
Lietuvos Moterų Balsas.
Alena ir Birutė.
Indijoje.

Rašo R. MIZARA

įdomus ir

dabar ku- 
gyvenimą. 

savo gimtinę,

Gal ne visi skaitytojai at
kreipė atitinkamo dėmesio į 
Tarybų Lietuvos Moterų pa
reiškimą, tūpusį Moterų Sky
riuje praeito trečiadienio Lais
vėje.

Pareiškimas itin 
jis daug pasako.

“Tarybų Lietuva 
ria naują, šviesų 
Mes atstatom
kurią sunaikino ir nuteriojo 
vokiečiai.

“Ir šauniame savo krašto 
atstatymo darbe dalyvauja ly
giomis su vyru ir moteris. Ji 
dirba prie staklių, ji valdo 
traktorių, gydo žmones, teisia 
juos ir dalyvauja krašto val
dyme ...”

Šitaip byloja pareiškimas, 
po kuriuo pasirašo apie 15-ka 
žymiausiųjų Lietuvos moterų, 
rašytoju. visuomenininkių, 
dailininkių, aktorių, moksli
ninkių, pasižymėjusių darbi
ninkių!

Po pasaulį šiandien švaisto
si nemažai smetonininkių,- ku
rių tūlos kur buvę kur nebu
vę plepa niekus Lietuvos mo
terų vardu.

Su Lietuvos moterimis jos 
turi tik tiek bendra, kad prieš 
metu eilę gyveno Lietuvoje ir 
ten buvo liaudies neapkenčia
mos.

Keletas tų smetonininkių ne
seniai dalyvavo vienoje konfe
rencijoje Paryžiuje ir ten jos 
plepėjo Lietuvos moterų var
du.

Ta proga Tarybų Lietuvos 
moterys ir išleido pareiškimą, 
smerkianti visokias smetoni- 
ninkiu akcijas,, žeminančias 
padorią Lietuvos moterį.

šiuo metu Europoje važinė
ja Alena Vileišytė-Devenienė. 
Ji ten išvyko po protestantų 
(ji pati, mat, skaitosi evan
gel ike-protestante) bažnyčios 
protekcija, bet Amerikos 
|uviq katalikų sudėtomis 
komis.
/ Kokia jos vyriausia ten 
Sija?

Tarybų Lietuvai šmeižti,
pintiesiems' grįžti į Tarybų 
Lietuvą pabėgėliams įkalbėti, 
kad negrįžtų!

Tuo pačiu svkiu Alenos se
suo, Birute Vileišytė-Tursienė, 
gyveną 
niuje, 
kraštui

Kuri
daugiau teisės kalbėti Lietu
vos moterų vardu?!

Pats klausimas tai atsako.

lie- 
au-

mi-

no-

Tarybų Lietuvoje, Vil- 
ir įsijungia cį^’ban 
atkurti.
gi iš juodviejų turi

Indijoje žmonių skendimasis 
tebesitęsia. Mahometonai puo
la indusus ir sikhsus, o pasta
rieji—mahometonus.

Kasdien žūsta šimtai, jei ne 
tūkstančiai žmonių.

Spėjama, jog neužilgo In
dijoje bus išvietinta keletas 
milijonų žmonių: iš Pakista
no bus perkelti milijonai in
dusų į TTindustaną, o iš pasta
rojo—milijonai mahometonų į 
Pakistaną.

< Bet iki tai bus padaryta, 
tūkstančiai žmonių bus suvie- 
tinti į kapus.

Baisi Indijoje viešpatauja 
padėtis. .

Gandhis, tiesa, pasimojo 
badavimu sulaikyti žmonių 
skerdynes, bet niekas nemano, 
kad religinį įtūžimą bus gali
ma suvaldyti vieno žmogaus 
(lai jis bus ir šventas) bada
vimu.

Palestinoje laukiama to pa
ties. tik kur kas mažesne pa
pėdė. . ' "i

Ruošiasi ten žydai, ruošiasi 
arabai.

Jungtinių Tautu komisijos 
Palestinos klausimams iš
spręsti raportai nepatenkina 
nei vienu nei kitu.

Matysime, kokį žodį tars
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Kopija 5c

Liberalas” Sofulis 
Tapsiąs Graikijos 
Premjeru

1------------------

Athenai. — Monarchistas 
dabartinis Graikijos prem
jeras Konstantinas Tsalda- 
ris sutiko užleisti premjero 
vietą Themistokliui Sofu- 
liui, “liberalų” partijos va
dui. Užtat Tsaldaris išside
rėjo, kad Sofulis paskirs jį 
premjero pavaduotoju ir 
užsienio reikalų ministru. 
Naujajame ministrų kabi
nete monarchistai taipgi 
turėsią dviejų narių daugu
ma, tame skaičiuje ir karo 
ministrą. Jungtinių Valsti
jų ambasadorius MacVeagh 
ir specialiai prez. Trumano 
pasiuntiniai džiaugias, kad 
Graikijos valdžia bus taip 
“paplatinta.” Tsaldaris sa
vo palociuje suruošė ban- 
kietą jiems ir Sofuliui.
Vadinamas “liberalas” So

fulis sutinka su Tsaldariu 
šiais klausimais: Neduot 
atlaidos (amnestijos) de
mokratiniams partizanam; 
didint Graikijos armiją ir 
naudot anglų-amerikonų 
jėgas partizanams sutriuš
kinti.

Prisipažino Pavogęs Ato
minius Paveikslus

Brooklyn, N. Y. — Ar
noldas Fr. Kivi teisme pri
sipažino pavogęs “sekret- 
nas” atominių dalykų' foto
grafijas iš Los Alamos, N. 
Mex., fabriko, kur gamina
ma atomų bombos. Kivi pir
miau ten dirbo atominių ty
rinėjimu skyriuje. Dar 
žinia, kaip teismas jį 
baus.

ne- 
nu-

Mainierių Streikas 
Puldo Angly Pramonę

,—,--------------- I

London. — Plečiasi Ang
lijos mainierių streikas 
prieš valdžios įsakymą il
giau dirbti ir daugiau ang
lies iškasti. Streikuoja jau 
daugiau kaip 60,000 anglia
kasių Yorkshire srityje. 
Streikas uždarė bent 54 ka
syki. ir sustabdė bei apšlu- 
bino darbus įvairiuose fab
rikuose. Gręsia streikas ir 
Kent apygardos angliaka
sy klose. Unijos vadai šau
kia dirbti, bet mainieriai 
nenori jų klausyti. Plačiai 
kritikuojama valdžia už są
lygų bloginimą darbinin
kam. *

Albany, N. Y.. — New 
Yorko valstijos CIO unijų 
komitetas kritikavo Sovie
tus, kad jie pertankiai 
vartoją veto teisę Jungtin. 
Tautų Saugumo Taryboje.

Oceanside, Calif. — Buvo 
pabėgę šeši kariniai mari- 
ninkai iš kalėjimo darbų 
stovyklos, bet greit tapo 
pagauti.

Jungtinių Tautų Assemblėja, 
kurios sesijos prasidės už po
ros savaičių New Yorke.

Tuo pačiu laiku britai 
imperialistai šoka velnio 
(džiaugsmo) šokį,' kad jiems 
pavyko šitaip apšviesti minėtų 
kraštų žmones!

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

I Marshallas Ragina Jungt. Tautas Sekti 
Tarp-Amerikinės Konferencijos Pėdomis

B

SVIESTAS, KIAUŠINIAI 
IR MĖSA PAKILSIĄ 
IKI DOLERIO

Washington. — Valgiai 
taip sparčiai brangsta mie
stuose, kad tuzinas kiauši
nių, svaras sviesto ar vidu
tines mėsos galėsią trumpu 
laiku pakilt iki dolerio, kaip 
spėja valdžios nariai. Kai 
kurie sako, gal reikės atgai
vint Kainų Administraciją, 
kurią republikonai numari
no.

Mahometonai Išžudė 
100,000 Indusų

New Delhi, Indija. —Ma
hometonai urmu užpuolę ir 
išžudė daugiau kaip 100.000 
“pagonų” indusų ir sikhų 
Šakirgar apskrityje, maho- 
metoniškoje Punjabo pro
vincijos dalyje, kaip prane
ša Associated Press. Indos- 
tano premjeras Nehru ta
rėsi su Pakistano (maho- 
metoniškos indėnu valsty
bės) premjeru Ali Jinnah, 
kaip galima būtų sustabdyt 
savitarpines skerdynes.

DAKOTOS FEDERACIJA 
ŠAUKIA I BENDRA 
POLITINĘ VEIKLA

Bismarck, No. Dakota.— 
Šios valstijos Darbo Fede
racijos suvažiavimas nuta
rė pakviesti i bendrą politi
nį veikimą CIO unijas, Ge
ležinkeliečių Brolijas, Poli
tinę Farmerių Sąjungą ir 
veteranų grupes. Valstijinė 
Federacija sušauks kų or
ganizacijų konferenciją.

Konferencijoj bus gami
nami planai, kaip suvieny
tomis jėgomis priverst šar 
lies kongresą panaikint 
prieš-darbininkišką Tafto 
-Hartley’o įstatymą, o rin
kimuose balsais sumušt vi
sus tuos kongresmanus ir 

rėmėsenatorius, kurie
Tafto-Hartley’o bilių.

DARBAI TRUPUTĮ 
SUMAŽĖJO

Washington.— Darbo 
partmentas skaičiuoja, kad 
liepos mėnesį šiemet Jungt. 
Valstijose 60,069,000 žmo
nių dirbo už algas, o rug
pjūčio mėn. — 59,914,000.

de-

Sen. Vandenberg Tvirtina, jog 
Amerikiniai Kraštai Kariaus

Išvien ir Kituose Žemynuose
Washington. — Ameri

kos valstybės sekretorius 
Marshallas iV republikonas 
senato pirmininkas Van
denbergas ketvirtadienį per 
radiją raportavo apie ame
rikinių respublikų konfe
renciją, įvykusią Rio de Ja
neiro priemiestyje Petropo- 
lyje, Brazilijoj. Jiedu buvo 
Jungtiniu Valstijų delega
tai toje konferencijoje su 
18 Lotyniškosios Amerikos 
respublikų.

Kaip Marshallas, taip 
Vandenbergas *piešė tą 
“bendro amerikinių kraš
tų” apsigynimo konferenci
ją, kaip pavyzdį, kurį 
Jungtinės Tautos, girdi, tu
rėtų sekti. Abudu gyrė 
konferencijos sutartį ypač 
dėl to, kad nė viena ameri
kinė šalis neturės teisės vė
juoti - atmesti visų kitų nu
tarimą. Vienas ir antras 
kritikavo Sovietus (nemi
nėdami jų vardo) už tai, 
kad Sovietų Sąjunga varto
ja veto teise, kurią Jungti
nių Tautų, čarteris duoda 
jai ir keturiems kitiems di
diesiems talkininkams.

Pagal tarp - amerikinės

Rio de Janeiro konferenci
jos sutartį, užteks dviejų 
trečdalių balsų bet kokiam 
klausimui galutinai nu
spręsti. ♦

Sen. Vandenbergas vadi
no tą konferenciją “saule 
tamsiame dabartiniame pa
saulyje.” Jisai pabrėžė, jog 
ši šalis ir 18 Vidurinės ir 
Pietinės Amerikos respubli
kų visos išvien “ginsis”, jei
gu bent viena jų bus užpul
ta amerikiniame žemyne ar 
bet kur kitur pasaulyje. 
Vandenbergas vengė duoti 
pavyzdį, kaip visi ameriki
niai kraštai “gintųsi 
tuose žemynuose, 
denbergo raporto, tačiau 
aišku štai kas: 1

“Jeigu Jungtinių Valsti
jų kariuomenė susikirstų su 
bet kurio kito krašto ka
riuomene, sakysime, Chini- 
joj, Graikijoj ar Turkijoj, 
tai Washington© valdžia 
galėtų pasakyti, “mes esa
me užpulti;” tuomet 18 Lo
tyniškosios Amerikos res
publikų ir turėtų remti 
Jungtinių Valstijų karą, 
pagal pareikalavimą iš Wa
shington©.

GELEŽINKELIŲ KOM
PANIJOS NUSUKO 
VALDŽIAI $40,000,000

Washington. — Valdžia 
kaltina 717 geležinkelių už 
suktybes. ’ S k a ičiuojama, 
kad geležinkelių kompani
jos nuskriaudė valdžią 30 
iki 40 milionų dolerių. Už 
ginklų ir amunicijos išve- 
žiojimą karo metu tos kom
panijos brangiau ėmė iš 
valdžios, negu už paprastų 
krovinių gabenimą.

Valdžia Šauksianti 
Kongresą dėl Krizio 
Vakarinėj Europoj

” ki-
Iš Van-

Republikonai Kartoja Nacių 
Propagandą apie Karą

Washington. — Senato
rius Albertas W. Hawkes, 
New Jersev republikonas, 
pareiškė laikraščių reporte
riams: “Aš sutinku su 
Hooverio nuomone apie ka
rą. Aš taipgi manau, kad 
Jąponija ir Vokietija būtų 
buvusios sumuštos, jeigu 
Amerika ir nebūtų dalyva
vusi kare.”

Herbertas Hooveris sakė 
kiek pirmiau: “Japonai nie
kuomet nebūtų mus užpuo
lę, jeigu mes nebūtume 
juos karan išprovokavę.” 
Pasak Hooverio, Anglija 
būtų atmušus vokiečius ir 
be Jungtinių Valstijų įsiki
šimo.... ’ <

“Hooveris kartoja japonų 
ir nacių propagandą, būk 
Amerika tyčia juos išpro-

vokavo karan prieš mus”, 
tarė demokratas senatorius 
Adolph J. Sabath.

(Kaip atrodys dabarti
niai republikonų pasakoji
mai tiem amerikonam, ku
riem buvo įkalbėtą, kad A- 
merika, esą, “faktinai viena 
sumušė vokiečius ir japo
nus”?)
Miegamųjų Vagonų Pa
branginimas Keleiviam

Washington. — Tarpval- 
stijinė prekybos' kojnisija 
leido Pullmano kompanijai 
pakelt kainas 1 iki 49 nuo
šimčių keleiviams, varto
jantiems m i e g amuosius 
traukinių vagonus.

Pittsburgh.;— Streikuoja 
1,500 traukinių kondukto
rių.

Socialistai Nebėgą 
Iš Vengry Valdžios

Budapest. — 
niai laikraščiai 
socialistų protesto mitingus 
prieš komunistus, girdų 
dėl “neteisingų”1 rinkimų. 
Bet Associated Press pra
neša, jog keturi socialistai 
ministrai dalyvauja bend
ruose ■ kabineto susirinki
muose su komunistais ir 
smulkiųjų žemės savininkų 
atstovais. Bus perorgani
zuotas. ministrų kabinetas, 
kaip ir paprastai po rinki
mų.

Komerci- 
rašo apie

FRANKO FAŠISTAI DARO 
MIRTINAS MEDŽIOKLES 
PRIEŠ RESPUBLIKIEČIUS

Barcelona. Ispanija. — 
Franko fašistu žandarai 
plačiai, medžioja slaptus 
respublikiečius — socialis
tus, komunistus, demokra
tus ir kitus. Suimamieji 
bus atiduoti slaptam teis
mui, girdi, kaip “plėšikai”, 
kurie mirčia baudžiami. 
Toks nuosprendis dabar gre
sia 17-kai respublikiečių. Jų 
tarpe yra 6 dalyvavusieji 
Franci jos partizanų kovoj 
prieš nacius okupantus; ke
li buvusios respublikos ar
mijos kareiviai ir po kele
tą komunistų ir socialistų.

Respublikiečiai šaukiasi 
Amerikos ir kt. šalių darbi
ninku užtarimo.

Keokuk, Iowa. — Iškeitęs 
paskutinį kareivinį boną, 
veteranas John Brown pa
slėpė daržinėje gautus 
$200: Ant rytojaus sudegė 
daržinė ir pinigai.

