
Fiorello H. La Guardia mir
tis — didžiulis nuostolis mūsų

t r Darbo Žmonių
r vIr / KT* Dienraštis

Kaina $7.00 Metam*

La Guardija Palaidojus. 
Kuo Jis Labiausiai 

Pasižymėjo ?
Stimsonas už Taiką.

Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
Tą Pati Sako ir Masarykas.

Rašo R. MIZARA

No. 221
kraštui. Tai buvo principo ir 
neišsemiamos energijos vyras!

šiuo metu, kai reakcija ke
lia savo juodą galvą, ruošda
ma kelią fašizmui, toki žmo
nės, kaip La Guard ija darosi 
nepavaduojami.

La Guardijos gyvenimas ne
buvo tuščiavertis, — jis buvo 
brandus ir daugeliu atžvilgių 
pavyzdingas. lietas kuris ki
tas amerikietis yra ėjęs tiek 
daug atsakingų pareigų, kaip 
La Guardija.

★ ★ ★
Jis buvo kongyesmanas; jis 

buvo pirmajame pasauliniame 
kare lakūnas ir majoro titulą 
užsitarnavo; jis buvo New 
Yorko miesto aldermanų ta
rybos pirmininkas; per 12-ką 
metų jis ištarnavo mūsų did
miesčio majoru. Be to, jis bu
vo UNRRA’os direktorius ir 
šiose pareigose suvaidino di
deli vaidmenį.

Jis rašė spaudai straipsnius 
ir nuolat sakė par radiją kal
bas, smarkiai atakuodamas re
akcininkus.

žodžiu, tai buvo visuome
nininkas, veikėjas, intelektua
las, kokių retai pasitaiko.

Kaip būtų gera, jei jis būtų 
galėjęs dar pagyventi kokį 
desėtką metų. Bet nelabasis 
vėžys pasiskubino pagraužti 
jo gyvenimo stygą.

Gaila, labai gaila netekus 
tokio vyro!

★ ★ ★
Buvęs karo sekretorius (se

niau jis buvo ir valstybės se
kretorium) Henry L. Stimson 
sulaukė 80 metų amžiaus.

Ta proga jis parašė straips
nį, kritikuodamas karo provo
katorius.

Mr. Stimson teigia, kad 
Amerika neprivalo griebtis už 
“preventyvįo karo” prieš Ta
rytu Sąjungą tam, kad nuga
lėjus komunizmą.

Stimsonas, kaip ir kiti to
liau numatą vvrai, žino, jog 
trečiasis nasaulinis karas at
neštu didžiulę nelaime ne tik 
mūsu kraštui, bet ir visam pa
sauliui. Karo pagalba komu
nizmo juk nenugalėsi. Kiek
vienam yra aišku, kad po 
kiekvieno karo pasaulyj įvy
ko pasisukimu i kairę.

1905 nj. rusu-japonu karas 
atnešė 1905 metu revoliucija.

Pirmoio pasaulinio karo 
metu ivvko Didžioji Spalių 
Re volių ei i a Rusijoj.

Po antrojo nasaulinio karo 
visa eilė kraštu nesisuko lin
kui nažangos. linkui socializ
mo. Ne vienas dar Įgfaštas ga
li ta nati padaryti.

Tai kur e’i karo kurstvtoiu 
logika sakvti. joa- trečiasis na
saulinis karas “išnailcintų ko
munizmą.”

Jei toks karas pavyktu ka
ro provokatoriams suruošti, 
tai neišeitu jis jiems naudot).

Mr. Stimson tai numato ir 
jis dėl to užpila šalto vandens 
už karo provokatorių kalnie- 
riaus.

★ ★ ★
Čechoslovakijos užsienio re»\ 

kalu ministras Jan Masarvk 
sako: “Liaukimės kalbėję
ap»e kara.”

Podraug p. Masarvk prime
na : Furona krvpsta ' j kaire : 
socializmas isi d rutina visoje 
eilėie kraštu ir jokia atominė 
bomba negales in sunaikinti.

Panašiai pareiškė ir kiti žy
mūs Europos kraštu politikai.

Francijos Bidault sako: ve
to teisė . Jungtinėse Tautose 
turi būti palikta'.

Atrodo, kad ii ir bus nalik- 
ta. iei bus norima• palaikyti 
Jungtinės Tautos.

Reikia priminti, J<ad praei

Jungtinės Valstijos
Padeda Graikijai
Armiją Didinti

Athenai. — Prezidento 
Trumano pasiuntinys Gris- 
wold’as užgyrė “liberalo” 
Graikijos premjero Themi- 
stoklio Sofulio prašymą 
leist padidinti Graikijos 
monarchist!! armiją kovai 
prieš respublikiečius parti
zanus. Sykiu 
pastebėjo, jog 
miją mažiau 
geležinkeliams 
atkūrimo darbams.

Griswoldas 
didinant ar- 
liks dolerių 
ir kitiems

Gubernatorius Smerkia 
Pelnagrobius

Columbia, S. C., rugs. 19. 
— South Carolina guberna
torius J. Strpm Thurmond 
rūsčiai pasmerkė godžius 
pelnagrobius, kurie kont
roliuoja real-estate ir turė
dami daug namų lupa ne
svietiškas rendas, kuomet 
daugelis žmonių neturi kur 
gyventi.

Savininkai supykę apšau
kė jį esant komunistu ir 
“įmančiu įsakymus tiesiog 
iš Komunistų Partijos cen
tro.” Gubernatorių tas ma
tyti nebaugina ir jis veda 
kovą prieš pernelyg aukš
tas rendas ir kainas. Jis sa
ko, jis to ir tikėjosi iš pel- 
nagrobių. Kas tik prieš 
juos, tai komunistas.

Jisai sako, žemės ir na
mu' stambūs savininkai 
krauna turtus iš didelio 
žmonių vargo ir skurdo.

Prezidento Trumano ir Ukrainos
Atstovo Gailestis dėl La

/

Guardijos Mirties
Prez. Trumano Telegrama

Kartu su Jungtinių Vals
tijų ir New Yorko miesto 
žmonėmis aš pareiškiu gai
lestį dėl pirmlaikės didžio 
piliečio Thirties. Fiorello H. 
La Guardia buvo nepapras
tas asmuo amerikiniame 
gyvenime. Jo draugai ir 
priešai patvirtina, kad jis 
buvo vienas didžiausių 
New Yorko majorų. Drą
sus, vyriškas, nepaperka
mas, kaip saulė, jis buvo be
baimis kovūnas, kuris nero
dė pasigailėjimo 
: gindamas teisybę 
'menės reikalus, 
juos suprato.

. Jis paliko neišdildomą 
savo asmenybės antspaudą 
tiems laikams, kuriais išsi
dirbo jo vaidmuo visuome
niniame gyvenime. Aš reiš
kiu'nuoširdžią sąjautą jums 
ir visiems tiems, kurie sy
kiu su jumis liūdi dėl jo 
mirties.

Prez. Harry Truman.

priešui, 
ir visuo- 
kaip jis

Manuilskio Telegrama
Tarybinės Ukrainos ats

tovai Jungtinių Tautų sei-

toji savaitė Jungtinėms Tau
toms buvo audringa. Būtų ge
rai, jei visos kalbos, sakytos 
Assemble j oje, atneštų teigia
mos naudos.
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DAUGĖJA REIKALAVIMAI SUŠAUKT
KONGRESU KAINOM KONTROLIUOTI

ta

u

KRIMINALIS LIUDYTO
JAS PRIEŠ SANTO .

NEW YORK. —Tęsiama 
kvotimai prieš Johną Santo, 
organizacinį CIO Važiuo
tos Unijos direktorių. Val
džia planuoja deportuot jį 
iš Amerikos kaip įtariamą 
komunistą. Žymiausias liu
dytojas prieš Santo yra 
Louis Budenz, pabėgęs iš 
Komunistų Partijos ir per
simetęs į katalikus.

Santo advokatas Harry 
Sacher parodė, kad Budenz 
vežiojosi mergą po įvairias 
valstijas, už ką galėtų būti 
baudžiamas pagal įstatymą 
prieš baltųjų vergiją. Bu
denz taipgi vedė antrą pa
čią be perskyrų su pirmąja. 
Jis gavo teismines persky
ras nuo pirmosios tiktai už 
5 metų po susituokimo su 
antrąja. Tai kiek gali būti 
verti kriminalisto Budenzo 
liudijimai? — klausė Sach
er.

RAMADIER TARĖSI SU 
ISPANIJOS RESPUBLI
KOS PREMJERU

Paryžius. — Francijos 
premjeras Ramadier turėjo 

"pokalbį su Alfaro Alborno- 
zu, užsieninės ispanų res- 
publikiečių valdžios prem
jeru. Albornoz dabar išlėkė 
į Jungtinių Tautų 
vykstantį Flushing

seimą, 
Mea-

užėmėChinų komunistai
Yuehsi ir Yungshan mies
tus, Anhwei provincijoj.

me jaučia gilų sielvartą dėl 
to, kad mirė buvęs UNRRA 
direktorius ir New Yorko 
miesto majoras p. La Guar
dia.

P-s La Guardia ne kartą 
parodė 'kilnią užuojautą 
nukentėjusiai U k r a,i n os 
liaudžiai didžiajame tautų 
laisvinimo kare prieš įsi
veržėlius, užpuolusius Ta
rybų Sąjungą” ir Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų tautas ir 
mėginusius sutrempti dau
gelio europinių .tautų savi
valdą ir nepriklausomybę.

Ukrainą tauta jaučia ir 
jaus nuoširdų dėkingumą 
už pagalba, kurią suteikė 
jai UNRRA organizacija 
vadovybėje^ p. La Guardi
jos, kuris jon * įdėjo tiek 
daug savo jėgos, organiza
cinio talento ir praktinio 
patyrimo.

Tarybų. .Ukrainos atsto
vybė Jungtinių Tautų sei
me pareiškia, savo valdžios 
vardu, gailestingą sielvartą 
velionio šeimynai, New 
Yorko miesto gyventojams 
ir visiems Amerikos žmo
nėms dėl to skaudaus nuo
stolio, dėl mirties tokio žy
maus veikėjo, kaip p.,La 
Guardia.

D. Z. Manuilski,
Tarybinės Ukrainos 

stovybės pirmininkas.
at-

»i

Jei ne Pelnagrobiai, tai Maisto 
Produktai Būtų Lengvai Įperkami

Washington. —-Vis dau7 
giau veteranų ir šiaip pilie
tinių organizacijų reikalau
ja sušaukt nepaprastą kon
greso sesiją, ’ kuri turėtų 
maistui ir kitiems būti- 
amistui ir kitiems būti
niems ' gyvenimo reikme
nims.

Federalis prisaikdintųjų 
teismas Chicagoj pirmadie
nį pradėjo tyrinėti, kodėl 
paskutiniu laiku . taip pa
branginta mėsa ir pieniniai 
valgiai, kuomet jų visiems 
užtektų nebrangiomis kai
nomis.

Amerikos Veteranų Ko
miteto pirmininkas Chat 
Patęrson pareiškė, jog pel- 

susi-
raterson pareiškė, jo 
nagrpbiai tyčia laiko 
krovę valgio dalykus sandė
liuose ir permažai leidžia 
jų į rinką, kad galėtų juo 
aukštesnes kainas lupti už 
maisto produktus.

Pažangiųjų Amerikos Pi
liečių Komitetas skleidžia

ARGENTINOS MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMAS'

Liepos 11, 12 ir IŠ dįenas 
šių metų įvyko Argentinos 
moterų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 250 delega
čių iš įvairių šalies provin
cijų: S-ta Fė, Chaco, Pam
pa, Mendoza, Cordoba, Tu- 
cuTnan, Rosario miesto, Bu
enos Aires provincijos ir 
miesto ir iš kitų. Jų tarpe 
dalvavo kaipo delegatės ir 
A. L. S. “L. L.” Moterų 
Skyriaus draugės Ona Un- 
draitienė ir Julė Balčiūnie
nė (draugė Genė Mackienė 
negalėjo dalyvauti dėl li
gos).

Suvažiavimą atidarė pir
mininkė A. de Alvarez. Po 
sudainavimo Arge ntinos 
Himno prasidėjo kalbos. 
Kalba delegatė iš S-ta Fė, ji 
įrodo ūkininkų sunkumus, 
žemas javų kainas, ‘ kurie 
negali išsimokėti nuomos 
už žemę. Įrodo, kad daugu
mui ūkininkų gresia pavo
jus palikti savo ūkius. Kas
dien *vis didesnis skaičius 
lauko darbininkų apleisda
mi laukus važiuoja į mies
tus, kas sudaro vis dides
nius sunkumus miestų gy
ventojams dėl pirmo reika
lingumo produktų kainų ki
limo ir jų stokos. Ji įrodo 
dideli išnaudojimą lauko 
darbininkių, kurios dirbą 
už $1.50 —$1.80 į dieną. De
legatė iš Chaco įrodo, kaip 
sunkiai dirba darbininkės 
prie “baltojo aukso” (va
tos), kur' yra užsėta apie 
400 tūkstančių hektarų. 
Prie šio darbo anksčiau bu
vo dirbama nuo'2 iki 3 mė
nesių i metus', bet šiais me
tais tik dirbo 40 dienų. Įro
do sunkias gyvenimo sąly
gas ir prašo, kad šalies val
džia atkreiptų į tai domę, 
susirūpindama statyti tani- 
no ir audimo fabrikus, su

' A

po visą šalį prašymo ‘blan
kas, kuriose pasirašo pilie
čiai, reikalaudami, kad pre- 
zid. Trumanas sušauktų 
specialę kongreso sesiją pa
naujinti kainų kontrolės į- 
statymą. Suprantama, jog 
tą prašymą pasirašys mili
onai piliečių.

CIO Unijų Politinio Vei
kimo Komitetas ragina val
džią apriboti pelnus, racio- 
nuoti tam tikrus negausin
gus reikmenis, teisti ir bau
sti maisto spekuliantus.

“Ne teisybė, kad maisto 
siuntimas Europon alka
noms tautoms privedė prie 
tokio kainų išpūtimo Ame
rikoj, sako Politinio Vei
kimo Komitetas. — Maisto 
kainos pradėjo padangėn 
kilti tuojau, kai tik buvo 
panaikinta Kainų Adminis
tracija. Bet maistinė pagal
ba kitom tautom iš tikrųjų 
nebuvo tokia, kad dėl jos 
pabrangtų mitybos dalykai 
šioje šalyje.” 

įrodo

Didelis skaičius
Ispanijos sūnų

teikiant darbininkėms nuo
latinį darbą.

Kitos delegatės 
trūkumą ligoninių ir vais
tų, ko pasekmėse žmonės 
miršta be jokios pagalbos; 
trūkumą mokytojų ir mo
kyklų, daugumas darbo 
žmonių vaikučių nemoka 
nei rašyti nei skaityti. Dar
bininkai gyvena pastatyto
se iš purvo grįtelėse. Tose 
vietose, kur anglis yra da
romas, perkant reikia mo
kėti už maišą po $3.50. Tar
naitės gauna į mėnesį nuo 
$15 iki $30 ir daugybė kitų 
sunkumų darbo žmonių gy
venime.

Delegatė Maria T. Leon 
nušvietė dabartinės Ispani
jos padėtį, ji pranešė, kad 
Ispanijoje dabartiniu laiku 
įkalinta virš 16 tūkstančių 
moterų ir virš 60 tūkstan
čių vyrų, 
geriausių 
sušaudyta. Ji pranešė, kad 
Ispanijos liaudis kenčia 
vien tik dėl to, kad ji neno.- 
ri Franco.

Čia paduodamos nekurios 
rezoliucijos, išneštos šiame 
moterų suvažiavime: Pra
šyti šalies valdžios, kad su
sirūpintų nuomos papigini- 
mu ir kad nebūtų išmeta
mos šeimynos į gatvę, steig
ti daugiau ligoninių ir gy
dytojų, steigti daugiau mo
kyklų ir didinti mokytojų 
skaičių, kad vaikučiai gau
tų knygas veltui, kad vaikai 
mokyklose gautų pieno vel
tui, steigti mokyklų knygy
nėlius, daugiau būtų stei
giama sodnų, kad vaikai 
galėtų laisvai žaisti, suteik
ti moterims lygias teises 
balsavimuose, kad jos galė
tų balsuoti ateinančiuose 
rinkimuose. Paleisti iš kalė-

(Tąsa 6-me pusi.)

