dau
giau širdingumo, veikimo 
visuomenės labui. Palikime; 
rankas nemanekiuruotas. ’ 
Jei reik, plaukus nusikirp- 
kime, skaisčius dažus lūpu
tėms, blakstienams pasidė- 
kime iki bus saugumas pa
saulio žmonijai gvarantuo- 
tas. Imkimės realaus darbo 
taikai ir demokratijai išlai
kyti, ^kare nukentėjusiems 
pagelbėti. O to su savo sal
džiais žodžiais — komanda 
— nepadarysime.

Darykime talkas, susitar
kime, o ne komanduokime.'

Meskime paprotį visokį 
savo apsileidimą kaltinti 
ant “šalčio,” “galvos skaus
mo,” etc. Mums dulkes be
sivaikant, žmonija netenka 
pastogės, nei apdaro, nei gy
vybės. Tas turėtų mums la
biau rūpėti už asmens sma-’ 
guri. Daržus ir darželius be- 
sėjant, ravėjant, žinokime, 
kad milijonai pasaulyje 
žmonių neteko ne tik daržų, 
bet neturi nei daržovių, nei 
žemės daržui. O juk tas gali 
ir "mus pasiekti, jeigu vien 
savo daržo žiūrėsime.

Skyriaus Ved. Pastaba
Šis Johannos raštas buvo

daržas apžiūrėti... tai grįčia 
valyti.?, tai kitokia kokia 
sugalvota priežastis nelei
džia...

Bet kuomet kiti atlieką 
viską, tuomet, ant pasiro
dymo, jie ima publikoje pir
mą vietą... raportus išduo
da. etc.

Reiškia, “dygliais nesųsi- 
žeidus, rožes skina.’’

Artimesnieji tai mato ir 
atitinkamai įvertina, 0 pa
šaliniai neina kooperuoti į 
drauge... Skaito tai/ jų iš
naudojimu.

Todėl, kad tukime tolygių 
draugų ir daugiau, kurių 
negalima suburti prie pla
taus visuomeninio veikimo, 
mums jų gėlės nekvepia, ne
pritraukia.

‘ Todėl mums jų daržovės 
neskanios ir puošnusis bute
lis neramina.

Jie, susipratę žmonės, 
šioje didžiausioje pasaulio 
katastrofoje nepašvenčia nei 
valandos tikram, nuošir
džiam visuomeniniam dar-

rašytas įspėjimui mūsų bu
dėti ir veikti karo laiku. Ta
čiau, kaip nuostabiai jauna 
ir atitinkama tebėra ši min
tis dabartinėje reakcija ir 
trečiuoju , pasauliniu karu 
grasinimo gadynėje!

Mums visoms - "visiems 
reikėtų šis trimitas išgirsti 
— visiems, kurie norime 
žmonijai gerovės ir pasto
vios taikos. _____________________

Today's Pattern

koncertavo - skambino pia
nu klasikinius kūrinius 
prieš publiką. Ji skambino 
J4-ka kūriniu žymių muzi
kų. Bach, Shuberto, Čai
kovskio, Brahms,. Mozarta 
ir kitų.

Margaret, sakoma, buvu
si nervinga pirm išstojant 
programoje, bet ne dėl mu
zikos, dėl lėlės. 'Motina ne
leidusi jai žaisti su lėle tiek, 
kiek ji norėjo, kad nesutep
tų lėlės puošnius rūbus. Lė
lė, mat, sodinama ant pia
no, kada jos savininkė pianu 
skambina. ‘

Forma 9408 galinama 11 iki 
17 dydžio.

Dvidešimt penkis centus, 
kartu su pažymėjimu numerio 
ir dydžio, siųskite: Amelia 
Burba, 4Ž7 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Tree., Rugp.«27, 1947

MumhAi



AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS Detroit, Mich.

—7-10-47— Mažosios Lietuvos Buities Romanas —37—

^=■■■1 m s Rašo Ieva Simonaitytė -...............- ...................Y

i(Tąsa)
Kieme Sobrienė jau nekantriai laukė, 

o klikas trypė nuo vienos kojos ant ki
tos ir kandžiojo savo ūselius.

Šaltai atsisveikinusi iš tėvų, Urtė įsė
do į šlajas ir išžvangėjo.

t

TARP SVETIMŲ ŽMONIŲ
— Mergos, kelkitės! Ar lig pietų mie

gosite? — rūstus, neišmiegotas pasigir- 
* do Sobrienės balsas.

-— Juk žinote, kad šį vakarą surinki
mas.

Urtė kaip kulka išrietėjo iš lovos ir ba
som kojom atsidūrė šaltoj asloj. Nutvė
rė žiaurusis žiemos šaltis jaunąją tar
naitę ir supurtė taip stipriai, kad dan
tys girdimai ėmė klabėti. O tas palūpis 
tik virpa, tik virpa, negali sučiaupti lū
pų ir kaži kaip norėdama. Tas šaltis, ap
saugok ir gelbėk! Ko tu nori: tokioj se
noj klėty! Juk čia pro kiekvieną rąstą 
švilpia vėjai ir pusto sniegus į vidų. Nuo 
burnos kvapo — patalai sušalę į ragą.

Greit, greit apsimetė Urtė, apsirengė. 
Bet antroji merga jau vėl užknarkė. Ir 
tas miegoti galėjimas!

— Barbe, kelkis, Barbe! Aš jau einu. 
Matysis pasiges šeimininkė tavęs, barsis. 
Ar girdi? Barbe, kelkis, kelkis!^

— Kas rytą vis penkios Barbės. Ir nie- 
.kaip jos iš lovos neiškrapštysi, — pyks
ta Urtė, bet ir vėl atlenkia. Šalta, ne
jauku, stačiai žudynė. Numirti gali tame 
šaltyje.

Iš pradžių Urtelė, keldamosi rytą, ver
kė, prisimindama šiltąją jaukią stubelę 
namie. Čia krosnį vakare su tyrų pelkių 
velėnomis gerai įšildo, rytą dar karšta ji 
tebėra. Šaltis, nors ir kaži kaip dūktų, 
vis viena nekenkia, nėmaž jo nebijoma.

— Barbė, regis, dar neišsirioglino iš 
lovos, — Urtei įėjus, pastebėjo Sobrienė. 
. — Ji tuoj įeis, šeimininke.

— Nekenčiu tokių ilgamiegių. Juk ir 
protą gali pramiegoti, ir Teismo dieną.

U^ė tylėjo, nors ir mielai būtų paaki
nusi į tai, kad šį vakarą surinkimas ir 
darbo bus iki po pusnakčio. O kokia šal
ta klėtis: išlipi iš lovos, kaip j vandenį. 
Bet šeimininkės supykinti nenori.

Milžtuvėmis nešina išėjo Urtė į staldą 
karvių milžti.

— Še! ir vėl Mikas tvartų duryse. Ko 
js taip keistai žiūri? •

Vakar Urtė beveik suklupo per jo ko
jas su visais kibirais. Nejauku, tiesiog 
nejauku jai, pamačius Miką Vis čia sto
vint.

— Kad jis taip per aųtakius nežiūrė
tų! Ką aš jam padariau, kad jis į mane 
taip žvairakiuoja? — mąsto Urte, ir ji 
taip surizgo, kad beveik prie atbulojo šo
no atsitūpė karvę milžti.

— , Kad tik nebūtų Mikas to pastebė
jęs! — rūpinosi Urtė. — Regis, nepaste
bėjo, nes šiaip jis jau būtų tikrai ką nors 
pasakęs.

Visas blogumas ir yra, kad jis dar nė. 
vieno žodelio nėra prataręs į Urtę. Ly-. 
giai dėl to jis toks baugus jai ir pasiro
dė. '

— Kad jis ką sakytų, tai ir žinotum, 
ką jis taip kartais galvoja.

— Kad jis tik eitų pagaliau iš to tvar- 
lauk! — negandojasi Urtė, ir vieną ir 

kitą sykį pažvilgterėjo ji p rd karvės pil
vą, ar dar vis jo kojos matyti.

Pasigirdo žingsniai. Ateina bernas ir 
klausia kaži ko Miką. Mikas nueina su 
juo. Atsikvėpė Urtė.-Bet širdyje liko kaži 
koks, apsivylimas, nepatenkinimas... '

— Urte, eik pavadinti Miką pusryčių,
— įsakė šeimininkė.

Urtė paklusni tarnaitė: greit išbėgo jo 
ieškoti, bet širdyje norėjo lyg pykti.

— Kodėl vis aš, juk ir Barbė būtų ga
lėjusi eiti jo ieškoti. Jis manęs nekenčia, 
o aš jam į akis lendu. Ir žinok dabar, kur 

f jis slambosi.
Nei skūnėj, nei tvartuose. Ak, čia, ka

maroje. • x
— Mikai, pusryčių!

/ — Žinau ir be tavęs!
Urtei nebeliko daugiau nieko, kaip nu^ 

rausti. Bet ir apmaudas pakilo jai.’
— Koks jis nebūsiąs, tur. būt, maldos 

dar nori. Nesulauksi iš manęs, vaikuži!
— pamanė...

—■ Tai kodėl nepareini, kad žinai; ko
dėl duodies tiek daug prašinėti? — už
drožė ji Mikui ir* išsiskubino tekina pro' 
duris namo. •

— Kaži kokias jis akis padarė? Aišku, 
kad supyko dar daugiau. Tegu pyksta; 
ar žiną jis už ką? dėl ko? Jis toks pat, 
kaip ir kūrinas, kuris nuo ankstybo ryto 
iki vėlybo vakaro iš apmaudų neišbren
da.

Pusryčius bevalgant, Urtė neiškentė 
nepažiūrėjus į Miką. Ir keista, šis visai 
nepiktas, tik kaži kodėl taip sau po nosies 
šypsosi.

— Kas jį taip džiugina? — įdomu Ur
tei.

— Urtike, —sako šeimininkas: — šį 
vakarą pasistenk anksti atsilikti,' o pas
kui įeik prie žodžio.

— Ne, jau anksčiau turi ji įeiti, — pa
stebėjo šeimininkė: — ji'turi giedoti pa
dėti. Juk jos balsas kaip vargonai. Baž
nyčioje visada žiną jau, kada tu buvai, 
Urte, nors iixnemačiau. Tavo galėjimas 
giedoti! Net vargonus peršauki!

— Tai ji ir trobą nukels, — juokėsi 
Barbė.

— Tu veikiau nukelsi su savo'tomis 
dainomis, — supyko šeimininkė.

— Na, ar negalima dainuoti? — nu
stebo Barbė.

— Ar tu nežinai, kad dainuoti nuo
dėmė? — rimtai paklausė Sobrys.

— Ne, pas mus — Lietuvoj ne nuodė
mė. O, pas mus daug dainuojama!

— Ne dainuoti, o giedoti reikia dievo 
garbei, — pamokė šeimininkas.

Barbė nebežinojo, kas atsakyti. Urtė 
nudžiugo, kad ji savo giedojimais vi
siems patinka. Kaži, kokį ‘dabar veidą 
padarė Mikas? Bet į jį pažiūrėti ne taip 
jau labai drąsu. Bernas skubiai srėbė 
putrą ir nėmaž nesirūpino nei apie dai
nas, nei apie giesmes. Tik pačių duktė 
neiškentėjo tėvų nepaerzinusi:

• — Man labai patinka Barbės dainos. 
Barbe, juk tu išmokinsi ir mane dainuo
ti, ką? Kad mes vasarą į pievas važiuo
sime, tai mes dainuosime, ei, tai mes dai
nuosime! Mikai, ar ne? Tu nieko nesa
kai?

Mikas tik nusišypsojo ir tylėjo. Bet 
motina aštriai subarė:

— Liaukis, mergele, neplepėk tokių 
niekų! Ar tatai pritinka surinkimo duk
teriai ?

— Dievui dėkui, kad mes ne katalikai, 
o šiaip mane jau būtumėt į vienuolyną 
uždarę.

— Tu, bedieve, tu! — pyko motina.
— Ak, aš visai jau nė bedievė, aš tik 

jauna. O jauniems leista dainuoti, — at
kirto ji atkakliai. — Ei, kad jūs jauni 
buvote, tokie kaip aš, na, aš nežinau, aš 
juk nemačiau. Bet ar nemėgai pasakoti, 
mama, savo kaimynei, kad pabėgdavai 
nuo knygų, į jomarką nubėgdavai tė
vam nežinant. Matai, aš dar nė karto 
nuo knygų ir surinkimo nebėgau, aš ...

— Ir- pradedi dabar maištininkauti, 
Marele, kas su tavim pasidarė? — per
spėjo tėvas.

— Ale kur, tėti, visai nemaištinirfkau- 
ju. Bet kodėl vis taip surinkimininkų da
roma? Patys gana išsidūkę, paskui se
kančią jaunųjų kartą nori jie tiesiog ... 
Na, sakau, vienuolynų mes neturime, o 
kad turėtume, tai visus mus sumurdytu
mėt ten.

— Bijok dievo ir gėdykis, kalbėdama! 
— graudeno motina. Ji taip susijaudino, 
kad neberado kitų žodžių.

— Ak, jūs manote, kad mūsų ausys , 
užkimštos, akys užrištos ir mes, jaunie
ji, nematome, negirdime, kas daroma, 
kad ir* tų pačių sakytojų. Ne kartą de
juojate dėl Kebelkščio pasileidimo. O kad 
jis, atvyksta Žodį kalbėti, tai daugiau nie
ko ir nežino, kaip tuos jaunuosius nusi
tverti ir senas bobeles virkdinti.- Apie 
Anskį Šimonį — ką mėgęt pasakoti.

Urtė pakėjė akis ir tiesiog išsižiojo. 
Apie Anskį Šimonį žino ir kiti, kad jis 
uždegęs tėviškę? Negali būti. Ji panoro 
dabar sužinoti, kas buvo kalbama.

— Ką kalbėdavo žmonės apie mano 
dėdę?’ . - ■

— Ale nieko .nekalbėdavo, neklausyk, 
ką ta mergelė šį rytą svaičioja, — no
rėjo dalyką pataisyti Sobrienė. Bet Ma
rė jau ir atrėžė:

— Ką kalbės! Mergininkas buvo. Jį 
Žodį kalbant nebesu girdėjusi, bet galiu 
ranką į ugnį dėti, kad ir jis bus jaunuo
sius gramzdinęs į pragaro, bedugnę. 
Taip, taip, sakytojų obalsis: klausyk, ką 
aš* sakau, tik nedaryk, ką aš darau!

’ l(Bus daugiau)

Detroito Darbininkų Pajamos 
Vis Mažėja

Darbininkų būklė, kaip ma
tyt, neina geryn, bet atbulai. 
Jau čia tų streikų, tų darbi
ninkų atleidinėjimų... kas ir 
besuskaitys ?

Tai vis pasekmės mūsų ne
apsižiūrėjimo, mūsų apsileidi
mo politinėje -dirvoje. Rinki
mams atėjus, mes gerai neap- 
galvojame, kokia jų svarba. 
Nekurie sako : vistiek, ar tą .ar 
kitą išbalsuosime. Juk jie visi 
tokie. Bet dabar pasirodo, kad 
dar niekad neturėjome tiek 
darbininkų priešų kongrese, 
kiek dabar. Ir jau dabar tur
būt visiems yra aišku, kad 
darbininkai turi imtis didesnės 
politinės veiklos.

Fordo darbininkai tik tik 
išvengė streiko, kuomet unija 
susitaikė su kompanija tuomi 
pamatiniu punktu, ant kurio 
dabar dedama didžiausios 
svarbos, tai yra, užtikrinimo, 
kad bosai nesinaudos Taft- 
Tlartley Įstatymu ir nebaus 
unijos ir vadų, ištikus kokiem 
nesusipratimam tarp darbinin
kų ir kompanijos bosų. Bet 
štai Fordas praneša, kad turįs 
atleisti 55,000 darbininkų dė
lei stokos dalių, kurias išdir
ba Murray korporacijos dar
bininkai. Murray darbininkai 
jau virš savaitė streikuoja 
vien dėl to, kad korporacija 
nenori duoti kontrakto, kuris 

užtikrins, kad darbininkai ne
bus traukiami į teismą už nau
dojimąsi savo teisės’ streiku 
priversti korporaciją skaitytis 
su jų teisėtais reikalavimais.

Ir kas gali pasakyti, kiek 
dar tokių atleidinėjimų, kiek 
tokių streikų darbininkams 
teks susitikti šiemet. Tuomi 
darbininkų metinės pajamos 
siaurinamais. Ogi maistas ir vi
sas pragyvenimas nei kiek ne
atpinga, bet vis kyla. Plienas 
pakilo ir dėl to pakils kainos 
ant visų produktų, kur plienas 
naudojamas.

Praėjusios savaites penkta
dienį grupė Hudson Motor Co. 
darbininkų apleido darbus dė
lei karščio. Na, ir kompanija, 
norėdama nubausti tris iš tų 
darbininkų, privedė prie gin
čų, dėlei kurių paleista visa 
dirbtuvė — 8,000 darbininkų.

Kada kompanija nori užda
ryti savo dirbtuvę, tai neklau
sia darbininkų, ar jiems pato
gu ar ne. Uždaro ir paleidžia 
visus, bet dabar, kada darbi
ninkai, negalėdami pakęsti 
karščio, apleido dirbtuvę, tai 
kompanija randa sau prieka
bę bausti darbininkus, žinoma, 
jiems nepatinkamus.

• Kaip matyti, Detroite grįžta
Hooverio laikai. Mums; darbi
ninkams, tenka daugiau su
glaust savo jėgas, tenka dau
giau rūpinti politika ir ne juo
kais pradėti susirūpinti, kas 
mūsų laukia. Nusiskundimais 
nieko nelaimėsime. Reikia 
veiklos, reikia organizuoti po
litinius klubus ir visose organi
zacijose pravesti politines, dis
kusijos, iš kurių turi išeiti*di- 
desnis veikimas ir griežtas pa
sipriešinimas grąžinti mums 
Bfooverio laikus.

DIDYSISJ

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės
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PHILADELPHIJOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

j ‘ SEKMADIENĮ

Rugpjūčio - August 31
CRESCENT PICNIC GROUNDS

56 CORNELL AVE., GLOUCESTER HEIGHTS, N. J.-

ANT RYTOJAUS LABOR DAY ŠVENTĖ

Tai bus masinis sąskridis iš labai plačios apylinkės. Dalyvaus Brooklynas, 
Baltimore ir daugelis iš Pennsylvanijos angliakasyklų' miestų.

• %

Didelė Salė Šokiams ir Gera Orkestrą y
Bus skanių valgių ir gėrimų. Alaus gausite didelėmis bačkomis ir mažesnėmis bačku

tėmis. Taipgi galėsite gauti šaldytuvus prie bačkų. * 5

Iš Brooklyno Bušai Eis į Šį Pikniką
KELIONĖ $3.00 ROUND TRIP

Iš Central Brooklyno
Nuo Leitos Įstaigos

56 Hudson Ave., 8:30 v. ryto

Iš Williamsburgho <
Nuo Laisvės salės

419 Lorimer St., 9-tą v. ryto

Brooklyniečiai, kurie norite busais važiuoti Į šį pikniką, malonėkite tuojau užsisa
kyti viptas, bei Įsigyti busų bilietus.

KELRODIS: Automobiliais iš Philadelphijos per Delaware Bridge keliu Crescent Blvd. (Route 130) 
nuo tilto 5 mailčs iki Nicholson Rd. Čia ant vieno kampo yra Billy’s Musical Bar, ant kito kampo At
lantic Gas Station; čia sukite po dąšinei ir 1 blokas iki pikniko vietos. .

Busais: Nuo Market St. Ferry, išėję laukan, neimkite kito buso, kaip tik No. 2 Gloucester Heights. 
Tas busas daveg iki pikniko. Bušai iš ryto nuo 9;15 vai.’ eina kas pusę valandos. Grįžtant iš parko busai 
eis nuo 6:11 P. M.

Iš New Yorko automobiliais važiuokite Route 1. Ties New Brunswick, prie Circle, sukite po kairei ir 
važiuokite apie 40 mailių iki Nicholson Rd., kur ant vieno kampo yra Billy’s Musical Bar, ant kito kampo 
Atlantic Gas Station; čia sukite po dešinei ir už vieno bloko rasite pikniko vietą.

Fašistiniai estai pabėgė
liai vakarinėje Vokietijoje 
atsišaukė į prez. Trumaną, 
kad priimtų juos Amerikon 
apsigyventi.

Pietiniame Illinojuje bu
vo 103 laipsniai karščio.

I J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.|
630 Summer Avenue, 

New&rW, N. J.
-HU mb old t 2-7964

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

w i
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina j 

pas “Green Star Bar and Grill,“ nes žino, kad visados bus patenkinti, j 
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.

Geriausias Alus Brooklyne f |

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-869S

4 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Tree., Ru*p. 27, 1947MM?

1113 Mt Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar <110



LOWELL, MASS. WORCESTER, MASS. Winnipeg, Canada HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MQTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
, REIKALINGOS MOTERYS

AR JAU VISI ŽINOTE?
šį sekmadienį, rugpjūčio 31 

dieną, Liet. Pil. Socialis Kliu
dąs rengia gražų išvažiavimą 
į Freemano žaliąją girią. Ten, 
kur ir visi mūsų smagieji pik
nikai įvyksta. Tai reikia pa
imti 27-tą kelią M.cton Rd.) 
iš Chelmsford ir pavažiavę 4 
mailes ir pusę rasite po uksi
nei rankai pasisukimą į pik
niko vietą. Ten iąkaba rodo 
į kur.

Nuo Kliubo — 14 Tyler St. 
‘—busas paims žmones, kaip 1 
vai. po pietų. ..Pigi transpor- 
tacija, tik 50c ypatai. Ma
žiems vaikučiams

Šiame piknike 
dainų ir muzikos, 
ėsate buvę mūsų 

. žinote, kaip viskas puikiai su
rengta žmonių patenkinimui.

Liet. Pil. Kliubas pasipirko 
gerą muzikos mašiną rekor
dams groti. Dabar svečiai at
silankę turės kokios tik nori 
puikios muzikos bei dainų vi
sai veltui, žmonės dabar tu
rės daugiau smagumo prie 
muzikos, nežiūrint kur jie ras
tus: žemutinėj, ar viršutinėj 
svetainėj. Nes muzika bus 
transliuojama visur.

Kliubo patalpų jaukus vė
sumas visai nevargina žmonių, 
kad ir dideliuose karščiuose, 
čia 
jau 
yra 
riai 
bai

dykai.
bus gausiai 
Katrie jau 
piknikuose,

vėsu, čia jauku, o dabar 
h- pasirinktinos muzikos 

kiek nori. Tuomi visi na- 
ir pribuvusieji svečiai la
bus patenkinti.

LDS 110-ta kuopa rengia 
savo parengimą spalių 12 d. 
Tai bus Kliubo viršutinėj sve
tainėj ir 4 vai. popietiniu lai
ku. Tai bus “parė” su už
kandžiais ir pamarginimais. 
žmonės pasimoKėję 50 c už 
bilietą turės gana smagią su
eigą ir pasižmonėjimą. Tai
gi, rengėjai prašo visus atsi
lankyti į “parę” ir persiti
krinti, kaip smagu bus prie 
muzikos gražioj svetainėj ir 
jaukioj svečių draugijoj. Na
riai ir nenariai yra prašomi!

Spalių 
Lowellyj 
Wallace.

(Oct.) 1 dieną, š. m., 
kalbės Henry A.
Čia darbuojamasi

Svarbus Pranešimas
Visiems gerai žinomas 

mininkas Jurgis Klimas, pa- 
simojo didelio masto darbą 
ir prašo visų mūsų organi
zacijų su juom kooperuoti.

Jis turi filmą, kurią par
vežė Antanas Bimba iŠ Lie
tuvos, sakosi, kad dar dau
gelyje kolonijų nebuvo ro
dyta ir yra svarbu, kad ją 
matytų.

Antra filmą, tai pirmuti
nė lietuvių kalboje filmą, 
labai graži, spalvota filmą,

; dyta filmos iš L 
‘ Kuprotas Oželis,

OŽELIS. Tai iš Lietuvos gy-: 
venimo, muzikalė komedi
ja.

Trečia filmą, tai iš Lietu-; 
vių Meno ir Kultūros Festi
valio, įvykusio Chicagoje, 

; pereitą rudenį.
' Yra prašoma, kad kurio-; 
se kolonijose jau buvo ro- 

iŠ Lietuvos ir 
( vis vien: 

nepasitraukti iš šio darbo,: 
nes bus parodytos ir Įeitos; 
interesingos ir svarbios fil
mos, ir tuomet bus galima 
sudaryti tą tinklą, su kurio 
pagalba bus galima pereiti 

'visas lietuvių kolonijas.
• * 1

Todėl, draugai, rugpjūčio; 
mėnesio susirinkimuose ap
tarkite ir man tuoj praneš
kite, apie kuri laiką jums' 
bus patogiau suruošti tin
kamą vakarą. Kaip tik pik-: 
nikai pasibaigs, šis darbas 
turėtų prasidėti. Tad, drau-; 
gai, praneškite, kada dar-; 

; bas bus galima pradėti.
: Rašykite į GEO. KLIMAS į 
; (filmininkas kalbančių fil-! 
mų, gamintojas ir rodyto-; 
jas), 669 — 6lh AVENUE, 
BROOKLYN, IS, N. Y.

gana rūpestingai tam. Visos 
demokratinės pajėgos bus pa
naudotos sutraukimui) kuo 
didžiausių masių j tą būtin
gą. Apie tai dar teks rašyti.

Dabar pas mus Lietuvių 
Literatūros Draugijos vietinės 
kuopos nariai stropiai platina 
su gražiomis dovanomis įžan
gos tikietukus dėl LLD 7-tos 
Apskrities pikniko, kuris ren
giamas Maple Parke, Meth
uen, Mass.

Piknikas rengiamas Septem
ber 28. Lawrence ir Methuen 
draugai turi daug pasidarbuo
ti to pikniko surengime, gi vi
sos kitos kolonijos privalo ge
rai pasistengti, kad tikietukų 
juo daugiausia parduoti iš kal
no. Tik šitokiu būdu savo ap
skritį gerai sutvirtinsime fi
nansiniai.

Lowellyje, Julius Palubins
kas turi ir kontroliuoja tikie
tų knygutes, tad bile vienas, 
norįs p a r d a v i n ėti tikietus, 
kreipkitės prie J. Palubinsko. 
Jį galite matyti Lietuvių Pilie
čių Kliube. Jau keletas draugų 
pasiėmė inplatina.

t Mes, lowellieciai, kaip ir ki
ti artimesni miestai, turime jau 
smarkiai organizuoti žmones, 
gal net į busus, kad kuo dau
giausia nuvažiuoti į Maple 
Parką. Juk mes visi jau seniai 
ten buvę.

J. M. Karsonas.

Milwaukee, Wis
Iš LLD

Lietuvių 
gijos 8-ta

8-tos Apskrities 
Pikniko
Litęratūros Drau- 
Apskritis surengė 

pikniką rugpiūčio 10 d., Bow
er’s Grove, Milwaukee, Wis. 
Svečių prisirinko pusėtinas bū
relis, -bet galėjo būti daugiau. 
Kurie atsilankė, gražiai links
minosi ir vaišino vieni kitus. 
O jau kurie mėgsta šokti, tai 
atsišoko, kiek norėjo, nes mu- 
zilymtas buvo labai darbštus 
ir neleido veltui laiko: graji- 
no nuolat įvairius šokius. Tik 
retkarčiais duodavo trumpą 
pertrauką. atvesti, pašlapinti 
burnas nuo karščio išdžiūvu
sias.

Matosi draugų ir draugių 
platinant Vilnies pikniko iš- 
laimėjimo tikietus. Cudahyie- 
tis d-gas J. Dručas platino li
teratūrą. Tarp kitų knygelių, 
turėjo ir Demokratinių Ame
rikos Lietuvių Centro išleistą 
brošiūrą “Už Taiką ir Laisvę.”

Pikniko rengėjai leido tris 
dovanas: Pirmą dovaną, $5, 
laimėjo Geo. Reed, 930 Clara 
St., Sheboygan. Antrą dovaną, 
$3, laimėjo Algirdas Valins
kas, 3423 So. Morgan St., Chi
cago, Ill. Trečią dovaną, $2, 
laimėjo Jadvyga Geršvinski, 
Bowers Grove daržo savinin
kė, Milwaukee, Wis.

šio pikniko surengimui, 
kaip ir Visados, daug ir sun
kiai darbavosi So. Milwaukee 
draugai Markevičiai. Jie su
pirko, kas reikalinga dėl pik
niko, maištą pagamino savo 
namuose ir atvežė ir draugė 
Markevičienė dar ii* patarna
vo išalkusiems piknike. Jai 
pagelbėjo cudahyietė draugė 
Dručienė. Tad pikniko pasise
kimas priklauso draugams 
Markevičiains. Didelis kredi
tas priklauso jiems už'jų rū
pestingą ir nuoširdų darbą.

Kiti LLD 8-tJs . Apskrities 
Pildofnojo Komiteto nariai pa- 
^elbčjo darbe. Milwaukietis J. 
Baltutis globojo' iždą ir vi
siems dalino barčekius, she- 
boyganietis Ch. Yutis ir raci- 
nietis Ch. Kiselis patarnavo 
ištroškušiems svečiams, ken- 
oshiefė K. Pakšienė daugiau
sia išplatino tikietų.

O didžiausią ačiū reikia iš
tarti geros valios lietuviams, 
atsilankiusiems į pikniką sve
čiams, kurių nuoširdus parė-^ 
mimas LLD 8-tos ,Apskrities 
pinigiškai suteikia galimybę 
apskričiai paremti darbo žom- 
nių reikalus kovoje* prieš re
akciją. Svečias.

Gražiai Paremta Laisvės Pik
nikas ir Pasveikinta Būsiantis 

Rytinių Valstijų Festivalis
Nors liepos' ir rugpjūčio yra 

vakacijų mėnesiai, bet draugiji
niais - visuomeniniais reikalais 
ibesirūpinantiems tenka triūstis 
ir vakacijų laikais, nes visuo
meniniai darbai vakacijų nepri
pažįsta.

Visgi vienam kitam ir įgudu
siam darbuotojui pavyksta iš
sprukti savaitei-kitai į pajūrį 
ar ūkį, todėl ir LLD 155-tos mo
terų kuopos rugpjūčio mėnesio 
susirinkimas buvo kiek mažes
nis narių, skaičiumi, bet turi
ningas gražiais raportais ir ta
rimais.

Apart eilinių kuopos reikalų 
ir aptarimo rudens sezono pa
rengimų, kuopos atstovės davė 
įdomų pranešimą iš susiorgani
zavusio progresyvio Balsuoto
jų Klubo, šiam Klubui teks at
likti svarbūs darbai, suvaidinti 
svarbus vaidmuo, nes jau ryš
kiai savo iltis parodžiusi reak
cinė jėga ryžtasi stiprėti, kėsi
nasi žaloti, smaugti plačiųjų 
masių interesus ir teises, švan
kiai reakcijai kylant, mūsų ša
lies pareigūnų rinkimams artė
jant, demokratiniai nusiteikusi 
visuomenė stos savo teisių gy
nimo kovon. Pažangiam balsuo
tojų klubui, būnant dalimi de
mokratinės visuomenės, teks at
likti svarbios pareigos.
Gražiai Pasidarbuota' Laisves 

Piknikui, Pasveikintas
Festivalis

Komisijos raportas iš atsibu
vusio Laisvės pikniko, liepos 4- 
tą, Maynarde, parodė, kad

So. Boston, Mass. Philadelphia, Pa.
Liepos 20 d. įvyko komiteto 

posėdis suvedimui atskaitos iš 
dienraščio Laisvės pikniko, ku
ris įvyko 4 d. liepos, Maynar- 
de. Nors žmonių buvo kiek 
mažiau, kaip pereitais metais, 
bet pelno liko gražaus, žmonių 
mažiau buvo gal todėl, kad vėlai 
imtasi darbo ir neišgarsinta 
spaudoje.

Iš bendro pelno dalis buvo 
paskirta ir kitai demokratinei 
spaudai. Apie tai-gal kas kitas 
parašys. Įžangos tikietų pla
tinime daugiausiai pasidarba
vo iš kalno parduodant sekamų 
kolonijų veikėjai:

E. Frimantienė iš Sommer- 
ville su pagel'bininkais parda
vė už $105.

N. Grybienė ir Julia Druzie- 
nė iš Norwoodo'■pardavė tikietų 
už $100.78.

M. Stašienė iš Cambridge už 
$30. ’ • .

Mrs. Baraiša iš Danvers už 
$27.

Juozas Putrius iš Lynu už 
$17-

H. Tamašauskienė iš Roxbury 
už $13.

Garbė platintojoms ir platin
tojams! Atsiprašau pagelbi- 
ninkų, kurių vardų nepaskel
biu; tą padarė arba*padarys 
atskirų kolonijų koresponden
tai. Viso už iš anksto parduo
tus įžangos bilietus buvo, man 
priduota $366.99.

Komiteto posėdyje buvo pla< 
čiai diskusuota dėl vietos seka
mų metų piknikui. Buvo suma
nymų rengti vietoj.e vieno di
delio, tai trys lokaliniai 
piknikai, būtent,, Montelloje, 
Worcesteryje ir Lawrence.

Aštriai kritikuotas Laisvės 
štabas už hepildymą pažadų ir 
neprisiuntimą kalbėtojo. Jeigu 
A. Bimbai negalėjo, tai turėjo 
kitą jo vietoje prisiųsti. Iš 
priežasties nepribuvimo kalbė
tojo, tai pikniko komitetas tu
rėjo daug išmetinėjimų' išklau
syti iš publikos. .

Kas dėl būsimų metų pikni
ko’ tai po plataus apdiskusavi- 
mo nutarta ir ateinančiais me
tais turėti vieną didelį pikniką 
Maynarde, kaip jau įsigyvenu
sią tradiciją. Mat, vienas di
dėlis piknikas sutraukia labai 
daug žmonių iš plačiosios apy
linkės . Taigi 1948 metais dięn- 
raščio Laisvės piknikas vėl 
įvyks 4 d. liepos, Maynarde.'

♦ Jonas Žekonis.

draugės moterys jo naudai gra
žiai pasidarbavo tikietų plati
nime. Kuopa aukojo $10 pini-, 
gaiš ir piknike sukėlė $50 už 
pietų kašikėlį. ■

Maisto aukojo: D. Yelskienė 
2 sūriu, A. Vasilienė . pyragą, 
M. Sukackienė smulkių daiktų, 
Jieva Aniolauskaitė sūrį, M. 
Deksnienė — 6 rankų darbo 
nosiniukes,. jos bus sunaudotos 7 v 
vėliau.

Komisija, per M. Petkūnienę, 
aplaikė stambią auką — 2 viš
tas — nuo Jono ir Barboros Ja
kaičių iš Westborough, Mass. 
Visos aukos atnešė gražaus pel
no.

Širdingai, sunkiai dirbo prie 
maisto sutaisymo ir padavimo, 
M. šiupėnienė, M. Petkūnicnė, 
M. Kižienė, D. Lukienė, A. 
Vasilienė, M. Sukackienė, O. 
Stankienė, H. Janulienė, L. 
Ausiejienė, J.tJusienė, E. Pil
kauskienė.

Nuoširdus* ačiū aukotojoms ir 
darbuotojoms.

Komisija pranešė, kad val
gių stalui gražių aukų —^ bu
šeliu krustų — pridavė LLD 
moterų skyrius iš So. Boston.' 
Cambridge moterys 4 kugelius, 
M. Aiexandriene 6 sūrius, Gri- 
cevičienė 2 sūrius, Zalubienė 2 
sūrius .Turauskienė laimėjimui 
daiktų. Draugės norwoodietes 
jau buvo atžymėtos anksčiau. 
Ačiū visoms už aukas ir darbus.

Kalbėta apie įvyksiantį Ryti
nių Valstijų Meno Festivalį, 
prie kurio ruošiasi ir Mass, 
valstijos menininkai. Pasveikin
ta festivalis su $15, linkint jam 
gero pasisekimo.

Ko-tė.

Dar apie Philadelphijos 
Laisvės Paramai Pikniką

Philadelphiečiai, camdenie- 
čiai ir visi tie, kurie pasiren
gę pagelbėti dirbti, būkite 
kuo anksčiausiai parke. Bū
kite pasirengę darbui!

Jūs žinote, kad piknikas yra 
rengiamas legaliai su įvai
riais leidimais - laisniais. Biz
nį reikia padaryti į trumpą 
laiką. Pareiga yra visų mūsų 
organizacijų narių tokia— pa
dirbėti. ,Kas metas mūsų 
eilės retėja, bet bendras mū
sų judėjimas ir spauda ne 
silpnėja, bet tvirtėja.

Kuo anksčiau nuvažiuosime, 
tuo geriau viską prirengsime. 
Komisija deda pastangų viską, 
prirengti, viską nugabenti. 
Visada philadelphiečiai su 
apylinkės draugėmis ir drau
gais, parodė vieningas parei
gas pikniko dienoje ir atliks 
šiemet. . .

v Visiems svečiams linkime 
sėkmingos kelionės į pikniką. 
Atminkite! kad ant rytojaus 
buę Labor Day.

Komisijos Balsas.

PAJ1EŠKOJIMA)
Pajieškau seserduktės Gurauskai

tės. Mano se>uo iš Lietuvos paeina 
nuo Telšių apskr., Sados parap., 
Gruzdis kaimo. Ji apsivedė su Gu- 
rauskiu ir gyveno Detroit (West 
Side), Michigan. Girdėjau, kad turi 
dukterį. Turiu labai svarbų reikalą, 
noriu sužinoti kur ji gyvena, arba 
kas žinote apje ją, malonėkite pra
nešti. Julijonas Stonis, 675 North 
Main St., Montello,-Mass.

PRANEŠIMAI
moNtėllo, mass.

Metinis piknikas. Rengia Liuosy- 
bės. Choras, įvyks rugp. 30 d., ir 
rugsėjo 1 d. Pradžia 1 vai. dieną 
(abiejose dienose). ‘ Bus muzikalė 
programa, sportas, įvairių valgių ir 
gėrimų. Pirmadienį, šokiams bus ge
ra muzika, įvairios grupės dainuos 
naujas dainas. Įžanga veltui. Įvyks 
Lietuvių Taut. Namo Parke, prie 
Winter St., Keswick Rd. Kviečiame 
visus dalyvauti.' — Kom.

(198-200)

PARDAVIMAI
PHILADELPHIA, PA. 

Parsiduoda
Parsiduoda bučernės ir grosernės 

įrengimai — karas, namas, krautu
vės patalpa ir 6 kambarių apartmen- 
tas su maudynėmis. 3 lotai jungiasi 
su namu, pievukė ir medžiai. Biz
nis įsteigtas 24 metai. Bendra kai
na $11,500. Kreipkitės:

Nellie Statkeyicz
7901 Laycock Ave.. Philadelphia, Pa. 

Telefonas ST. 9-1512 
(195-200)

Iš LLD Kuopos Susirinkimo
Liepos 27 dieną oras buvo 

labai karštąs, ar^i 100 laips
nių, tai' susirinkimas \buvo ne
skaitlingas, bet buvo pravesti 
keli svarbūs nutarimai.

''Buvo perskaitytas laiškas 
nuo aldermanų J. Forkino ir 
J. Pennerio, kurie atstovauja 
3 wardą miesto valdyboj. Jie 
praneša, kad jie mano iškelti 
miesto valdybos posėdyje su
manymą, kad laike miesto 
valdybos rinkimo būtų balsa
vimas, ar visuomenė pritaria 
pastatymui namų visuose tri
juose warduose dėl atžymėji- 
mo karo laimėjimo. Tie namai 
su sodnais būtų kaip visuome
niniai centrai, kur būtų gali
ma lavintis sporto ir kultūri
nio užsiėmimo. Tuo reikalu 
nutarta pasiųsti rezoliuciją ir 
delegatus. Delegatais išrinkti 
V. Mačiukonis ir J. Karolis.

Buvo pakeltas ir Liaudies 
Balso darbininkų atostogų 
klausimas. Kuopos nariai pil
nai sutinka su Vilnies pareis’- 
kimu, kad Liaudies Balso šta
bas uždarytų savo raštinę vie
nai savaitei ir pasiimtų atosto
gas.

Svečias iš Red Lake
Liepos mėnesio pabaigoje 

lankėsi Winnipege M. Deeclas 
su savo žmona ir jauna dukte
ria. Aplankęs savo draugus 
bei pažįstamus, įsirašė į Win
nipego Lietuvių Klubo parius, 
taipgi pažadėjo pąramą dėl 
svetainės pataisymo.

Draugai Deed ai yra seni 
progresyviai veikėjai Red 
Lake lietuvių tarpe, taipgi 
nuolatiniai Liaudies Balso rė
mėjai. Linkime laimingai su
grįžti į savo gyvenamą vietą.

Tuomi pačiu laiku lankėsi 
Winnipege iš Port Radium J. 
Dudėnas, kuris taipgi prisira
šė* prie Winnipego Lietuvių 
Klubo ir pažadėjo paramą dėl 
svetainės pataisymo. Dudėnas 
dar tebevieši Winnipege.

Netekome Gerų Draugų
Winnipego lietuviai neteko

me kelių progresyvių draugų. 
J. Naruševičius su žmona ir 
dukrele ap-leido Winnipega ir 
apsigyveno 200 mylių nuo 
Winnipego — Hartney, Man. 
Jie nupirko tenai hotelį.

Draugai Narusevičiai buvo 
geri organizacijų veikėjai ir 
Liaudies Balso rėmėjei. Linki
me geriausio pasisekimo^

Montrealiečiai susilaukė dar 
vieno veikėjo iš Winnipego. M. 
Motuzą išvažiavo pas savo sū
nų ir šeimą į Montrealą. Lin
dime daug laimės naujoj vie
toj. , M. V.

&KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO, RAUMENŲ GĖLIMO. SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODAG
ROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS “(BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių iėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardų ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visb nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėžūo.®, jei nepatiks. 1

NORTHWAY PHARMACAL CO.
439 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 85. i
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NAUJI FUR COATS
Nauji visokios rūšies kailiniai 

(fur coats)

GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

.e /

Pilnas aptatnavimaši visokiu 
darbu prie kailinių : '

A ’

Pataisymai, Madų Perdirbimai 
ir Išvalymai.

W ARRIS’ FUR SHOP
735 North Main St. *

BROCKTON 7, MASS.
Telefonas Brockton 8-1246
Sulyg sutarties iš anksto, 
laikysime krautuvę atdarą 
vakarais ir sekmadieniais-.
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REIKALINGOS
Siuvamųjų Mašinų Operatores

Su arba be patyrimo , -

Nuolatinis Darbas
Vakacijos su alga 

Lengvus Išdirbiniai 
Linksma Aplinkuma
Tik Dieninis Darbas

KREIPKITĖS

DU-RAY MILLS, Ine.
Michelin Building, Milltown, N. J.

(194-200)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Geri Nuolatiniai Darbai 
pas

STANLEY
TOOLS

VYRAI
Diržų Tekintojai '
Jack Polišiuotojai 

Jack Polišiavimui Mokiniai 
Materiolų Kr&ustytojai

MOTERYS
Dėžių Darytojos 

Dėžių Davimui Mokinės 
Prie Stalų Darbininkės

Sustatytojos
Kreipkitės:

EMPLOYMENT OFFICE 
Elm & Church Sts. 
New Britain, Conn.

(191-202)

REIKALINGI 
OPERATORIAI IR FlNIŠERIAI 

prie 
MOTERIŠKŲ KOATŲ

AUKŠČIAUSIOS ALGOS. 
NUOLATINIS DARBAS. 
LIETUVIS FORMANAS

DEL CLOTHING COMPANY 
900 PASSAIC AVENUE

EAST NEWARK, NEW JERSEY 
TELEFONAS HUMBOLDT 5-4060.

X^oo)

ATRADO PRAPUOLUSIĄ 
MERGAITĘ

WALDO, O. — Rugp. 20- 
tą buvo prapuolusi 20 mėne
sių mergaitė, Carolyn J. Pe
terson. Motina išleido mer
gaitę į jardą su jos 3 metų 
broliuku pažaisti. Už kiek 
laiko mergaitė prapuolė. Ją 
atrado tik už 4 dienų, ^petoli 
namų.

Tuoj'au po mergaitės dingi
mo buvo kilę spėliojimai, kad 
gal ji pavogta kokio bevaikio

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

Kampa* Broadway ir Stono Are. 
prie Chauncey St., Broadway Lin*

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191

. LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną' yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTl 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

Merginos — žiūrėkite — Moterys 
LENGVAS

ŠVARUS
SĖDINT

SUSTATYMO IR
MAŠINOS DARBAS

Pradinė aitra 65 iki 70c į valandą. Po jsi- 
dirbimo periodo, dirbančiosios nuo kavnlkų, 
uždirba po 80c iki 30c į valandų. Valandos; 
8 A.M. iki 4:30 P.M.

LEVITON MFG. CO.
Employment ofisas atdaras nuo pirmadienio 
iki penktadienio, 236 Greenpoint Avcnnc, 

Brooklyn. G.G. Crosstown Ind, Suow. 
Greenpoint Ave. Stotis

(203)

NAMŲ DARBININKE
Guolis ant vietos, Pagelbėjimui prie virinio 

ir priežiūrai vaiko.
Saukite Sheepshead 3-1731

(197-9)

OPERATORĖS
Abelnam Darbui DarH?ninkės 

ir PagelKInė Forelady
ANTOINETTE DRESS Co.

1280 Willoughby Ave., Brookyn
BMT 14th St. line to Jefferson Station.

(197-9)

OPERATORĖS
Prie Suknelių 

NUOLATINIS DARBAS-
GERA ALGA

ROJO MANUFACTURING CO.
1253 PARK AVE. 

N. Y. C.
(201)

Lampshade Darbininkės
TURI BŪT PATYRUSIOS 

GARANTUOTAS NUOLATINIS 
DARBAS

Labai Gera Alga. Geros Darbininkės 
gali uždirbti iki $100 į Savaitę.
NATIONAL LAMPSHADE 

COMPANY
923-925 WESTCHESTER AVE.

• BRONX, NYC.
(201)

MERGINOS
Vyniojimui sidabrinių valgymui įrankių 

Gera Alga. Nuolatinis Dalbas.
Pageidaujama gyvenančių Long Island City

CROMWELL SILVER MFG. CORP. 
40-05 21st Street, 

LONG ISLAND CITY ' 
* (241)

žmogaus, nes esanti labai gra
ži. Spėliojimui pamato davė 
jos broliuko pasakojimai, kad 
jis matęs sesutę einant sker
sai kelio į kornų lauką. Tuo 
pačiu* laiku važiavęs geltonas 
automobilius, apsistojęs ir iš 
jo išlipęs vyras. Nuo to sykio 
broliukas sesutės nebematęs.

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
; ' diKektorius

K

; 426 LAFAYETTE STR., 
! Newark, N. J.

Tel. MArket 2-5172

_____  - ■' ■ - ■ 1 ■ --------- -

S pusto Laišve (Liberty, Lith, Daily), Treč., Rugp. 27, 1947
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Užmušta Miss

Miesto Kišenius
skir-

Šlapiai Atostogavo 7į

ko
pa-

Lankė Ligonį

teisme ar- GERAI PATYRĘ BARBERLAIlįsti

Turtas Kišeniuje tarpu ne-

t

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

7

BAR & GRILL

1I

ir

M&WSUMl

9—12 ryte
1— 8 vakare

t as-

Spalvinga ir milžiniška sa
vo turiniu Tarybų Sąjungos 
filmą “Pageant of Russia” te- 
berodoma Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorke.

persta-
Garde-

dieną
masinis

89-11 —
Namu kas 
biznieriui 
ten gyve-

Valandos:
Penktadieniais Uždaryta

Lietuviška Alude
DEGTINĖ, VYNAS 

IR ALUS

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

Tel. SOuth 8-KRftO Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvi®ną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite, *

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

manydami, 
turįs juos 

New Yorke 
beveik

PARENKA DAINININKUS

.John Bernasha, 39 m., gy
venęs 108-30 —. 154th St., 
Jamaica, nubaustas 60 dienų 
kalėti už bereikalingą iššau
kimą gaisragesių.

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

Religijiniai dąiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs kirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

kad išvengti 
Pasuktasis sunk- 

ant moterų, 
St. laukusių

, i_________________

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

Nepaprastai Žemom Kainom!
Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 

Branzalietai ir Špilkos.
» Taipgi Links ir Pendants

tik 
bet 

pradėtos

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom KaVnom.

Jakš- 
buvo 

n., ap- 
draugus 

gyvenan-

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street ’

REIK AI AVIMAI
Reikalingas bartenderis, teisingas 

ir sąžiningas. Pagedaujama. kad bū
tų patyręs, bet jeigu atsišauktu, m 
nepatyręs, išmokinsimo darbą. Dėl 
daugiau informacijų, prašome kreip
tis i TIapnv Days Bar & Grill. 
426» South 5th St.. Brooklyn, N. Y.

f199-204)

Brooklyn's Važiuoja Į 
Philadelphijos 1 ’ikniką

Sunkvežimiai Sužeidė
5 Asmenis

Po gatves paleisti be vai
ruotojų sunkvežimiai dviejose 
atstu viena uuo kitos vietose, 
New Yorke ir Bronxe, sužei
dė 5 asmenis. Iš tų nuotikių 
matosi, kokioje padėtyje ran
dasi daugelis po mūsų gat
ves važinėjančių vežimų ir ko 
'iš jų galima tikėtis. Matosi, 
kokio atsargumo reikia va
žiuojantiems įr pėstininkams.

Vienas sunkvežimis buvo 
pastatytas prie 1 10 E. 41st St., 
New Yorke. Jo vairuotojui 
nuėjus nunešti užsakytas pre
kes, atsiliuosavę vežimo stab
džiai paleido jį. įsismaginęs, 
vežimas tvojo kakta į restau- 
rąną prie 121 E. 41st St., ir 
sužeidė tris merginas, Rita 
Callahan, Dorothy Nadel ir 
Charlotte PranSky. Taipgi 
išmušė stiklinį frontą.

Kitas pastatytas sunkveži
mis pradėjo ristis nuo kalno 
ant 176th St., Bronxe, užva
žiavo Mrs. Jennie Goodman ir 
Rocco Gerardi, o paskui irgi 
tvojo į krautuvės frontą, šie 
du sužeisti gatvėje turėjo vie
tos prasišalinti, bet neprasiša
lino, veikiausia, 
kad sunkvežimis 
saugoti, kaip čia 
kad yra priprasta 
po vežimais.

Mrs. Sadie Ullman, pabėgėlė 
iš Europos nuo nacių pradžio
je karo, buvusi atbėgusi į 
New Yorką su tiek turtelio, 
kad ji galėjo užmiršti kišeniu
je $5,000 naujomis šimtadole- 
rinėmis. Ploščius buvo pa
dėtas sandėlyje.

Dėl tų $5,000 dabar iškilo 
teisme byla. Prie drabužių 
padėjimo dirbusios Altman 
sandėlio merginos sako, kad 
Įstatymiškai joms tie pinigai 
priklauso. Jos ploščitije ras
tus pinigus padavė firmai, o 
firma policijai. Gi įstatymas 
sako, kad jeigu per 90 dienų 
savininkas neatsišaukė, radė
jas liekasi teisėtu savininku. 
Pinigus jos rado prieš arti po
rą metu, bet jie lig šiol buvo 
savininkės neatsišaukti, tad 
jos užvedė bylą pinigus gauti. 
Firma irgi norinti dalies tų 
pinigų, bet kad’savininkė ži
noma, tad dar neaišku, kuo 
baigsis byla.

Tarprasinis choras — The 
New York Interracial Singers 
-—šio mėnesio 28-tą ir rugsė
jo 2 ir ‘4-tą praves audicijas 
parinkti naujų narių. Bq> kitų 
išstojimų, choras jau pasiruo
šia dviem programoms Carne
gie Hall. Priima tik parink- 
tinių balsu ir pasiryžusius pa
kilti muzikoje dainininkus, ti
kruosius menininkus.

Važiuokime į Philadelphijos 
DIDYJĮ LAISVES PIKNIKĄ

Rugpjūčio (August) 31 d., įvyks didysis philadel- 
phiečių piknikas paramai dienraščio Laisves. Iš 
Brooklyno eis busai į tą didžiąją iškilmę. Kurie 
norėsite važiuoti busais, tuojau užsiregistruokite 

Laisves raštinėje.

KELIONĖ $3.00 Į ABI PUSI

P
PI;,.

CENTRAL BROOKLYN
Busas išeis 8:30 vai. ryto, nuo Napoleono .Leitos Įstaigos, 

56 Hudson Ave. Iš Williamsburgho busai išeis 
nuo Laisvės salės, 9-tą vai. ryto.

Tasai piknikas įvyks sekmadienį, prieš Labor Day. 
Kaip matote, ant rytojaus po pikniko bus švente, 

tai bus laiko atsilsėti, jei ir vėliau grįžtume te' 
iš pikniko. " ■; , : į

Jai Palinkėjo 
Greit Pasveikti

Eva Mizarienė
Eva Mizarienė vis dar ligo

ninėje, bet eina geryn, opera
ciją galima skaityti pavykusia. 
Kadangi Mizarienė yra Lais
vės bendrovės direktorių se
kretorė, tai direktoriai, vardu 
bendrovės, pasiuntė jai linkė
jimus- greit pasveikti ir 
siuntė gėlių bukietą.

Marcelė ir Motiejus 
čiai, woodhavenieciai, 
nuvykę į Ansonia, Con 
lankyti savo senus 
Joe Paltanavičius, 
čius 18 Clover St.

Paltanavičiai šiuo 
smagūs. Paltanavičius jau il
gas laikas sunkiai serga, be
ne arti pora metų iš lovos vi
sai nepasikelia. Jo draugė sė
di prie jo, negali nuo jo at
sitraukti. T°ki°je padėtyje, 
aišku, ir. taupmenys pradeda 
išsekti, prisideda rūpesčiai. 
Bet didžiausis nesmagumas, 
sako ligonis, kada dienraštis 
Laisvė neateina. , Laisvę jis 
skaitė per daugeli metų svei
kas būdamas, laikė geriausiu 
draugu, informatorium. O li
goję. sako jis, laikraštis įver
tinamas dar ir kaipo nuolati
nis lankytojas, ilgesio ir ne
ramumo šalintojas. -Rep.

Pasiruošia Marksizmo 
Spektakliui

Jau parenkami scenos ir ra
dijo aktoriai, dainininkai, mu
zikantai, šokėjai masiniam 
spektakliui, kuris bus 
tytas Madison Square 
no rugsėjo 18-tą. Tą 
ten įvyks milžiniškas
mitingas pažymėjimui mark
sizmo šimto metų sukakties.

Mrs. Doris Mildner, buvusi 
skaitoma biednioke, po mirties 
palikusi Brooklyno bankuose 
$25,793. Turtą aprašiusi gi
minėms, draugams ir po šim
tinę porai viešų įstaigų, ku
rios vienu tarpu ją pašelpu- 
sios. ,

Iš Williamsburgo 
Draugijų Pikniko

Praėjusio šeštadienio popie
tį pabaliavojome bendrą j ame 
Williamsburg© organizacijų 
kuopų piknike, čechoslavų Na 
tional Parke, šokiams grojo 
Jurgio Kazakevičiaus orkes
trą. Rengėjai patys turėjo ir 
vaišes.
' Piknikas, atsižvelgiant į 

skaičių ir įtaką rengiančių 
grupių, buvo permažaš dėl ke
lių priežasčių, prie kurių pri
sidėjo ir iš naujo prasidėjusio- 
ji kaitra, žmonės' skubėjo į 
pajūrius, manydami, kad mie
sto ribose esamame parke bū
sią per šilta, žinoma, jie ap
sigavo — National parke erd
vės ir oro yra pakankamai, 
prievakariais jautėmės net per 
vėsiai, ne vienas gailėjosi na
mie palikęs sermėgą. Rep.

Antanas Balčiūnas, dienu 
čio Laisvės direktorius, Brook
lyno lietuvių organizacijų dar
buotojas, atostogavo Liberty, 
iN. Y. Ten matėsi su lietu
viais tos apylinkės gyvento
jais, kiek leido susisiekimo 
priemonės. 

i
Susisiekimą ten daugelyje 

vietų visiškai buvo nutraukęs 
"ir apie milioną dolerių nuo
stolių tos apylinkės farme- 
riams padaręs smarkus, dide
lis lietus, iškritęs rugp. 16-tą. 
Tūliems farmeriams potviniai 
nunešė pastatus. Vienas jo 
šeimininkų kaimynas farme- 
rys buvęs išvažiavęs kur su 
reikalu, sugrįžęs rado tuščia 
vieta ten, kur stovėjo jo vįš- 
tinyčia su keliais šimtais viš
tų • •

Išplauti keliai kai kur ir.da
bar tebetaisomi. DaĮųg ato
stogaujančių Sullivan ir De
laware apskrityse newyorkie- 
čių nebegalėjo sugrįžti i mie
stą ir į darbus pradžioje sa
vaitės.

Mergina Pašovė Savo 
Vaikiną ir Nusišovė

Virginia Gręene, 22 metų, 
skaitoma gražuole, policisto 
duktė, pašovė savo sužadėtinį 
Matthew Kingston, biznie
riaus sūnų, ir pati nusišovė. 
Kingston randasi Fordham li
goninėje. Daktarai abejojo, 
ar jis pasveiksiąs. Kingston,’ 
23 metų, gyveno su tėvais 944 
Revere Ave., Brokxe, kur įvy
ko ir susišaudymas. Mergina 
gyveno 2977 Otis Avė.

Abiejų jaunųjų tėvai sako
si, nežiną, ko jie pykosi, kas 
prie tragedijos privedė.

New Yorke busui susidū
rus su sunkvežimiu, busas stai
ga pasisuku į šalĮ ir mirtinai 
užgavo Mrs. Edward 
McLaughlin, 32 metų. • Jinai 
tuo tarpu ėjusi skersai gatvę 
prie 149th St. ir Bergen Avės., 
Bronxe.

Viešbučiu Darbininkam 
Pakėlė Algas L

Šiomis dienomis paprašyta 
sutartis tarp New York Ho
tel Trades Council, AFL, ir 
savininkų organizacijos—-Ho
tel Association of New York 
'City. Sutikta pridėti algo's $2 
iki $4 per savąitę if* priedą iš
mokėti ir už praėjusius 3 mė
nesius, pradedant birželio 1- 
mą. Yra laimėta ir šis tas 
daugiau.

Sutartis paliečia 35,000 dar
bininkų,. 170 viešbučių,,

Sunkvežimis 1 Moterį 
Užmušė, 3 Sužeidė

Dviem sunkvežimiam 
-važiavus beveik vienam prie
šais kitą ant Union Turnpike, 
Bayside, L. L, 
pašuko į šoną, 
susidūrimo,
vežimis užvažiavo 
prie kampo 197th 
buso. ?

Willia Mae 
Gale, 27 m., gyvenusi JąmaU 
koje. Sužeistosios trys: Mrs. 
Ida Hąrp, 45 m.; Mrs. Pauline 
Troy, 42 m., jr Miss Vivins, 
27 m., gyvena Now Yorke.

New York© miesto 28 
tingų departmentų veiksmui 
per metus viršininkai prašo 
hrti šešis milionus dolerių pa
skyrų. Visa prašomoji suma 
siekia $585,714,453.15, kaip 
skelbia miesto planavimo 
misija.

J tą sumą įeina ne vien 
palaikymas departmentų, 
ir tęsimsa statybos.
su 1947 motų budžete gauto
mis sumomis. Prašomasis bu- 
džetas taikomas sekamiems 
metams, prasidedantiems lie
pos 1-mą, 1948 metų.

Rugpjūčio 25-tą New Yorke 
irgi šiltai pagyvenome, šilu
mos buvo 92 laipsniai, bet’ ne
pralenkė rekordų nei šių me
tų nei 25-tos. šilčiausia 25-ta 
buvo 1893 metais, 92.9. Oro 
pranašai kelinta diena žada 
šaltesnio oro, bet jų pažadai 
praeina pro šalį.

•X*W>r

O. A. Knight, CIO Oil Wor
kers Int. Unijos prezidentas, 
atidarydamas unijos konvenci
ją, Kansas City, smerkė Taft- 
Hartley įstatymą ir |ake, kad 
darbininkai i tai atsakys 1948 
m. rinkimuose nuėję balsuoti.

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEID AT 
\ 411 Grand St, 
Brooklyn 11, N. Y.

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue >

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

\ Manager
JOHN A. PAULEY

Du busai iš Central Brook- j 
lyno ir du busai iš Williams- 
burgho, viso 4 iš Brooklyno 
važiuoja į Philadelphijos pik
niką šį sekmadienį. Apskai
čiuojama, kad apie . 30 priva
tinių automobilių jau yra pa
sirengę važiuoti. Viršaus 300 
brooklyniečių linksminsis su 
philadelphiečiais, baltimorie- 
čiais ir kitais Philadelphijos 
piknike.

Jai Teko Lazdos 
Antrasis Galas

• Paprastąi įstatymai pas mus 
daromi taip, kad tik vienu 
galu muštų.. Tada viskas pri
klauso tik nuo to, keno ranko
se tas įstatymas randasi, šio
mis dienomis vieno evikcijų 
įstatymo galas teko no tam, 
kam taikytas.

Mrs. Rose Fitzgerald yra 
savininke namuko, 
170th St., Jamaica, 
yra išrond uotas 
Charles Grein. Jis 
nęs per pastaruosius 10 metų 
vienas su šeima. Bet šiemet 
sugrįžęs iš atostogų radęs na
mo savininkę Mrs. Fitzgerald 
su ’ dviem vaikais 
skiepe...

Mrs. Fitzgerald 
gumentavo taip: jos gyventa
sis butas pasidaręs pei\ ankš
tas, ji turėjusi išeiti kur nors. 
O išrenduotasis namas įstaty
miškai nebepriklausąs vien 
Grein’ui, kadangi jis jau Įsilei
dęs į trečiąjį aukštą kitus gy
ventojus. Tačiau teisėjas pa
laikė rendauninką, sakyda
mas. kad jeigu jis pirma skai
tėsi teisėtu savininku viso na
mo, tai‘jis ir dabar tebesąs 
teisėtu tol, kol užsimoka ren- 
dą. Įsakė savininkei išeiti iš 
rend alininko namo arba bū
sianti išmesta.

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

Egzamihuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger &• Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

F. W. Shalins
(Shalins kas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue I

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Iš čentral Brooklyno busai 
išeis 8:30 A. M., nuo Leitos 
krautuvės, 56 Hudson Ave.; 
iš Williamsburgo — 9 A. M., 
nuo Laisvės salės, 419 Lori
mer St. Kelionė, “round trip’’ 
tik i etas. $3.

Jei būtų .apsiniaukusi ar 
lengvai lynotų, vistiek važiuo
sime į pikniką. Nes prie baro 
yra pastoge, šokiam salė su 
stogu, tai "pikniką galima lai
kyti ir kiek lijančioj dienoj.

Neleido Pakeisti 
Paskelbtą Mintį

Gaisragesybos department© 
vyresnysis Harold J. Burke 
seniau buvo įteikęs aplikaciją- 
prašymą atleisti jį .iš pareigų 
ant pensijos. Praėjusį penk
tadienį jis permainė mintį, 
norėjo savo aplikaciją atsiim
ti. Aplikacijos jam negrąžino,

Peter Kapiskas

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

----- x--------------- ---------------------------------
• DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 

. STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

ROBERT LIPTON I 
Jeweler

( A
į . 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn,

6 pusi., Laisvė (Liberty, Lith.

Padėka
Gyvenimo likimas.mane nu

baudė net dviem operacijom. 
Paskutiniu laiku turėjau an
trą operaciją Wyckoff 
Heights ligoninėje ir tik da
bar grįžau iš ligoninės. • 

širdingai dėkoju draugams 
ir prietelianį už aplankymą 
manęs esant ligoninėje. Ypač 
dėkoju Martinui ir Elzbietai 
Dramskiams, Antanui ir Sta
sei Ramanšiauskams ir Vincui 
Kartonui, kurie man suteikė 
specialių malonumų.

Dabar jau eąu namie ir einu 
stipryn. Jonas Ragelis.

pensijų taryba nusprendė jį 
iš pareigų atstatydinti spaliu 
1-mą, kaip jo buvo originaliai 
prašyta.

Burkės advokatas žadėjo 
bylą apeliuoti į teismą.
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