Anglų Darbo Unijų Kongresas Užgyrė Bevino Politiką
--------------------- ■ - - B --------------------------------------- ' B---------------------------------------------

Southport, Anglija. —Va
dai įpiršo Anglų Darbo 
Unijų Kongresui yezoliuci- 
ją, kuri “duoda garbę už
sieniniam ministrui (Bevi- 
nui) už demokratinių Euro
pos šalių vienijimą, kad jos 
ir Anglija galėtų atkurti 
savo ūki”, pagal amerikinį 
Marshallo planą.

Gaisragesių Unijos at
stovas J. Horner pasįūlė 
Unijų Kongreso suvažiavi
mui rezolįuciją, kuri sako:

“Mūsų valdžia turėtų su-
megsti naudingiausius ver- 'karą prieš Sovietų Sąjungą 
slo ryšius su visomis euro- ir tikisi įvelt Angliją į tą 
pinėmis demokratijomis ir karą. Jis ragino nepasi-

Almetė Rezoliuciją dėl Prekybos su Sovietais; Nuglostė 
Ispanijos Fašizmą ir Paramą Graikijos Monarchistam

su Sovietų Sąjunga, gerbti 
jų nepriklausomybę ir ne
pasiduoti “dolerinės diplo
matijos spaudimui, kurį da
ro Trumano-Marshallo po
litika/” i

Unijistų Kongreso vadai 
karštai ragino atmesti šią 
rezoliuciją ir ji tapo atmes
ta didžia dauguma balsų.

Horneris tvirtino, kad 
Amerikos trustai kursto

i

vergti Amerikai.
Eilė dešiniųjų vadų pasa

kė nedraugiškas Sovietam 
kalbas.

Elektrininkų, Chemikų ir 
Valdinių Tarnautojų unijų 
delegatai siūlė, kad Anglija 
nustotų ūkiniai ir finansi
niai rėmus Franko fašistų 
valdžią Ispanijoj. Atrodė, 
kad dauguma delegatų už- 
girs pasiūlymą. Bet vadai į- 
prašė delegatus atmesti tą 
pasiūlymą.

Kita rezoliucija smerkė

A

Uli ■ t'

anglų “socialistų” . valdžią 
už fašistinių Graikijos mo- 
narchistų rėmimą. Vadai 
pasakojo, kad tai esąs 
Jungtinių Tautų dalykas ir 
Anglija negalinti vienpusiš
kai elgtis linkui Graikijos. 
Taip jie įkalbėjo daugumai 
delegatų balsuoti ir prieš 
šią rezoliuciją.

Suvažiavimas vienbalsiai 
užgyrė paraginimą, kad 
valdžia stabdytųt fašistinę 
ir prieš-žydišką propagan
dą Anglijoj.

Marylande sustreikavo 
daržovių “kenuotojai.”

Washington. — Praneša
ma, kad valstybės sekreto
rius Marshallas ragins pre
zidentą Trumaną sušaukti 
nepaprastą kongreso sesiją 
gelbėti vakarinei Europai 
nuo pavojingo krizio. Ang
lijos, Franci jos ir kitų vą--^ 
karinės Europos kraštų ū- 
kis, pramonė ir žmonių gy
venimas taip sukliurę, kad 
tiktai greita ir stJmbi a- 
merikinė pagalba galėtų ap
saugoti tuos kraštus t nuo 
suirutės (ir “komunizmo”), 
kaip mato valstybės depart- 
mentas.

Aukštieji valdininkai sa
ko, jeigu Amerika nepasku
bės su tinkama parama va
karinei Europai, tai galės 
žlugti Marshallo planas dėl 
europinio ūkio atkūrimo: 
taip pat galės susmukti 
nrezid. Trumano mokymas 
“pasauliui ginti nuo komu
nizmo.” Washingtone žino
ma, kad vakarinei Eūropai 
gręsm dar alkanesnė. šal
tesnė ir vargingesnė žiema, 
negu praeitoji.

Unijos Kreipiasi i Teismą 
prieš Texas Įstatymus 
Austin. Texas

Federacija reikalaus, kati 
teismas nanaikintų valsti
jos seimelio išleistus įstaty
mus. Tie įstatymai užgina 
pilną unijos pripažinimą, 
uždraudžia streikus viešuo
se darbuose, .užgina skait
lingus streiko pikietus ir vi
saip kitaip suvaržo unijis- 
tų veiklą.

Darbo

Murrav: Neprisiekt
Prieš Komunistus!

Pittsburgh. Pa. — Gene- 
ralis CIO unijų pirmininkas 
Philip Murray ragino susi
rinkusius tų unijų vice-pir- 
mininkus atsisakyt prisiekt 
raštu, kad jie nėra komu
nistai nei komunistu prita
rėjai. Tafto-Hartley’o įsta
tymas gi sako: Jeigu bent 
vienas unijos viršininkas 
atsisakys nuo priesaikos 
prieš komunistus, tai valdi
nė Darbo Santykių Komisi
ja nepripažins tokios unijos 
ir neduos jai savo patarna
vimų. Murray patarė nepai
syt jos “patarnavimų.”

MUŠĖ IR GIMDANČIĄ 
PAČIĄ

(Hollywood, Calif. — Bu
vęs profesorius Giorio Cur- 
ti mušė savo žmoną Mar- 
garetą net tada, kai jinai 
gimdė kūdikį. Dėl to teis
mas davė jai perskyras. Ji
nai yra duktė milionieriaus . 
teatrų savininko Ch. P. 
Skouras’o, kuris pernai ga
vo tik algos daugiau kaip 
$400,000.

Jeruzalė. — Susikirtime 
tarp Raganos ir Irgun, žy
dų slaptųjų organizacijų, 
sužeista 10.

ORAS. — Būsią lietaus.
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Progresyviams Žmonėms Gairės
Niūjorkiškis Daily Worker mano, jog Henrio A. Wal- 

lace’o kalba, sakyta Darbo Dieną Detroito mieste, sutei
kia mūšy krašto progresyviams žmonėms gaires jų poli
tinės veiklos sezonui, į kurią įžengiame.

Sutinkame su angliškuoju dienraščiu. Mūsų nuomone, 
Henry A. Wallace’o kalba savo turiniu, savo numatymu, 
savo brandumu ir gera politine nuovoka pralenkė darbo 
unijų vadų kalbas, tą dieną sakytas Amerikoje.

Nedarykime'kompromisų su reakciniais elementais, 
esančiais demokratų partijoje, pabrėžė Wallace, taikyda
mas tai visiems tiems, kurie jau dabar pradeda šunuode- 
giauti reakcininkams, jiems nuolankaujant. Tos rūšies 
kompromisininkai sako, būk jie nuolankaują reakcinin
kams demokratams dėl to, kad jie visvien'esą “mažesnis 
blogumas”, negu reakcininkai republikonai.

« Social-demokratai yra kelio rodytojais į kompromisą 
su reakcininkais derūokratais. Jie nuolat skelbia ir 
skelbia, būk, girdi, kūrimas trečiosios partijos, kurį siū
lo pažangieji, nebūtų geras, nes jis pasitarnautų, girdi, 
republikonų reakcijai.

Jeigu tokis nusistatymas būtų priimtas, tai, aišku, 
kad republikonų reakcija laimėtų, nes tai supančiotų pa
žangiuosius, nes tai sakyte sakytų Trumanui, kad jis 
geras, jo poĮitika teisinga ir tegu jis ją veda, kaip 
vedęs.

Wallace ir kiti tikrieji liberalai mano, jog republikonų 
reakcija nebus nugalėta, jei progresyviai ir liberalai ne
veiks, jei jie nusileis reakciniams demokratams.

Kitas svarbus dalykas, kurį Wallace Amerikos dar
bininkams priminė, bus šis: Vienydami savo pajėgas, 
darbininkai neprivalo pamiršti farmerių — milijonų jų.

Taip, organizuoti darbininkai be farmerių nelaimės 
nieko gero. Darbininkai ir farmeriai — dvi didžiulės pa
jėgos, sudarančios Amerikos gyventojų daugumą— tai 
milijonai žmonių, dirbančių duonai pelnyti. Tik glaudžiai 
susirišę, apsvieniję, darbininkai ir farmeriai tegali su
daryt didžiulę pajėgą politikoje. Jų talkininkais mielai 
bus smulkieji biznieriai, profesionalai'ir kiti dirbantieji 
mūsų visuomenės sluogsniai.

Lig šiol-daugumas organizuotų Amerikos darbininkų 
vadų perdaug buvo apsiriboję tik siaura siena; jie kalba 
už darbininkų reikalus, jie kalba tik už panaikinimą 
Tafto-Hartley biliaus, bet toliaus jie neina. Farmeriai, 
aišku, nesutiks su darbininkais stoti kovon prieš trustus 
tik tokia programa. Farmeriai tik tuomet stos su orga
nizuotais darbininkais bendran darban, kai bus išdirbta 
bendra programa, apimanti darbininkų ir farmerių rei
kalus, taipgi reikalus smulkiųjų biznierių ir profesionalų.

Dar vieną dalyką Wallace’as priminė organizuotiems 
darbininkams: Jie kritikuoja kongresą dėl priėmimo 
Tafto-Hartley biliaus, bet jie nieko nesako dėl užsieninės 
Trumano politikos žalingumo Amerikos žmonėms.

Nors Amerikoje Trumanas dedasi darbininkų draugu, 
bet užsienyje jis remia tokias valdžias, kurios smaugia 
darbininkų judėjimą. Trumanas remia Graikijos fašisti
nius monarchistus, kurių valdžia uždraudė streikus 
Graikijoje; Trumanas remia. Chinijos reakcininkus, slo
pinančius tenaitinį darbininkų judėjimą.

Amerikos darbininkų judėjimas nebus laisvas, jei ki
tuose kraštuose, ypač ten, kur mes pilame savo dolerius, 
viešpataus darbininkų vergija.

Tai įsidėmėtini buvusiojo vice-prezidento patarimai 
Amerikos darbo unijų vadams ir visiems liberalams ir 
pažangiesiems žmonėms!

Taip, Henry A. Wallace pasakė puikią kalbą Detroite. 
Jo kalbą entuziastiškai priėmė apie pusantro šimto tūk
stančių organizuotų Detroito darbininkų. Jo kalbą taip 
lygiai šiltai pasitiko ir visa pažangioji Ameril^os visuo
menė. '

Tebūva ši jo kalba gairėmis Amerikos progresyviams 
žmonėms, besiruošiantiems didžiulei rinkimų kampani
jai, kuri su kiekviena diena vis artėja.

Dar Dėl Veto Teisės Jungtinėse Tautose
Žymus Amerikos žurnalistas William L. Shirer para

šė aną dieną niūjorkiškiame republikonų dienraštyj “He
rald Tribune” straipsnį dėl Jungt. Tautų ateities.

Autorius priminė, v kad Jungtinės Tautos neveiks pa
sekmingai tol, kol Amerika nesurasz“bendros kalbos” su 
Tarybų Sąjunga arba vice-versa.

fTenka su tuo sutikti. Bet kaip toji “bendra kalba” su
rasti, autorius nepasakė.

Na, o kai dėl veto teisės Jungtinėse Tautose, tai auto
rius šitiek turi pasakyti: Tie, kurie visą kaltę sumeta 
ant veto teisės, kurie skelbia, būk Tarybų Sąjunga už
kerta kelią veiklai savo vetavimais, daro didelę klaidą. 
Jis primena Indonezijos ir Egypto dalyką. Abiejų šalių 
klausimas iškilo Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje, ta
čiau jis taip kol kas ir pasiliko — Jungtinės Tautos nie
ko neveikia ne .dėl to, kad Tarybų Sąjunga būtų jiems 
kelią pastojusi, bet dėl to, kad Anglija ir Francija (ku
rias remia Amerika) nenori matyti Indonezijos laisvos 
ir nenori matyti ištraukimo iš Egypto anglų kariuome
nės. 1 .

Pačioms Jungtinėms Valstijoms, sako autorius, veto 
teisė kada nors gali labai susigadyti. Jis priminė, jog už

KAS K4 RAŠO IR SAKO
TAI ŠITAIP!

iXmerik. lietuviškieji ta- 
rybininkaų surinktomis iš 
'lietuvių’ katalikų aukomis, 
pasiuntė Europon Aleną 
Devenienę. Pastaroji pasie
kė Švediją ir ten jau “susi
pažino” su padėtimi. “Su
sipažinusi”, Alena rašo 

'Naujienose ,(š. m. rugs. 3 
d.), būk Švedijoje lietuvių 
pabėgėlių esą tik apie 400. 
Jie gyvena Ekeskoelstuno- 
je, Oerebru, Nykopenge ir 
Stockholme. Pastąrąjame 
mieste “yra susimetę mūsų 
intelektualai ir politinio 
gyvenimo likučiai”, —ma
tyt, toki, kaip Šeinius, ku
ris pasivadino “Schein”, ir 
jiems' panašūs.

Ten pat:
Ir intelektualai, ir mažiau 

išmokslinti lietuviai tremti- 
niahcšvedijoje dirba visi pa
prastus fizinius darbus. įdir
ba, kam tik jėgos, sveikata ir 
amžius leidžia. Uždarbis 
jeigu ir nėra geras, tai bent 
pakenčiamas.

Švedijoje jaučiama darbo 
jėgų stoka ir todėl darbo ga
li susirasti kiekvienas. Bet 
pragyventi iš savo darbo gali 
tik viengungiai, mažesnės 
šeimos ir šeimos, kuriose yra 
keli dirbantieji. Gausios šei
mos su mažais vaikais išsi
verčia sunkiai. Ką jau be
kalbėti apie daugiavaikes 
našles, apie senus žmones ir 
paliegėlius. Jiems BALFo 
pašalpos yra būtinos ir jie 
neturėtų jų nustoti.

Švedai stengiasi tremti
niams intelektualams duoti 
darbo jų specialybėse, ypač 
panaudodami pabaltiečius 
profesorius, kaip asistentus 
arba padedamąjį mokslo 
personalą savo aukštosiose 
mokyklose. Istorijos, teisės, 
medicinos ir kitų mokslo ša
kų specialistai turi iŠ savo 
specialybės perskaityti visą 
eilę knygų, padaryti iš jų iš
traukas ir santraukas. Tuo 
būdu profesoriams švedams 
sutaupomas laikas. Tą daly
ką reikėtų rekomenduoti 
Amerikos universitetams ir 
archyvams. Ir jie galėtų Eu
ropoje esančius intelektualus 
tremtinius panašiems tiks
lams panaudoti .

Tenka pripažinti, kad pa
našiu darbu spėjo dąugiausia 
apsirūpinti intelektualai lat
viai ir estai. Tremties pra
džioje jie buvo ypač sunkio
je padėtyje, nes, neturėdami 
užjūriuose savo gausesnės iš
eivijos, niekeno nebuvo šel

piami. TodėĮ švedai juos 
pirmoje eilėje darbu ir aprū
pino. Gi lietuviai, anuomet 
gavę BALFo pašalpos, nega
lėjo pirmieji į tą uarbą pre
tenduoti. O dabar, kada tos 
pašalpos nutrūko, visos lais
vos vietos intelektualinėje 
srityje užimtos ir' lietuviai 
intelektualai liko., be pašalpų 
ir be intelektualinio darbo.

Kokios iš to galima pada
ryti išvados ?

Darbo, pasirodo, Švedijo
je galį gauti kiekvienas, ku
ris tik nori dirbti. To nega
li užslėpti nei Alena, ka
dangi . visas pasaulis žino, 
jog Švedijai stokuoja dar
bininkų ir jUnori jų parsi
traukti iš kitų kraštų — 
Italijos ir kitur.