GRAIKŲ PARTIZANAI 
NESUDĖS GINKLŲ

Athenai. — Graikų par
tizanų demokratinė armija 
pranešė mer radiją, neisią į 
spąstus Sofulio valdžios, 
kuri skelbia neva bausmių 
dovanojimą pas iduosian- 
tiem kovūnam dėl demok
ratijos įvedimo. Demokrati
nės armijos vadyba sako: 
“Demokratinė Graikija at
sako anglam - amerikonam 
tironam— kovosime iki per
galės laimėjimo.”

KREDITAI FILIPINAM 
IR SUOMIJAI

AYashington. — Jungtin. 
Valstijos davė po 10 milio- 
nų dolerių paskolų-kreditų 
Filipinam ir Suomijai, kad 
jie galėtų nusipirkt sau 
reikalingų daiktų iš Ameri
kos.

Anglija Parduos Daugiau 
Aukso Amerikai

London. — Paskutiniu 
laiku Anglija p avė Ame
rikai 80 mįjibnų dolerių 

6 už popierinius 
dolerius. Angliios iždo mi
nistras Hugh Dalton dabar 
sakė, kad reikės ir daugiau 
aukso parduoti. Anglija dar 
turi apie $2,400,000,000 
-vertės aukso. Užsieninis 
anglų ministras Bevinas 
pageidavo, kad Amerika. 
pasidalintų savo auksu su 
Anglija ir kai. kuriais kitais 
kraštais. Jungtinių Valstijų 
politikai tik pašiepė Bevino 
užgaidą.

vertės ai

Kainų Kontrolės Panaikinimas 
Kanadoje Verčia Darbininkus 
Reikalaut Daugiau Algų

Ottawa. — Valdžia nuė
mė kainų kontrolę ir subsi-
dijas nuo daugiau produk- kilti, tol nebus galima šu
tų ir prekių, ir tuomi ati
darė žalią šviesą kainų pa
kėlimui ant miltų, duonos, 
ir kitų maisto 
apsivilkimo ir 
medžiagos.

Panaikinimas
trolės ir nuėmimas valdžios 
subsidijų ant miltų greitai 
pakels duonos ir kitų milti
nių produktų kainą. Mano
ma, kad duona gali pakilti 
kokiais 4 ar 5 centais ant 
kepalo.

Pabrangs tekstiliniai pro
duktai, statybinė medžiaga 
ir daugelis kitų labai reika
lingų žmogaus "gyvenime 
daiktų, šiuo sykiu valdžia 
pataikė tiesiai į pragyveni
mo pamatus.

Darbo žmonių organiza
cijos po visą Kanadą susi
rūpino šiuo valdžios žygiu. 
Unijų vadai reiškia mintį, 
kad bus reikalinga iš nau
jo peržiūrėti algas, jeigu 
pabrangs duona ir kiti ga
miniai, kaip yra numatoma.

Šis vyriausybės žygis su
tinkamas kaip neišmintin
gas žygis. Jis iššauks skur
dą tarp neturtingųjų ma-

produktų, 
statybinės

kainų kon-

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern State*.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

6 Milionai Italų 
Demonstravo prieš 
Klerikalų Valdžią

Roma. — Praeitą sekma
dienį šeši milionai italų 
darbininkų, vyrų ir mote
rų demonstravo įvairiuose 
miestuose prieš klerikalo 
premjero de Gasperio val
džią, ypač todėl, kad ji ne
pigina duonos ir kitų val
gių kainų. [

Komunistas Italijos sei
mo narys E. Lecona įspėjo, 
kad gręsia naujo fašizmo 
pavojus.

Bylos dėl Unijinių 
Teisių Gynimo

Kansas Ųity, Mo., rugs. 
19. — Missouri valstijos 
Darbo Federacijos prezi
dentas Reuben T. Wood ta
rėsi su savo advokatais dėl 
bylos prieš šioje valstijoje 
pravestus įstatymus prieš 
darbo unijas. *

Wood sako, valstijos le- 
gislatūra pravedus du į- 
statymu, panašius kaip 
Taftė-Hartley įstatymas. 
Federacija nori parodyti, 
kad jie yra nekonstituci- 
niai.

Šio miesto ADF centrali- 
nė taryba ragina unijas su
daryti fondą kovai prieš 
unijų varžymą.

Washington. — Genero
las Wm. Dean paskirtas ka
riniu gubernatorium ameri
konų užimtai pietinei Korė
jos pusei.

Prez. Trumanas sugrįžo 
iš Brazilijos.

siu, pagreitins depresiją.
Kol bus leista kainoms 

stabilizuoti algas. Kilimas 
visų produktų neišvengia
mai verčia darbininkus 
bruzdėti už algų pakėlimą. 
Valdžia, naikindama kainų 
kontrolę, kviečia piliečius 
prie neramumo.

Kai kurios unijos tik pa
sirašė sutartis. Algų skalės 
buvo išdirbtos pagal egzis
tuojančias kainas. Dabar 
tos sutartys jau nebetinka. 
Darbininkai turės rbikalau- 
ti naujų skalių.

Toronto. — Miltu kaina 
pakelta 96 nuošimčiais.

Bačka iš 196 svarų, iki 
šiol kainavusi $4.20, dabar 
kainuoja jau $8.25, arba 
$4.05 daugiau (96 nuoš.).

Kepuyklo.s sako, kad duo
na pabrangs kokiais 4 ar 5 
centais ant kepalo, kai tik 
užsibaigs miltų rezervai ir 
bus pradėta kepti iš dabar 
perkamų miltų.

Aišku, kiti miltiniai pro
duktai irgi pašoks.

Toronto miesto valdyba- 
priėmė rezoliuciją, reika
laujančią atsteigti kainų 
kontrolę ant duonos, pieno 
ir kitų maisto produktų.
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Piorello H. La Guardia
Pereitą šeštadienį anksti ryto, po sunkios ligos, mi

rė Fiorello H. La Guardia, vienas iš žymiausių Ameri
kos liberalinių politinių jėgų vadas. Tiesa, mirė jau su
laukęs gan gražaus amžiaus, bet dar keletą metų įgalėjo 
energingai pasidarbuoti Amerikos demokratijai ir pa
žangai. Jo gyvybę pakirto vėžys. Dar šį pavasarį jis daug 
rašė ir kalbėjo per i’tidiją, smerkė pelnagrobius ir nau
jojo karo kurstytojus, bet birželio mėneįsį turėjo eiti po 
peiliu ant vidurių ir nebepagijo. '

Amerikos demokratijai milžiniškas nuostolis. Fiore
llo La Guardia, sūnus italo tėvo ir žydės motinos, buvo 
tikrai nepaprastas žmogus. Savyje jis jungė neišsemia
mos energijos šaltinį, nepalaužiamo kovingumo dvasią ir 
liberališkoms idėjoms nuoširdžiausi atsidavimą. Dvyliką 
metų būdamas New Yorko miesto majoru jis užsitarna
vo meilę ir pasitikėjimą paprastųjų žmonių ir užsitrau
kė neapykantą trustininkų, monopolininkų, grafterių ir 
gengsterių. Miesto valdžią jis apvalė nuo kyšininkų ir 
politinių šmugelninkų.

Prieš tai jis buvo nariu Jungtinių Valstijų Kongreso 
ir ten savo sumanymais dėl liaudies paliko gražų rekor
dą. Nors jis skaitė save republikonu, bet nesvyruoda
mas rėmė Roosevelto politiką ir kandidatūrą. Jis pajėg

davo ir mokėdavo liaudies reikalus iškelti virš kapitalis
tinių partijų reikalų. Kai New Yorke susiorganizavo 
Amerikos Darbo Partija, La Guardia tapo josios rėmė
ju ir nariu. Mirė jis milijonų gerbiamu ir mylimu žmo
gum.

Kova už Pasaulinę Taiką
Ši Jungtinių Tautų Asamblėjos sesija įeis istorijon, 

kaipo žymiausias šios gadynės įvykis. Kai anais metais 
įstojus Tautų Lygon Tarybų Sąjunga pasiūlė nusigink
luoti, prieš ją sukilo visas kapitalistinis pasaulis. Litvi- 
novo balsas pasiliko balsu girioje. Bet jeigu jo įnešimas 
būtų buvęs priimtas, jeigu visos taiką mylinčios šalys bū
tų susivienijusios prieš iašistin. agresorius .ir juos nu
ginklavusio^, Tautų Lyga ir šiandien tebegyvuotų, jos 
nutarimų klausytų visi, nebūtų buvę pasaulinio karo ir 
visa žmonija šiandien -nevaitotų' karo paliktose žaizdo
se. Kaip maloniau ir gražiau būtų gyventi! Deja, Tary
bų Sąjungos sumanymas buvo išjuoktas ir šauksmu at- 
mestas. Už tai teko užmokėti tokią baisią kainą, kurios 
žmonija šimtąis metų negalės pamiršti.

Panašiai dabar Jungtinių Tautų Asamblėjoje atsine- 
( šama linkui Višinskio Tarybų Sąjungos vardu įnešimo, 
kad būtų atmesti ir pasmerkti naujo karo kurstytojai, 
kaipo kriminalistai, kad visur būtų uždrausta kursty
mas prie naujo karo. Tai, rodosi, toks sumanymas, prieš 
kurį neturėtų drįsti pakelti balsą joks diplomatas, jokios 
šalies atstovai. Tačiau jau girdisi galingi balsai prieš tokį 
žygį. The New York Times jau pareiškė, kad tai, girdi, 
būtų suvaržymas žodžio ir spaudos laisvės! Panašiai gie
da kiti didlapiai. Panašiai apie-šį pasiūlymą komentuoja 
radijo Komentatoriai, žodžiu, visas Amerikos propagan
dos aparatas jau paleistas darban šios šalies nustatymui 
prieš pasmerkimą ir uždraudimą kurstymo prie naujo 
karo. £ |« f

Jeigu Jungtinės Tautos nepasmerks ir neuždraus pro
pagandos už karą, jos pasirašys savo mirties dekretą. 
Reikia mokytis iš praeities. Hitlerinė Vokietija gali pa
tarnauti kaipo puikus pavyzdys. Jeigu Hitleris karine 
propaganda nebūtų užnuodijęs Vokietijos žmonių prdto, 
argi jis būtų galėjęs pradėti karą? Per keletą metų jis 
kalė į vokiečių galvas, kad jų būklei, jų gyvenimui grū
moja pavojus iš bolševizmo, iš komunizmo, iš vakarų 
demokratijų* pusės, kad jie turi būti pasiruošę karui, kad 
karas reikalingas išgelbėjimui ne tik “Vokietijos, bet ir 
viso pasaulio. Ir jis, Hitleris, pasiryžęs tą istorinę misi- 
siją atlikti, tiktai jūs, Vokietijos žmonės, juomi aklai pa- 
sitikėkit ir jo ištikimai, atsidavusiai, fanatiškai klausy
kite. Hitleris sakė Vokietijos žmonėms, kad ikaras su 
bolševizmu neišvengiamas, kad jis turi ateiti ir ateis. O 
kad jį ląimėti, tai reikia ieškoti talkininkų, reikia organi
zuoti fašistinę ašį. Talkininkus jis sau surado fašisti
nėse šalyse. Jo propagandai pavyko pereiti Vokietijos 
rubežius ir apnuodyti daugybę žmonių Anglijoje, Lenki
joje, Francūzijoje ir, reikią pripažinti, Amerikoje. Jau 
daugelio buvo pradėta žiūrėti į Hitlerį, kaipo mūsų ne
laimingų laikų Maižiešių, kuris turi išvesti žmoniją iš 
bolševizmo pavojaus. ♦

Ar bereikia ąpsistoti ir aiškinti, kuomi tas viskas pa
sibaigė ?

. Jeigu karas yra Jungtinių Tautų paskelbtas krimina- 
lyste, jeigu karo vedėjai yra pripažinti kriminalistais ir 
baudžiami kartuvėmis, tai propaganda už karą yra kri- 
min’alystė, tai karo kurstytojai ir propagandistai yra 
kriminalistai. Tas nieko bendro neturi su jokia spaudos 
bei žodžio laisve. Kas bando propagandą už naują pasau
linę skerdynę pateisinti spaudos ir žodžio laisve, tas yra 
apsimaskavęs hitlerininkas.

Šiandien kova už taiką nereiškia,' kad Jungtinės Tautos 
tik turi skubintis sutaikyti Indoneziją su Holandija, ar
ba išspręsti Palestinos problemą. Taikos pasaulyje nebus 
ir taikos išlaikymas pasidarys negalimas, jeigu nebus 
suvaldyti naujo karo kurstytojai!

Kas Ką Rašo ir Sako
Kanadiečių mintys apie 
Anglijos politiką

Kanados lietuvių Liau
dies Balsas sako:

Attlee ir Bevino valdžia 
Britanijoj ieško lengvos išei
ties iš ekonominių sunkumų. 
Bet toks kelias gali pagerinti 
padėtį tiktai laikinai; Ant 
galo gali būti dar blogiau, 
negu dabar.

Anglijos valdžia elgiasi 
taip, kaip tas žmogus, kuris 
nori gražiai gyventi skolin
ei amūsis iš kitų. Bet kada 
skolos išauga, reikia mokėti 
dideles palūkanas, o prie to 
dar ir pradėti skolas Sugrą
žinti, tai nėra kurio galo 
griebtis. Lietuvoj daug pa
siturinčių ūkininkų buvo lik
viduota varžytinėmis, kuo
met j jie negalėjo išsimokėti 
skolų. Jie norėjo išsistatyti 
triobas, pagerinti ūkius sko
lomis, bet paskui negalėjo 
atiduoti skolų.

Attlee ir Bevinas gavo ne
mažą paskolą iš Jungtinių 
Valstijų. Tą paskolą, tačiau, 
jau išeikvojo ir reikia žiūrėti 
kitos. Bevinas prašo ameri
kiečius aukso, pašalpos, ko
kią gaudavo karo metu 
(lendlease). Jis mano, kad 
Dėdė Samas, kaip turtingas 
dėdė, apmokės visas jo bilas.

Tokia politika nėra gera. 
Šalis turi surasti išėjimą sa
vo jėgomis. Gali būti daug 
sunkiau nugalėti sunkumus, 
bet sykį juos .nugalėjus' — 

.ateitis užtikrinta. Rytiniai 
kraštai labiau nukentėjo, bet 
jie atkuria* savo ekonomijas 
daug sėkmingiau: Jie savo 
jėgomis atsistato karo su
griautą ūkį. Kada jie pilnai 
atsistatys, jie i žinos, kad tai 
jų, kad nereikės mokėti sve
timiems palūkas ar grąžinti 
paskolas, lankstytis prieš ki
tus.

Kol Britanijos valdžia ir 
žmonės šios taisyklės pilnai 
nesupras ir nesistengs pra
vesti ■ gyve.niman, jų bėdos 
niekad nepasibaigs. Jie tu
ri atminti, kad paskolos ne 
visuomet plauks. O gautas 
reiks atiduoti. Taipgi jie tu
ri suprasti, kad pigios me
džiagos šaltiniai jau išslysta 
iš jų rankų. Indija, Egiptas, 
taipgi ir kitos sritys jau ima 
reikalus į savo rankas. Pie
ninga karvutė baigia už
trūkti.

Gal bus sunku priprasti 
prie naujų sąlygų, bet reiks 
priprasti. Tos dienos, kada 
nieko' netrūko, jau praėjo. 
Britams teks gyventi iš savo 
prakaito ir nustoti didžiu^ 
tis savo imperija . Jos nebė
ra. Londonas gali pasiknisti 
po Romos istoriją ir susipa
žinti su savo likimu iš tenai.

Už tikra ištyrimą 
kainu kilimo 1

Chicagos Vilnis rašo:
Kongresmanas Sabath pa

rašė laišką GeneValiam Pro
kurorui T. Clarkui. Jis rei
kalauja kuo plačiausios fe- 
deralės investigacijos, kas 
kaltas už tą fantastišką kai
nų kėlimą. Kas kaltas, tą 
genai žino didžiuma Ameri
kos žmonių. Viskas susive
da prie to, kaip sulaikyt kai
nu kilimą ir nubaust kalti
ninkus.