“Bet pragyventi iš savo 
darbo gali tik viengungiai, 
mažesnes šeimos ir šeimos, 
kuriose yra keli dirbantie
ji...” teigia Devenienė. Jei
gu šitaip, tai kaip tuomet 
su pačiais švedais? Kaipgi 
jie gali pragyventi? Tos 
pačios. Naujienos ne sykį 
skelbė, būk Švedijoje viskas 
“labai puikiai sutvarkyta ir 
būk ten darbininkų gyveni
mo lygis gan aukštas.

Alena reikalauja Ameri
kos lietuvius dėti aukas ir 
jas siųsti švedijon, kad ga
lėtų iš jų pragyventi “dau
giavaikės našlės”, kurių gal 
yra o gal visai nėra, nes 
žinome, jog daugiavaikės 
našlės karo metu su vai
kais nebėgo į Švediją!... O 
jeigu jos bėgo ir Švedija 
jas priėmė, tai ji, priimda
ma, žinojo, kad tokius pa
bėgėlius pačiai Švedijos 
valdžiai teks užlaikyti.

Kitas dalykas: “lietuviai 
intelektualai”, rašo Alena, 
šiandien neturi “intelektua
linio darbo.”

Neturi, — kodėl?
Todėl, kad jie ligi šiol to 

darbo neieškojo ir nepaisė: 
Kai klerikalai - socialistai 
gavo pinigų iš Amerikos 
National War Fondo, tai 
jais ir šelpė visokius tingi
nius, nenorinčius dirbti. 
“Lietuviai i n t elektualai” 
tuo būdu, neieškojo jokio 
darbo, o tik ėmė iš Ameri
kos pinigus ir juos leido, 
sau lengvai, be jokio darbo 
gyvendami. Tuo pačiu sy
kiu latviai ir estai pabėgė
liai ieško josi darbo ir šian
dien jie dirba!...

Štai, ką padarė BALF’as,

Highland Park, Mich., policistas tempia pikietavusį 
Verhoven Chevrolet Co. šąpos darbininką. Streikie- 
riams, CIO Unjted Auto Workers nariams išėjus pikie- 
tuoti, užsiųsta policija tuojau du areštavo. Bet unijistų 
tuomi neišgązdino, nesulaikė nuo kovos už savo reika
lavimus.

kokio desėtko metų pasaulyj gali daug kas pasikeisti — 
socialistinė santvarka gali įsikūnyti- visoje šalių eilėje. 
O tuomet kapitalistinei Amerikai gali tekti būti Jungti
nėse Tautose mažumoje...

remdamas visokius smeto- 
ninkus veltėdžius, norin
čius be darbo gyventi ir po
nauti, — belaukiančius tik 
tos valandos, kurią jie ga
lėsią grįžti į fašistinę Lie
tuvą ir ten vėl Jupti‘’kailį 
darbo žmonėms!

Bet jie tos sau laimin
gos valandos nesulaukė ir 
todėl jie šiandien yra be 
“intelektualinio darbo”!

Matyt, Alena norės ir 
jiems teikti pašalpų iš A- 
merikos. BALF’as dar gy
vuoja; jis atsišauks į kata
likų visuomenę, reikalauda
mas aukų “vargstantiems 
broliams” šelpti ir atsiras 
tokių, kurie pinigų duos!

Kur jau kur, bet Švedi
joje gyvenantieji, nepai
sant, kas jie bebūtų, neturė
tų gauti nei cento pašalpos, 
kadangi ten, kaip pati Ale
na pripažįsta, darbo užten
kamai ir kiekvienas, kuris 
tik nori dirbti — gali dirb
ti!

Matysime, ką toliau Wa- 
terburio Alenutė pagiedos.

KAMPANIJOJE UŽ 
CIVILIU TEISIU 

GYNIMA

Carl’Marzani
i

Tai pirmoji auka ragangau-

Philadelphia os Piknikas
Su gražiausiu pasiseki

mu praėjo didysis Philadel- 
phijos piknikas, paramai 
dienraščio Laisvės. Pikniko 
Komisija labai rūpestingai 
rengė ir tvarkiai išvedė 
reikalus to didžiojo sąskri- 
džio. '

Ūš kitų miestų atvykę bu- 
sais buvo labai dėkingi pik
niko komisijai už parūpini- 
mą jiems stalų. Brooklynie- 
tis Jonas Juška, kuris su
organizavo du busus iš 
Central Brooklyno vykti į 
pikniką, labai rūpinosi, ar 
galės gauti stalą piknike. 
Nors jjs buvo laišku užsisa
kęs parūpinti stalą, bet abe
jojo ar gaus. Išlipęs iš bu- 
so, bėgo į parką stalo ieško
ti. Pačiame viduryje parko 
rado ilgą stalą, kurį užė
musi laikė moteriškė. Juška 
mandagiai užklausė, ar ne
galėtų jis gauti nors pusę 
to stalo. Moteriškė atsakė 
■— ne! Užimtas visas, pa
skirtas brooklyniečia m s. 
Jonas Juška paišokėjęs iš 
džiaugsmo sušuko — “Mes 
brooklyniečiai!” “Ak, ši
taip” — sakė moteriškė — 
“tai imkite visą stalą.”

’Tokio džiaugsmo turėjo 
baltimoriečiai ir kiti iš to
liau atvykę. Už tai pikniko 
komisija verta pagyrimo. 
Komisijos nariai: Puodis, 
Šmitiene ir šaprąnauskie- 
ne.

Publikos buvo tūkstan
čiai, parkas buvo taip pri
sipildęs, kad reikėjo grūstis 
per publiką, kai norėjai per 
parką pereiti. Patoguluai 
bizniui parke geri, bet to
kiai miniai žmonių tinka
mai aptarnauti nebuvo ga

lima, nes vieta per ankšta.
Komisija buvo labai su

sirūpinusi sunkumu aptar
nauti svečius. Tačiau ap
tarnavimas buvo geras. E- 
samose sąlygose geriau ne
buvo galima išvesti tą visą 
biznį. Desėtkai vyrų ir mo
terų, karščio įkaitinti, pra
kaitą braukdami, dirbo išti
są dieną savo dienraščiui. 
Tai žmonės idealistai! Pui
kiai moką įvertinti apšvie- 
tą. Prie darbo philadelphie- 
čiams padavė ranką ir kele
tas brooklyniečių.

Piknikas buvo linksmas, 
iš labai plačiai buvo suva
žiavusių svečių. Tačiaus pa
ti Philadelphia milžiniška 
dauguma nulėmė publiką.

Programą davė Lyros 
Choras, v a d o v a u jamas 
Merkiutės. Jis dainavo gra
žiai. Jaunasis Merkis kvie
tė jaunimą stoti į Chorą. 
Jie pasiryžę išauginti Ly
ros Chorą dideliu. Linkėki
me jiems ge|’o pasisekimo.

Philadelphijos lietuviai 
yra pažangūs. Jie myli 
dienraštį Laisvę ir širdin-
gai jį remia. Šisai piknikas 
duos gražios materialės pa
ramos mūsų dienraščiui.

Phila. piknikas įvyko pa
skutinėmis gražiomis vasa
ros dienomis, dviejų dienų 
šventėje. Draugai, kurie 
dirbo piknike, paaukojo 
dienraščiui dvi gražiausias 
savo poilsio dienas. Vietoje 
pasilsėti, jie liejo prakaitą. 
Bet jie nuovargiu nesiskun
džia. Su kuriais iš jų teko 
pasikalbėti, džiaugėsi pikni
ko pasisekimu, pareikšda- 
mi: negaila darbo, kada iš 
jo matai naudą. P. Buknys.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. Z KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Td. Humboldt 2-7984 

___________________________________________________ i______

dystės tarp federalių darbi
ninku, kurie' persekiojami už 
visuomeniškai-politinį mintiji
mą.

Carl Marzani išvyksta su 
maršrutu po Jungtines Valsti
jas, aiškinti ragangaudystės 
gręsmę visai mūsų demokrati
jai.

Siunčiamas Civilių Teisių 
Konąpeso, Marzani pradės sa
vo maršrutą 9 šio mėnesio, 
Milwaukee.

Chicagoje kalbės rugsėjo 
11-14.

Detroite—15 ir 16.
Toledo—17.
Clevelande—18 ir 19.
Daytone—20.
Pittsburghe—21 ir 22.
Tų miestų gyventojams pa

tartina nueiti išgirsti jo kalbą.
Marzani, sūnus italo veikėjo 

prieš fašizmą, yra gimęs Ita
lijoje. Atvežtas į šią šalį, iš
silaikydamas ir pasimokėda- 
mas už mokslą savo darbu, jis 

; išėjo Williams Kolegiją, kur 
jis redagavo kolegijos litera
tūrinį laikraštį, laimėjo Rho
des stipendiją ir mokėsi me
tus Qxforde.

Karo laiku Marzani tarnavo 
Office of Strategic Services, 
iš karto civiliniu, o paskiau 
kaipo militariškas viršininkas 
tūlo skyriaus, turėjusio sku
biai pateikinėti štabui svar
bius duomenis. Tarpe kįtų to
kių pateiktų davinių, jis pa
rinko ciėlius Doolittle’s lėktu
vų atakoms ant Tokyčį. Jo 
karinis rekordas buvo žino
mas ir aukštai vertinamas dau
gelio generalio štabo oficie- 
rių.

'O kuomi jis prasikalto da
bar, kad jį, garbingai pasi
rodžiusį kare, nuteisė nuo vie
nų iki trijų metų, kalėti?

Jį kaltina, kad jis n’eprisi- 
pažinęs buvęs komunistu. Jį 
įtarusieji sako, kaa jis buvęs,' 
o jis pats sakė, kad. nebuvęs. 
Tai kaltinimas, kuriuo, kaip 
nurodo Civilių Teisių Kongre
sas, galėtų būti įkaitinti, iš-

NEAKSTINK IR NESVAI
GINK NERVŲ

Kai žmogus- jaučiasi per
daug nervuotas ir vargiai be
gali prisitaikyti prie aplinkos 
ir gyvenimo sąlygų, tai tas 
jo nervingumas — ne iš oro 
pagautas. Visa kam yra prie
žastis. Jei ir nesurastum jo
kių esminių jo organizme fi
zinių trūkumų, tai jų bus ga
lima rasti žmogaus psichikoje, 
giliai 'kur užslėpta pasąmony- 
je (subconscious mind), 
žmogaus smegenys viską už- 
rekorduoja, visus bet kada 
įgytus įspūdžius.,L- Kiti seniai 
kada patirti įspūdžiai gal jau 
ir užsimiršo, bet jie neišdilo 
iš pasąmonio. Taip ir susida
ro taip vadinami kompleksai— 
sudėtingi proto ir nervų re iš-’ 
kiniaį.

Nedaro didelio skirtumo, ar 
tau nervingumas yra organi
nis,susijęs su kokia fizine liga, 
ar tik veiksminis arba funkci- 
joninis, jo nepataisysi kokiais 
akstintojais arba svaigalais. 
Tokie svaiginamieji nuodai’, 
kaip bromoselceris, bromo 
druskos, aspirinas, acetamili- 
das, fenobarbitalis ir pana
šūs “nervų suraminto.! ai” 
daug bloga pridaro žmogaus 
organizmui. 'Užteršia kraują, 
atskiedžia kraują, taip kad 
paskui1 kraujas esti nebetoks 
gaivus ir negali gerai vartot 
gero oro ir deguonies, beal- 
suojant.

žmogus nuo to jautiesi pri
dusęs, pritroškęs ir privargęs. 
Kraujas pasidaro nuo tu svai
galų taipgi ir skysJesnis, ne- 
sukrešėja, kaip reikia, žmo
gui tada gali daug kraujo iš

mesti iš valdinių darbų, nu
teisti ir įkalinti šimtai tūkstan
čių žmonių, jeigu būtų leista 
nuteisti Marzani. Civilių Tei
sių Kongresas su šia byla iš-' 
bando, ar bus leista reakcijai 
taip toli eiti.

tekėti bet iš kokios žaizdos, iš 
nosies, arba moteriai laike mė
nesinių.

Ilgainiui, nuo nuolatinių tų 
visokių svaigalų (“dope”) 
vartojimo sugenda liaukos, or
ganai ii' pašlyja žmogaus svei
kata, kad paskui ir atsigauti 
esti keblu. Kiti ir visai nu
miršta, paėmę kokių migdo
mųjų "miltelių arba tablečių.

Pamoka čia aiški. Norėda
mas pataisyti savo nervus ir 
prašalinti nervingumą, visų 
pirma kreipkis į gydytoją, f- 
Tegul jis suranda pamatinę 
nervingumo priežastį . O pas
kui tik reikės tą priežastį pra
šalinti, tai dings ir nervingu
mas.

Jei nervingumas paeina dėl 
kokių mitybinių trūkumų, tai 
pradėk valgyt paprastą gam
tinį nesugadintą mais
tą. Ir dadėčkiui būtinai, bū
tiniausiai vartok dar ir vita
miną preparatą — visokių vi
taminų mišinį. Vartok, kaip 
ir duoną druską, per visą gy
venimą. Tatai padės atitai
syti ir nervus, ir organus, ir 
visą organizmą.

Jei nervingumas yra vienas 
gyvenimo pervartos požymių, 
tai dar reikia ir lytinių hor
monų: vyrui vyriškų, o mo
teriai moteriškų. Nemažai 
vyrų ir moterų turi silpnas ly
tines liaukas dar ir pirma gy
venimo pervartos. čia irgi 
daug gera padaro lytiniai hor
monai, pataiso nervus ir visą 
muziką. Jeigu gydytojas su
rado kokią fizinę ligą, organi- - 
nę ligą, tai ji turi būti praša
linta. Tada nebebus ir ner
vingumo.

Jei kartais labai jau suima 
nuovargis, o čia pagulėti ir 
pasilsėti dar negalima, tai iš 
visų akstintojų vistiek tebėra 
geriausia kava. Laike suva
žiavimų ir mitingų geriau ger
ti kavos daugiau, budrumui 
palaikyti.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)šeštad., Rugs. 6, 1947
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Literatūra — 
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KOSTAS KORSAKAS

DONELAIČIO “METAI” RUSIŠKAI
(Atsiminimų žiupsnelis)

I

Tai būva 1942-ųjų metų žiemų. Karas 
x su vokiškaisiais grobikais buvo pačiame 

įtempime. Aptemusi, tačiau ištverminga 
ir rūsti Maskva tapo mums, keliems ta
rybiniams lietuvių rašytojams, pasitrau
kusiems nuo hitlerinių galvažudžių iš 
Lietuvos, gimtuoju miestu, kur mes ra
dom prieglobstį ir brolišką paramą, kur 
mes galėjom toliau dirbti lietuvių lite
ratūros ugdymui.
» Qš vokiečių okupuotosios Tarybų Lie
tuvos mus pasiekdavo šiurpios žihios, 
kurių tarpe šiurpiausioji buvo — vokie
čiai naikina lietuvių tautinę kultūrą, jie 
atvirai skelbia lietuvius,.ėsant žemesnės, 
jiems vergauti skirtos rasės žmones, ne
turinčius nei savo literatūros, meno, nei 
mokslo.

r Ir štai tuo metu, kaip tai naujai pa
sigirdo mūsų tarpe Kristijono Donelai- 

- čio vardas.
Vardas Kristijono Donelaičio, dar 

XVIII amžiuje davusio mums nemirtin
gą “Metų” poemą, lietuvių literatūros 
garbę ir pažibą; išverstą tų pačių vokie
čių tris kartus į savo kalbą, išverstą tris 
kartus į lenkų kalbą, j latvių kalbą, vers
tą ištisai ar dalimis į cechų, anglų, pran
cūzų, vengrų kalbas ir visur pripažintą 
poezijos šedevru. Tomis grėsmingomis 
karo dienomis ipes atsiminėm, kad dar 
1865 m. Petrapilyje Mokslų Akademija 
išleidę pirmąjį pilną Donelaičio “Metų” 
leidimą, tuo būdu paremdama lietuvių 
tautą kovoje prieš carizmą dėl savo tau- 

4 tinės kultūros; mes atsiminėm, kad dar 
pirmojo •pasaulinio karo metu M. Gorkio 
organizuojamam lietuvių literatūros rin- 

* kiniui buvo verčiamas Donelaitis. O 
svarbiausia — mes žinojom, su kokia 
neapykanta ir jėga didysis lietuvių poe
tas smerkia savo nemirtingame kūrinyje 
vokiškuosius grobikus ir kolonizatorius, 
kaip ryžtingai jis ragina lietuvius kovo
ti prie germanizmo pavojų dėl savo že
mės, laisvės ir ateities.