Kongresmanas Sabath rei
kalauja pravest tyrinėjimą, 
kuris apimtų pieno, grūdų ir 
trąšų industrijas, o vyriausia 
mėsos industriją, mėsos 
trustą, drapiežniausią iš visų 
grobikų.

Gėneralis Prokuroras dar 
nieko neatsakė į kongresma- 
no Sabatho laišką, i

Mes visi privalome remti 
Sabatho reikalavimą.

Kongresinis komitetas, ku
ris jau pradėjo tyrinėjimą, 
veda jį silpnai. Nuo darbo 
žmonių organizacijų vyriau
siai priklauso, kad tam ty
rinėjimui priduoti bent kiek 
įkarščio. Reikia kelt savo 
balsą ir reikalaut, kad pro- 
fitieriai būtų imami už pa
karpos.

Lietuvos Inteligento Kelias
Pas darbštų Kražių kalvį 

buvo tvirtas nusistatymas: 
tapti nuosavybės savininku. 
Dvidešimt penkis metus* jis 
išdirbo viename dvare, atsi
sakydamas nuo visų pramo
gų, turėdamas tik vieną 
mintyje: kapeika prie ka
peikos sudaro rublį... Jam 
užteko tiek kapitalo, kad 
galėtų nusipirkti nedidelį 
namelį Telšių mieste. Kal
vio • nuosavam name, 1899 
metais, gimė sūnus Justas. 
Tuo laiku tėvas turėjo 62 
metus, o jo žmona — Justo 
motina — 25. metus.

Kai žmogų apima nuosa
vybės svaigulys, tai jame 
gimsta .visokių ir vis naujų 
sumanymų. Senis- Paleckis 
sugalvojo tapti. savininku 
namo, iš kurio nuomos būtų 
pelno dėl Seirijus geresnės 
ateities, ir su tuo jis pra
dėjo gyvenimą iš naujo. 
Persikelia į Rygą, pradeda 
gyventi miesto darbininko 
gyvenimu; įsiskolina, dirba 
ilgas valandas, verčia dirb
ti- žmoną ir vaikus, skūpiai 
maitinasi. Dėl ilgų darbo 
valandų ir dėl blogos mity
bos, miršta trys Justo bro
liai, jis lieka vieninteliu 
šeimoje.

— Mes :ne kokie ponai, 
kad tave leistume į gimna
ziją, — kalbėjo tėvas, — 
tavo ateitis aprūpinta: būsi 
namo savininku. Duočiau 
pinigų mokinimuisi tik to
kiu atveju, jei mokintumei- 
si į kunigus.

Trys skyriai pradinės 
mokyklos — visa apšvieta, 
kurią Justas gavo iš tėvo. 
Nuo 11 metų amžiaus Jus
tas dirba įvairius namų 
darbus: taiso ir tepa derva 
stogus, baltina sienas ir da
žo grindis.

1912 metais miršta tėvas. 
Tačiau j jis spėjo užkrėsti 
savo „žmoną vergiškumo li
ga prie nuosavybės; ji nie
kuomet nesamdo darbininko 
pataisymui namo. z

— Viską turi atlikti, tu, 
— sakydavo Justui motina. 
—- Namas, tavo.

Pasireikšdavo didžiausias 
triukšmas, kai motina įėjus 
į karfibarį rasdavo sūnų su 
dešine ranka tepant sieną, 
o kairėje laikant knygą.

Vaikui toji, nuosavybė 
virto įkyri vergovė. Kalvis 
mane, kad nuosavybė žmo
gų padaro savistoviu. Sū
nus suprato atvirkščiai, kad 
tokia nuosavybė, tai vergi
ja. Jis metė sayo namą. 
Šešiolikos metų v amžiaus 
Justas pastojo dirbti'' spaus
tuvėje, paskiau dirbo pa
siuntiniu, raštininku, par
davėju. Uždirbtus pinigus 
atiduodavo motinai, nuslėp
damas mažą dalį dėl kfiy- 
gu... į x

Paleckių šeimoje - niekad 
nebuvo kalbos apie politiką. 
Politika ir apšvieta, kalvio 
samprotavimu, p r i k 1 a usė 
tiktai "turtingiem ponam.” 
Suprantama, kad 1917 me
tų revoliucinis sąjūdis ap
svaigino 18-kos metų Pa
leckį. Jaunuolis turėjo tokį 
supratimą apie politiką, kad 
viena diena prisirašė nariu 
net trijose politinėse parti
jose.

Justui politika tuo laiku 
buvo svetima. Jį daugiau 
traukė teatras. Meno mėgė
jų draugija "Rūta”, kuri 
apvienijo visus Rygos lietu
vius, jį išrinko į valdybą ir 
pavedė iždininko pareigas. 
Justas kruopščiai atliko 
jam pavestą pareigą: orga
nizavo spektaldiuš, kuriuose 
pats lošė su didelių pamė
gimu, nors kartais nespėda
vo išmokti rolės, bet sėk-

Justo Paleckio Biografija
Rašo Ovadijus Savičius IZZZZZZ

JLJSTAS PALECKIS
mingai improvizuodamas ją 
atlikdavo. Nuo tada Justas 
jau pradeda rašyti eilėraš
čius.

1917 metais vokiečiai 
okupavo Ryga. Jie suima 
Justą ir kartu su kitais jau
nuoliais išsiunčia prie vers
tinų darbų. Pradžioje išve
ža į Lietuvą, į Šiaulius, pas
kiau — į Latviją, į Tu
kinus. Justas dirba staliaus 
darbą prie statybos, drau
ge su rusų karo belaisviais.

1918 metų pabaigoje, 
Latvijoje buvo įsikūrus ta
rybinė valdžia. Su apmirus--, 
šia iš džiaugsmo širdimi Pa
leckis nuneša savo eilėraš
čius lietuviško ' laikraščio 
"Darbininkų kova” redak
cijom Jo eilėraščiai tapo pa
talpinti. To laikraščio re
dakcijai buvo reikalingas 
raštų vertėjas. Paleckis pa
sisiūlo patarnauti. Nuo ta
da-Justas pradeda žurnalis
to darbą: apart vertimų, ra
šo savo straipsnius, raporta- 
žūs, eilėraščius.

Po to, kai 1919 m. vokie
čiai vėl užėmė Rygą, įsitvir
tino buržuazinė vyriausybe. 
Paleckį pašaukė Lietuvos 
kariuomenėn ir nuskyrė ka
ro atašės Rygoje vertėju. 
Vienu laiku Justas buvo 
telegrafo agentūros "Elta” 
lietuvių skyriaus vedėju. 
Rygoje ir tuo pačiu laiku 
bendradarbiavo lietuviškuo
se laikraščiuose.

Buvęs "namo savininkas” 
didžiai mylėjo literatūrą, 
žurnalistiką, teatrą, — ra
šė, vaidino, dainavo. O už 
vis labiau mylėjo savo liau
dį. Jis ją matė gyvenant 
biednystėje, tamsoje, neži- 
nystėj. Matydamas visa tai, 
Justas nusprendė būti liau
dies mokytoju. Knyga jį 
išvedė iš tamsos ir nežinys- 
tės. Paleckis troško/ kad vi
sa liaudis skaitytų knygas.

1920 m. Justas įstoja į 
suaugusių vakarinę gimna
ziją, į trečiu klasę. Jo ga
bumai moksle buvo tokie, 
kad laike vienOrių metų jis 
baigė dviejų klasių mokslu 
programas. Greta su gimna
zija, 1922 m. jis baigė pe
dagoginius kursus ir pradė
jo mokytojauti. Tuo pačiu 
laiku Paleckis rašė eilėraš
čius, vadovavo "Eltos” sky
riui, redagavo lietuvišką 
laikraštį Rygoje. Įdomus 
buvo tas laikraštis. Jo ben
dradarbiai buvo dviejų skir
tingų srovių: vieni — demo
kratai, o kiti — reakcinin
kai ir klerikalai. To laik- 
raščio puslapinėse jie vedė

polemiką tarpusavyje. Pa
leckis stovėjo demokratų 
priešaky, ir jo nuolatiniu 
oponentu buvo kunigas. Pas 
reakcininkus buvo pinigai, 
o pas demokratus — skai
tytojai. Tokiu būdu jie ne
galėjo skirtis.

Tuo laiku Rygoje veikė 
klerikalų vadovaujama lie
tuviška draugija, kuri sten
gėsi patraukti visą lietuvių 
jaunimą. Paleckis, matyda
mas tokią padėtį, suorgani
zavo ‘ pažangią jaunimo 
draugiją "Rūta,” kuri vė
liau išleido savo žurnalą. 
Paleckis buvo jo leidėjas ir 

‘redaktorius. Žurnalo defici
tą padengdavo dviejų moky
tojų alga, savo ir žmonos 
uždarbiu.

1926 m., prieš Seimo rin
kimus Lietuvoje, Paleckis 
grįžo į tėvynę. Jis.išstoda
vo mitinguose ir susirinki
muose, pasirodė neblogu 
kalbėtoju. Rinkimus laimė
jo demokratai. Kairioji vy
riausybė paskyrė Paleckį 
"Eltos” direktorium. Tuo 
pat metu jis leido Kaune 
žurnalą "Naujas žodis.”

Tų pat metų gruodžio 
mėnesį* įvyko perversmas. 
Rezultate — Paleckis atlei
džiamas nuo pareigų. Po to, 
jis nelegaliai redagavo, 
spausdino ir platino atsišau
kimus. bei antifašistinį laik
raštį "Liaudies balsas.” Įgi
jo tokį populiarumą, jog 
1927 metais tapo išrinktas 
priešfašistinės jaunimo or
ganizacijos pirmininku. Pa
leckis lieka z korespondentu 
stambaus latvių laikraščio 
"Jaunukas' žinias,” bendra
darbiauju Lietuvos pažan
giuose laikraščiuose. Fašis
tai uždarinėdavo tuos laik
raščius, uždėdavo pinigines 
pabaudas ir uždarydavo Pa
leckį kalėjimam Už tai Lie
tuvos pažangūs žurnalistai, 
matydami jo kovingumą, iš
rinko į savo draugijos vado
vybę.

1932 metais pasirodė pir
mas eilėraščių rinkinys — 
"Dievas šviesoje.”

Nedidelė Lietuva geogra
finiai, istoriniai ir strategi
niai Randasi ant kryžminės 
didelių kelių linijos.’Senąją 
Lietuvos sostinę Vilnių už
grobė poniškoji Lenkija. Vo
kietija užtvėrė Lietuvai iš
ėjimą į jūrą, atimdama vie
nintelį uostą su seniausiu 
Lietuvos miestu Klaipėda. 
Fašistiniai Lietuvos valdo- 

vaj laikėsi valdžioje ginklų 
pagalba. Jio pataikavo Len
kijai ir Vokietijai. Pilnai 
sutiko su Hitlerio, Rozen
bergo ir Štreicherio rasinės 
politikos teorija, kuri skel
bė: Lietuva — tai žemės 
ūkio kraštas, ir kaipo to
kiam nereikalinga nei kul
tūra,. nei mokslas. Vokietija 
ruošėsi Lietuvą paversti sa
vo aruodu; lietuviški fašis
tai tam padėjo. Tuo metu 
užsienio kapitalas pradėjo 
užimti visas pozicijas. Akci
nių bendrovių svetimas ka
pitalas, laike 20 metų, pasi
daugino 7 kartus;.o vietinis 
— vos pusantro karto. Kas
kart augo bedarbė. Valstie
čių ūkiai buvo licituojami iš 
varžytinių.

O tuo pat laiku, kelių1 va
landų plento atstume nuo 
Kauno, už dirbtinio barjero, 
ėjo visai skirtingas gyveni
mas. Nuo seniai gerai pa
žįstamas, ' seniai mylimas 
kaimynas — rusų liaudis — 
nesikėsino prieš kitas tau
tas. Ji siekė tik vieno: ap-
saugoti ir stiprinti savo 
laisvę ir statybą savo ger
būvio. Tas įtemptas darbas 
suvienijo visą tarybinę liau
dį. Tarybų Sąjunga nepaži
no, kas yra bedarbė, už tai, 
kaip niekur, brangino lais
vę, kultūrą, žmogaus teisę. 
Ne vienas lietuvis, jausda
mas savo taikioje žemėje 
artėjantį pavojų, prisimin
davo liaudies dainos žo
džius:

"Iš vakarų plaukia 
debesys,

Rytuose saulė teka.”
•

Pirmą kartą Paleckis 
svečiavosi kaip turistas Ta
rybų Sąjungoje 1933 me
tais. Apart turistinės misi
jos, jis buvo labai susidomė
jęs ir labai viskuo susirūpi
nęs. Reiškia, tai ne svajonė, 
o realybė? Reiškia, kad lais
vė ir liaudies valia yra to 
viso klestėjimas? Reiškia, 
kad galimaa ne tik kovoti, 
bet ir atsiekti?

Grįžęs iš Tarybų Sąjun
gos Justas parašė knygą 
"Tarybų Sąjunga savo aki
mis žiūrint.” Joje papasako
jo lietuviams visą tiesą apie 
jų didįjį kaimyną. Už metų 
jis iš naujo nuvyko į TSRS, 
bet jau nebe kaip turistas, o 
kaip žurnalistų delegacijos 
narys. Dabar jo gyvenime, 
jo kovoje ir svajonėse pasi
reiškė ne tik siekiai, bet ir 
tikrovės pavyzdžiai.

1935 m. Lietuvos vyriau
sybė uždąrė antifašistinę 
jaunimo .draugiją. Nežiū
rint to, draugija gyvavo po
grindyje, o jos pirmininkas 
Justas, veikė kaip pirmiau. 
1937 m. Paleckis parašė 
knygą "Paskutinis caras.” 
Pusiau beletristinėj formoj 
jis aprašė istoriją apie pas
kutinių dešimtmečių carų 
autokratiją ir liaudies kovas 
už jų nuvertimą. Be to, to
je knygoje pavaizdavo pir
mąjį pasaulinį karą, joje 
buvo vertimai latviškų pje
sių ir eilėraščių apie Latvi
ją-

1938 m. poniškoji Lenki
ja . ultimatumu pareikalavo 
Lietuvą sudaryti diplomati
nius santykius, nutrauktus 
1920 metais po Vilniaus 
užgrobimo. Pulkininko Beko 
vyriausybė taip aklai save 
vedė ryšium su tuo, kad lie
tuviškieji fašistai nusilpino 
savo kraštą ir privedė jį iki 
priklausomumo nuo Vokie
tijos. Tai metais, kovo 19 d. 
Paleckis didžiulėje žmonių 
minioje išstojo su kalba

(Tąsa 3-me pusi.)
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Lietuvos Inteligento Kelias
“ ' ■ • ■ •- * ♦ ■ «K -» . ...

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) I 
prieš lenkų ir lietuvių fašis
tus su Smetona galviny. Po
licija stengėsi sutrukdyti 
kalbėtoją, bet publika prie 
to nedaleido.

Antrojo pasaulinio karo 
išvakarėse, 1939 metais, 
sąstate lietuvių žurnalistų 
delegacijos, Paleckis buvo 
išvykęs į Lenkiją, Vokieti
ją ir Austriją, jo korespon
dencija apie Vokietiją iš
šaukė hitlerininkų nepasi
tenkinimą. Užsienio reika
lų ministerijos valdininkas 
Hamburge, jo, kaip žurna
listo, misijai darė įvairius 
trukdymus ir norėjo Justą 
įtikinti, jog Vokietijoje gy
vuoja socializmas, teisybė, 
ypatingai “arijoniška.”

Kada Tarybų Sąjunga 
perleido Vilnių Lietuvai, 
Kaune įvyko masinė de
monstracija. Ją vadovavo 
Paleckis. Kalbėdamas mi
niai apie įvykį, jis, metė 
veidan fašistuojančiam Lie
tuvos diktatoriui Smetonai 
ir jo visiems ministrams to
kią frazę: “Laisvas Vilnius 
tegali priklausyti laisvai 
Lietuvai!” Už tai jis buvo 
suimtas ir ištremtas j kon
centracijos stovyklą. Liau
dyje kilo dideli protestai 
prieš tokį parėdymą ir 
Smetona buvo priverstas 
Paleckį paliuosuoti, kurį 
vėliau ištrėmė į Latviją. 
Latvijos vyriausybė pasi
priešino tam nuosprendžiui 
ir Paleckio nepriėmė. Tada 
tapo ištremtas į provinciją 
— į kaimą, ir laikomas po
licijos priežiūroje.