Ir Donelaičio vardas vis dažniau ėmė 
pasigirsti mūsų pokalbiuose su broliškų
jų kautų rašytojais, mūsų kalbose per 
susirinkimus Tarybinių Rašytojų Sąjun
goje, mūsų straipsniuose ir eilėraščiuo
se. Citatos iš Donelaičio “Metų” ėmė 
skambėti kaip aktualiausias kovos žodis, 
o jo nematomas šešėlis tartum lydėjo 

( mus, einančius Maskvos gatvėmis į litė- 
< ratūros vakarus, važiuojančius j frontą 

pas lietuvius raudonarmiečius. Donelai
tis gyveno sų mumis — tarybiniais ra
šytojais, kaip kovos draugas ir didysis 
įkvėpėjas, jo genialus žodis buvo gyvas 
ir uždegantis, ir norėjosi, kad jis skam
bėtų kiek galima garsiau ir plačiau.

Ir su tikru džiaugsmu mes sutikome 
rusų rašytojų pasiūlymą, padarytą rūs
čiomis ir — nėra ko slėpti — gana sun
kiomis 1942 metų žiemos dienomis:

. — Išverskime Donelaičio ’“Metus” iš
tisai į rusų kalbą!

Pradžioje tai pasirodė fantazija, toli
mų pokarinių laikų svajonė. Tačiau čia 
ir pasireiškė tarybinės santvarkos jėga, 
joje įkūnytasis bolševikinis ryžtingumas, 
nugalėti visus sunkumus; kas būtinai rei
kalinga ir naudinga — vykdyti tuojau 

4>e jokių atidėliojimų.
Vertimo organizavimo darbas buvo 

pradėtas tuč tuojau, čia pat. Po nema- 
I žų ieškojimų buvo surasti Donelaičio 

“Metų” atskiri leidimai ir vertimai į ki
tas kalbas. Gera lietuvių ir rusų kalbų 
specialistė O. Juodelinė sutiko padary
ti pažodinį “Metų” vertimą ir tuoj ėmė
si šio darbo.

Beliko surasti Donelaičio vertėją į ru
sų kalbą. Tai nebuvo lengvas uždavinys. 
Daugelis prityrusių rusų poetų, vertėjų, 
lietuvių literatūros bičiulių, norėjo im-. 
tis šio darbo, tačiau buvo aišku, kad Do
nelaitį tinkamai išversti-galės ne bet • 
kas — kad šiam darbui reikalingi ypa
tingi sugebėjimai, tam tikras talentas. 

i Donelaitis rašė hegzametru, jo kalba ner 
paprastai žodinga, jo stilius pilnas me
taforų ir hiperbolizmų, visai poemai

XVIII amžius yra uždėjęs ryškų, savo
tišku aromatu dvelkiantį realistinį kolo
ritą, kurį būtinai reikia perduoti ir ver
time, nes kitaip žūtų pusė poemos meni
nio grožio. Ir toks vertėjas atsirado — 
tai buvo Dovydas Brodskis, plataus ap
siskaitymo ir gilios kalbinės nuojautos 
literatas, fenomenalinės atminties žmo
gus, kuris su entuziazmu ir užsidegimu 
ėmėsi versti “Metus.”

Kadangi 1943 metais sukako 125 me
tai nuo pirmojo Donelaičio poemos iš
leidimo, buvo nutarta vertimą paruošti 
šiai jubiliejinei datai.

D. Brodskis dieną naktį nesiskyrė su 
Donelaičio poema. Savę senu įpratimu 
versti mintinai, o paskui užrašyti išvers
tą tekstą ant popierio, jis visur vaikš
čiojo, burbėdamas Donelaičio hegzamet
rus.

— Su kuo tu kalbi, Dovydai? — juo
kais paklaustas jis atsakydavo:

— Su Krizu! *) .
Dėl tokio D. Brodskio darbo metodo 

daugelis rašytojų, tuo met nuolat lai
kiusių Tarybinių Rašytojų Klubą Mask
voje, (Vorovskio gatvėje), 1943 metų 
pavasarį jau gerai žinojo Donelaičio po
emos svarbesniuosius veikėjus: Dočį, 
Slunkių, Pelėdą, Pričkų ir kitus.

Jau Tėvynės karo metais Donelaičio 
poemos rusiškasis vertimas plačiai nu
skambėjo Maskvoje ir visoje Tarybų Są
jungoje. v ,/

1943 metų rudeni Tarybinių Rašyto
jų Sąjungos klube Maskvoje buvo iškil
mingai paminėtas Donelaičio poemos pir
mojo išleidimo 125 metų jubiliejus. Su
ruoštame literatūros vakare atskirus 
“Metų” fragmentus meistriškai paskaitė 
nusipelnęs Mažojo Teatro aktorius Ca- 
revas. Žymūs tarybiniai rašytojai, kaip 
Novikov—Priboj, L. Leonovas ir kiti 
buvo sužavėti Donelaičio poema.

Atsimenu vieną pobūvį tais pačiais

*) Krizus vienas iš Donelaičio "Metų” personažo.
1943 metais Lietuvos TSR atstovybėje 
Maskvoje, kuriuo metu buvo skaitomas 
Donelaičio poemos vertimas, klausantis 
jo A. Fadiejevui.

— Koks realistas! Koks nepaprastas 
realistas jūsų Donelaitis!..— susižavėjęs 
kalbėjo tada A. Fadiejevas. — Jis iš 
kiekvienos net paprasčiausios, kasdieniš
kos smulkmenos sukūrė giliausią poezi
ją

Viena “Metų” dalis — “Rudens gėry
bės” — buvo 1944 metais išspausdinta 
“Družba narodov” almanache. Donelai
čio vardas tuo būdu vis plačiau garsėjo 
Tarybų Sąjungoje, padėdamas galutinei 
pergalei prieš vokiškuosius grobikus.

Šiandien, kai Donelaičio “Metų” rusiš
kas vertimas eina į visus, net tolimiau
sius Tarybų Sąjungos kampus, smagu 
prisiminti, kaip rūsčiomis Tėvynės karo 
dienomis buvo ruošiama ši lietuvių lite
ratūros dovana daugiamilijoninei tary
binių skaitytojų šeimai.

Donelaičio “Metų” rusiškasis vertimas 
išėjo reikšmingais metais. Šiemet lietu
vių tauta švenčia 400 metų lietuviškosios 
knygos jubiliejų. Nemirtingoji Donelai- 
čip poema, be abejo, yra pati žymioji ir 
brangiausioji knyga, kurią iš savo 400 
metų literatūros lobyno lietuvių tauta 
gali įnešti į tarybinės literatūros aukso 
fondą.

Donelaičio poemos rusiškasis vertimas 
išėjo tarybinės santvarkos trisdešimtinio 
jubiliejaus metais. Tai yra Reikšmingas 
sutapimas, dar kartą ryškiai parodąs, 
kokias plačias galimybes- įgijo lietuvių 
literatūra tarybinėje santvarkoje. Tiktai 
tarybinėje santvarkoje, pagrįstoje tautų 
draugyste, jų - kultūriniu bendradarbia
vimu, lietuvių literatūr. žymieji veikalai 
pasidarys žinomi ‘ir prieinami milijo
nams skaitytojų. Ir šitą lietuvių klasi
kinės literatūros įsijungimą į visasąjun
ginę tarybinę literatūrą šiemet pradėjo 
Kristijonas Donelaitis savo nemirtingai
siais “Metais.”

: • ■ / , -
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R. V. F. Sveikinimai, 
Aukos!

Ašot Graši Pas Lietu
viškus Draugus

Pittsburgh, Pa.
(VAIRIOS ŽINIOS

žemiau seka atskaita visų gautų „įplaukų 
LMS III Apskrities reikalams ir festivaliui. 
Taip pat su šiuo pranešimu pradeda veikti 
LMS III Apskrities ir Festivalio nauja iždi
ninke, Mildred Jamisoniūtė-Stėnsler. Povilas 
Venta, dėlei veiklos Aido Chore, rezignavo iš 
iždininko vietos. Tad LMS III Apskrities'duo
kles ir Rytinių Valstijų Mentf Festivaliui svei
kinimus, pasiskelbimus programoje, siųskite 
iždininkės vardu, čekius, money orderius išra
šykite Mildred, Stensler ir pasiųskite Festiva
lio Komiteto arba jo sekretoriaus adresu, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn 6, N. Y.

Įplaukos nuo sausio 1, 1947 m. iki rugpjūčio 
15, 1947 m.:
Liet. Draugas, auka LMS III Xpskr. $100.00 
Phila. draugai per A. Dagį:

J. Rutkus __________________  5.00
J. Stasiukaitis ______________  5.00
Geo. čepelis __________________5.00
A. J. Pranaitis___ ____ 1------- - 5.00
J. Vaitkus _________________  2.00

LDS 13 kp., Brooklyn, N. Y., duoklės — 3.00
Laisvės piknike gauta sveikinimų:

V. Keršulis ________________  2.00
K. Briedis ________________  1.00
P. Babarskis, LLD 55 kp. duok. 2.00
P. Petrauskas ---------------------- 5.00
Geo. Stasiukaitis-----i----------- 5.00
C. Stephen____ ■.____________ 5.00
A. Dagis______ _______________5.00
Milda Žukas _______________  5.00
M. Panelis____ _____________ 5.00

LDS 1 kp., duoklės ------------------------ 3.00
B. Kalakauskaitė',' LLD 138 kp., duoklės 2.00 
Lietuvos Draugas, festivaliui------------ 10Q.00
Amerikos Lietuvių Centras, festivaliui 100.00 
Hartfordo-Waterburio lietuvių sveikinimai

festivaliui:
Anna Visockienė ---------------- 10.00

« K. Aksamitauskas ___________ 5.00
J, Rudmirias________ ’------------ t 5.00
L. ir J. žemaičiai  _______ __ 5.00
Ed. Sautra  --------------------- 5.00
V. L Valley _______ ______ 5.00
J. Beržinis_____ -___________  5.00
J. Ragauskas' ---------------------- 2.00
Geo. Peleckas --------- .------------ 2.00
L. Mankienė _______________  2.00
V. Jakubonis _______________  2.00
J. Shopys ---------------------------- 1.00
J. šukaitis___ -_____________ 1.00
J. Didžiūnas______ ___________ 1.00
J. J, Inamaitis _____________  1.00
J. M. Marčiulionis ___________ 1.00
J. Margaitis ------------------------- 1.00
J. Bernotą ----------  1.00
M. Butkevičius --------------------- 1.00
A. Grimaila 1---------- ___------- 1.00
P. Degimas_______ ----------------- 1.00
L. Borgnis ________________  1.00
S. Jurkūnas ----------------------- 1.00
M. Kazlauskas'__     1.00
J. Zelenekas _______  1.00
C. Ivanauskas______________ 1.00
V. Staugaitis ______________  2.00

Pereitą rudenį lietuvių rašytojų gru
pė su dabar velioniu Petru Cvirka ap
lankė Azerbaidžaną, Armėniją ir Gruzi
ją. Tos kelionės metu buvo sudaryti pa
grindiniai lietuvių ir armėnų literatūrų 
kūrybiniam bendradarbiavimui.

Neseniai Tarybų Lietuvą aplankė įžy
mus armėnų poetas Ašotas Graši, kuris 
parengs armėnų kalba lietuvių poezijos 
antalogiją. Gimęs kalnuotame Karaba- 
che, nepaprastai puikiame ašugių — 
liaudies poetų krašte, Ašotas Graši su
vienijo savo kūryboje gilų liaudiškumą 
su švelniu lyrizmu. Poeto plunksnai pri
klauso eilė eilėraščių rinkinių: “Su liau
dimi,” “Mano pavasaris,” “Lyrika,” pje
sė “Kaukazo sūnūs” ir kiti kūriniai. 
Ašotas Graši dabar uoliai dirba tam, kad 
supažindinti armėnų tautą su lietuvių 
rašytojų kūryba. Jis yra išvertęs į armė
nų kalbą eilę Salomėjos Nėries, Liūdo 
Giros, Antano Venclovos kūrinių.

Tarybų Lietuvos literatūrinė visuome
nė karštai sutiko armėnų svečią. Vil
niaus miesto rašytojų namuose buvo su
rengtas didelis literatūros vakaras, skir
tas Ašoto Graši kūrybai. Po įžanginio 
Antano Venclovos žodžio Ašotas Graši 
armėnų vardu pasveikino Tarybų Lietu
vos rašytojus ir perskaitė Salomėjos Nė
ries ir Antano Venclovos eilėraščius sa
vo‘armėniškame vertime.

Poetai A. Žukauskas, E. Mieželaitis, 
A. Venclova, V. Sirijos Gira, T? Rosto- 
vaitė ir J. Iškauskas skaitė savo padaly
tus Ašoto Graši poezijos vertimus. Va
kare dalyvavo Marcelinas šikšnis. Prieš 
30 metų jo, buvo pirmą kartą išverstas į 
lietuvių kalbą armėnų kūrinys “Arakso 
ašaros.”

Vakaras, įvykęs šiltoje draugiškoje at
mosferoje, Virto Tarybų Armėnijos bei 
Tarybų Lietuvos rašytojų glaudaus ben
dradarbiavimo demonstracija.

G. Taranovičius.

Salomėja Neris

Viso ______________ ._____  $430.00
IŠLAIDOS :
Stampos -------------------------------------- $3.00
Pikniko parkui depozitas----------------  15.00
W. Žukas, muzika --------------------- 10.00
Labor Lyceum, fest. ,dep. --------------- 50.00
Schwaben Hall, depozitas --------- 10.00
Paštas, veikalų-dainų persiunt. --------- 1.76
Stampos ---------- ---------------- 1---------  3.00

Viso išlaidų ------------------------- $92.76A
Įplaukų buvo ---------------------- ' $430.00
Išlaidų ______________  92.76

• • ‘ į -------- ,---- -
Balansas rugpjūčio 15 d.--------- $337.24

Kaip matote, festivalio kapitalas dar yra 
labai mažas. Didesnės bilos, už svetaines, skel
bimus, spaūdos darbus dar nėra mokėtos. To
dėl mes prašome organizacijų ir pavienių me
no mylėtojų ateiti talkon su jūsų sveikinimais, 
komplimentais į festivalio programą.

Iždininkė Mildred Stensler, 
Sekretorius V. Bovinas.

Gyvenimo Prieblandoj
“Complementum malorum mors ėst” 

Kada nebus gyvenime prasmės, 
Išblykš krūtinėj idealai-1- 
Su džiaugsmu lauksiu tad mirties: 
Šalin, gyvybė! Mano širdis jau stingsta,

[šąla...
Jaunystė ... svajonių audros, j

[uraganai— 
Dabar per vėlu: atstok, gyvenimo viltie! 
Ir jei krūtinėj išblykš jau idealai— 
Tai bent sušuksiu: valio, Mirtie! ,
Manęs negązdina nei Hades, nedžiugina

/ Farnasas, 
Gamta ką davė, tą atims atgal vistiek— 
Ir jei nebus gyvenime prasmės, išblykš

[jau idealai:-—
Tai bent sušuksiu: valio, Mirtie!!!

R. A. Vaitekaitis
: S. Patilo, 945

(Anksti mirusiai, Stalino poemos 
autorei)

Oi, volungėla, tėviškės laukų, 
Kodėl taip greit dainuot nustojai? ... 
Tėvynei, tau dainuoti buvo palanku, 
Kada pavasariai su pergale atjojo.

Liūdės Tarybų kraštas. — Liūdės 
[tavęs Nėris,

Ilgėsis brolių kapas mylimos dainos ... 
Jau volungės nėra. Jos niekas neišgirs, 
Bet kraštą, kur tu dainavai, net 

[amžiai minavos. 
Pakrantėmis Nėries laimužė vis žydės! 
Nebus tavęs nebe tavo dainos, 
Bet lietuvis tavo dainas girdės .,..
Ir gaidą jų ir ainiai net žinos.

Salomėja Nėris ,.. Kas nepažįsta
[Nėrį, 

Vingiuoja ji, kai kraujas gyslomis per 
[Lietuvos laukus, 

( Oi lietuvis, Nėries dainomis gėris, 
Taip ji mus laisvės dainai išpuošė

[takus. 
Iš volungėlės balso, daug dainų išmokom, 
Jis'karšta meile tėviškei skambėjo 
Ir rodosi, nei žodžiuose neišsišokam: 
Kad kitos tautos tokio balso neturėjo!

Buenos Aires, 1946 m.
BIEDNAS.

. Tėvynes Ilgesys
Rio de Janėirof Pietų Amerikos Riviera! 
Lieknų palmių alėjos, amžinas kurortas; 
Puikesnės įlankos visam pasaulyj nėra, 
Automobiliai, viešbučiai ir pilnas 

[komfortas!
Danguj: Pietų Kryžius! Kalne: Kristus 

[Atpirkėjas!
’ Nutukusius turistus vilioja Karnavalas, 
Dangoraižiai, parkai, kazinai ir pliažas! 
Gamta čia turtingiausia savo peizažais.
Liepsnojanti saulė, tropikaliniai lietūs, 
Drėgnas, tvankus oras:—pirties 

[atmosfera;
Darbo vergui, alginiui komforto čia 

[nėra—
Pageltęs, liguistas jis keikia tuos Pietus !
Tėvynės ilgesys slegia jam širdį, 
Šiame Pietų krašte jis yra tremtinis— 
Šalin Pietų £ryžių! Greičiau pas 

[savuosius,
Jis taip išsiilgęs savos žvaigždės l 

[Šiaurinės!
šiauliškis

(R. A. Vaitekaitis) 
S. Patilo.

Trys lietuviai mirė į trumpą 
laiką. Rugpjūčio 13 d. mirė 
Agnieška Krasnickienė. Se
na gyventoja North Sides, il
gai sirgo. Paliko nuliūdime 
4 sūnus ir 3 dukteris, visi jau 
suaugę ir vedę. Palaidota Šv. 
Kazimiero kapinėse. Paėjo iš 
Suvalkijos.

Rugpjūčio 15 d. mirė Vin
cas Daugėla, 65 metą, buvo 
pavienis. Dirbo viešbutyje. 
Apsirgo darbe, nuvežtas į li
goninę greitai mirė. Paėjo iš 
Suvalkijos, nuo Seirijų. Lai
dotuvėmis rūpinosi brolio, sū- ’ 
nūs, atvykęs iš Wilkes-Barre.

Rugpjūčio 22 d. mirė An
drius Mikučionis, apie 60 me
tų . Paliko nuliūdime moterį, 
vieną sūnų, kuris neseniai pa
rėjo iš karinės tarnybos. Iš 
Lietuvos paėjo nuo Janavos. 
Palaidotas lietuvių parapijos 
kapinėse.

★ ★ ★
Vaclovo Sadausko sūnus ap

sivedė, žmoną paėmė iš Cle- 
velando. Masidulsių sūnus 
taip pat apsivedė. Abu vedė 
kitatautes žmonas.

★ ★ ★
Rugpjūčio 29 Kostantas Lu

kas, LDS 160 kp. raštininkas, 
išvažiavo į ligoninę. Pasida
vė operacijai. Jam išims ton- 
silius ir duos penisilio ada
tas. ' Linkiu greitai pasveikti.

Jono Mažuknos sūnus, žmo
na ir Zdankienė buvo išvykę 
vakacijoms į Chicagą. Ten 
dalyvavo Vilnies piknike. 
Grįždami aplankė savo gimi
nes ir pažįstamus Grand Ra
pids, Detroit ir Cleveland 
miestuose.

Karsokienė buvo išvykus 
vakacijomse pas savo seserį į 
Illinois valstiją. Porą savai
čių pasisvečiavus grįžo į na
mus pasitenkinusi.

Dar pirmu kartui Juozas Pe- 
troška su žmona, dviem sūnais 
ir 2 dukterimis iš Waukegan, 
111., aplankė D. P. Lekavičius 
ir giminiškai laiką praleido 
mūsų mieste.

28 d. rugpjūčio atsidarė 
Allegheny apskrities fėrai 
pietų dalyje, kurie tęsėsi iki 
3 d. rugsėjo . Pirmą dieną 
fėrds aplankė 260,000 žmo
nių. Parodai išstatyta visokia 
naujausia žemdirbystės maši
nerija, gėlės, daržovės, vė
siai, veisliniai galvijai ir kiti 
dalykai. Paįvairinimui yra iš
statyti Heli lėktuvai, parvežti 
iš Japonijos, kurie ten buvo 
sukulti, irxkiti dalykai. Kiek
vieną vakarą vis nauja dainų 
programa per radiją. Yra ne
mažai įvairumo. ♦

Bekasant žemėje skiepą dėl 
garadžiaus virto ir užgriuvo 
tris vyrus. Kol pribuvo pa
galba, atkasė, jie jau buvo' 
mirę.

Nuo spalių pradžios Pitts- 
burgho mieste bus nevalia 
minkšta anglimi pečius kūren
ti,: kurie išduoda daug dūmų. 
Turi būti tam tikras “stoke- 
ris” prie pečiaus įtaisyta^, ar
ba'kūrenti kieta anglimi.' Kie
tos anglies tonas kainuoja 
$15, minkšta yra pigesnė. 
Miesto tokis patvarkymas, 
kad apsaugojus gyventojus 
nuo perdidelių dūmų.

1 D. P. Lekavičius.

Klaidos Pataisymas
Laisvės No. 205, aprašyme 

“Išilgai Kanadą,” įsibriovusi 
klaida. Ten pasakyta, kad 
Elk Point pereitą žiemą šal
čiai buvo 15 laipsnių žemiau 
zero, o turėjo būti 85 laipsniai^ 
žemiau zero.

J. L. Lazauskas.

Jersey City, N. J. — 18 
metų mergaitė Pearl Sil
verman prisipažino užmu
šus plaktuku savo broliuką, 
11 metų.

3 puslapis — Laisvė (Liberty, 
Lith. Daily), šeštadieiftts, 

šeštad., Rugs. 6, 1947,

t



AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ ŪKIMAS
SKAITYTOJŲ BALSAI

KODĖL TREMTINIS—DP?

—-7-10-47—

ba ir to vakaro 
nai užtikrinam, 
parengimą būsite pilnai pa
tenkinti, ir taipgi užkviečiame 
ne tik Los Angeles ir priemies
čių lietuvius dalyvauti, bet 
taipgi kviečiame ir iš tolimų 
kolonijų, kaip San Francisco, 
Oakland© ir kitų miestų, at
vykti ir pamatyti tą įdomią ir 
juokingą komediją.

M. Alviniene.

jai, « i
Juk kiekvienam žingeidu 

pamatyti Angelą Adamą, Ale
ną Bružienę ir Ceciliją Kas- 
perienę, — tai tikros vaidini
mo žvaigždes. Taipgi vyrai— 
Adf. Kasparas, W. Marinas, 
Al. Petrovičius, St. Kubilius, ir 
C. Pechįulis — visi energiški 
vaidintojai, ir galima tikėtis, 
kad veikalas bus suvaidintas 
puikiai.

Mes,* Moterų Kliubo valdy-

komisija, pil- 
kad atvykę į

išpažinties. Taigi atiduoda
ma kunigų aklam auklėjimui, 
kad iš jų padarytų prieš tary
binę valdžią nusiteikusius pi
liečius, kurie išaugę už Romos 
dievą pasidarys tremtiniais 
ba sės i kalėjimus. * J.

(Iš Pasikalbėjimų)
Tremtinių reikalas tebe- 

svarstomas labai gyvai. Ne
žiūrint į visus kitus pasauli
nius politinius veikslius, mums 
lietuviams reikėtų šį klausimą 
Išrišti savaip, atsižvelgiant į 
savitą Lietuvos gyvenimo vys
tymosi aplinką.

Tarybiniam Lietuvos atgimi
mui reikalinga enėrgingi dar
buotojai . štai dėl ko labai 
gyvai svarstoma tremtinių rei
kalas.

Tremtiniai" gana sveikos iš
vaizdos. Suprantama, nes ap
kasams ar kitiems darbams 
buvo renkami ir gaudomi tvir
ti vyrukai. Kurie bėgo karo 
panikos pagauti, tie irgi fi
ziniai sveiki. Dauguma yra 
aukšto darbingumo.

Tai daugiausia miestų gy
ventojai, kurie buvo daugiau- 
bomb a r d uojami, jaunimas 
gaudomas į svetimą darbą ar 
kariuomenę.

Daugumą sudaro įvairių ži
nybų tarnautojai ir specialis
tai.

Atviram pasikalbėjime 
tremtiniais galima sužinoti 
mintis. .

Kodėl E^u Tremtinis?
šį klausimą labiausia svars

to patys tremtiniai.
—Malonėk užsirašyti su

prantamiau. mūsų šiandieninį 
vardą: vergas. Negaunu 'už 
darbą atlyginimo, todėl tiks
liau vadinti^ vergu.—

Taip paaiškins realiai žiū
rįs į gyvenimą lietuvis trem
tinis.

Mažosios Lietuvos Buities Romanas
Simonaitytė — ~ ■ ■

•Bet dabar jis jau rengiasi tikrai ūkį 
paimti, ir jo mintys sukasi apie kitą 
merginą, kuri, nors ir nedaili, bet daug 
turi pinigu ... tūkstančių.

— Ak, dieve, — dūsavo Urtė, — ar 
tu manęs nesusimilsi!

Tik staiga įpuolė Urtei nauja, visai 
nauja mintis. Pirma ji purtėsi lyg dru
gio krečiama, kratėsi tos minties, bet ji 
įsivyravo taip tvirtai, kad jau jos iš
rauti visai nebegalima:

—Kaip būtų... juk Veviržas ne taip 
jau toli. Kiek čia truksiu nueiti — pus
valandį. Veviržas dabar iškilęs. Keletą 
sriubsnių šalto vandens — ir viskąs 
baigta. Ir brolienei nebebūtų ko šaipytis 
ir... Nebebūčiau nė vieųam į kojas. Nu
stotų loję liežuviai! O mano kūdikis ne
bus stumdomas, nė vieno neapkenčiamas. 
Kas jau bent myli mergos vaiką! Taip, 
šiandien tau dar neskaudės, — kalbina 
Urtė savo kūdikį, kurio ji dar nemato ir 
nežino, koks jis bus, kas jis bus. Bet jai 
rodosi, kad jį jau myli. Jai rodosi, kad ji 
mato jo akis ir girdi priekaištą. Ir, ra
mindama save, tyliai kalba ji toliau: — 
Bet jeigu turėtum augti tarp piktų žmo
nių, tuomet tau skaudės, kai jie tave 
dantinės. Kodėl pirmiau apie tai nepa
galvojau? Juk būčiau išvengusi tiek 
daug negerumų!

Urtė pašoko’ir, nė žodžio seseriai ne
sakiusi, išėjo lauk. Lauke pūtė jūrinis. 
Aštrus lytus kirto į veidą. Urtė nėmaž 
nejuto, kad ji plonai apsirengusį, kad ji 
plika galva. Bet jau kieme lytaus lašai 
veržėsi iki kaulų. Ji išėjo iš kiemo ir pa
suko per lauktis Veviržo linkui.

Iš karto žengia ji pamažu, lyg dar ap
galvodama, rasi grįžti. Bet štai jau pa
greitina žingsnius. Greičiau, vis skubiau 
'ji žengia. Jau pradeda bėgti tekina. Vė
jas kaukia, švilpia jai apie 
ausis, pučia į veidą aštrų, šaltą 
lytų — smarkiau ir smarkiau. Rodosi, 
norėtų ją sulaikyti, nuo savižudybiškų 
minčių nukreipti.

Veltui, Urtė to nežiūri.
Dar ilgokas galas iki Veviržo. Tik nie

ko nesutikti! Pamanys dar, kad beprotė 
bėga. Bet tegu sau mano, Urtei jau da
bar juk vis viena.

Būrys vaikų pareina iš mokyklos. Pa
matę bėgančią pusplikę mergą, pirma 
stabtelėjo, o paskui šaukdami išbėgiojo į 
laukus.

Urtė visai/nekreipia į juos dėmesio. 
Dar galas, dar galelis iki vandens; šal
toji srovė jau laukia, norėdama ją išva
duoti iš beširdiško pasaulio nagų.

Taip, tik ta srpvė begali jai teikti ra
mybės, atilsio drėgname savo prieglobs
ty. Ir visa širdimi Urtė jau ten, toj prie- 
bėgoj, kuri atlaikys visą ant jos užgriū
vančią nelaimę.

Jau nebetoli, visai nebetoli. Bet jėgos * 
menkėja. Vėjas baisiau siaučia. Nudras
kė jis jau ir kasas nuo galvos, prądėjo 
plėšyti, atsagstyti drabužius.

Kasos iširo, ir gražūs, geltonieji plau
kai draikosi aplink nusilpnėjusį ir visai 
nebedailų jos liemenį; Dar keletas žings
nių.

— Viešpatie, suteik man dar tiek jė
gų, kad pasiekčiau upę! — meldžiasi 
Urtė.

Jau girdi Urtė bangų liūliavimą, jų 
viliojimą į amžiną, šaltą patalą. Ir vė
jo ūžimas, kaukimas jai girdisi lyg liūd
na mirties giesmė, kuri tačiau taip sal
džiai ramina: atilsis, atilsis, atilsis tavęs 
laukia, tavęs, vargšėj ...
,— Štai jau mane Vadina, mane' moja!

— kalba Urtė lyg ne savo lūpomis.
Bet staiga ji suklupo per akmenį, ir 

baisus skausmas kojos nariuose prabįai- 
vino jos protą.

— Dieve, kur aš esu, ką aš darau! Bet 
grįžti? Grįžti į tą pragarą, kad sesuo 
toliau ūdytų? Ne! Kad jau, tad jau, ne
betoli !

Bet protas blaivėja daugiau; pragaro • 
kančių baimė pagauna .jos sielą: už dvi 
gyvybes ji turės atsakyti prie viešpaties 
teismo krėslo. Argi tikrai grįžti? Ne, ge
riau į pragaro bedugnę. O čia jau tikrai 
tos kančios nąbus didesnės už tas, kurias' 
dabar ji kenčia.

Urtė stengiasi keltis: juk nebetoli, vi- 
ai čia pat Veviržas, tik pakalniui. Bet 

visai jau išsemtos jėgos. O kojos nariai 
taip užputo, kad jau nė iš vietos.

(Bus daugiau) •

Rašo Ieva
(Tąsa)

—Urte, nepasislėpk dabar, o eikš pa
gelbėti Jonį atkelti, nurėdyti: nuvilksime 
jį tuojau į lovą, tegul išsimiegos never
tasis !

Urtei biauru, širdis pyksta. Bet vos 
nusilenkė ji ant Bintakio, kaip šis ir pa
statė akis: , ,

— Ko nori tu, mergpalaike? Eik, kur 
tinkama; išmesiu tave ant galvos!

Pasitraukė Urtė ir išėjo pro duris. Tik 
kur eiti? Ji atsisėdo prieangy ant suole
lio ir suėmė, galvą abiem rankom.