1940 metų vasarą, Lietu
vos fašistai pasijuto katas
trofos išvakarėse; Smetona 
išbėga į savo “dvasinę” tė
vynę į Vokietiją. Lietuvoje 
susitvėrė liaudies vyriausyt 
be su Paleckiu priešakyje. 
Nuo tada jis eina laikino
sios vyriausybės prezidento 
pareigas. Naujas liaudies 
Seimas buvo išrinktas de
mokratiniais pamatais. 
Tuojaus po išrinkimo, Sei
mas pildydamas liaudies va
lią, paskelbė Lietuvą Tary
bine Respublika. Galviny- 
je delegacijos, kuri nuvežė 
Lietuvos liaudies prašymą 
į Maskvą, kad TSRS Aukš
čiausioji Taryba priimtų 
Lietuvą į Tarybų Sąjungos 
sudėtį, buvo Paleckis.

Po priėmimo naujos kon
stitucijos, Paleckis buvo iš
rinktas' Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininku ir tuo pat lai
ku — deputatu^ į TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą ir 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininko pa
vaduotoju.

Nespėjo lietuviai laisvai 
atsikvėpti, nespėjo panai
kinti bedarbę, atsikratyti 
užsienio kapitalų, savųjų 
dvarininkų, nespėjo pilnai 
pravesti žemės reformą ir 

įtinkamai sutvarkyti darbą 
pagal planą, kai tuo laiku 
hitlerininkai iš pasalų už
puolė Tarybų šalį. Pirmas 
smūgis teko Lietuvai.

Liaudies vyriausybė buvo 
priversta apleisti savo tėvy
nę, vokiečių okupuotą. Ta
čiau, Lietuvos liaudis per 
visą vokiečių okupacijos 
laiką nenustojo klausius 
savo vyriausybės balso. Tas 
balsas buvo įsmigęs kan
čiose kaip viltis pergale. 
Tas balsas buvo visiems ži
nomas: Paleckis kalbėjo su 
Lietuva per radiją. Jis rašė 
šimtus lapelių ir atsišauki
mų, nurodančių kas veikti. 
Prasidėjo lietuvių susitelki
mas Raudonojoje Armijo
je. Paleckis buvo vienas tų

organizatorių. Kaip visoje 
’ Tarybų Sąjungos okupuo
toje teritorijoje, taip ir Lie
tuvoje, plėtėsi galingas par
tizaninis veikimas. Palec
kis buvo partizanams stip
rybės įkvėpėju. Evakuoti 
lietuviai dirbo • kolchozuose 
ir fabrikuose. Paleckis lan
kė juos, paguosdamas ir 
viskuo padėdamas. Užfron
tėje’ augo nauji kadrai. Lie
tuviai savanoriais grupavo
si į savo dalinius. Visur jie 
vis girdėjo jausmingai įti
kinantį balsą to, kurio tau
rus gyvenimas išmokino 
juos nedvejojamai tikėti.

Taipgi tikėjo jam jo vy
resnysis sūnus, pavadintas 
Vilnium, atminimui seno
sios lietuvių sostinės var
do. Neturėdamas pilnų 18 
metų amžiaus, jaunuolis 
veržėsi į tėvynę, kad ten 
vedus kovą už laisvę. Jis 
krito už liaudies reikalus.

Raudonoji Armija štur
mu atima iš vokiečių sunai
kintą Vilnių, po to — Kau
ną. Keturių metų Tarybi
nės Lietuvos sukakties pa
minėjimas buvo atšvęstas 
Vilniuje, liepos 21 d., 1944 
m., kada priešas dar tebe
turėjo užėmęs Lietuvos že
mės dalį.

Pasibaisėtinai šiurpų vaiz
dą paliko vokiečiai. Iš
griauti* miestai, fabrikai, 
mokykloš, ligoninės. Lavo
nais dvokė “mirties fabri
kai” Paneriuose, prie Vil
niaus ir Vilijampolėje, prie 
Kauno, dešimtys konclage- 
rių, šimtai kapų miškuose...

Už tai okupacijos metai 
parodė liaudžiai, kaip buvo 
teisingi tie, kurie iš seniai 
perspėjo fašizmo, grėsme, 
kurie įrodė, kad laisvė, ne
priklausomybė, taika ir 
šviesi Lietuvai ateitis ir jos 
klestėjimas galimi tik tary

binėje santvarkoje. Įtiki
nantis Paleckio balsas iš 

.naujo suskambėjo tėvynėje. 
“Mūsų Paleckis,” — tuo 
vardu vadino jį valstiečiai, 
darbininkai, inteligentai. 
Laukuose ir prie statybos, 
kaip ir intelektualų arba 
rašytojų susirinkimuose jį 
sutinka džiaugsmingai: ja
me glūdi liaudies pasitikė
jimas.

Už tai jį vėl išrinko 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininku, o 
Visasąjunginė Aukščiausio
ji Taryba vėl jį išrinko Pre
zidiumo Pirmininko pava
duotoju. Visa Tarybų Są
jungos liaudis Paleckį paži
no ir pamilo.

Daug darbo Lietuvoje; 
iškyla milžiniški uždaviniai, 
grandiozinės perspektyvos 
naujame (dėl Lietuvos pir
mame) penkmetiniame pla
ne. Paleckis visada buvo su 
liaudimi, jos nelaimėje, pa
žeminime, vergijoje; Ir da
bar, laimėje, jis su liaudi
mi, o liaudis su juo.

REIKALAUJA $520,000 Iš 
ŽAGINTOJO

TUCSON, Ąriz. — Doris 
Mae Kessel, dailides duktė, 
patraukė teisman milionie- 
rių fabrikantą Rufų Riddel, 
sbargerį, kuris ją pasisam
dė kai^ tarnaitę ir išžagi
no. Ji už tai reikalauja 
$520,000 atlyginimo.

BRATISLAVA.
choslovakų vyriausybe areš
tavo jau 142 kariškius ir ci
vilius sąmokslininkus,’ ku
rie ruošė k sukilimą demo
kratinei valdžiai nuversti. 
Pirmiau jie bendradarbia
vo su naciais okupantais.

Areštuoti 142 Sąmokslinin
kai prieš čechoslovakijos 
Valdžią

Po šešių savaičių svarstymo, darbininkų ir visuome
nes atstovai šešių asmenų arbitracijos taryboje sutiko 
pakelti gelžkeliečiams algas 15 ir pusę centų per va
landą. Du industrijos atstovai, žinoma, priešinosi. Iš 
kairės: William Leiserson, Robert D. Calkins, visuo
menės nariai, ir George Wright, AFL Int. Brotherhood 
of Firemen and Oilers prezidentas. Stovi: gelžkelių 
viršininkas Henry Scanclrett, AFL Brotherhood of Rail
way Clerks prez. George M. Harrison ir Carter Fort.

KVIEČIAME 1 TALKĄ
MŪSŲ VISU DIDŽIAJAM DARBUI 
UŽTIKRINTI LAISVEI BUDŽETO.

ALDLD Reikalai

reikalingą

sumažinsite išlaidas

953 
.864
774
550
176
169
136

89
88
86
78
73
71
61
61
56
52
42
39
38
31
30
25
24
22
21
21
21

Knyga Jau Atspausdinta

Liaudies Balso gaspadorius 
K. Kilikevičius praneša, kad 
mūsų knyga už 1947 metus 
jau atspausdinta. Knyga bus 
įdomi, tai “Viduramžių Isto
rija.” Ji turės virš 300 pus
lapių, virš 100 paveikslų, brai
žinių ir žemėlapių. Jos at
spausdinimas, apdarymas,' iš
siuntinėjimas pareikalaus 1 ne
mažai pinigų. Kanadoje’ kuo
poms bus išsiuntinėta tiesiai iš 
spaustuvės, gi Jungt. Valstijo
se centras gaus visas knygas 
daikte ir išsiuntinės kuopoms. 
Kaip tik bus apdaryta, tai ir 
bus siuntinėjama.

Reikia, kad visų kuopų vi
si nariai pasimokėtų, kurie 
dar nemokėję, kad vienu kar
tu būtų galima kiekvienai 
kuopai pasiųsti 
skaičių knygų. Atlikite 
pareigą, 
laike Siuntimo ir darbo.
“Šviesos” Ketvirtas Numeris

Mūsų žurnalo piešos No. 3 
jau atspausdintas* ir išsiunti
nėtas visiems nariams. Dabar 
yra spaudoje No. 4., Jis bus 
svarbus, nes įtalpinsime daug 
svarbių raštų.

Nariai, jeigu kurie negauna 
žurnalo, kurie moka pilną 
duoklę, tai turėtų apie tai 
pranešti į centrą. Visi na
riai, kurie moka po $1.50 į 
metus, turi gauti žurnalą, iš
skiriant tik jaunuolius, kurie 
ima anglų kalboje literatūrą.

Nominacijos Kandidatą
Nominacijos kandidatų į 

Centro Komitetą ir alternatus 
jau pasibaigė. Pasekmės yra 
sekamos:
Nominuoti į Centro Komitetą 

Antanas Bimba :... . 1,087 
D. M. šolomskas . . . 1,073 
Dr. J. J. Kaškiaučius 973 
S. Sasna ...................
Eva Mizara ................
Vincas Tauras............
Jurgis Kuraitis ..........
Rojus Mizara ............
A. J. Smitas ..............
J. Kuodis ..................
Pranas Buknys ............
V. J. Valaitis ........ 
J. J. Mockaitis ..........
V. J. Senkevičius........
Ignas Bėčis . .............
Katrina Petrikienė .... 
Jonas Ormanas ..........
Dr. A. Petriką ..........
Vincas Rudaitis . .........
Geo. Jamisonaš..........
Jonas Gužas .'..............
Jonas Siurba................
Jonas Gasiūnas............
Antanas Mureika ..... 
P. Janiūnas

, Nikis Pakalniškis .... 
Vincas Jakštys ........
Petras Baranauskas . . . 
Vincas Bovinas............
Stasys Jasilionis ........
Povilas Venta ............
F. Klaston ..................
Lillian Kavaliauskaitė 
Geo. Warisonas ..........
Juozas Byronas . . i. .. 
Robertas Feiferis ....

Nominuoti j Alternatus

Povilas Beeis .............. 241
Povilą^ Janiūnas........ 211
Jurgis Stasiukaitis . . . . 149
V. J. Valaitis ............ 144
J. Venckūnas ............ 127
Geo. Jamisonas ........ 122
J. Kuodis ..................... 120
Dr. A. Petriką ...... 106
S. ’Sasna ...................... 99
Petras Taras ............  . 99
J. J. Mockaitis.......... . . 98
D. M. šolomskas ........ 93
Dr. J. J. Kaškiąučius 92
Katrina Petrikienė . . . . 88
Adolfas Gilmanas . . . . 87
Antanas Matulis ........ 85
Antanas Bimba .......... 84
Vincas Rudaitis.......... 83
Jonas Gužas .............. 77
Valis Bunkus ............ 70
Jonas Siurba ............ 68
Ona Depsiene ............ 65
Jonas Gasiūnas'.......... . 65
Antanas Mureika .... . 65
Juozas Bimba ............. 63
A. Jocis .................... 62
R. Mizara .................... . 56
Vincas Čepulis .......... 53
Vincas Žilinskas . . . . 45
Jurgis Kuraitis .......... • 4.3
Sofija Petkiene .......... 35
Walteris Brazauskas . .. 34
Vincas Paukštys ........ 32
Pranas Buknys .......... . 30
Kazys Balčiūnas........ . 29
Kazys Steponavičius . . 29

28
26
24
23
23
21
21
20
20
20
20
20

19
17
15
59 

Juozas Byronas ..........
Lillian Kavaliauskaite 
Jonas Siurba ..............
Jonas Ormanas ..........
K. Stanislovaitiene . . . 
Petras Babarskas........
Gęo. Warisbnas..........
Pranas Bunkus ...... 
Naste Buknienė ..........
Petras Grabauskas . . . 
K. Rušinskiene ....... 
K. šolomskienė ........
Stasys Jasilionis ..... 

Nellie Venta ..............
Vincas Bovinas ..........
Petras Baranauskas . I

• Nominacijose dalyvavo
kuopos su 1,225 nariais. Skel
biame tik tu draugų ir drau
gių vardus, kurie* gavo nema
žiau 15 balsu. Dabar bus iš 
eilės užklausti nominuotieji. 
Vėliau su apsiėmusių vardais' 
bus išsiuntinėta visoms kuo
poms po dvi blankas balsavi
mams, išrinkimui L. L. Drau
gijos Central inio Komiteto 
1948-9 metams.
Kas Aukojo Knygų Fondui

M»ūsu Draugijos knygų lei
dimo ir apšvietos reikalams 
gavome sekamai‘aukų :

Per J. Jeskevičių nuo Nau
josios Anglijos Spaudos pik
niko dalis pelno $25.

LLD 126 Kp., Vancouver, 
per A. Grinkų, $25.

Nuo Detroito spaudos Dikni- 
niko, per N. Astrauskienę, 
$25.00. * * '

Aukų per Qnos Milčienes 
laidotuves, Rochester, $16.

Dalis pelno’ nuo Worcesterio 
LLD kp. pikniko, per J. Jusiu, 
$20.00.

LLD 12-tos Apskrities auka,
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Užtikrinimas yra galimas šiais būdais:
Verbuoti naujus skaitytojus, rengti dienraščio naudai 

pramogas, rinkti aukas budžeto užtikrinimui ir pardavinėti 
Laisvės bendrovės šėrus. Vajus prasidės spalio-Oct. 1 d. ir tę
sis iki sausio-Jan. 1-mos, 1948.

Visi dienraštį Laisvę mylinti žmonės stokite^ šią garbin
gą talką, sustiprinimui savo dienraščio, platinimui apšvietos!

Kontestantams bei vajininkams skiriame sekamas dova
nas:

1-ma $75. 2-ra $50. 3-čia $35. 4-ta $30. 5-ta $25. 6-ta $20. 
7-ta $15. 8-ta $12. 9-ta $10 ir 10-ta $5. .

Tuojau stokite į kontestą ir gaukite nors vieną iš aukš
čiau pažymėtų dovanų. Tai didelės garbės dovanos! Tąja 
garbe jūs didžiuositės visą amžių.

Laisvės prenumerata metams $7.00, pusei metų $3.75. 
Brooklyne $8.00 metams ir $4.00 pusei metų.

Prašome visų dienraščio Laisvės skaitytojų, kurie ne
stosite į kontestą, gauti nors po vieną naują skaitytoją. Padė
kite savo miesto vajininkams gauti kuo daugiausia naujų 
skaitytojų.

Kiekvienas miestas ir miestelis turi skambėti kontesto 
surašė. Parodykite savo sumanumą ir pasirįžimą platinimui 
dienraščio Laisvės. Turėkime mintyje užtikrinimą sekančių 
metų savo dienraščio budžeto.

Išleidimas dienraščio Laisvės metam kainuoja arti $100,- 
000.00. Laike vajaus norime sukelti trečdalį tos sumos $31,'- 
500.00. Štai kaip galima tai atsiekti: Už prenumeratas, nau
jas ir atnaujintas, reikia surinkti $20,000.00. Parengimais ir 
aukomis $16,000.00. Laisvės bendrovės Šerais $1,500.00.

Kiti du trečdaliai įplauks reguliariai už prenumeratas, 
skelbimus, parengimais ir aukomis 1948 metais. Tokį planą 
mes išbandėme 1947 metams ir jis išėjo gerai. Dabar mes 
dirbsime jau patirtais būdais.

Platesnių apie kontestą informacijų klauskite Laisvės 
Administracijos. Rašykite: » •

427 LORIMER ST BROOKLYN 6, N. Y.
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per P. Šlekaitį, $10.
LLD 19 Kp. Chicago, per 

Joną Patecką, $5.
M. Nazaveckas, Brooklyn, 

pasimokėjo duokles ir paau
kojo dar $3.45.

Jonas Ragauskas, Shelton, 
Conn., $4.

K. ir M. Romikaičiai, Read
ing, pasimokėjo už 3 metus 
duokles ir aukojo $2.

LLD 216 Kp., ^Brooklyn, 
Conn., nariai pasimokėjo duo
kles ir paaukojo sekamai: $1 
—F. Navickas; po 50 centų— 
K Kazeliūnas, A. Valavičius 
ir 10 c. L. šilabaitis.