— Viešpatie, viešpatie, kas aš, kur 
aš?! Koks išganymas būtų dabar nū-, 
mirti!

Šluodamas aplink prieangio kertę, vė
jas sukaukė lyg alkanas vilkas ir nujojo 
į laukus. Tik šaltasis jo kvapas piaute 
piovė Urtei per kojas, per visą kūną. 
Pamėlynavo Urtė nuo šalčio, pirštai ėmė 
stingti. Kad bent nušalti ji galėtų!

Bet prieangio kertėj, ten, visai kam
pe, susitraukęs, tupėjo likimas:

— Pamažu, pamažu, — kuždėjo jis.
Po kiek laiko išėjo sesuo:
— Ar eisi į vidų, ve! Persišaldyti no

ri? Nebūk tokia opi. Ne tiek dar ^avo 
gyvenime išgirsi. Eikš į vidų!

Įėjo Urtė. Svainis jau knarkė. Bet 
stuba pasmirdusi degtine, net žadą tie
siog užima. Bintakienė ėjo vakarienės 
taisyti. O Urtė ėmė verkiančiuosius vai
kus raminti, su jais žaisti.

Praėjo ir šitas vakaras. Kitą rytą 
Bintakis gėdingas, atsiprašė Urtės:

— Tu neklausyk, ką prigėręs sakau.
Bet Urtė verkia, o Bintakienė ūžia:
— Ką girtuoklis sukalba, tai nė kiau

lė nesuės. ' .

ai’-

Redakcijos Pastaba
Mes jau ne kartąresame nu

rodę, kad Lietuvos durys pla
čiai atdarbs visiems pabėgė
liams, kurie nėra kriminališ- 
kai prasižengę prieš Lietuvos 
liaudį ir žmoniją.

šiame straipsnelyje J. I. ne
tiesioginiai visus pabėgėlius 
perstato nekaltomis likimo 
aukomis. Jis negali nežinoti, 
kad jų tarpe yra geroka do
žą sąmoningų hitlerininkų ir 
fašistų, kurie vokiškosios oku
pacijos metu energingai padė
jo okupantams niokoti kraštą 
ir žudyti žmones. Tiktai 
griežtai atskirdami fašistinį 
kriminalistinį elementą pabė
gėlių tarpe mos padėsime ne
kaltosioms karo aukoms rim
tai apsigalvoti ir sugrįžti į sa
vo tėvynę.

K

■

t,

su
jų Los Angeles, Cal.

Rods, prisiėmė Urtę Bintakienė, bet 
ir pilnas ausis jai pamažu priskaitė:

— Kur dingsi dabar, būdama merga 
' su vaiku? Prapuldei savo garbę, visi 
pirštais į tave rodys. Nė tarnauti tavęs 
niekas nebnorės imti. Kas jau ir norės 
mergos su vaiku! Galėtum juk ir į fab
riką eiti, bet kas saugos tavo vaiką? O 
jeigu kas ir apsiimtų, tai ir norėtų, kad 
gerai užmokėtum. Tu menkai sau užsi
pelnysi, tai kas beliks vaikui? Galėsi vai
ką prie Sobrių nunešti,* tegu jie fį sau 
auginasi. Juk jų sūnaus vaikas. Bet jie 
tau augins', į kalėjimą leistų tave įkišti. 
-» Juk jei koks paprastas bernas būtų 
tavo vaiko tėvas; tai dar nieko nesakau. 
Rasi būtų tave ir vedęs. Juk būtų, kad 
ne daugiau, nors duoną užpelnęs. 0 kas 
dabar? Kaži kaip dar bus, rasi reikės ir 
karališkosios ar net daktaro! Tai tuos 
skatikus, kuriuos turi pasidėjusi, jienąs 
.sukiši, dings jie kaip į vandenį. Aš per 
daug neturiu ir nieko negaliu duoti. Aš 
pati turiu savo vaikų. Ir rasi dar turė
siu. Turiu savo familija rūpintis. Die
ve saugok!.Tik vargą užsikoriau, gero iš 
to nieko jau neturėsiu. Reikėjo prie Sob- 

‘ rių palikti, tegu jie būtų visa kuo rūpi
nęsi. Kitaip neišeis: gausi eiti, vaiku ne
gina, elgetauti. Matai, kur tavo dailu
mas, tavo puikumas tave nuvedė. O da
bar į mergą su vaiku jaū niekas nebe
žiūrės.

Urtė, dantis sukandusi, tyli. Ir ką jau 
besakyti! Visa kas jau jos pačios seniai 
permąstyta. Marė jai nieko nauja ne
pasakoja. Ar ne geriau būtų, kad ji ty
lėtų? Nors dabar tylėtų. Ar ji ir<hėmaž z 
nesupranta, kiek Urtė jau kenčia dėl sa
vo nelaimės? Kodėl ją dar krimsti? A.

Jau ašarų nebebuvo daugiau. Akys 
išverktos, išdžiūvusios, raudonos, skau
da ir dega kaip ugny.

— Tokią negarbę ant Šimonių parneš
ti! — pradeda vėl Bintakienė, kiek.pa
silsėjusi: — Tėvas \iau gana turi šird
peršą dėl tos kivynos marčios. Ir tu jo 
žilai galvai dąr gėdą\padarai. Visi taip 
labai kratėmės to Karaliaučiaus, o ten 
rasi nebūtum taip pasileidusi. Bet dabar 
tavęs karaliaučiškiai ir apauksintos ne- 

, benorėtų!
— Kad tik pagaliau nutiltų sesuo! — 

dejuoja Urtės širdis. Ji ėste ėda nukan
kintą Urtės sielą. Gana koliojo motina, 
kana šaipėsi brolienė. Gana priskaitė 
ausis Sobriai.

Kad nors vieną meilų žodelį būtų dar 
galėjęs ištarti Mikas, tai visa nelaimė/, 
būtų lengva buvusi, rasi net sunkioji 
našta būtų buvusi maloni.

-—Esu kaltinamas, nes gi
miau kaltu buožės vaiku. Vi
sur susirinkimuose, laikraš
čiuose vis kolioja vadindami 
buože. Negaliu pasiteisinti 
priėš buožišką prigimtį.—

Kiekvienas turtingesnis lie
tuvis tremtinis panašiai misli- 
ja.

—Esu kaltinamas fašisto, 
pronacio vardais. Aš gi nei 
vieno kitataučio nesulietuvi
nau. Nebuvo jokios- ekspansi
jos užimti ar valdyti kitų tau
tų žemes ar žmones. Kodėl 
man pyimeta tuos vardus ir 
dar tų tautų žmonės, kurios 
nutautino daugelį lietuvių? ‘

Net mano giminių yra su
anglėjusių, surusėjusių, suvo- 
kietė,jusiu ir sulenkėjusių. Jų 
jau n e be k o 1 i o j a :-f ašistais.—

Taip paaiškins lietuvis, my
lįs savo kraštą''ir kalbą.

—Kaltinamas esu kaipo 
Smetonos laikų aukštas valdi
ninkas. Pagal mano išsilavi
nimą ir gabumą buvo duota 
aykšta tarnyba. Per anksti 
gimiau.—

Taip trumpai paaiškins 
aukštas valdininkas.

* —-Nesuprantu tarybinės 
santvarkos. Iki šiol katalikų 
ir laisvamanių mintys nesude
rintos. Vieni prieš kitus kal
ba.

Iš Lietuvos Istorijos žinau, 
kad proseneliai buvo pago
nys. Romos “palaiminti” or
dinai tada kaltino ir žudė pa
gonis už tat, kad jie ne ka
talikai.—

Taip pauškins smulkus val
dininkėlis.

—Kaipgi tarybiškai persi- 
auklėti? Bijau dievo ir pra
garo. Kunigas vis gąsdina.—

Šitaip atsakys aklo Romos 
auklėjimo apnuodytas dabar
tinis lietuvis, užmiršęs prose
nelius ir praeities kultūrą.

Išsiaiškinus tą faktą, kad 
Lietuvoje, po SSSR buvo, pa
daryta didžiausia žemės refor
ma, netektų Lietuvoje ieškoti 
didelių buožių ar kapitalistų. 
Jų nebuvo. «.

■ Romos styga tebevedamas 
aklas auklėjimas tebenuodija 
lietuvius. Ir šiandieną per pa
mokslus ir išpažintis drau
džiama skaityti katalikams ta
rybinės valdžios naujos kny
gos, kurios perauklėj ančiai

. Maži vaikai tebeleidžiami

Choro Narių Atydai
Rugsėjo (Sept.) 12 d., tai 

yra penktadienį, 7 :30 vakare, 
Tarptautinio Instituto Svetai
nėj, 435 S. Boyle Avė., įvyks 
pirmos šį sezoną pamokos Los 
Angeles Lietuvių Choro. Cho
ro valdyba maloniai kviečia 
visus buvusius choro narius 
dalyvauti, ir taipgi, kuris tik 
mylite dainuoti ir būti choro 
nariu, tai visi esate kviečiami 
dalyvauti pamokose kas penk
tadienį.

Serga Drg. A. Rudaitis

Per porą savaičių sunkiai 
sirgo drg. Aleksis Rudaitis, 
gyvenąs 3040 Via Campo St., 
Montebello, Cal. Draugai Ru
daičiai yra geri mūsų organi
zacijų nariai ir rėmėjai pro- 
gresyvio judėjimo. Labai gai
la, kad nesveikata jį vargina. 
Dabartiniu laiku jis serga sa
vo namuose, ir kam laikas lei
džia—aplankykite juos.

Apie Būsimą Parengimą

žinote, kad laikas skubiai 
bėga ir būsimas parengimas 
Moterų Kliubo netruks ateiti, 
kuris įvyks rugsėjo (Sept.) 28 
d., North Star Auditorijoj. 
Ten bus sulošta komedija tri
jų veiksmų “Moterims Neišsi- 
meluosi.
iš Lietuvos miestiečių 
mo, pilnas įdomumo 
naus juoko.

Veikalo mokytojas
bus jaunas vaidintojas St. Ku
bilius (Cable). Aktoriai veik 
visi jauni ir gabūs vaidinto-

Veikalas paimtas 
gyveni- 
ir ska-

yra ga-

..... ~DUONA 
Z%QSCHOLES BAKING I/O

5J2 Grand Street, Brooklyn 
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus-^-tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami Sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, į krautuves 
ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802,

j

Vaikų Mokykloms yra labai parankus rankvedėlis.
LABAS RYTAS 

Parašė Juozas Jurginis 
Kaina 50c. 

Persiuntimą Apmokame.

Vaikam įdomių pasiskaitymų knyga 
JAUNUOLIŲ ŠVYTURĖLIS 

Parašė R. Mizara
Kaina 50c. 

Persiuntimą Apmokame.
Mokestį prašome prisiųsti kartu su užsakymu. 

Visos aukščiau sužymėtos knygos randasi dienraščio 
Laisvės knygyne. Rašykite:

LAISVĖS ADM.
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N’. Y.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
i Sutaisė dr. D. Pilka

Pritaikyta Amerikos Lietuviams.
Kaina $1.00.

PASIRUOŠKITE MOKYKLOMS
Nelaukite paskutinių dienų, tuojau užsisakykite mo- ,

I ,
kykloms medžiagą, taip kad rudens sulaukę tuojau 

galėtumėte pradėti mokyklas. Tuojau įsigykite 
šias knygas:

ENGLISH-LITHUANIAN 
SELF-INSTRUCTOR t 

Parašė dr. J. J. Kashkevich t 
( 252 Puslapių. Kaina $2.00

Tai rankvedys angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 
Taipgi gali pasinaudoti lietuviai mokytis angliškai.

PRANEŠIMAS
kacijų periodo, mes grįžtamePo praėjusio 

 

dirbti su platesniu produkcijos nusistatymu.

Dabartiniai planai suteikia daug daugiau dar
bo progų moterims...
ir iš anksčiau patyrimo nėra reikalaujama.

• * \

Ar JŪS galite būti be šio darbo-užtikrinimo, 
darbo-pastovumo ir darbo-pasitenkinimo, ku
ris dabar yra siūlomas?

DARBO VALANDOS: 8 A. M. IKI 5 P. M

CLUETT, PEABODY & GO., Inc 
Troy, New York

f (211)

4 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Šestad., Rugs. 6,



CHICAGOS ŽINIOS
Nužudžiusi Savo Vyrą, 
Supiaustė ir Kūno Dalis 
Sumetė j Upę

Rastas popierinis maišas su 
vyro rankomis po North Ave. 
patiltėj, ant upės kranto. Poli
cija darė įvairius tyrinėjimus, 
kam turėtų priklausyti tos ran- 
kos. W

Palei pirštų antspaudas su
rasta. kad tos rankos priklau
sė Anthony Sasnowski.

Po kiek laiko policijai pasi
sekė suimti Ann Sasnowski, 
kuri prisipažino, jog ji naktį 
nužudžiusi savo vyrą, nes jis 
norėjęs ją nusmaugti. Nužu
džiusi ji paėmusi kirvį, peilį ir 
piūklą ir sudorojusi savo vyro 
kūną į 11 gabalų, paskiau po 
kelis gabalus sudėjusi į popie
rinius maišus ir nešusi ir me
tusi nuo tilto į upę, tik du mai
šai nukritę ant kranto.

Keisčiausia tai tas, kad pati 
Ann Sasnowski visai nenusimi
nusiai pasakė policijai, kad ji 
daugiau negalėjusi jokių kan
kinimų priimti nuo savo vyro 
ir nusitarusi, jis ar ji turės 
žūti. Toliau ji sakė: “Aš visai 
nesigailiu, kad tas šuo mirė. 
Aš taipgi nepaisau, kad reikės 
mirti.”

Anna Sasnowski yra gimusi 
Lietuvoje. Vėliau apsivedė su 
Walter Bitowt, lenkų tautybės, 
ir atvyko į šią šalį. Jie išauklė
jo dukterį Juliją, kuri dabar 
vedusi su Dr. B. F. Nausęda, 
ir sūnų Joną.

Pirmas jos vyras mirė prieš 
kelis metus. Prieš du melu ji 
apsivedė su Anthony Sasnows
ki.

Jos duktė sako, kad pirmiau 
ji buvusi puiki moteris ir vie
na iš geriausių motinų. Nieko 
negėrusi ir niekur neidavusi. 
Bet apsivedus su Sasnowski, ji 
pasikeitė ir dažnai ateidavusi 
pirmadienį ar antradienį visa 
sudaužyta.

Sasnowski gyveno 1903 
North Ave. Jų kaimynai sako, 
kad savaitės pabaigoje, visuo
met girdėdavę didelį triukšmą 
Sasnowski bute.

Beje, Sasnowski duktė Julija 
Nausėdienė sako, kad jos mo
tina keistai ir veik beprotiškai 
mylėjusi paskutinį vyrą ir daž-

I
 Svarbus Pranešimas

Visiems gerai žinomas fil- 
mininkas Jurgis Klimas, pa- 
simojo didelio masto darbą 
in 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, 
ląbai graži, spalvota filmą, 
užsivadina KUPROTAS 
OŽELIS. Tai iš Lietuvos gy
venimo, muzikalė komedi- 

Ija.

Trečia filmą, tai iš Lietu
vių Meno ir Kultūros Festi
valio, įvykusio Chicagoje, 
pereitą rudenį. j

Yra prašoma, kad kurio-; 
se kolonijose jau buvo ro-l 

< dyta fįlmos iš Lietuvos iri 
1 Kuprotas Oželis, vis vien] 
. nepasitraukti iš šio darbo,; 
; nes bus parodytos ir kitos; 
;l interesingos ir svarbios fil-j 
I; mos, ir tuomet bus galimai 
I; sudaryti tą tinklą, su kurio; 
I > pagalba bus galima pereiti; 
į I visas lietuvių kolonijas.j! . r. . ITodėl, draugai, rugpjūčio 
; I mėnesio susirinkimuose ap
sitarkite ir man tuoj praneš-; 
Iį kite, -kpie kurį laiką jums; 
I ;bus patogiau suruošti tin-1 
[ karną vakarą. Kaip tik pik-| 

nikai pasibaigs, šis darbas; 
; I turėtų prasidėti. Tad, drau-; 
I; gai, praneškite, kada dar-; 

bas bus galima pradėti.
IS Rašykite į GEO. KLIMAS! 