Visiems už aukas tariame 
širdingai ačiū ! Centras išsiun
tinėjo visoms kuopoms ir ap
skričių komitėtams aukų rin
kimui blankų. Prie progos 
parinkite aukų, nes visi žino
me, kaip viskas pabrango.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn 6, N. Y.

ARGENTINOJ eina šlap
ti laikraščiai s Demokrato 
Tribūna ir Vangardia. Jie 
ragina pakeist f asistuojan
čią Perbno valdžią.

CHICAGOS ŽINIOS
Cfricaga Prarado Garbę 

Saugumo Klausime
Nežiūrint, kiek buvo clet^, 

pastangų ir laikraščiuose apra
šyta, kiek nelaimių įvyksta Chi- 
cagos mieste ir visoje Cook 
Apskrityje, dėl piliečių neatsar
gumo, bcftitas nepadėjo apsau
goti miesto garbės.

Praeitais metais Chicago je 
įr apylinkėje buvo trafiko ne
laimėse užmušta 487 asmenys, 
o jau šiais metais turime už
muštų 438. Tačiau dar yra virš 
trys mėnesiai iki Naujų Metų. 
Tad norint išlaikyti nors per
eitų metų rekordą, chicagiečiai 
turėtų rimtai susirūpinti.

Už poros savaičių bus pa
skelbta saugumo savaitė. Prie 
jos rengiasi visi laikraščiai ir 
radijų žinių teikėjai.

Prisidėkime visi prie to dar
bo ir atgaukime miesto garbin
gą vardą.
Sustreikavo Dviejų Dirbtuvių 

Darbininkai
Peskelbė streiką M. Linkman 

& Co., 115.0 Fullerton Ave.,
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darbininkai, šioje kompanijoje 
dirba 250 darbininkų. Į strei
ką išėjo 200 darbininkų. Jie 
reikalauja, kad kompanija pri
pažintų uniją, bet kompanija 
atsisakė tai padaryti.

Išėjus darbininkams j strei
ką, štai kokį pasiteisinimą da
vė kompanija: prezidentas L. 
B. Linkman išvykęs atostogom, 
tad pati kompanija esanti be
jėgė ir negalinti išpildyti dar
bininkų reikalavimo.

Streikui vadovauja CIO —■ 
UERMW 1119 vienetas.

Antrosios kompanijos, tai 
yra American Generator & Ar
mature Co., 2614 — 48th St., 
darbininkai * taipgi paskelbė 
streiką už nepripažinimą uni
jos it išmetimą 10-ties darbi
ninkų* kįirie stengėsi suorgani- « 
zuoti uniją.

šioje dirbtuvėje tedirba tik 
65 darbininkai. , Rep.

•Radijo pataisymai 1945 m. 
kainavo amerikiečiams 64 mi-» 
lionus dol., 1936 — 23 milio- 
nai. -
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^=-- - --------- Rašo Ieva
(Tąsa)

— Atvažiavau traukiniu. Mano mama 
siuntė mane pas dėdę Bintakį su laiš
ku.

Rožės džiaugsmui galo nėra. Tik kaž
kas kremta jos širdelę ir nori lyg sutruk
dyti jos džiaugsmą. Bet jau neiškenčia 
ji: reikia paklausti, reikia įsitikinti:

— Juk aš dar vis tokia nedaili, kaip 
tuokart? — ir jau krauju nupiltas vei
delis iš gėdos. Kvailas klausimas, žino ji 
susyk. Jitnori Utitaisyti:

— Bet anądien aš buvau nusipynusi 
vainiką i/ užsidėjusi ant galvos. Tuosyk, 
man rodos, aš buvau graži, kad rpane 
būtum matęs!

— Ar tu graži, aš nežinau, — atsakė, 
kiek patylėjęs, Ansis, — bet aš ne dėl to 
tave norėjau matyti. — l^e, jis negali ir 
nenori sakyti Rožei, kad ji tikrai negra
ži, ir jaU, rodos, ji niekada nebus graži, 
kad jam tik jos taip baisiai gaila, tik 
iš gailesčio jis jai žiemą sakė, kad jis ją 
mylįs. Ne, jos jau niekas nemylės, tik 
gailėsis, kaip kartais žmonės gailisi ko
kio sergančio gyvulėlio.

— O kur Jurgutis su Marute? — gar
siai jis paklausė.

i
— Jie laksto po kaimynus.
— O pas tave nepalieka?
— Ne, nes aš negaliu bėgioti. Bet aš 

jų ir nenoriu, jie man per daug klykau
ja.

•— Žinai, Rožele, ateidamas aš paste
bėjau ten, už trobos, taip daug smilčių, 
tokių baltų, švarių! Ar nenorėtum ten 
rauslioti? Eikš, aš tave ten nunešiu. Tos 
smiltys beveik tokios pat baltos, kaip pa
jūry. Eikš, -pažaisim. Šitas — tai pajū
ris. Ten tos pievos — tai jūya. Čia ke
lios varnos lekia, ten keli balandžiai — 
sakysime, kad tai vandens paukščiai, 
žuvėdros. O čia tai imsime ką nors sta
tyti. Matai, šitaip, ar negražu?

— Tikrai gražu, — patvirtino Rožė. 
Dabar aš kasdien čia ateisiu ir manysiu, 
kad esu pajūry, kaip tu kad sakai.

Bet neilgai tesidžiaugė Rožė saulės ši-> 
luma. Dar nepradėjo rausti veidai, dar 
nepradėjo rudėti nuo saulės basosios ko- 
jutes, kaip Jurgutis ir Marutė gavo bro
liuką.

— Kas saugos/vaikelį, kas vygiuos?
— Žinoma, Rožė. Jurgutis ir Marutė 

eina į mokyklą; parėję privalo mokykloj 
užduotus darbus atlikti, o paskui nori ir 
pasibėgioti.

O Rožei nei į mokyklą eiti, nei mokyk
los darbai atlikti, bėgioti negali, ir nerei
kia. Juk vaiką vygiuoti joks darbas. Sė
di sau prie vygio, ir gana. Kartais tušką 
įkišti į burną. Juk ką nors turi dirbti, 
turi sau duoną pelnyti. Kas jau gali vis 
taip veltui sėdėti?

Taip ir pasodino Rožę prie vygio.
Nubalo Rožė dar daugiau, negu anks

čiau. Liovusi skaudėti kojelė vėl pradėjo 
iš naujo smelkti. Kaži kaip prie vygio ne
tikėtai užsigavo ir taip susopėjo, net aša
ros ištryško iš Rožės akių.

O vygyje gulintis tik šaukia rėkia, lyg 
smaugiamas.

Bintįkiai dirba laukuose. Jurgutis ir 
Marutė laksto kaip patrėsę su kaimyno 
vaikais po kiemą, po daržą, karstosi per 
tvoras. Jeigu vaikas vygy jau šiek tiek 
primigęs, snaudžia, ir Roželė atsikvepia, 
bet čia tik dungs, dungs, dungs į langą 
vienas ar kitas iš vaikų. Tvyksterėja 
Rožė, nusigąsta, ir mažasis vygy — šau
kia, klykia iš naujo, o vaikai lauke juo
kais nesitveria.

Roželė, pati verkdama, ramina kly- 
kiantį vaikelį: z

Aha, aha, vaikutėli,
Kbdėl Verki, mažulėli,
Kas tau pasidarė?
Aha, aha,apapa!

Kojelė tik skauda, o ašaros byra, nors 
verkti ir visai nesinorėtų.

Ir taip praverkta, ir taip prakentėta 
visa vasara stuboj. Žaliosios pievos su 
margais žiedais, linksmosiomis plešteku- 
tėmis ir auksinioji saulė — beliko tik 
svajonė.

Aha, aha, apapa,
Su vaikeliais apapa ...

Bet jaunutės mergaitės širdyje užgi
mė kerštas. Kerštu sudrebėjo silpnoji

Simonaitytė..... ...... — ......... •................... sį

krūtinė. Ir kerštu nutvėrė Rožė savo 
ramstį. O kaip tik vėl įbėgo į stubą/Jur
gutis ir Marė pasiąaipydamu:

— E, tai gerai, kad negali išeiti lauk! 
E, Rožė jau zurnija, ve, ve! matai, kaip 
lūpą paleido? Ha-ha^ha!

Iškėlė Rožė savo ramstį ir davė, kur 
pataikė. Ji gerai žinojo, kad dabar par
eis jos eilė, kad dabar dėdienė ją muš, ir 
nemenkai. Bet tai jau tikrai tiek neskau
dės, kiek yra pagiežos, džiaugsmo ir pa
tenkinimo pamačius, koks gumbas išau
ga Marutės galvoj, kad ant Jurgučio 
rankų mėlynos ir kruvinos dėmės.

ANĖ ŠIMONYTĖ
Vos tik įžegnota, dar iš kiauto nepil

nai, gali sakyti, išriedėjusi, Anė ^turėjo 
išeiti į žmones. 0 tai tik dėl brolienės.

Anę, kaip jauniausią ir silpniausią 
vaiką, motina visada, kiek galėdavo, le
pindavo. Ne taip jau lepindavo, kiek 
slaugydavo geriau už kitus. Ir anksčiau 
į lovą nusiųsdavo vakarais, ir vėliau kel
ti teprivalėdavo rytais, ir geresnis kąs
nis jai atitekdavo. Juk, žinoma, turėjo ir 
dirbti, bet ar jau turėjo tiek prisispaus
ti?! Nėmaž.

Ir<taip išaugo Anė, šiek tiek išlepinta 
ir be rūpesčių, lyg kad jai per visą jos 
amžių kas diena šventa būtų.

Bet lyg žaibas iš skaidraus dangaus 
štai marčios sprendimas: nuo Kalėdų 
Anė privalo eiti tarnauti.

Pasakyti lengva, bet eik dabar! Išėjus 
į žmones, niekas negulins iki priešpiečių, 
niekas nenusiųs 'anksčiau į patalą. Pri
sieis prisitaikinti kičai šeimynai, ir ska
nesnio kąsnio niekas nepristums.

Bet tai ne taip jau labai svarbu. Svar
bu tik, kas ją ims į tarnybą ir kas jai 
mokės alg4-

— Nė už pilvą ji neuždirbs, — pasa
kė ūkininkas Karalius iš Macaičių: — 
mes norime mergos, o ne nykštuko. Nė 
per mažąją niekas jos nenori.

Bet pagaliau jau pasitaikė susilygti 
pas vieną ūkininką į Vyžeikėnus — per 
piemenikę.

Apie algą jau nei kalbėti, nei ką. Pa
žadėjo priejuostę, skepetuką, jopikę — 
na, ir ropučių įsodinti, ir bus pirmų me
tų alga. *

Išėjo, nors ir per piemenikę persisam- 
dė, tačiau ir žiemą niekas prie krosnies 

< nepasodino. 0 dar beveik daugiau rei
kėjo dirbti Anei, negu antrom dviem 
mergom.

Rytą trijomis iškrukiojo iš lovos šei
mininkė Anę. Reikėjo eiti pusryčiams ro
pučių skusti. Ne kartą snaudė skusdama 
roputes Anė. Bet ir baimė šeimininkės 
— reikėjo susiimti.

Vos tik pusryčius pavalgė, Anei jau 
ir rykai plauti, apsišluoti, šunis palakin
ti, kiaulėms ropučių pintinių pintinius 
pririnkti, prie šulinio nuplauti, užkaisti, 
katilą po katilo išvirinti.

Šių darbų dar neatliko, jau ir pietūs.
O dar pilną virtuvės kampą reikia pri

nešioti malkos, kiminių ir juodųjų vele
nų. Iii vandens bosai jau patuštėjo, bet 
tuos prinešioti Anei per sunku: nors ke
letą kibirų įneša.

Taip tai vargais negalais prasistūmė 
žiema. Tikėjosi, kad pavasarį, vasarą 
lei^įyiau bus.

Bet apsiriko.
Nors kiaules jau ir išvarė į žardieną 

ir toms ropučių tiek daug virinti nebe
reikėjo, bet^kiti darbai paliko tie patys. 
Ir dar net greičiau reikėjo juos atlikti, 
nes šeimininkas jau ir rėkia: \

— Ar neisi į laukus, mergei?
0 laukuose reikėjo greta su didžiai

siais dirbti. Rodos, narnėdavo sau po no
sim šeimininkė ar šeimininkas, kad te
privalanti tiek dirbti, kiek įstengianti.

Bet ne kartą reikėjo stverti, taip sa
kant, ir per jėgą.

O kada bandą išvarė,»— šeimininkė 
jau buvo pataisiusi mezginį, nustatė net, 
kiek per dieną privalo Anė numegzti. O 
rudenį ji buvo tiek ištįsusi ir paaugusi, 

. kad ir spragilą jai į ranką įspraudė ir 
nuvarė į.skūnę rugių kulti.

Po Kalėdų pristojo Anė pas kitą ūki
ninką, dabar jau per antrąją mergą.

(Bus daugiau)

TARPE URUGVAJAUS LIETUVIŲ
Paminėta Marijos Melnikaitės 

Mirtis
Liepos 13 d. ULC patalpose 

susirinko nemažas skaičius pu
blikos paminėti keturių metų 
sukaktį, kaip žuvo didvyrio 
mirtimi lietuvių tautos karžy
gė Marija Melnikaitė, visiems 
amžiams davusi kilnų pavyzdį, 
kaip lietuviai kovoja prieš vo
kiškuosius grobikus, už savo 
žemės laisvę, už tarybų san
tvarką.

Draugė Ona Lukaševičiūtė 
laikė įdomiai paruoštą paskai
tą. Angel i ja Matulevičiūtė pa
deklamavo Valsiūnienės poemą 
“Daina ' apie Marytę Melnikai- 
tę.” Publika giliai susikaupu
si išklausė paminėjimo progra
mos ir gausiais aplodismentais 
palydėjo jos išpildytojus.

Džiugu pabrėžti, kad Šiemet 
šį Melnikaitės atminties pager
bimą suruošė ULC jaunuolių 
skyrius, tuo įrodydamas, jog 
mūsų jaunimas kas kartą la
biau domisi Lietuvos įvykiais.
Suvaidino Dramatini Vaizdą 

Per Radiją
Mūsų jaunieji teatro mėgėjai 

suvaidino per radiją dramati
nį veikalą, vaizduojantį trągin- 
gą Marijos Melnikaitės gyve
nimo pabaigą. Vaidinimas taip 
puikiai pavyko, kad tą pačią 
dieną ’ buvo susilaukta iš klau
sytojų pakartotinų pageidavi
mu tankiau vaidinti tokius da
lykėlius.

šį dramatinį vaizdelį radijo- 
teatrui paruošė vienas, didis 
mūsų draugas, kuris prašė ne
garsinti jo pavardė. Vaidinimui 
vadovavo ir Melnikaitės rolę 
vaidino jaunuolė A. Matulevi
čiūtė.
Mūsų Tautiečiai Atsiliepė i 
Atsišaukimą ir Parėmė Radijo 

Pusvalandį »
Lietuviškojo radijo pusvalan

džio iždas pergyvena sunkų 
krizį. Apie tai buvo atsišauk
ta radijo bangomis ir paaiškin
ta tikroji padėtis. Klausytojai 
į mūsų atsišaukimą reagavo ir 
iš visur pradėjo atsiliepti, kad 
lietuvių programa būtų tęsia
ma kiekvieną sekmadienį.

Ir kad lietuviškasis žodis ne- 
'nutiltų skambėjęs P. Amerikos 
padangėje, paaukojo jo išlaiky
mui šie mūsų tautiečiai:

Petras Sadauskas $10, An
tanas Velyvis $7, Juozas Leka
vičius $6, Ignas Meškerevičius 
$4, Povilas Valentas $3, Jonas 
Kibirkštis $2, Jonas Subačius 
$2, Jonas Vidginis $2, Juozas 
Mikalajūnas $2, Vincas Iškei
kus $1.50.