(filmininkas kalbančių fil-l 
; mų, gamintojas ir rodyto- 
;lja&), 669 — 6th AVENUE, 
11 BROOKLYN 15, N. Y. 

nai iš perdidelio kabinėjimosi 
tarpe žmonių, jai tekdavę Sar
mata aplaikyti.

Policija sako, kad tyrinės ir 
pirmo vyro mirties priežastį.

Nubaustas Pasimokėti $25
Joe Skinder, 3320 Archer 

Avė., buvo patrauktas į teismą 
jo rendauninkų, kad jo name 
elektra netikusiai veikia.

Teisme J. Skinder pradėjo 
šaukti, kad jo rendauninkai 
jam moka labai -žemą rendą, 
nuo $10 iki $16 ir dėl to jis 
neturi iš ko pagerinti esamų 
sąlygų.

Teisėjas J. M. Braude jį nu
baudė 'pasirtiokėti bausmės $25 
už kėlimą triukšmo teisme ir 
už nesutaisymą elektros laidų.

Ona Garšinskienė Išvežta Į 
Pontiac, Michigan

Chicagietė Onutė Garšinskie
nė buvo smarkiai susirgusi nuo 
perdaug didelių siautusių karš
čių. Ji nuo sekmadienio iki tre
čiadienio išgulėjo ligoninėje 
Chicagoje. O trečiadienį jos sū
nus Antanas Garšinskas ją iš
sivežė į Pontiac, Mich. Jis te
lefonu pašaukė Pontiac ligoni
nę ir ten gavo rezervaciją.

Linkime Onutei pasekmingo 
ir greito pasveikimo, o sutvir
tėjus vėl dirbti meno ir kul
tūros darbe, kaip kad dirbo iki 
šiol. Draugė.

Išgelbėjo Krintančią Mergaitę
J. Daujotas papasakojo gana 

keistą įvykį, štai jis:
J. Daujotas dirbo prie namo 

taisymo, 5702 So. Justine. Kar
tu su juo dirbo Paul Gerosh.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 451 has) been issued 'to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
48 Gold Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MILDRED AMBROSINO

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1714 has been issued to the Undersigned 
to sell beer ^t retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3121 Quentin Road, Thorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HAROLD J. YAUCH

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12843 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beveragft Control Law at 
3J Scholes Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SALVATORE SCIFO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2232 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
217 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES CORCOR|\N

NOTICE is hereby given that License No. 
GR 7170 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
228 Kingsland Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEFANIE CZAPLICKI

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12538 has been issued to the undersigned 
to sell beer at' retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6612 — 17th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

NAT SUSKIND 
*— -------- ------------- 4 - •

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7500 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail undei' Section 107 of 
♦he Alcoholic Beverage Control Law at 
liO Grattan Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 

SEBASTIAN INGOGLIA

’ NOTICE is hereby given >hat License No. 
GB 11821 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 6f 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6105 — 5th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE VLAHOS & 
ANASTASIA J. BALLIS 
(New Economy Market) /

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13417 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
695 Liberty Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMILIA VISONE & 
GENNARO BROSCRITTO

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13881 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the t Alcoholic Beverage Control Law at 
2894 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDOR BOBICK

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1789 has been issued to tVie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
468 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HALPERN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 13423 has been issued to tfie undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
398 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to* be consumed off the 
premises.

JOHN MULLER

Jie pamatė krintančią nuo an
tro aukšto 2 metų mergaitę. 
Gerosh buvo arčiau ir jam pa
vyko ji laimingai pagauti į glė
bį.

Mergaitės tėvai buvo išvykę 
atostogoms, tat mergaitę pali
ko pas senukę. Mergaitė užli
pusi ant lango žaidė ir išstūmė 
lango sietuką, o su juo kartu 
ir pati iškrito.

Smagu, kad nelaimė laimin
gai užsibaigė. Rep.

Hartford, Conn.
PASEKMINGAS BUVO 

APSKRIČIŲ PIKNIKAS

Sekmadienį, 31 d. rugpjū
čio įvyko LLD ir LDS apskri
čiu piknikas Lietuvių Darže, 
Light House, E. Hartforde. 
Rytas buvo gražus, saulėtas ir. 
šiltas. Iš Waterburio Vilijos 
Choro narių ir šiaip svečių 
pilnas busas leidomės į ke
lionę.

Pikniko vįętąN pasiekėme - 
kaip 1:30 vai. po pietų. Ke
lionė truko virš valandos lai
ko, choriečiai visu keliu dai
navo, taip kad kelionė buvo 
smagi. Piknike jau radome 
geroką skaičių svečių iš visos 
apylinkės miestų ir miestelių. 
Susitikome pažįstamų iš New 
Haveno, Bridgeport© ir kitų 
miestų. Nespėjai vienam ran
ką paspausti, apsikeisti keliais 
žodžiais, o štai jau kitas pa
žįstamas. O svečių vis dau
giau pribūna.

štai ir penkta valanda. W. 
Brazauskas kviečia visus susi
eiti ir pasiklausyti programos. 
Programa susidėjo iš dainų ir 
prakalbų. Vilijos Choras iš 
Waterburio, vadovaujant 
Gertrūdai Ulinskaitei, sudai
navo tris dainas, kurios nusi
sekė labai gerai. Girdėjosi iš 
publikos užgyrimo; sakė, nors 
choras ir neskaitlingas, bet 
dainuoja gražiai.

Pirmininkas W. Brazauskas 
pakvietė Joną Siurbą, LDS 
Tarybos sekretorių, pasakyti 
kalbą. J. Siurba pasakė la
bai tinkamą šiam momentui 
kalbą. Publika gausiais plo
jimais išreiškė savo sutikimą.

Po to dainavo Laisvės Cho
ras iš Hartfordo, vadovystėj 
Wilma Hollis. Choras pusėti
nai skaitlingas ir labai gra
žiai dainuoja. Po to dainavo 
Ignas Kubiliūnas iš Bostono. 
Jis dainavo liaudies dainas, 
pakvietė visą publiką kartu 
dainuoti, tai labai gražus 
įspūdis susidarė. Publika jį 
myli už jo dainas. /

Laike programos publika la
bai gražiai užsilaikė. Ben
drai pikniko tvarka buvo ge
ra, visi darbininkai tinkamai 
suorganizuoti. Suprantama, 
komisija ir darbininkai sun
kiai padirbėjo, kad taip skait
lingą publiką patenkinti. Ma
nau, kad apie pikniką patys 
vietiniai daugiau parašys.

Jau temstant atsisveikinome 
ir vėl busu leidomės linkui 
Waterburio. Kelyje vęl mū
sų choriečiai dainavo ir visus 
linksmino. Tai kelionė buvo 
gera ir linksma. Piknikas pa
vyko gerai. Stasys.

Kalkutta, Indija. —Riau
šėse tarp ' indusų ir maho- 
'metonų dar 5 asmenys žu
vo ir 19 sužeista.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. j
580 Summer Avenue, į 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964 

'woom

Matthew A.
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

t

►•4

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172

HELP, WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

20 Merginų Reikia 
Prie

Sustatymo Darbų
• Kortelių Pridėjimui

• Cementavimui
• Pakavimui

Robert Grant, Inc.
17 Simonds Road 
Fitchburg, Mass.

(208)

i Kansas City, Mo. —Kar
ščiai siekė 110 iki 117 laips
nių čia ir apylinkėj.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD Moterų 155 kp. susirinkimas 
įvyks rugsėjo 8 d., 7:30 v. v. Lietu
vių salėje, 29 Endicott St. Malonė
kite visos dalyvauti ir naujų narių 
atsiveskite, yra daug svarbių reika
lų. — A. W. (206-207)

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau Juozo ir Vincento Jur

gaičių. Lietuvoje kilę iš Šiaulių 
miesto. Prašau jų pačių atsišaukti 
arba kas žinote apie juos, malonė
kite man pranešti, nes turiu labai 
svarbų reikalą. Petras Balčaitis, 
218 Tasker St., Philadelphia 48, Pa.

(207-208)

Pajieškau sesers Marijonos Gel- 
dauskytės (po vyru Balanavičienė), 
gyveno Massachusetts valstijoj. Pra
šau atsišaukti sekamu antrašu; An
tanas Kukliauskas, H. D. 1, Sellers
ville, Pa.

Paulina Visockaitė, gimusi Lietu
voje, Žagarėje, pajieško Amerikoj 
gyvenančio Andriaus Porukinsko. 
Prašome kreipkitės pas Vytautą 
Mauruką, 131 W. Girard Ave., She
nandoah, Pa. (205-210)

Joseph Garszva
; Undertaker & Embalmer

11 ■ ' ' ■ V
Manager

I JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
I; Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me .modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa- 

’ tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
1 Geriausias Alus Brooklyne 1

. PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI I

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

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE / 
282 UNION1 AVE. BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-M1J8
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MATTHEW P. BALLAS
> (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
v

Uždraudžia Parazitinių 
Bulvių Pardavinėjimą

Troy, N. Y. — Aukščiau
sio valstijos teismo teisėjas 
Wm. H. Murray patvirtino 
įsakymą, kuris uždraudžia 
kitose apskrityse pardavi
nėti Nassau, Long Island, 
apskrities bulves, apskretu
sias nematode parazitais.

VIENA ADATA OPERATORES
Gera alga patyrusioms operatorėms

REIKIA MOKINIŲ
REIKIA SUKNELIŲ SIUVĖJŲ

GerA alga patyrusioms suknelių siuvėjoms
NUOLATINIS DARBAS—NĖRA SEZONINIŲ 

ATLEIDIMŲ.
GEROS VALANDOS. VAKACIJOS SU ALGA.

LIGONINĖS IR APDRAUDOS PLANAS
Linksmos Darbo Sąlygos

KRE1PKJTĖS
MARVIN-NEITZEL OFFICE

5th and Federal Streets, TROY, N. Y.
(1 Block East of Franklin Square)

(208)
Vatikanas. — Asmeninis 

pręz. Trumano pasiuntinys 
Myron C. Taylor vėl pusva
landį tarėsi su popiežium.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Tel. TRObridge 6830

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir .6-8 

Nekėliomis Ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
k*np. Inman Rt., arti Central Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

REIKALINGI 
DAILYDES

MOKAMOS UNIJINĖS ALGOS

COLUMBIA REKORDŲ DARBAS

BAR & GRILL 
Lietuviška Aludė 

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados > 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

į KREIPKITĖS
Edwin Moss & Son, Inc.

GRANT ST. & SUMMERFIELD AVE. 
BRIDGEPORT, CONN.

Phone Bridgeport 3-7646 arba Bridgeport 4-4177 
” (212)

Biznieriai, Skelbkites
“Laisvėje” .

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius



Daug Naujo Laisvės 
Radijo Programoje 
Šį Sekmadieni

Rugsėjo 7-tos rytą, nuo 10:- 
30 iki 11-tos valandos, iš sto
ties WBYN, 1430 klcs., girdė
sime daug naujo, ko dar ne
buvo mūsų šiose programose. 
Pasiklausykite!

Jurgis Vedegys ir Viktoras 
Bekeris, dainininkai - duetistai 
ir gitaristai, skambins ir dai
nuos “Plaukia Nemunėlis,“ 
“Nusipirkau Fordą Dešimt 
Metų Seną,“ ir “Kur Nemunas 
ir Dauguva.“ Jiems vargonais 
akompanuos Jurgis Dergentis.

Lietuvos ir vietos lietuvių ži
nias pranešinės anaunseris Ro
jus Mizara. Bus ir sveikatai 
naudingų patarimų, daktaro 
J. J. Kaškiaučiaus prisiunčia
mų kas sekmadienio ryto pro- 

, gramoms.
)•

Susilaukė Dukters
Carolyn ir Angelo Baratela 

džiaugiasi susilaukę pirmagi
mės dukrelės, rugpjūčio 27-tą, 
1947, Adelphi ligoninėje. Var
dą jai davė Karen Ann.

Jauna motina ir dukrytė 
sveikos, jau parvykusios ną- 
mo, 102-08—127th St., Rich
mond Hill.

Laimingai padidėjusia gi
mine džiaugiasi naujai pata
pusios tetomis Anne Yakštis 
ir Olga Wagnis, taipgi tapęs 
tėvuku Petras Wagnis. LDS, 
žinoma, lauks naujos narės, gi 
Laisvės pramogose ne už il
go bus viena viešnia daugiau 
—jaunieji Baratela’s dalyvau
ja.

Linkime laimingai išauklėti!

FILMOS-TEATRAI
Roxy Teatre

Randasi filmą “Mother 
Wore Tights,” su Betty Gra
ble, Dan Dailey. Scenoje ir
gi įdomus asmenų tymas.

Radio City Music Hall
Septintai savaitei pasiliko 

“The Bachelor and the Bobby 
Soxer” filmą ir “Melody 
Time“ scenoje.

New Yorko Paramount
Vis teberodo jau ilgai rody

tą “Welcome Stranger,” su 
Bing Crosby, Joan Caulfield ir 
Barry Fitzgerald. Yra ir as
menų aktai scenoje.

Bing Crosby * Barry Fitzgerald
Joan Caulfield '[

“Welcome Stranger”
i [ * Jr dar Asmenų Vaidinimas- Scenoje * > 
i’ CARMEN CAVALLERO ir Jo Orkestras. > 

Ir: Paul ir Eva Reyes, Nip Nelson j!

PARAMOUNT
Broadway ir 43rd St.
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Pirmutinė tos Rūšies Filmą! Sujaudinąs, 
drąsus aikštėn iškėlimas religinės 
neapykantos Amerikoj šiandieni

DORE SCHARY PERSTATO
Robert Young * Robert Ryan 

Robert Mitchum

“Crossfire”
Rodoma Dabar.

RIVOLI
Broadway ir 49th St.

Darys atsidaro 9:30 A.M.
Nuolat Rod.—Moksliniai atvėdinta,—

v Nebrang. Kainos
nnnmiiiiUMiiintt:Htittt—— ——<*.*«.-*—<.««********-**—** ««««*«.

Sensacinga Nepasakyta Istorija 
apie Gyvenimą ir Meiles Pirmo
sios Didžios Žavinčios žvaigždės 
Judžiuose!

Betty Hutton * John Lund

“The Perils of Pauline”
Ir: “I COVER BIG TOWN”

Pilna nuostabumų, 
su jaudinanti drama!

EXTRA! Girdėkite Bill Floyd 
vargonuojant kasdien!

BROOKLYN
PARAMOUNT

Flatbush Ir De’Kalb Avės.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Matyk garsųjį Amerikonų. Legiono "Forty and Eight” traukiant Aštuntąja Avė. 
4 valandų parade! Milional mato šaunią iškilmę ir juokdarystes! Gen. Eisenhower 
sako Pirmoje pasaulinio karo veteranams, kad Amerika turi būti pasiruošus atmušt 
užpuoliką! Ifidonezai, klausydami J. T. įsakymo, pradėjo (neramias paliaubas! 
Graikija . . . Paprastos apeigos pažymi atplaukimą pirmojo amerikinių miltų 
krovinio Graikijos uostan Pirėjun. pagal "Trumano mokymą”! Lenkija . . . 
Naikintuvas, Blyskawica, kuris ištrūko iš nacių blokados 1939 metais, sugrįžo namo 
po 8 metų 1 Austrija . . . Labai trūksta Austrijai darbininkų, studentai savanoriai 
eina dirbti. Matyk naujausią Movietone kelionę techni-spalvomis . . .