Po $1: Petras Balaišis, Jonas 
Kaušas, Juozas Stakėnas, P. 
Sadauskas, M. Bartkevičienė, 
Juozas Tučkus, Augustas Vaite
kūnas, Juozas, Dijokas, Antanas 
Pastarnokas, Povilas Pastarno
kas, Bronius Jurkevičius, P. 
Gervickas, Vincas Skripkiūnas, 
Juozas Petruškevičius, Bronius 
Kalvinskas, Antanas Vaitkus, 
Vacys Samatavičius,. Vincas 
Navikauškas ir Vladas Kunskis 
(taip pat pažadėjo mokėti po 
0.50 į mėn.).

Po '50c : Jurgis šimanauskas, 
Augustas Urbonas, Juozas Mar- 
keliūnas (mėnesiu.), Juozas' 
Grenikas (mėnesiu.), J. Stepo
navičius, J. ‘Jankauskas ir A. 
Jankauskienė.

“Kuprotas Oželis”
. Tai pirmas Urugvajaus pa
dangėje • suvaidintas lietuvių 
kalboje veikalas, kai dar fak- 
tinai neegzistavo pei meno rate
lis, nei L. Teatras. Pirmaisiais 
emigracijos metais, suvažiavus 
nemažam lietuvių būreliui, iš 
kurio kilo iniciatyva, ir vado
vybėje Balio žuklio, Paukščio 
1928 motais’ buvo perstatytas 
“Kuprotas Oželis.”

šilk 'metų liepos 5 d. ULC 
patalpose, su d Mėliu pasiseki
mu, buvo pakartotas šis veika
las Liaudies Teatro menininkų, 
vadovybėje drg. J. Kibirkščio, 
suflioriųojant J. Donkui.

Veilmlo turinys ir vaidyba 
publikai labai patiko ir daug 
kartų vaidintojai buvo lydimi 
griausmingų aplodismentų. Kad 
ir kritiko akimis žiūrint, bet 
vaidinime trūkumų nesimatė. 
Dainos, tai ne visos geriausiai 
pavyko, bet turint omeny, kad

ne dainininkai^ be tam specia
laus išsilavinimo - mokslo, tai 
ir negalima norėti to, ko iš pro
fesionalų dainininkų norima.

yaidinime pažibos titulą pil
nai užsitarnavo A. čeplikaitė, 
Onytės rolėje. L. Abračinskas, 
niekas negali pasakyti, kad ne 
lietuviško kaimo Jonelis. K. 
Kaušienė motinos rolėje labiau
siai publikai patiko, kaip tikra 
kaimo “tetulė.’’ J. Stanulis 
puikiausiai suvaidino lietuviš
ko piršlio tipą. ,
, Kas kita su našlio - ženiklio 
role, kuria vaidino J. Kibirkš
tis. čia tai aiškiai buvo visų 
pastebėtas trūkumas grimo. 
Mažiąusia ženiklis turėjo turė
ti 60 metų, pasišiaušusio, susi- 
vėlusio senio išvaizdą, kad at
vaizduotų autorės sukurtą tipą, 
žinoma, už tai nenoriu ir nega
lima kaltinti režisieriaus, o 
priešingai, reikia pasveikinti 
drg. J. Kibirkštį už nenuilsta
mą jo darbą ir neišsemiamą 
energiją. Bet noriu pastebėti 
mūsų visuomenei, ypač vaidini
mų lankytojams, kad jei L. Te
atro menininkai sugebėjo su 
minėtų ir daugeliu kitų scenos 
trūkumų, vien tik atsidavimu 
visuomenės labui, pašvęsdami 
visą savo liuoslaikį ir gabumus, 
perstatyti įdomių ir gana kom
plikuotų veikalų, tai ką galėtų 
atsiekti L. Teatras, turėdamas 
reikalingą grimą ir panašias, 
veikalui pritaikomas, dekoraci
jas?

Minėtus ir būtinus reikmenis, 
be abejo, L. Teatras lengvai ga
lėtų įsigyti, jei mūsų visuomenė 
daugiau ir šilčiau įvertintų me
nininkų darbą. Ką reikštų kiek
vienai ar kiekvienam atsilan
kant pažiūrėti vaidinimo, pa- 
rertiti keliais centais L. Teatrą? 
Tuo, manau, nei vienas save 
nenusiskriaustų, o menininkam 
ne tik suteiktų daugiau entu
ziazmo, (bet ir didelį progresą 
L. Teatrui, kuo galėtų džiaug
tis visa mūsų kolonija.

I A. R-kas.
(Iš “Darbo”)

St. Petersburg. Fla.
LLD 45 Kuopos ^Susirinkimas

Atsilsėję jjrer vasarą nUo bent 
kokio draugijinio veikimo, St.' 
Petersburgo ir apylinkės lietu
viai imsis vėl už darbo. Gegu
žės mėnesiniame susirinkime 
buvo nutarta pertraukti LLD 
kuopos susirinkimus iki rugsėjo 
mėnesio, kada jau bus grįžę di
džiuma narių iš žieminių vals
tijų. Taigi sekantis susirinki
mas įvyks rugsėjo (Sept.) 28, 
apie 'antrą valandą po pietų, 
pas draugus Tashalius, 617 — 
13th Ave. So. Automobiliais at
važiavusiems iš kitur reikia su
sirasti 4th St. So. ir važiuoti 
į pietus iki 13th Ave. So. Čia 
pasukę po tiesiai, už pofos blo
kų ras susirinkimo vietą.

Šis susirinkimas priduos 
daug smagumo vien tuom 
žvilgsniu, kad dauguma kuopos 
narių nėra matę vienas kito 
per praeitus 4 mėnesius. O per 
tuos 4 mėnesius daug kas nau
jo įvyko. Prie to, mūsų kuopos 
prelegentas Pranas Pakalniškis 
duos įdomią paskaitą. Prieš su
sirinkimą apsidairykime, kad 
suradus naujų narių prirašy
mui į kuopą, žiūrėkime, kad 
mūsų kuopa augtų ir bujotų.

Vienas “Naujienų” korespon
dentas iš St. Petersburgo rašo 
“Naujienose,” kad LLD 45-ta 
kuopa gyvuosianti tik iki kol 
kokie ten du seniai pranyksią 
iš St. Petersburgo. Tas paro
do, kaip siaurai protaujantis 
tas rašytojas buvo. Lietuvių 
Literatūros Draugija yra di
džiausia apšvietos organizacija 
lietuvių išeivijoj, kuri su virš 
30 metų savo gyvavimo išlei
do daugybę puikių mokslinių ir 
.dailiosios literatūros knygų ir 
leidžia puikų žurnalą “Šviesą,” 
ir tą visą nariai gauna užsi
mokėdami tik po $1.50 į metus. 
Todėl ši apšvietos organizacija 
taip puikiai bujoja ir plečiasi 
tarpe šioj šalyj gyvenančių lie
tuvių. Floridoj iki šiol turime 
tik dvi kuopas, bet yra viltis, 
kad trumpoj ateityj susitvers 
jų daugiau, tada galėsime tu
rėti ir apskritį. ' J. N. S.

United Mine Workers prezidentas John L. Lewis, In
ternational Ladies Garment Workers prezidentas Da
vid Dubinsky ir AFL prezidentas William Green sma
giai pasikalba suvykę j AFL vykdomosios tarybos po

sėdį, pietaudami Chicagos viešbutyje.

LAWRENCE-LOWELL-NASHUA

i

i

PIKNIKAS
Lietuvių Literatūros Draugijos 7-tas Apskr

SEKMADIENI

Rugsėjo 28 September

MAPLE PARK
METHUEN, MASS.

PRADŽIA 1 V AL. DIENĄ

Bus graži programa iš dainų ir prakalbų: Dainuos Nor
wood© Vyrų Choras, vadovybėj S. Pauros; kalbės D. M. 
Šolomskas, Laisvės redakcinio štabo narys ir LLD Cen- 

, tros Sekretorius iš Brooklyno.

Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės! Nuoširdžiai kviečia
me visus ir visa’s iš plačiausios apylinkės atsilankyti į šį 
kultūros ir apšvietos draugijos pikniką. Jis gal jau bus 
ir paskutinis šį sezoną. Išgirsite gražių dainų, susieisite 
ir pasikalbėsite su savo draugais ir pažįstamais. D. M. 
Šolomskas sakys prakalbą apie svarbius pasaulinius įvy
kius ir kaip Lietuva atsistato po karo. Komitetas.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas. mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kalną.
Pulki ai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

★

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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CLEVELANDO ŽINIOS
Veteranai Pasipiktinę 
Legionierių Suvažiavimu

Daug antrojo pasaulinio ka
ro veteranų nepasitenkino su 
buvusiu Clevelande suvažiavi
mu. Jie sako, kad legionieriai 
ir antrojo pasaulinio karo ve
teranai turėjo suvažiavimus 
New Yorke ir Clevelande, bet 
nieko konkrečio jų labui ne
nutarė. Tik vieną kiek geres
nį tarimą padare, tai kad tie 
veteranai, kurie negali medi
cina pasigydyti, galės eiti pas 
chiropraktą gydytis. O dau
giau nieko! Tik perleido re
zoliucijas daugiausiai šaukda
mi prieš Rusiją. Nė menkiau
sio sumanymo nepadavė, kaip 
būtų geriau- prieiti prie drau
gingo susitarimo, kad būtų 
galima išlaikyti pasaulinę tai
ką, arba kad parodžius pasau
liui, kaip mes tikrai norime 
taikos ir sąžiningai veiksime, 
kad ją palaikyti 
visame pasaulyje.
to, tik skleidžiama “get-tdugh- 
with-Russia” idėja. Ir viskas, 
kas buvo nutarta, tai tik gink
luotis nuo kojų iki galvos, 
rengtis prie karo ir kariškos 
tarnybos. Tas aiškiai parodo, 
kad tuomi gąsdinamas pasau
lis militarizmu ir kad davus 
suprasti, jog visas pasaulis tu
ri mūsų klausyti. Nieko ne
nutarta, kad parodžius, jog 
mes ištikrųjų norime taikos.

Toliau veteranai sako, kad 
New Yorko majoras O’Dwyer 
prisiminė apie aukštas pragy
venimo kainas, vis dar kylan
čias, apie reikalingumą butų 
ir kitokių gyvenimui reika
lingų dalykų, ir ragiho legio
nierius svarstyti tuoš klausi
mus ir imti žingsnius, kad kas 
nor būtų daroma. Bet tas 
viskas buvo nutylėta. Tą viską 
legionieriai ignoravo.

Toliau . veteranai sako: 
“Mes ėjome, kariavome, ir vi
si sako, kad atlikome gerą 
darbą. Bet čia namie pasi
rodo, kad tik sorkes kreciame. 
Mes nustosime gero vardo vi
suomenėje*, jei nesirūpinsime 
ką nors konstruktyvaus veikti 
čia namie ir užsienyje; jei ne
duosime konstruktyvios pro
gramos visų gerovei namie ir 
užsienyje. Tokios organizaci

jos neša, blėdį visai žmonijai. 
Ir jeigu mūsų legionieriai ir 
VFW nepakeis savo nusistaty
mo, tai mes nekurie pasijusi- 
me, kad ir vėl užmaus karei
viškus rūbus ir turėsime eiti į 
kautynes. O tų kautynių mes 
nenorime matyti, nes jų buvo 
perdaug ir daugelis jau ne-

ir praplėsti
Bet vietoj

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. I 
530 Summer Avenue, 
» Newark 4, N. J.

HUmboldt 2-7964 g
•'iwiinnnniiiiim(mn]miiiiimH)iiinin»iiiiuniiiiiiini[miainmHuiHniiiinuniniituiniui!iiit^

grįžo. O tie, kurie grįžome, 
negalime gauti pamatinių gy
venimo dalykų, tik prižadus <r 
kalbas:z kad tik nuraminti, 
kaip mažus kūdikius ir gąs
dinti pasaulį su visokiais grū
mojimais.”

Z  ,

Nepriėmė Komunisto 
Aplikacijos

Kaip ir visi piliečiai paduo
da aplikaciją Rinkimų Tary
bai (Ejection Board) su pa
reiškimu, į kokį urėdą jis kan- 

1 didatuoja, taip ir Abe (Abra
ham) Lewis padavė savo ap
likaciją, ■ pareikšdamas, kad 
kandidatuos į Miesto Tarybą 
nuo Komunistų Partijas. Rin
kimų Taryba aplikaciją atme
tė.

Rinkimų Taryba nepasakė 
tiesiog, kad jis nepriimamas 
dėl to, kad jis komunistas, bet 
būk dėl to, kad negali suras
ti jo po paduotu antrašu. Jo 
antrašas buvo ant aplikacijos 
10523 Churchill Ave. Rinki
mų Taryba bandė primesti, 
kad Abe kandidatuoja netu
rėdamas antrašo.

Abe Lewis yra Komunistų 
Partijos Cuyahoga apskrities 
sekretorius - pirmininkas, 
kandidatuoja iš 25 
Komunistai surengė 
traciją prie Rinkimų 
raštinės. Abe Lewis 
tu su savo advokatu buvo 
raštinėje. Advokatas yra N. 
D,- Davis. Rinkimų Tarybos 
narys, republikonas Morton S. 
ZalleiTvedė apklausinėjimą, 
'kodėl taryba negali rasti jo 
po paduotu antrašu. Abe jam 
atsakė, kad jis būdamas nuo
latinis Komunistų' Partijos 
darbininkas, kaip kada nak- 
vojąs raštinėje po numeriu 
2117 E. 83rd St. Taryba to
kiu pasiaiškinimu netikėjo.

Iš visko aiškiai pasirodo, 
kad komunistams pilietinės 
teisės yra varžomos, ir tik to- 

' dėl nenorima komunistų kan
didato dėti ant balsavimo ba
loto. Tai tokia demokratija 
veikia čia, Clevelande.

Republikonai stato Eliot 
Ness. Ness nėra Clevelando 
gyventojas; jis gyvena Brate
nahl. Bratenahl turi savo 
valdžią, visai nepriklausomą 
nuo Clevelando. Dar 'daugiau, 
Nėss yra nebalsavęs" jau 8 
metus. Bet jis yra geras. Pra
džioj, ir “Cleveland Press” jį 
daug kritikavo už tai, bet da
bar nutilo. O kad Abe Lewis 
nepriima, būk už tai, kad jo 
nerado po paduotu antrašu 
(gal visai neieškojo), tai ran
da priekabę. Tai tikras reak- 
ęioniškas pasielgimas ir atė
mimas piliečio teisės. Aišku, 
kad tas viskas daroma tik to
dėl, kad jis komunistas. Tai 
matote, kokie sukti tie’ repu
blikonai. V. M. D.

Jis 
Wardo. 

demons- 
Tarybos 
tuo kar-

■
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HELP W ANTED—M ALE
REIKALINGI VYRAI

help Wanted—male ,
REIKALINGI VYRAI

T*

JUNE 30 
I9¥6

trr:

A

AUG.. 
19^6

PATYRĘ MOLDERIAf
AUKOTOS ALGOS

NUOLATINIS APSKRITŲ METŲ DARBAS
Kreipkitės Tuojau

SOMERVILLE IRON WORKS 
SOMERVILLE, N. J. (223)

WAR STARTS • FULL PRICE CONTROL ’ZOMBIE PRICE CONTROL

NOV. 
19*6

Tsep. ii
IQ47

DECONTROL NOW

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

7

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Toji šeimininkė nuėjo i turgų 1939 metų rugsėjį ir prisipildė1 pintinę už $16. Tų 
pačių prekių pintinė 1946-tų mėtų birželio 30-tą, po karo, dar daug ko tebetrūks- 
tant, bet esant pilnai kainų kontrolei, kainavo $24. 
1946 metų rugpjūti jau kainavo $26.40. Tuoj 
kritj—$31.30, o šiandien jau kainuoja $34. Jos 

47 centų.

Palikus tik daliną kontrolę, 
i po iškontroliavimo, 1946 metų lap- 
939 metų doleris beliko vertas tiktai

REIKALINGOS
Siuvamųjų Mašinų Operatorės

Su arba be patyrimo

MONTREAL, CANADA

Rugsėjo 13 d. padarė ilosies. 
operaciją pasižymėjusiam Mon- 
trealo progresyvių lietuvių vei
kėjui Juozui Lesevičiui, Ligonis 
už pdros dienų po operacijos su
grįžo į namus.

Padaryta apendiko operacija 
St. Mary Ligoninėj drg. Blažių 
sūnui Povilui. Ligonis apsirgo 
namuose ir trūkus apendikui 
namie, skubotai buvo išvežtas 
į ligoninę ir 
ja.

Apsivedė
Rugsėjo 6

padaryta operaci-

Cleveland, Ohio

BAR & GRILL
Lietuviška Alude

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZEID AT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y)

0

o

-a

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
' Valgykite Pietus pas

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

J. Mikoliūnas
d. apsivedė John 

Mikoliūnas, jaunesnysis progre
syvių lietuvių ir veikėjų draugų 
Mikoliūnų sūnus, su francūzų 
tautos mergina, Jeanne Mance 
St. Laurent. <•

Puikų vestuvių pokylį iškėlė 
jaunųjų tėvai Vytauto klube, 
į vestuves buvo atvykęs po 28 
metų nesimatymo drg. Mikoliū
no brolis, jaunojo dėdė — Vin
cas Mikoliūnas su dukrele ir sū
numi iš Čikagos. Kartu buvo 
atvykę ir Vinco Mikoliūno duk
ters vyras ir sūnaus žmona.

J. Vekterio Vestuves su 
S. Čičinskaite

Rugsėjo 13 d. pyko Juozo 
Vekterio vedybos su S. Čicins- 
kaite. Puotą jaunųjų tėvai su
rengė Vytauto kiu'De.

Juozas Vekteris ir Stefanie 
čičinskaite buvo populiarūs lie
tuvių1 jaunuoliai. Jie priklauso 
prie Lietuvių Jaunuolių Klubo 
ir uoliai darbuojasi, taipgi ak
tyviai dalyvavo ir dirbo Vilijos 
Chore. ..

Vedybų pasižiūrėti susirinko 
gražus būrys lietuvių. Vestuves 
buvo ' gana gražios. Jaunieji 
puikiai atrodė, ypatingai jauno
ji, kuri-buvo pasipuošusi balta 
suknele ir velionu. Palydovų 
buvo šešios poros.

Į vestuves, apart vietinių, bu
vo atvykęs Tonis Morkis iš To
ronto su žmona.

Po šliūbo vestuvininkai Vy
tauto klube turėjo puikią puo
tą, kur jaunųjų tėvai svečius 
gražiai priėmė ir puikiai pa
vaišino. . ~

Statys Amfiteatrą
i Montrealo miesto publikos 

darbų departnMntas paskelbė 
planus statymui didelio amfi
teatro La Fontaine parke, ir 
jau pradėjo juos vykdyti. Am
fiteatro patalpa bus dėl 4,000 
asmenų ir kainuos $200,000. 
Bus įrengta didelė scena pavi
dale v^r.’ės' kiaušo, kur laisvai 
galės perstatyti sce”Oi veikalus 
r operas vasaros friku.

amfiteatro bus past Vytas 
i’s restora? as.

Sustreikavo Mesbs 
Darbininkai

Rugsėjo 9 d. išėjo į
ką 150 Swift Ltd. skerdyklos 
darbi ninku, protesduodami, 
kad kompanija paleido du 
darbininkus, kurie atsisakė 
vežŲ mėsą, gamintą ne unijos 
darbininkų.

Rugsėjo 10 d., palaikydami 
Swift kompanijos darbininkus, 
išėjo į streiką 1,500 Canadian 
Packers, Wilsil ir Modern 
Packers darbininkų: Tuo pa
čiu kartu kilo streikai ir po vi
są Kanadą mėsos . industrijos 
įmonėse. Darbininkai reikalau
ja pakelti algas 20 centų į j^a- 
landą, 40 valandų’ darbb sa-‘

[Vaites ir laisvų unijos teisių 
dirbtuvėse. ,

Tuo tarpu mieste, streiką 
paskelbus, žmonės nepaprastai 
daug perka mėsos, bijodami 
pristigti. Ypatingai yra didelis 
pareikalavimas rūkytų kum
piu.

Savaitės Pabaigoj Žuvo 10 
Žmonių

Kiekvienos savaitės pabaigoj 
įvyksta įvairių nelaimių ir po 
keletą gyvybių žūsta. Bet rug
sėjo 6-7 dienos nelaimės ypatin
gai yra didelės. Automobilių ne
laimėse žuvo septyni žmonės, 
prigėrė trys, o trafiko nelai
minguose įvykiuose sužeista 20.

Didelės Vagystes
Rugsėjo 8 d. apvogė francū- 

zų grafienę G. De Belabre. Iš 
jos apartmento Westmounte 
buvo išnešta $20,000 vertės 
brangenybių, kurias ji laikė sa
vo valyze.

Grafienė yra vedusi su fran- 
cūzų dailininku' ir Montreale 
turi skrybėlių dirbtuvę. Kelios 
dienos atgal ji' orlaiviu atskri
do iš Franci jos ir atvežė, apart 
savo brangenybių, vienam rusų 
grafui dovaną nuo motinos iš 
Francijos, — žiedą už $3,000, 
kuris irgi buvo kartu pavogtas.

Antra stambi vagystė iš pri
vatinių namų buvo raportuota 
diena vėliau. Iš tūlo asmens ant 
Ridgavale Avė. apartmento yra 
išnešta brangenybių $5,000 
tės.

Atydai LLD 22 Kp. Nariams
Per vasaros laiką LLD 22 

kp. laikė susirinkimus tik la
bai svarbiam reikalui atėjus. 
Paskutiniame susirinkime jau 
nutarta laikyti susirinkimus 
vieną sykį į mėnesį. Pora su
sirinkimų jau įvyko, bet na
riai labai prastai atsilankė.

Draugai nariai, visi gerai 
įsi te mykite susirinkimų laiką, 
vietą ir stengkitės kiek galė
dami skaitlingiau dalyvauti 
susirinkimuose, nes prieš mus 
stovi visa eilė darbų, kurie 
būtinai reikia apkalbėti, ir 
vykdinti gyvenimai).

Susirinkimai bus laikomi 
kas ketvirtą trečiadienį kiek
vieno mėnesio, Lietuvių Dar
bininkų Klube, E. 79th St. Se
kamas susirinkimas įvyks rug
sėjo (September) 24 d., 8-tą 
vai. vakare.

Būkite 
kiek 
nius 
tam

šiame susirinkime, 
tik galėdami, sŲiulkes- 
reikaliukus palikite 
sykiui.

LLD Seki’.,
D. Petrauskas.

Shenandoah, Pa:

ki-

ver-

Kompaniją
Teismas priteisė Tramvajų 

kompanijai užmokėti už penkių 
metų mergaitės sužeidimą ant 
gatvės Verdune, $13,896. Įvy
kis įvyko 1945 metais ir byla 
tęsėsi iki šių metų.

Teismas pripažino, kad kom
panija buvo kalta, kad leido 
tramvajų vairuoti naujamoks- 
liui konduktoriui. Mergaitei ei
nant per gatvę buvo parmušta 
ant žemės ir smarkiai sudaužy
ta. Mergaitė neteko vienos 
rankos. • >

. v /. ♦

Už Kūdikio Prigirdymą Gavo 
Tik 10 Metu Kalėjimo

Birželio 11 d. būvo areštuota 
Cecil Prudhomme, kuri prisi
pažino prigirdžius savo povai- 
nikę 8 metų amžiaus mergaitę 
Richelieu upėje. Teismas nutei
sė motiną dešimčiai metų kalė
jimo.

Teisme buvo
mergaitė buvo nenormali ir 
sunkiai suvaldoma. Pati moti
na rasta esant ligota. Daktarai 
rado, kad toji mergina įbilda
ma 15 metų amžiaus apsikrėtė 
liga ir ligi šiol dar tebeserga. 
Bus dedami žygiai ją Išgydyti.

Reporteris.

įrodyta, kad

narius gauti 
o kitas nuo

Iš LDS 34 Kp., Susirinkimo
Susirinkimas įvyko rugsėjo 

14 d. Buvo skaityti du laiš
kai—vienas iš Centro Valdy
bos, raginantis 
daugiau narių,
Depiokratinių Laisvių Kongre
so.

v Kas dėl LDS, tai nariai nu
tarė darbuotis, kad gauti dau
giau naujų narių. Demokrati
nių teisių gynimui ir kovai 
prieš reakciją ant vietos su
rinkta $8.50 aukų, LLD 17 kp. 
tam reikalui paaukojo $5, 
taipgi LDS 34 kp. $5, tai ben
drai susidarė $18.50.

Priimtos dvi rezoliucijos — 
viena prieš tą komitetą, kuris 
novą rūpinasi tyrimu 
amerikinio
moję padeda reakcijai, 
pasisakant už 3-čią partiją su 
H. Wallace priešakyje.

Mūsų apylinkėje bosai užsi-

ne
veikimo, o tikru- 

kita

Prie 
dide-

strei

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvianą šeštadienj Įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Nuolatinis Darbas
Vakacijos su Alga

Lengvus Išdirbiniai 
Linksma Aplinkuma 
Tik Dieninis Dkrbas

KREIPKITĖS

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

(226)

spyrusiai verčia darbininkus 
dirbti ilgesnes valandas, kad 
daugiau anglies pagaminus. 
Mainieriai tam priešinasi., ir ta 
kova įgauna vis aštresnį po
būdį. Kaip ji baigsis, tai kol 
kas nežinia. J. P.

M ERG IN OS-MOTER YS
Su Fabriko Patynįmu 

NUOLATINIS DARBAS 
80 centų j Valandą Pradžiai 

Pakėlimai po trijų savaičių 
Linksmos Darbo Sąlygos 

KREIPKITĖS

WASHINGTON STREET 
NEW YORK CITY

(Imkite Houston ar Grand St. Bušą West)
(223)

430

F. W. Shalins Į
(Shalinskas) «

Funeral Home i
84-02 Jamaica AVenue \

Opposite Forest Parkway ?
WOODHAVEN, N. Y. ž

Suteikiam garbingas laidotuves ?

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai ? 

visose dalyse miesto. s
Tel Virginia7-4499

BYLOS DĖL UNIJINIŲ 
TEISIŲ GYNIMO x

Washington. — Kelios 
CIO ir Darbo Federacijos 
unijos užvedė federaliuose 
teismuose apeliacijų bylas, 
kuriose prašo panaikint 
Hartley’o įstatymą. Unijos 
nurodo, kaip tas įstatymas 
mindžioja Pilietinių Teisių 
Bilių ir kitus Jungtinių 
Valstijų Konstitucijos nuo
status. Tuo tarpu republi- 
konas kongresmanas Hart
ley ruošia sumanymą dar 
paaštrint šį įstatymą.

NAMŲ DARBININKĖ
Paarusi. Mažai šeimai. Vienas vaikas. 
Turės .miegot ant vietos. Atskiras kam
barys. Reikalaujama liudymų—References.

Geri namai tinkamam asmeniui.
MANSFIELD 6-1513

> (221)

FABRIKO DARBININKAI
Be patyrimo. 40 valandų savaitė.

B. H* KRUEGEli, Ine.
151 West 19th St., N. Y. C. (6th

$24.00.

floor) 
(221)

OPERATORES •
Patyrusios prie Shoulder Padu 

Singer ir Merrow Mašinų 
Kreipkitės

CHIC PAD CORP. 
95 Riverdale Ave. 

Yonkers, N. Y. 
Yonkers 5-0082 

(220-22)t

Fotografas
Traukiu paveikslus famllijų, Ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 
IŠ senų padarau 
naujus paveiks- , 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame-® 
rikoniškais. Rei-'T; 
kalui esant 
padidinu tokio' 
dydžio, kokio pa- 

; geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 

; įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
i 512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway ir Stone Ave. 
Driė Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191
liiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiuiiffliiiiiiiiii^

PATYRUSIOS OPERATORĖS 
prie vaikam sportiškų aprėdalų. 

be pamušalų džtaketai ir marškiniai.
Gefft alga, nuolatinis, darbas.
OMEGA' SPORTSWEAR CO.

311 W. 40th St., N. Y. C.
(2Žt*-22)’

Dow Chemical Corp, per me
tus laiko padarė arti 13 mil. 
dojerių pelno, o pirmiaus pada
rydavo arti 7 mil.

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

Laisvės natno* bendrovė rengia 
balių; įvyks rugs '(Sept.) 28, pra
džia 2 vai. po pietų. Bus Laisvės. 
Namo Bendrovės salėje, 155 Hunger
ford St. Gera muzika šokiams ir 
bus gerų valgių ir gėrimų. Kviečia
me visus atsilankyti. — Rengimo. 
Komisija. (221-22)

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT< t
Steveh Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių'

ATDARA DIENA UI NAKT| 7 DIENAS SAVAITĖJE 

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

LAIDOTUVIŲ,
DIKKKyjRIUH

426 LAFAYETTE STR
Newark, N. J.

• . ' • t
Tel. MArket 2-5172

Drs. Stenger & Stenger 
, Optometrists 

394-398* Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842 5 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antr., Rugs. 23, 1947

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS 

I

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU’ GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIĖKVIEJU ŠEŠTADIENI

Matthew A. 
BUYAUSKAS

: Egzaminuojant Akis, 
: Rašome Receptus
i Darome ir Pritaikome Akinius

Telefonas EV. 4-8698
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Senatorius Sherbell 
Ragina Masiniai 
Registruotis

Darbietis New Yorko vals
tijos senatorius Kenneth Sher
bell, atstovaująs senate Brook
lyn© 10-jį distriktą, atsišaukė 
į piliečius, ragindamas visus 
užsiregistruoti balsavimams. 
Taipgi ragino užsirašyti Ame
rican Labor Palty balsuoto
jais.

Registracija įvyks jau už 
poros savaičių, spalių 6-11 
dienomis.

Senatoriaus Sherbell rekor
das valstijos senate ir kaipo 
CIO Wholesale and Ware
house kovingojo lokalo 65-to 
viršininko rodo, kad reikalas 
masinės registracijos yra di
dis ir kad yra velta jo paklau
syti.

Sherbell sako, jog abi di
džiosios senosios partijos nuė
jo reakcijos keliu ir kad dėl 
to labai yra svarbu masinis pi
liečių užsirašymas darbo par
tijos balsuotojais.

Masinė registracija ir užsi
rašymas-darbo partijos bal
suotojais švelnins reakcininkų 
mostus, lenks svyruoklius link 
progreso ir teiks naujų jėgų 
kovojantiem už taiką pasau
lyje ir gerovę namie.

Darbietis.
—

Didelis Pavojus
Ir ne kam kitam, bet mums- 1 

vyrams. Mieli broliai! Ar jūs 
gi negirdėjote Laisvės Radijo 
programos pusvalandį šio mė
nesio 21-mą, 10:30 vai. ryte? 
Ar'jūs girdėjote nors viena 
mūsų brolį ten dalyvaujant? 
Ne, ir dar karta ne. Kas 
anaunseris? Moteris. Kas dai
navo ir akompanavo? Mergi
nos - moterys. Kas pranešimus 
darė? Ir vėl moterys.

Brangūs broliai, vyrai! Tai 
jau per daug aišku, iš kur 
mums pavojus gresia. Iš kiči- 
no, iš kičino, mieli broliai. Juk 
moteris jau neturės laiko bul
vėms kailį lupti, dišius plau
ti. Tai ka mes. mieli broliai, 
veiksime? Jei kenti karveliai 
yra tik svajonė, tai mes. mie
li broliai, turėsime likimui pa
siduoti ir nasilikti moters bu
vusioj pozicijoj — kič. . . Oh. 
kaip baisu, koks*navojus. mie
li broliai. Deja, jokios išeities 
nematau, gerbiamieji. Visi 
zuikiai rodo, kad turėsime 
pasiduoti likimo valiai, nebent 
koks antras didvsis Mozė at
plauks ir nagalbos ranką iš
ties. O gal taip ir bus.

i ■

Gal dar nereikia per*daug 
nusiminti, o geriau praeitį pri
siminti. Kad ir minėto 21-mos 
ryto Laisvėj Radijo programą. 
Paimkime, kad ir anaunserius. 
Mes buvo patenkinti su Siur- 
ba ir Mizara. Aiškiai kalba, 
lengva suprasti. Džiaugėmės. 
Na. o mūsų Lelijėlei iš pradžių 
gal drąsos trūko/ neperdaug 
aiškiai žodžiai girdėjosi/Bet šį 
paskutinį ryta ant tiek aiškiai 
žodžiai skambėjo, kad ir šia- 

• me klausime mūsų brolis liko
si didžiausiame pavojuje.

Dainininkė Kazokytė savo
išstojimu parodė, kad menas 
ribų neturi. Kiekvienu atveju 
jos dainos vis daugiau žavė- 
jančio jausmo teikė, šalinaitė 
ir Sasna taipgi labai gražiai 
atsižymėjo. Na, jeigu jau 
taip, jeigu “amerikonkutės” 
ir Laisvės Radiją jau užkaria
vo, tai geriau užmirškime pri- 
vatiškus ateities pavojus, mie
li broliai, ir kas sekmadienio 
rytą atydžiai
Laisvės Radijo

klausykimės
programų, o

ynaktimis 
hniegoti.

bandykime, ramiai

Pasilieku su didžiausia už
uojauta ir

Su guodone,
Vienas iš Jūsų.

Minios Svieto Atėjo 
LaGuardią Pagerbti

Eilių eilės, minios žmonių iš 
visų luomų, o ypatingai ma
žieji žmonės — darbo žmo
nės — desėtkais tūkstančių 
suėjo atsisveikinti savo priete- 
liu Fiorello II. La Guardia, ‘ . * kuris kovomis už eilinio žmo
gaus, už skriaudžiamojo žmo
gaus gerovę pakilo į pirmūnus 
mūsų šalyje ir taip pat buvo 
pažįstamas ir įvertintas milio- 
nų žmonių visame pasaulyje.

Minios atėjo pagerbti žmo
gų, kuris didžiausio mūsų 
miesto valdžią padarė demo
kratiškiausia mūsų šalies mies
tų valdžia.

Pro jo karstą praėjo daug 
tūkstančių negrų. Tai jo ad
ministracijos metais mieste 
pradėta praktikuoti idėja ly
gios progos prie darbo vi
siems. “Niekad nuo Lincoln’o 
laikų nepraėjo tiek daug neg
rų pro karstą balto žmogaus,” 
pasakė žymusis humoristas 
Harry Hirschfield.

Ir niekad New Yorke tiek 
daug baltų ir negrų žmonių 
nepraėjo pro karstą bile žmo
gaus. Visais keliais, iš visų 
kraštų miesto didžiais būriais, 
9 vai. sekmadienio ryto pra
dėjo žmonės ateidinėti į St. 
John the Divine katedrą, Am
sterdam Ave. ir 112th St. Pla
čiomis gretomis linija apsisu
ko aplink visą milžinišką plo
tą nuo šiaurinio katedros ga
lo ant 113-tos ir Amsterdam 
Ave. iki Morningside Avenue,

Girdėjau Laisvės Radio
Tai jau ir antrą sekmadienį 

veda LLRK programą Lelija 
Kavaliauskaitė - Beltienė. Ir 
gerai veda. Balsas jai (mat, 
išlavintas, — ji dainininkė, o 
tai toli neša) skambus, aiškus, 
turi vidinio šiltumo ir spal
vingumo. Ištarimas ir dikcija 
išeina irgi paguodžiamai; Ji 
pati tuoj patėmija kokį trū
kumėlį ir greit išmoksta jo 
vengti. Ir progresuoja, o tai— 
tokia reta savybė.

Naujų LLRK narių ir rėmė
jų ir skelbimų bei vietinių 
pranešimų skyrius paliko ge
rą įspūdį. Mūsų radijas įgy
ja pritarėjų ir eina tvirtyn. 
Taip ir reikia — ir dar dau
giau !

Sveikatos patarimą Kava
liauskaitė perskaitė irgi suma
ningai. Apie vidurius. Užkie
tėjimas pats savaime blogo ne
daro. Palikite vidurius ramy
bėje, liuosuojamųjų vaistų ge
riau visai nevartoti.

Stefanija Sasna patiekė 
brangių žinių iš Lietuvos. Vi
sur eina atstatymo, atkūrimo, 
remonto ir 'gerinimo darbai. 
Auga nauji namai, įmonės, 
mokyklos, klubai, teatrai,

Argentinos Motery 
Suvažiavimas

(Tąsa nuo,a1-mn nnsl.i 
j imu moteris Ispanijoje, 
pakeisti mirties bausmę nu
teistiesiems. Pasiųsti svei
kinimą nuo Argentinos mo
terų Tarptautinei Moterų 
Sąjungos sekretorei Marie 
C. Couturier, Pasionarijai, 
Popovai.

Šis Argentinos moterų 
suvažiavimas sveikintinas, 
kuriame jos iškėlė pirmą 
kartą savo teisių reikalavi
mą, politiniu, ekonominiu ir 
socialiu klausimais. Tai yra 
didelis žingsnis j progresą 
ir kultūrą, kur Argentinos 
moterys prisideda prie viso 
pasaulio moterų kovoje 
prieš karą ir už ^pasaulio pervažiayęs jos.
taiką. -----------

ant jos iki 110th St. ir atgal 
ant Amsterdam Ave. iki 113- 
tos ir katedros durų.

Eilė nesibaigė iki 11-tos va
karo, kada uždaryta katedra.

Šeimos lankymo valandomis 
La Guardia karstas buvo pa
statytas St.. James koplyčioje, 
o masinio *' lankymo valando
mis — katedroje ties didžiuo
ju altoriumi. Paprastas maho
gany karstas, pridengtas rau
donų rožių klodu, su nuolat 
besikeičiančia garbės sargyba 
iš gaisragesių, policijos ir 
švaros departmentų. žmonės 
pra'eina susikaupę, daugelis 
ašarodami. Jeigu kurį išeinan
tį iš katedros susistabdė re
porteriai, atsakymas visų veik 
vienas, kurį atsako įžymimas 
ar eilinis pilietis:

“La Guardijos mirtyje nu
stojome didžio demokratijos 
pilioriaus ir prieteliaus skriau
džiamajam žmogui.”

La Guardia mirė rugs. 20- 
tos rytą, po ilgos ir sunkios li
gos, kurioje, tačiau jis vis te- 
besekė ir žinojo miesto, šalies 
ir pasaulio reikalus ir nuolat 
teberašė spaudai iki rugsėjo 
16-tos vakaro, kada jis visiš
kai nusilpo ir beveik be sąmo
nės išbuvo iki mirties. Palai
dotas rugsėjo 22-ros popietį, 
Woodlawn kapinėse, rytinia
me gale jo mylimojo miesto.

Apie La Guardijos nuovei- 
kius plačiau rašoma kituose 
Laisvės skyriuose.

Rep.

viešbučiai, tiltai, vieškeliai, 
ūkio dalykai. Sparčiai gydo 
tėviškė karo sužalojimus, at
sigauna ir tveria naują gyve
nimą. Kaip kilnu ! Kaip gra
žu!. Sasna savo gražų uždavi
nį atliko pagirtinai, su šiltu 
jausmu ir vidine įžvalga.

Tatai ir padarė šią progra
mą apvalesnę ir pilnesnę. Su
teikė jai pusiausvyros.

Muzikinę dalį išpildė Suza- 
na Kazokytė, pianu pritikliai 
lydima mūsų žymiosios muzi
kės Bronės šalinaitės - Sukac
kienės. Kazokytė dainavo tris 
dainas: “Karaliaus pažas” — 
iš Heinricho Heines, muzika 
Antono Rubinšteino. Gaida su
dėtinga, įmantri ir nelengva 
išvadžioti. Pirmą kartą lietu
viškai dainuota. Miko Pet
rausko “Kur tas šaltinėlis” ir 
Sarpaliaus “Vakaras” buvo 
lengviau išpildyt.

Muzikinei programai tašką 
uždėjo polkutė — plokštelė. 
Na, ką jatt padarysi. Iš bėdos 
ir ją galima paklausyti.
' Skaitykite ir remkite Lais

vę. Klausykite ir remkite 
LLR Klubą. 1

JONAS, KAŠKAITIS.

Jos išneša protestą prieš 
Trumano plana ir nenori 
matyti savo šalies griuvė
siuose, kaip kad Europa.

Gaila, kad iš mūsų lietu
vių moterų tokiose svarb. 
sueigose matosi labai mažai 
draugių. Turime stengtis, 
kad lietuves moterys kaip 
daugiau būtų traukiamos į 
organizacinį darbą, dirbda
mos kartu su kitomis ir ,di- 
dindamos A. L. S. “L. L.” 
Moterų Skyrių.

Ona Undraitienė.

Sunkvežimis parmušė ant 
gatvės pėstininką John Hig
gins prie 50th St. ir Avenue 
of the Americas. * Bet pas
kiau, tarsi susigėdęs, ratas su
stojo prie pat jo galvos, ne-

Gross Rezignavo įš 
Viršininkystės 
Transportacijoje

Charles P. Gross, miestavo- 
sios transportacijos tarybos 
viršininkas, praėjusį penkta
dienį Fezignavo iš pareigų. Jis 
skundėsi, kad du vyriausi jam’ 
padėjėją^, Francis X, Sullivan 
ir Sidney II. Bingham jam vi
same priešinęsi, o majoras 
juos tame paremdavęs. Jis ne
sugyveno nei su CIO Trans
port Workers Unija.

Gross buvo ištarnavęs tose 
pareigose arti du metus ir virš 
du metus dar turėjo tarnauti. 
Jo alga buvo $20,000 me
tams.

Diskusijos Rendy ir 
Namy Klausimais

žymūs kalbėtojai ir padė
ties žinovai diskusuos tarpusa
vyje ir atsakinės visokius ren- 
dauninkų ir savininkų klausi
mus The Emergency' Commit
tee on Rent and Housing, Inc., 
rengiamame vakaro.

Diskusijos ir klausimai-at
sakymai bandys nušviesti pa
dėtį bendrai ir akyvaizdoje 
miestavų naujų rendų kontro
lės įstatymų.

Įvyks šio mėnesio 30-tą, 8- 
tą vai. vakaro, Willkie Me
morial Building Auditorium, 
20 West 40th St., New Yorke.

Vakaro vedėju - moderato
riumi — bus Alfred K. Stern, 
rengėjų komiteto pirmininkas. 
Kalbėtojais pakviesti Piet 
Hofstra, Paul Ross, Robert F. 
Wagner, Jr., *mi'ėstavųjų ren- 
dorųs . ir pastatų kontrolei' 
įstaigų viršininkai, taipgi 
kaunsilmanas Joseph- T. Shar
key, autorius naujųjų rendų 
kontroles įstatymų.

PRAŠO TALKOS
Brooklynietis Cancer Com

mittee atsišaukė savanorių pa
gelbėti raštinėse darbe. Įstai
ga randasi 135 Montague St.

Įstaiga negydo, tik veda ko
vą prieš vėžį teikimu informa
cijų susirūpinusiems savo 
sveikata ir patarimais duotis 
save daktarams išegzaminuo
ti laiks nuo laiko, kad nepa
vėluoti gydymo, jeigu ištikro 
būtų vėžys ištikęs.

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato,- 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

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

■■ ■■ ........................- » - . —

Svečiai
Pereitą penktadienį aplan

kė Laisvės įstaigą Jonas Jege- 
liavičius, farmerys iš Broad 
Brook, Cohn.

Jonas Jegeliavičius vakaci- 
jų proga aplankė Mikolą Gie
draitį, Brooklyne. Jiedu abu 
atsilankė į Laisvės įstaigą. Jo
nas Jegeliavičius pirmu kartu 
pamatė, iš kur yra leidžiama 
Laisvė. Jis įdomavo Laisvės 
spaustuvės mašinerija, kurią 
pirmu kartu pamatė.

Mikolas Giedraitis apdova
nojo savo dienraštį $5.

★ ★ ★/šeštadienj, rugsėjo 20-tą, 
Brooklyne lankėsi draugė P. 
Jasilionienė iš Binghamton, 
N. Y., su savo giminaite Ge
novaite čiaponiute. Jos atvy
ko į vestuves. Jasilionienė ap
gailestavo. kad Binghamton e 
jie negirdi Laisvės Radio pro
gramų'. Tačiau ji paaukojo $5 
tos programos palaikymui.

Susikrovė Kalnai Pre- 
kiy Ekspreso Stotyse

Dėl firmos atsisakymo trum
pinti darbo savaitę nuo 44 va
landų iki 40, praėjusią savai
tę 7 prasidėjęs Railway Ex-' 
press Agency streikas. New 
Yorke persimetė ir į New 
Jersey.

Per pirmas tris streiko die
nas New Yorke susilaukė apie 
pusė miliono visokių pundų- 
dėžių siuntinių. Streike daly
vauja apie 5,000 newyorkie- 
čių, AFL Teamsters Unijos 
narių ir virš du tūkstančiai 
newjqrsiečių, prisidėjusių pir
madienio rytą.

. /Tūkstančiai brooklyniečių 
subway, aukštųjų linijų ir gat- 
vakarių keleivių buvo sulaiky
ti ant kelio pirmadienio va
karą eksplodavus ir užside
gus generatoriui Kent Avė. 
jėgainėje, nutraukus linijoms 
pajėgą.

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

V

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

Tel. SOuth 8-S589

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

Peter ! 
KAPISKAS I

I 
BAR & GRILL j 

Degtinės, Vvnai ir Alus į 
RHE1NG OLD

BEER &ALES 
• |

32 Ten Eyck St. | 
BROOKLYN, N. Y. j 

Tel. EVergreen 4-8174 1

Patraukė į Teismą. 
Apartmenty Agentą

* Irving Weinus, 47 m., Solo
mon Siegel Co. apartmentų iš- 
rendavimo agentas New Yor
ke, sulaikytas kvotimui po 
$2,500 kaucijos už paėmimą 
$750 kyšio. Jį apskundė Jean 
Rochelle, tos firmos namų gy
ventoja.

Anot Miss Rochelle, ji no
rėjusi su kitais gyventojais 
apsikeisti apartmentais ir tą 
įrašyti naujajame kontrakte, 
kadangi senasis jos kontrak
tas baigėsi. Weinus parei
kalavęs iš jos tūkstančio do
leriu už dokumentą. Jinai 
paprašiusi progos apgalvoji
mui, bet galvoti nuėjusi į ati
tinkamas įstaigas. Atradę, 
kad jis už tai baustinas.- Mo
teriškė sugrįžusi pas agentą, 
nusiderėjusi kyšį iki $750 ir 
sutartą apmokesties laiką ra
portavusi prokuroro raštinei. 
Detektyvai Weinus’a suėmė 
priimant kyšį.

Lutheran Hospital, Brookly
ne, siūlo nemokamus slaugy- 
bos kursus sutinkantiems pas
kui dirbti ligoninei regulia
riais slaugybos darbininkais. 
Per spalių mėnesį mokys teo
rijos po viena valandą kas 
dieną, o lapkričio mėnesį sta
tys po 4 valandas dirbti. Po 
to samdys tuos, kurie jiems 
atrodys tinkamais.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Vaidos: }

/ Penktadieniais Uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI .PATYRĘ BARBERIAI

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite, f

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kaihom.

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

Branzalietai ir Špilkos.
Taipgi Links ir Pendant^

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 kainoik.

' Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

. ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Antr., Rugs. 23, 1947

“Mačiusio Raportas': J 
Jugoslavia”

duos Kun. Wm. Howard Mellsh ;> 
Bendras Klebonas šventosios I;
Trejybės Bažnyčios,’ tik ką 

sugrįžęs po Jugoslavijos 
apkeliavimo.

Ketvirtadienį,
Rugsėjo 25 d., 8 P. M. j: 

GRAND BALLROOM, 
MANHATTAN CENTER

311 West 84th Street. f
:žanga: $1.00 (iškaitant taksus) !; 
engia Bendrai: ;!
acionalė Amerikos-Sovietų

Draugiškumo Taryba,? 
ingtinis Komitetas !>

Pietiniu Slavu Amerikiečių J;
Tickets at: National Council, 

114 East 32nd Street J

Ablava ant Žiurkių
Veteranams laikinųjų namų 

projektų gyventojai jau seniai 
skundžiasi, kad po projektus 
ir aplink juos siaučia gaujos 
žiurkių. Tad ši savaitė pa
skelbta karo žiurkėms savaite. 
Kara kels net keturi miesto 
departmental kartu — butų, 
švaros, sveikatos ir parkų de
partmental.

Pirmosios atakos bus ant 
Jamaica Bay, Linden ir Ul
mer Park projektų, Brookly
ne, taipgi ant Juniper Valley, 
Northern Boulevard ir Rego 
Park, Queens.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

,T , , . ( 1—2 dienomValandos: ' j „ „x < 6—8 vakarais
Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.