“JAMAICA”
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St.
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Tas Puikus Piknikas Jau 
Šį Sekmadienį

Gengsterių Karas
Vėl Sukrėtė
Policijos Department^

Visi, kurie norite gražiai 
kultūriškai, smagiai ir sveikai 
praleisti sekmadienį,- esate 
prašomi įsitėmyti, jog tam 
pirma tokia puiki proga ir 
gal paskutinė šį sezoną bus 
komunistų klubų ruošiamame 
kaunsilmanui Peter V. Cacchi- 
onei pagerbti piknike. Pelnas 
skiriamas partijos vedamam 
švietimo darbui.

Piknikas įvyks rugsėjo 
(Sept.) 7-tą, nuo 10 ryto iki 
pusiaunakčio, 76th St. ir 
Beach Channel Drive, Rocka
way, privatiškame pajūrio 
plote.

Piknike turėsite progą mau
dytis prūde ar jūroje; irsty
tis valtimis ar motorlaiviais; 
klausytis ir žiūrėti meno ir 
sporto programos bei filmų 
arba ramiai pasėdėti nuoša
liai, jeigu jums taip geriau; 
žaisti’chess; visą vakarą šok
ti prie geros muzikos; pasi
vaišinti daugelio tautinių gru
pių specialiai šiam piknikui 
pagamintais valgiais, ar pri
prastais amerikietiškais, čia 
gausimais už darbininkui pri
einamą kainą. Kas nori, gali 
atsivežti ir savo valgių.

Tik už maistą reikės mo
kėti atskirai. Viskas kita už

Iš Kriaučių Susirinkimo
I

Rugpjūčio 27 d. įvyko lie
tuvių kriaučių 54-to skyriaus 
susirinkimas. Pirmininko pa
teiktą dienotvarkį nayiai pri
ėmė. Sekė pirmininko prane
šimas ir sykiu atsiprašymas už 

į praėjusio susirinkimo įvykį. 
Jam buvę informuota, būk su
sirinkime dalyvaujanti draugė 
Jasulaitienė esanti ne unijis- 
tė. Bet jam vėliau buvo įro
dyta, jog ji yra pilna unijistė, 
tokiu būdu šiame susirinkime 
jam reikėjo draugės Jasulai
tienės atsiprašyti už jos įžei
dimą.

Iš atsibuvusio pikniko komi
sija raportavo, kad piknikas 
kriaučiams atnešė gražaus 
pelno, tūkstantį ir penkis do
lerius. Jeigu toji kreiva po
litika neeikvotų niekams tų 
pinigų, tai kriaučiai savo se
natvėje turėtų iš j u naudos. 
Bet toji juodoji politika kriau- 
čius “apklynina,“ palieka, 
kaip bizūnus.

Lokalo Pildomoji Taryba 
atnešė susirinkimui apsvars
tyti, ar mes siusime delegatus 
į CIO konvenciją. Veik vien
balsiai kriaučiai PT atneštą 
klausimą priėmė ir ant vietos 
Įjuvo rekomenduota siųsti po
rą delegatų.“ Bet kur tau ge
ras pasiūlymas patiks visiems! 
Pora “pilypų“ pradėjo skere- 
čiotis. būk mūs organizacija 
norinti nuversti Amerikos val
džia.' Ir Taft-Hartley aktas, 
tų “pilypų“ manymu, esąs ge
ras.

Tai va, kokių dar mūs loka- 
le esama unijistų. Greitai jie 
pamiršo tuos laikus, 'kuriais 
patys turėjo badauti ir sko
lintis pinigus savo pragyveni
mui, o kaip reikėio skola ati
duoti, nebuvo iš kur nedarbo 
laikais. Tai buvo hooveriniais 
laikais. Taft-Hartley įstaty
mas pritaikytas sugrąžinti to
kią pat gadyne, atsuktas prieš 
Amerikos unijas ir darbinin
kus.

Mūsų organizacija minėtoje 
CIO konvencijoje turės tarti 
griežtą žodį prieš darbinin- 
kajns norimą užkarti vergiją. 
Lokalo Pildomoji Taryba ge
rai pasielgė atnešusi lokalui 
progą tarti tą žodį. Nepai? 
sant tų poros “pilypų,“ nu
tarta porą delegatų pasiųsti. 
Jais yra J. Nalivaika ir Ch.

tą pačią įžangos mokestį—$1.- 
20. Tikietų iš anksto gau
kite pas mus. Parduos ir prie 
vartŲ- Vaikams iki 14 metų 
įžanga nemokama.

Vaikams bus specialė vieta 
ir programa. Pikniko svečiai 
galės ten palikti - vaikus, jei 
norės, taipgi be ekstra iškaš- 
čių, o patys laisvąi linksmin
tis ar ilsėtis.

Kelrodis
Specialiai busai nuo 13 Gra

ham Ave. išeis 9:30 ir 11 ry
to (fėras apie 50 centų).

Kiti keliai:
Long Island gelžkeliu iki 

Arverne, L. I. Eiti lig 75th 
St., Rockaway.

Green bus linijomis iki 77th 
St., Rockaway.

Marine Park Bridge, ir
Cross Bay Bridge gatveka- 

[ riais.
Green busai, einantieji į 

Rockaway, galima gauti 
Brooklyne prie U ir Flatbush 
Avenues; prie Kings Highway 
ir Flatbush Ave.; prie IRT 
New Lots Ave. stoties.

Iki pasimatymo šį sekma
dienį piknike, Rockaway pa
jūryje !

Kviečia visus
L. KoM. Klubas.

Kundrotas.
Skyriaus pirmininkas prąne- 

šė, kad yra rinkimas vieno 
nario į Trade Boardą, -kadan
gi senasis narys, kuris lanko 
tuos susirinkimus, nedirba 
kriaučių industrijoje, bet už
siiminėja “real estate bizniu.“ 
Tokiems yra neleistina užimti 
vietas unijos įstaigose. Tad 
likosi išrinktas į tą vietą nau
jas ir jaunas vyras.

Pirmininkas atsiminė uni- 
jps taisykles prieš šį seną na
rį. Bet kodėl pirmininkui ne
užeina į galvą, kad ir “pliu- 
meriai“ yra biznieriai, tačiau 
turi užėmę vietą unijoje? 
Pirmininkui neturėtų būti biz
nieriai skirtingi vienas nuo ki
to.

Delegatas savo raporte iš 
dirbtuvių sakė, kad darbų esą 
įvalias, bet tūlose dirbtuvėse 
įvyksta nesusipratimų, jeigu 
ne iš darbininkų, tai iš bosų 
pusės; bet tie kivirčai būna 
nugalėti ir viskas būna ramu. 
Raginęs bosus imti jaunuolių 
mokyti kriaučių amato, ' ka
dangi senieji kriaučiai vienas 
po kito jau atgyvena savo die
nas ir mūs lietuviškas dis- 
triktas gali žūti.

Šiame susirinkime buvo pa
daryta gerų ir naudingų ta
rimų. Geras ir pasiūlymas i(n- 
ti jaunuolius. Vienąk-'į tą 
reikėtų daugiau paspausti. 
Diduma lietuviškų bosų nesu
tinka imti mokinių į dirbtu
ves, kadangi jie ir savo vai
kų nemano įtraukti, mokyti jų 
kriaučių biznio. Jie mano: aš 
senas, man užteks ir senų 
kriaučių užbaigti bizniavoti.

J. Stakvilevičius.

Mirė
Kazimieras Kulbok, 65 m. 

amžiaus, gyveno 132a Sumner 
Ave., Brooklyne, mirė rugsė
jo 4 d., Brooklyn Ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas grab. S. 
Aromiskio koplyčioje, 423 
Metropolitan Avė., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks rugsėjo 8 d., 
Šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Nataliją; tris sūnus, 
Edward, Ernest ir Joseph; dvi 
seseris, Mrs. Cesnovich ir Mrs. 
Mališauskas.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius S. Aromiskis.

Džiaugdamasis, kad ne už 
ilgo gaus “ice cream soda,“ 
newyorkietis 6 metų berniu
kas prarijo užmokesčiui atsi
neštą kvoterį. Gėrimas teko 
kitam, o jis savo kvoterį at
gavo tiktai ligoninėje.

Policijos komisionierius 
Walland er praėjusį ketvirta
dienį paskelbė perkelius iš 
vienos vietos į kitą 36 detek
tyvus, vieną žymų inspekto
rių ir nukeliąs į žemesnius 
laipsnius kitus septynis.

Aiškinama, kad tam pamatą 
davęs gengsterių karas. Jau 
11 pastaraisiais laikais užmuš
ta, o dar beveik nieko išaiški
nimui ir suvaldymui blogda- 
rių nesusekta. Policijos 
šininkas esąs gavęs žinių, 
dar bent 12 asmenų esą 
žudysimųjų sąraše. Jei 
leistų įvykdyti, dabartinis 
gengsterių karas pralenktų, ir 
negražiai paskilbusįjį Murder, 
Inc.

vir- 
kad 
n li
tą

Pasiturįs Šiaučius
motųVincenzo Bilello, .65 

amžiaus ir pavienis, turįs batų 
taisytuvę 244 Reid Avė., 
Brooklyne, tapo sužeistas au- 
tomobiliaus netoli savo darba
vietės. Guldant į lovą ligoni
nėje iš jo kišeniaus iškrito 
pundelis šimtinių, viso $11,- 
183. Gi bankų knygelėse ra
dosi dar 16 tūkstančių.

World Tourists, Inc. Į
. (įsteigta nuo 1927 m.) i

SENIAUSIA ir GERIAUSIAI 
PUNDELIAMS į

Į Sovietų Sąjungą su jau? 
. apmokėtais muitais ir į 

visas pasaulio šalis.
Maisto Pundeliai, Nauji 

Padėvėti Drabužiai
ir

1. Mes cheminiai išrūkome
2. Mes pundelius apdraudžiamo
3. Mes duodame nuolaidų

organizacijoms.
UŽSAKYKITE PUNDELIO

NUMERIU
PAVYZDINIS STANDARDINIS 

DRABUŽIŲ PUNDELIS
PUNDELIS B-lOs

3% jardai grynų vilnų materijos vy
riškam siūtiii ar motiriSknm siūlui su 
dviem sijonais; 1 pora čeverykų, 15 
skustuvui geležėlių; 1 pak. adatų— 
įvairių; 2 sukos; 2 špūlės siūlų; 1 
dantim šepetukas;( 2 poros čeverykam 
raiščių; 3 gabalai muilo.

VISO 836.36, įskaitant apdraudę.

PAVYZDINIS STANDARDINIS 
MAISTO PUNDELIS

PUNDELIS NO. WT-10
3 pakeliai sriubos; 1 dėžė išgarinto 
pieno; 1 dėžė salmonų; 1 sv. džiovin
tų slyvų; 1 sv. kavos; 1 sv. ryžių; 
1 sv.' rezinkų; 1 svaras iniežienė.s; 1 
sv. žirnių; 1 sv. košės.

^VISO $12.21, įskaitant apdraudę.

Yra ir Kitų Standardinių Maisto 
ir Drabužių Pundelių

Musų Kitos Agenttiros
BOSTON, MASS.

Tremont Travel Bureau 
1160 Columbus Ave.

MONTREAL, CANADA 
Jewish Immigrant Aid Society 

4221 Esplanade Ave.
Rašykite, telefonuokite arba 
ateikite del mūsų katalogų 

ir kitų smulkmeną.

WORLD TOURISTS
incorporated

18 W. 23 rd St.
NEW YORK 10, N. Y. 
Hl. 0R<h«'4 4-4440

i

BROOKLYN 1

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų Ir 1.1. Pulkui 

tteičiui iu naujausiais įtaisymais.
> KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave. i
Tel. STagg 2-3842

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau' 
naujus paveiks- / 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame-u j 
rikoniškais. Rėk 
kalu! esant irl>V> 
padidinu toki oK s 
dydžio, kokio pa-yĮįj 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

Kampas Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore 5-6191 '

Stone Avė.
Broadway Line
ir

Lankėsi Viešnia

Ketvirtadienį, prieš piet, 
Laisvės įstaigoje lankėsi bu
vusi brooklynietė Katrina Si
jonas. Jau penki metai kai 
ji ir jos vyras gyvena Miami, 
Fla. Katrina .Sijonienė atvyko 
į Brooklyną pas savo dukterį, 
Mrs. Anna Trapp, gyvenančią 
103 So. 4th St. Duktė sun
kiai serga, tad motina atvyko 
pas ją. Išbuvo apie penkias 
savaites prie dukters, bet ma
žai galėdama jai pagelbėti li
goje, ir, žinoma, rūpi ir na
mai, tad nutarė grįžt atgal į 
Miami.

Pirm išvykimo, Katrina Sijo
nienė sustojo dienraščio Lais
vės ofise, užsimokėjo už pre
numeratą ir paaukojo $5.

Mes .linkime Sijonienės duk
teriai Onutei greitai pasveikti 
ir vėl linksmai dalyvauti tarp 
savo pažįstamų j ų-d raugų.

Miesto budžeto taryba ga
lutinai spręs miestavus ren- 
doms ir evikcijoms bilius šį 
antradienį;

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill Williams- 

burghe. Kampinis mūrinis namas, 
labai gera bizniui. Kaina prieinama. 
Išsirandavoja dvi tuščios krautuvės, 
labai tinkamos Bar & Grill bizniui, 
apgyventa daugeliu lietuvių. Kreip
kitės pas: B. Zinis, 499 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. EVergreen 
4-3487. REpublic 9-1506. (206-207)

REIKALAVIMAI
Reikalingas Counterman dirbti 

vakarais, Lorimer Coffee Shop. Ge
ros darbo sąlygos ir gera alga, nuo
latinis darbas. Kreipkitės tuojau: 
417 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

(205-207)

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės Į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

, Savininkas

417 Lorimer Street
Laisves Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- 

, žovių ii- pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

ADAM V. WALMUS, DM
DAKTARAS—DENTISTAS

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinins

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

F.W.Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

S150 , 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel Virginia7-4499

? ri I T i 'i 'j' i r ll" ■' ' ■'? i n f m i n n»i

i Sekmadienio ryte, 10:30 A.M., nusistatykite 
savo radio ant stoties WBYN, 1430 klc. ir pa
siklausykite gražios lietuviškos programos.

Vėl Susekė Nelegaliy 
Operacijų Centra

Vienoje iš geresniųjų rezi
dencinių sekcijų, 1328 Com
monwealth Ave., Bronx, de
tektyvai, apsimetę malioriais, 
kraustyto.!ais ir kitokiais, per 
žiūronus iš priešais esamų 
apartmentų, susekę nelegalių 
operacijų centrą. Jie, nutėmi- 
ję ten atėjus kelias moteris, 
už tūlo laiko paskambinę. O 
kad atsiliepimo nebuyo, išlau
žė duris ir su būriu policijos 
urmu suėjo į vidų. '

Anot policijos, bute radę 3 
moteris jau po operacijos ir 
nuvežę į ligoninę. O daktarą 
Leopold Brandenburg, savi
ninkus apartmento Mr. ir Mrs.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

Valandos: į ?~1«rytv 
( 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Peter Kapiskas

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

6

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom KaVnom.

Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Šeštad., Rugs. 6, 1947.

Murray Weiner, taipgi Mr. ir 
Mrs. -Max ir Helen Strauss, 
skaitomus pagelbininkais dak
tarui biznio srityje, areštavo. 
Policija aprobuojanti, kad ten 
daryta apie pusės miliono do
lerių metinė apyvarta iš tų 
operacijų, imant nuo $200 iki 
$400 už vieną.

St. Albans, L., L, gatvės bu
vo pavirtusios prūdais po stai
gaus lietaus praėjusį ketvir
tadienį.

Newyorkiete Raven Malone 
su June Elder iš Alabamos 
gavo po lygų skaičių balsų 
gražuolių konteste už Miss 
America titulą.

Biznieriai, Skelbkitės Laivėje

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANĄS LEIMONAS, 

Savininkas,
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER.& ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų




