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Ketvirtadienį, rugsėjo 25 d. 
New, Yorko miesto gyventojai 
(žinoma, ne visi) matys Lais
vės Traukinį.

Šiemet, atsiminkime, mūsų 
- šalis švenčia 160 metų nuo 

f priėmimo krašto konstitucijos. 
Tuo būdu ir šiame traukinyje 
bus išstatyta konstitucija ir 
prie jos priimti pataisymai — 
svarbiausiai — Teisiu Bilius.

Laisvės Traukinys važinės 
per visą kraštą — nuo midsto 
į miestą ir visur bus raginami 
žmonės matyti mūsų svarbiuo
sius dokumentus, garantuo
jančius žmonėms laisvę.

★ ★ ★
Ryšium su tuo įvykiu, tūli 

žymūs negrai stato tokį klau
simą : Ar kuomet traukinys at
vyks į pietines valstijas, kur 
veikia Džim , Crowizmas, jin 
bus įleisti negrai stebėtojai, o 

T jei bus jie leidžiami, tai ar jie 
įeis per tas pačias duris, per 
kurias eis baltieji?

Kaip žinoma, tūlose pietinė
se valstijose šiandien negrui 
nevalia būti tame pačiame va
gone, kur yra baltveidžiai.

Taigi, matysime, kaip ten 
bus.

O mes, tolydžio, galime pa
raginti visus mūsų skaitytojus, 
kad jie, kur tik, bus progos, 
aplankytų Laisvės Traukinį ir 
susipažintų su pagrindiniais 
mūsų krašto laisvės dėsnių do
kumentais, kuriuos reakcinin
kai siekiasi paneigti.

' ★ ★ ★
Kalbant apie Fiorello II. La 

t Guardia, negaliu pamiršti vie-
t no įdqmau>, įspūdingo priety

kio. matyto didžiuliame Madi
son Sq. Gardene, New Yorke.

Tai buvo karo mfetU. Neat
simenu, kokia organizacija 
buvo sušaukusi masinį mitingą 
karinėms krašto pastangoms 
tvirtinti. Atsimenu tik tiek, 
jog Madison Sq. Gardenas bu- 

, vo pilnutėlis žmonių.
Kalbas sakė žymūs visuo

menininkai ir politikai. O ką 
gi darė miesto majoras La 
Guardia ?

Jis vadovavo orkestrui, ku- 
' rio sąstatą sudarė miesto gat- 

• vešlaviai ir ugniagesiai.
Tai buvo didelis orkestras 

ir jis atliko žymius klasikinius 
( muzikos numerius, vadovau- 

įant pačiam miesto majorui!
Visa, tai sudarė didžiulį 

įspūdį publikoje.
★ ★ ★

Yra žrAonių, kurie mano, 
būk, jei aspriuo yra muzikas, 
tai jis negali būti geras poli
tikas, visuomenininkas. Tai 
klaida.

La Guardia buvo ne tik 
muzikas, bet ir geras žurna
listas. Be to: žymus karys, di
plomatas ir puikus adminis
tratorius, kurio gabumus pa
rodė einant New Yorko mies
to majoro pareigas, o vėliau— 
UNRRA direktoriaus .parei
gas.

UNRRA direktoriaus parei
gose jis labai gražiai pasižy
mėjo Lenkijoje ir Jugoslavi
joje. Jis nebuvo tas skystuolis, 
kuris būtų sutirpęs prieš viso- 

. kius liaudies priešus, kovoju
sius prieš Lenkiją Jr Jugosla
viją.

Taip, La Guardia buvo di
džiulių gabumų vyras. Jis mi
rė, bet jo darbai ilgai nemirs!

★ ★ ★
Kanadiškiamė Liaudies Bal

se skaitome tokį įdomų paly
ginimą.:

“Kanadoje buvo daug gai
lių ašarų išlieta dėl to, kad 
SSRS neišleidžia vieno diplo
mato žmonos.

‘‘Tuo tarpu 22,000 kiniečių 
i Kanadoje negali atsikviesti
4 savo žmonų Kanadon, nes Ka

nados įstatymai neleidžia.’’
Nelaimė su tūlais žmonėmis 

glūdi tame, kad jie kitų aky-
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JEI TRUMANO VALDŽIA NESITAISYS, 
TAI REIKĖS NAUJOS PARTIJOS, 

KAIP ĮSPĖJO HENRY WALLACE
/

Buvęs Jungi. Valstijų Vice-Prezidentas Smerkė Trumano 
Valdžią, Kaip Raudonųjų Ėdikę ir Karo Kurstytoją

Boston.— Henry A. Wal
lace, buvęs Jungtinių Vals- 

i tijų vice-prezidentas; pa
reiškė, jog tikrasis krizis 
šiuo momentu “nėra Grai
kijos pasieniuose, bet val
gių parduotuvėse Ameri
koj.” Kalbėdamas suvažia
vime <CĮO Elektrininkų, 
Radijo Dūrbininkų ir Maši
nistų Unijos, Wallace ragi
no prez. Trumaną sušaukti 
specialę kongreso sesiją ir 

! iš naujo įvest “tikrą maisto 
racionavima ir kainų kont
rolę.”

Jis tvirtino, jog karinin
kai ir Wall Stryto kapita
listai nustato' Trumano val
džios' naminę ir užsieninę 
politiką, kur dešinieji de
mokratai veikia išvien su 
republikonais. Wallace sa
kė, jog jis ir toliau norėtų 
darbuotis demokratų parti
joj. Bet jeigu Trumano val
džia “vis tiktai kandžios 

i raudonuosius ir kurstys ka- 
I z
PETKOVAS MIRČir~ 
NUBAUSTAS

Sofija, feulgarįja, rugs. 
28. — Liaudies teismo 
sprendimu, tapo pakartas 
Nikola Petkovas už sąmok
slą ginklais nuversti demo
kratinę Tėvynės Fronto 
valdžią Bulgarijoj. Sąmoks
le su Petkovu, vadinamu 
“valstiečių” vadu, dalyvavo 
ir tūli fašistiniai karinin
kai. Keli Petkovo bendrai 
teisme prisipažino kaltais 
ir liudijo prieš Petkovą. Jie 
pasiųsti kalėjiman.

Amerika ir Anglija savo 
notose Sovietam ir Bulga
rijai reikalavo pernagrinėt 
Petkovo bylą.

Washington.— Darbo de- 
partmentas paskelbė, jog 
dabar 60,000,000 amerikie
čių dirba uz algas.

rą,” tai turės būti įsteigta 
nauja laisvės ir pažangos 
partija. Nes jei Trumano 
politika nepasitaisytų, tai 
piliečiams balsavimuose ne
būtų pasirinkimo tarp “Ai- 
nošiaus ir Kaipošiaus.”

Wallace tvirtino, jog de- 
mokratiniai - pažangus’ ka
pitalizmas galėtų taikiai 
sugyventi su Sovietų Sąjun
ga ir išvengti karo. .

1,000 suvažiavimo delega
tų karštai sveikino Walla- 
ce’o pareiškimus.

Auto. Darbininku 
Unijos Pirmininkas 
Karčiai Smerkiamas

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unijos 
vykdomosios tarybos dau
guma, savo pareiškime pa
smerkė unijos pirmininką 
“socialistą” Walter! P. Reu- 
therį, kaip darbininkų rei
kalų išdaviką, ypač todėl, 
kad “Reuthefis viešai užgy- 
rė bjaurųjį Tafto-Hartley’o 
įstatymą.” Vykdomosios ta
rybos dauguma, vadovauja
ma vice-pirmininko R. J. 
Thomaso ir sekretoriaus 
Geo. F. Addes, kartu smer
kia Reutherp už šmeižtus 
prieš kairiuosius unijinia
me laikraštyje Auto Wor- 
keryj ir už unijinės 'vieny
bės ardymą bendrai.

Arabai Grasina Sutraukyt 
Ryšius su Vakarinėmis

Valstybėmis
London. — Septynių ara- 

biškij valstybių sąjunga y- 
ra nutarus sutraukyti ūki
nius ir kultūrinius ryšius 
su vakarų Europa ir Ame
rika, jeigu Jungtinės Tau
tos mėgins padalint Pales
tiną i žydų ir arabų vals
tybes, kaip pranešė Arabų 
Įstaigos atstovas.

Nauja Audra Plaka Floridą 
Ir Louisianą, Kur Žuvo 

Jau iki 100 Žmonių
Miami, Fla. — Audra su 

tvaniškomis liūtimis pasisu
ko atgal nuo Meksikos Įlan
kos ir siaučia skersai Flori
dos pussalio į rytus. Viesu- 
liškas vėjas ūžia po 60 my
lių per valandą, ši audra 
plakė Floridos pajūrius y- 
pač tarp 'Fort Myers ir 
Tampos įlankos. Potviniai 
kai kur praardė užtvankas 
ir panardino didelius plo
tus sodų, daržų ir laukų.

Audringas vėjas privarė 
daugybe jūros vandens ant 
plačių Mississippi Įlankos 
pakrančių ir prinešė krūvas 
žuvų ir kitų gyvūnų. Vy-

se pamato plauką; o savo ne
bemato nei kuolo.

riausybė stengiasi greit ap
valyti pakrantes nuo pū- 
vančiųjų gyvūnų lavonų, 
tarp kurių yra ir nuodingų 
gyvačių.

Skaičiuojama^ kad viesu
las Floridoj, Louisianoj ir 
Georgijoj pražudė 75, iki 
100 žmonių ir padarė ko
kius 75 milionus. dolerių 
nuostolių.

KARO JĖGOS PARUOŠ
TOS PACIFIKO BAZĖSE

New Yorko Herald Tri
bune korespondentas pra
nešė, jog karinės ameriko
nų jėgos Pacifiko Vandeny
no salose - bazėse “bent 51 
nuošimčiu pilnai paruoštos 
mūšiams.”

Turim Namą—Reikia 
Pinigų

Ilgai diskusuojama dalyką turime užbaigti. Tei- 
ravomėsi pirkti gatavą namą, teiravomėsi budavoti 
naują. Prie dabartinių aplinkybių pasibudavoti naują 
namą neįmanoma: baisiai brangiai kainuotų. Nuo se
niai turime nužiūrėtą pirkimui gatavą, naują ir nepa
prastai stiprų namą, mūsų reikalam pilnai patogų. Tai
gi nusitarėme jį pirkti. .

Yra didelė salė, pora mažesnių salių, spaustuvei 
patalpa, valgyklai patalpa su baru ir visais įrengimais. 
Atsako visiems mūsų reikalams. Brooklyniečiai stoja 
už pirkimą to namo. •

Namas bus Amerikos Lietuvių Kultūrinis' Cent
ras. Tad visi Amerikos lietuviai- yra prašomi prisidėti 
prie to namo įsigijimo. Prašome tuojau pirkti Lietu
vių Namo Bendroves šėrus; prašome; kięk išgalite, pa
skolinti namo pirkimui. Už paskolas mokėsime 2 pro-' 

v centus. Paskolas priimsime ne trumpesniam laikui, 
kaip vieneriems metams. Paskolų prašome todėl, kad 
norime namą nupirkti už cash, be jokio morgičio. •

Namo bendrovės Šerų kaina yra $25.00 vienas. As
muo ir organizacijos gali pirkti ir daugiau kaip po vie
ną Šerą. Prašome įsigyti namo Šerų, kiek tik galite, 
daugiausia. Įsigykite tuojau, nes tuojau reikia pinigų. 
Jei greit negausime pinigų, pirkimas trukdysis.

Laukiame greito atsiliepimo iš visos Amerikos.
Siųsdami pinigus už Šerus, paskolą ar aukas, če

kius ar money orderius išrašykite sekamai: HOME: 
FOR LITHUANIAN WORKERS, siųskite sekreto
riaus vardu:

L. N. B. Sekr. V. Čepulis,
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Elektrininkų Unija Kritikuoja 
Trumano Politiką ir Smerkia 

Unijos Vienybės Ardytojus
Boston. — CIO Elektri

ninkų unijos pirmininkas 
Albert J. Fitzgerald, sekre
torius - iždihinkas Julius 
Emspak ir James J. Matt
ies, organizacinis direkto
rius, pateikė unijos suva
žiavimui bendrąjį raportą, 
kur aštriai kritikavo nami
nę ir užsieninę Trumano 
valdžios politiką. Jie sakė, 
kad Trumano mokymas ko
vai prieš komunizmą užsie
nyje prilygsta prieš-darbi- 
ninkiškam Tafto-Hartley’o 
įstatymui Jungtinėse Vals
tijose. Kaip vienas, taip ir 
kitas siekia įsteigti “stam
biojo reakcinio kapitaliz
mo” viešpatavimą pasauly
je. •'

Unijos centro raportas 
smerkė James B. Carey’o-

Harrio Blocko dešiniųjų 
grupę, kaip unijos vienybės 
ardytojus. Carey - Blockas 
mėgina sukelti narius prieš 
komunistus ir kitus raudo
nuosius. Raportas nurodė, 
jo£ tuos raudonųjų kan- 
džiotojus daugiausiai pini
gais ir kitaip remia pašali
niai unijos ardytojai.

Suvažiavimui įteikta pa
siūlymai bausti dešiniuo
sius unijos vienybės prie
šus.

Suvažiavimas entuzias
tiškai sveikino prakalbą 
Henrio Wallace’o, buvusio 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidento, kuris šaukė uniją 
laikytis vienybės. Delegatai 
iškėlė šūkį: ‘/Wallace j pre
zidentus 1948 m. rinkimuo
se !”

LĖKTUVAS BE ŽMOGAUS 
VAIRAVIMO PERSKRIDO 
ATLANTO VANDENYNĄ

Amerikos Armijos Lėktuvas vien Automatiniu Mechanizmu 
, Nulėkė 2,400 Mylių iš Newfoundlando Į Angliją

Washington. — Jungtim 
Valstijų armijos transporto 
lėktuvas C-54 Skymaster 
be lakūnų vairavimo ■ nu
skrido iš Newfoundlando 
salos per Atlanto Vandeny
ną į Angliją. Jis automatiš
kai lėkė taip, kaip buvo iš 
anksto nustatytas jo me
chanizmas. « Visoje 2,400 
mylių kelionėje joks lakū
nas nė piršto neprikišo prie 
lėktuvo vairavimo. Tai bu
vo dar pirmas Atlanto per- 
skridimas vien tiktai pagal

Manuilskis Parodo 
Karinius Amerikonu 
Kurstymus

•Flushing Meadows, N. Y. 
— Hector McNeil, Anglijos 
atstovas Jungtinių Tautų 
seime, gynė Amerikos dele
gato Marshallo pasiūlymą į- 
steigti nuolatinę. seimo ko-, 
misiją ir taip apeiti Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybą. 
McNeil ūtsiliėpė į Sovietų 
delegato s Andriaus Višins
kio kritiką prieš tą ir kitus 
Marshallo sumanymus. Mc-; 
Neil kalbėjo ir prieš Višins
kio, rezoliuciją, reikalaujan
čią uždraust karinius kur
stymus. Jis bandė užginčyti 
tokius kurstymus iš įtakin
gų amerikonų pusės, ta- 
čiaus pridūrė, kad negali
ma, girdi, atimt balso lais
vės iš kurstytojų.

Ukrainos užsienio reika
lų ministras D. Z. Manuils
kis parodė, kaip po Višin
skio kalbos George Earle, 
buvęs Amerikos atstovas 
Vengrijai ir, B u 1 garijai, 
“aršiau negu hitlerininkai,” 
kurstė prieš Sovietus. Ma
nuilskis kreipė dėmesį ir į 
kitas karines Amerikos po
litiku kalbas. c

automatinį paties mecha
nizmo vairavimą, be žmo
gaus prisidėjimo. Tas žygis 
atliktas per 10 valandų ir 
15 minučių.

Oro pulkininkas James 
M. Gillespie sekmadienį pa
spaudė tam tikrą spaustu
ką lėktuvo rodyklėje Ste- 
phensville, Newfoundlande, 
ir lėktuvas savaime nuskri
do į Brise Norton aikštę, 
arti Londono. Lekiant jam 
virš vandenyno, du laivai 
davė nurodymus radijo 
bangomis.

. šalia pulk. Gillespie, skri
do 11 lakūnų ir 2 keleiviai. 
Automatinis lėktuvo vai
ruotojas yra vadinamas 
“mechaniškomis smegeni
mis.” Tos “smegenys”, be 
kitko, apskaičiavo ir tai, 
kiek vėjo jėga paliečia lėk
tuvo skridimą iš bet kurios 
pusės.

JUGOSLAVAI SUĖMĖ 
TRIS AMERIKONUS

Irano Premjeras Praneš apie 
Pokalbius su Sovietais

---- ,--
Teheran, Iran.— Premje

ras Ahmad Ghavam po ke
leto dienų duos seimui ra
portą apie sa\^o pasikalbėji
mus su Sovietų atstovais 
dėl leidimo Sovietam nau
doti žibalo versmes šiauri
niame Irane. Seime eina 
ginčai'dėl to leidimo pa
tvirtinimo. Jungtinių Vals
tijų ambasadorius ragino’ 
Iraną “nenusileist” Sovie
tams. • Premjeras Ghavam 
laukia seimo pasitikėjimo 
pareiškimo jam.

Washington. — Praneša
ma, kad prez. Trumanas 
šauks amerikiečius sava
noriai maistą “racionuoti”, 
taupyti be specialūs kongre
so sesijos.

New York. — Sviestas 
sandėliuose iš naujo pa
brangintas.

Vakarinė Eurona Tikisi 
16 Bilionų Dolerių

* ——————
Washington. — Anglijos, 

Italijos, Franci jos ir tryli
kos kitų vakarinės Europos 
tautu atstovai atsiuntė sa
vo planą dėl ūkio-pramonės 
atkūrimo pagal amerikinį 
Marshallo planą. Jie skai
čiuoja, kad per ketverius 
metus reikėtų jiem apie 16 
bilionų doleYių paramos iš 
Jungtinių Valstijų ir kitų 
amerikinių kraštų. Pir
miau tos tautos prašė $19,- 
330,000,000. 1

• Antarktika. — Dingo 
Anglijos lėktuvas su trimis 
vyrais, dalyvavusiais Ant- 
arktikos tyrinėjimuose.

4 Istanbul^ Turkija: — Du
jų eksplozija Zongouldak 
kasykloje užmušė 48.

Porto Alegre, \Brazil. — 
Per audrą Pinguelos ežere 
nuskendo 16 žmonių.

ORAS.—Būsią vėsu.

Triest. — Jugoslavijos 
■ pasienio kariai -suėmė ame
rikonų leitenantą Wm. Van 
Atten’ą ir du jo kareivius, 
Laisvosios Triesto Žemės 
rubežiaus sargus.

Amerikonų komanda pra
šė paleisti tuos tris jankius, 
bet dar negavo atsakymo iš 
jugoslavų, kaip pranešta 
antradienį.

, (Jugoslavai suėmė juos 
už sienos perėjimą. Kai kur 
amerikonai ginčijosi su ju
goslavais dėl Triesto sienos 
linijos, nustatytos talkinin
kų taikos sutartyj, su Itali
ja.) .

Flushing Meadows, N. Y. 
— Generalis Jung. Tautų 
sekretorius Tr. Lie atsišau
kė į jų seimą, kad darytų 
nuolaidas vienos kitoms ir 
taip palaikytų taiką.

Chiny Komunistai Gręsia 
Amerikinei Chiang Kai- 

Sheko Amunicijai
Nanking, Chinija. — Chi- 

nų katalikų laikraštis Vi
suomenės Gerovė pranešė, 
jog chinų komunistai, žy
giuodami pirmyn iš Jeholo 
provincijos, sulaužė karines 
Chiang Kai-sheko linijas ir 
puola Suichung miestą prie 
Peipingo-Mukdeno geležin
kelio. Tais veiksmais komu
nistai gręsia visai nukirsti 
susisiekimus tautininkams 
sausuma tarp Chinijos ir 
Mandžurijos.

Tautininkai įvedė griežtą 
karo stovį Hulutao' uoste; 
bijo, kad komunistai urmu 
neužimtų jo. Amerikonai 
Turime namą,Kreikia pinigų 
per Hulutao įgabena tauti
ninkams didelius kiekius

ginklų ir amunicijos. Ten 
yra’ ir stambūs karinių į- 
rengimų sandėliai.

Tautininkai pranešė, kad 
jie iš amerikinių lėktuvų 
tankiai bombardavo ir ap
šaudė S^omunistus įvairiuo
se miestuose. Tautininkų 
laivų artilerija bombardavo 
komunistų jėgas Chefoo ir 
Lungkow pajūriuose. Ko
munistų patrankos iš pa
krančių pylė ugnį į tauti
ninkų laivus.

Komunistai per porą sa
vaičių numaršaVo 400 my
lių pirmyn per vidurinę 
Chiniją. Tautininkai dabar 
skelbia, kad jie kai kur pa
mušę komunistus atgal va
karinėj Hopeh provincijoje.

i



t

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc. '
_ Every day except Sundays and Holidays

Established April 5, 1911
427 LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. Tel. STagg 2-3878

President, GEORGE KURAITIS; Secr.-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS 
Editor, ROY MIZARA

TBT 7* A /’“"'t W* T*" A *Br^K a A niniiiiĮiininniihintitfHnnnpiiniiw
■ Z B .Z A B B A A B I I B B BB B     •KA!5 KĄ KASU IK SAKU 555=555:

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year $9.00
Brooklyn, N. Y., per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Dėl Stokos Pinigų?
Aną dieną skaitome iš Berlyno tokią daug maž ži

nią: Jungtinių Valstijų militariniai autoritetai Vokieti
joje mano su 1948 m. birželio 30 d. baigti visas bylas, 
užvestas prieš karo kriminalistus vokiečius. Taip pareiš
kęs A. J. direktorius militariniai legalio sky
riaus. ■ i ' i •

Pasak Mr. Rockwell, ligi to laikoxbūsią baigtos visos 
didžiosios bylos, o po minėtosios dienos mlažesnieji kri
minalistai būsią atiduoti vietos vokiečių teismams.

Ten pat, beje, Mr. Rockwell pridėjo: Jei turėtume 
daugiau įeigų (kurias skiria Amerikos vyriausybė), tai 
ir karo kriminalistų teismus galėtume tęsti kur kas per 
ilgesnį laiką.

Kaip visa tai reikia suprasti? Tai reikia suprasti, 
kad amerikiečiai neteis vokiečių kal’o kriminalistų (lai 
jie bus ir mažesnieji”) dėl to, kad stokuoja lėšų. Jų su
ėmimas, tyrinėjimas ir teisimas bus paliktas patiems vo
kiečiams.

Na, o iš kur gi vokiečiai tuomet gaus lėšų byloms 
vesti? Sakysime, jeigu vokiečiai net ir norėtų teisti savo 
karo kriminalistus, tai be lėšų jie to padaryti negalės. 
O tai reikš palikimą “mažųjų karo kriminalistų” “dievo 
valiai.” ; i* I

Mes žiūrime į visą šį biznį kitaip. Mes manome, jog 
lėšų mes turime turėti tokiems svarbiems darbams, kai 
karo kriminalistų teisimui. Jeigu mes turime pinigų grai
kams reakcininkams kariauti prieš partizanus, tai juo 
labiau turėtum turėti jų pabaudimui visokių galvažudiš
kų niekšų, sunkiai nusidėjusių karo metu prieš Ameriką 
ir kitas talkininkių šalis bei jų žmones.

Turime nepamiršti, jog karo kriminalistai,W palikti 
nenubausti, darys viską, kad pradėjus naują karą, ku
rio metu jie galėtų atlikti savo “neužbaigtus darbelius!”

Molotovas^ Nebus Čia
Žinių agentūros ONA korespondentė Rosemarie 

Ėedlich turėjo interview su Andrium Višinskiu, Tarybų 
Sąjupgos delegacijos pirmininku Jungtinių Tautų Asem- 
blėjoje. >

Korespondentė priėjo prie Višinskio, kaip ji sako, 
gan laisvai ir užklausė jo, ar atvyks Asemblėjon Moloto
vas, Tar. Sąjungos užsienio reikalų ministras.

Višinskis jai atsakė: Ne, neatvyks. *'
Aiškus dalykas, korespondentė didžiuojasi tuo ^ak

tu, kad jai pavyko pasikalbėti su Višinskiu. Ji mano, kad 
tik jį viena tokia laiminga, galėjusi išgauti iš Višinskio 
paminėtą paslaptį.

Mes šį faktą pažymėjom vyriausiai ne tam, kad 
Molotovas neatvyks New Yorkan (šį rudenį), bet tam, 
kaip tūlos spaudos korespondentai didžiuojasi tuo faktu, 
kai juos prileidžia pasikalbėti koks nors tarybinis parei
gūnas.

Jeigu Molotovas neatvyks, tai reikš, kad jis jausis, 
jog jo pareigas gerai atlieka jo bendradarbiai, tarp ku
rių yra Višinskis ir Gromyko.

Kaip neimsime, išvada 
darosi tokia: nei muzikali- 
nio veikalo, nei operetės 
neigi operos negali sukurti 
asmuo, nemokąs muzikos, 
nesąs kompozitoriumi, žo
džių (libretto) autorius 
taipgi greit užima antraei
lę vietą veikale, kaip greit 
tam veikalui kompozitorius 
suteikia muzikos sparnus. „

•Sakysime, Mikas Pet
rauskas parašė nemažai o- 
perečių ir porą ar trejetą 
operų, tačiau kas tiems veij 
kalams pateikė žodžius, 
šiandien nedaug žmonių te
žino.

Panašiai yra su daina. 
Poetas sukuria žodžius, bet 
kai kompozitorius sukuria, 
tiems žodžiams muziką, 
tuomet dainos autoriumi 
skaitosi kompozitorius, — 
poetas liekasi antraeiliu.

Nenorime mes čia eiti į 
smulkmenas, bet esame tik
ri, jei Jonas Juška gerai 
pagalvos, tai jis sutiks su 
A. Šilėno nuomone ir visi 
ginčai draugiškai ir gražiai 
baigsis.
SKELBIA “DAILY W0R- 
KERIO” IR “THE W0R- 
KERIO” VAJŲ

USA Komunistų Parti
jos Nacionalis Komitetas

Užsitarnautas Pasveikinimas
Į San Francisco pribuvo senatorius Taft pasakyti pra

kalbą ir išduoti raportą iš savo veiklos Kongrese. Jį ten 
pasitiko San Francisco organizuoti darbininkai. Tūksr 
tančiai jų susirinko aplinkui viešbutį, kuriame Taftas 
buvo apsistojęs ir su iškabomis ir šūkiais demonstravo 
keletą valandų, Tos iškabos skambėjo sekamai: “Don’t 
try a taftburger,” “Taft the bosses’ sweetie pie,” “Look 
who want to be president,” “Taft wants bigger profits, 
lower wages,” ir t.t.

Tai buvo puikus ir užsitarnautas Tafto ’pritikimas. Jis 
pamatė, su kokiu giliu pasipiktinimu darbininkai atsine
ša linkui jo veiklos ir kandidatūros į prezidentus.

“Neparuošė Tai, Ko Iš Jų Laukė...”
Chicagos klerikalų “Drauge” skaitome V. Arūno iš 

Paryžiaus rašinyj: 1
“Atrodo, kad ‘šešiolika’ neparuošė .tai, ko įš jų lau

kė. Amerika nori, kad Europoj būtų sukurtas lyg ekono
miškas “commonwealth”, kuriame kiekviena tauta galė
tų gauti reikalingą pagalbą ir kartu pagal savo išteklius 
įnešti įnašą.

“Bet vietoj to, Europos ekonomiško bendradarbiavi
mo komisija paprasčiausiai sudarė trūkstamų daiktų są
rašą,’kurį nori pristatyti į Dėdės Šamo sandėlį, kad su. 
pirmuoju laivu jis išsiųstų užsakytąsias prekei.”

Matot, ko nori “tos 16-ka”. Joms tik svarbu priduoti 
sąskaitą, kad juo greičiausiu laiku ją .Dėdes Samas su
mokėtų, kitaip, ten būsią bloga, — komunizmas užvieš
patausiąs.*

Bet Dėdė Samas, jei dar nežino, tai sužinos, jog ši
tokiu keliu einant komunizmas nebus sulaikytas. Šian
dien tu duosi bilijonus dolerių, visokį pelnagrobiai juos 
pasigrobs ir praleis, — ęytoj ir vėl reikės skirti nauji 
bilijonai. v.

Gi Amerika nėra kokia tai versmė/ iš kurios ste
buklingai verstųsi bilijonai dolerių. Pinigai ir čia reikia 
uždirbti ir juos uždirba milijonai darbo žmonių. Taigi

* ' \

GINČAS DĖL OPERŲ 
IR OPEREČIŲ

Vilnyje iškilo savo rū
šies polemika > dėl operų, 
operečių bei muzikalinių 
veikalų ir jų autorių.

Brooklyniškis Jonas Juš
ka parašė veikalą, pavadin
tą “Lietuvos Žiedai” ir tam 
veikalui pritaikė visą eilę 
lietuviškų liaudiškų dainų, 
gi chorvedis muzikas Wal- 
teris Žukas parašė muziką 
porai-Juškos sukurtų dai
nelių.

Vilny j buvo rašyta, jog 
operetę sukūrė Walter is 
Žukas, bet Jonas Juška at
sakė, jog tai nėra teisingas 
toks pasakymas —■- jis pri-. 
taikė visą eilę liaudiškų 
dainelių, tuo būdu, jam tu
rėtų priklausyti nuopelnas 
būti autorium operetės 
“Lietuvos Žiedai.”

Su tuo nesutinka A. šilė- 
nas; jis teigia, # jog Jonas 
Juška perdrąsiai pasisavina 
tai, kas neįeina į jo sritį. 
Skaitome Vilnyj:

Operetėje ypatingai, mu
zika vaidina vyriausią rolę, 
ir jos kompozitorius skaito
mas operetės autorium.

Kadangi veikale “LJetuvps 
Žiedai” teksto autorius Jo
nas Juška su muzikos sukū
rimu bendro neturėjo, jis, 
mūsų nuomone, nėra auto
rius pilno veikalo, lygiai 
kaip V. Raila negali skaity 
tis autorium operetės “Kada 
Kaimas Nemiega” (j elitai 
yra operetė iš viso), kadangi 
muzika ir tuo atsitikimu kas 
kitas sukūrė (d. Yuden). •

Juška randasi po įspūdžiu, 
kad autorius yra tas, kukis 
kūriniui duoda iniciatyvą, 
“pagamina,” nežiūrint, kaip 
jis jį nesulipdytų. Bet jeigu 
sulipdytame veikale yra dau
giau skolintos, gautos at
pirktos medžiagos, autorius 
savaime praranda autoriaus 
teisę.

Jeigu “Lietuvos žiedai” 
būtų operetė ir kompozito
rius Žukas parašęs visą mu
ziką, mes jį teisėtai skaitytu
me autorium, "nors jis paties 
teksto galėjo ir nematyti 
(kaip aiškina Juška). 1
Toliau:

Mums nesvarbu asmeny
bių klausimas. Bet mes sto
jame už lietuviško meno sa- 
vygarbą. Mūsų spauda turi 
kūrinius įvertinti kokiais jie 
yra, o ne turėti omenyje 
vieną ar kitą asmenį ir jo 
jausmus.s Kitaip mūsų menas 
virs galutinai supigintu.

Negalime sutikti su-Juškos 
pasakymu, kad “būtų gerai,
kad rašytojai į spaudą p risi- Leidžiamoji 
laikytų taip, kaip veikale Bakšys, S. 
yra įrašyta.

Brazilijos Lietuvių Atgarsiai
Per penkius ilgus metus, 

mūsų kolonija nematė čia 
spausdinto žodžio gimtoje 
kalboje. Nuo to laiko, kaip 
Brazilija tapo įvelta į ka
rą, dekretu buvo uždraus
ta spausdinti ir leisti laik
raščiai svetimose kalbose. 
Tokiu būdu, kaip matote, 
mes likome, per - ,tą laiką, 
be vietinės, hors ir prieš 
karą negausios lietuviškos 
spaudos. Ir štai po penkių 
metų pasirodė naujas lie
tuviškas savaitraštis “ži
nios.”

Na, pamanėme sau, ar 
tik čia nebus koks nors pa- 
rapijoniškas šlamštas, ar 
leidinys lietuviškų ponų, 
kurie ir prieš karą leido 
niekeno neskaitomą savait
raštį už Smetonos litus ir 
jo sveikatėlę! Pasirodo, kad 
dalykas kur kas rimtesnis, 
čia esama “bepartinio, ne
priklausomo, ir nekraštuti- 
nio pobūdžio organo, (t. y. 
per ‘vidurį’) lietuvių ‘rei
kalams’ ginti.” Kiek nacha- 
liškumo tuose žodžiuose! 

kolegija: S. 
Meilūnas, A.

Bumblis ir A. Klimas! Kaip 

v

ilgai jie netylės, jei matys, kaip tie pinigai švaistomi.
Iš Italijos New Yorko “Timesui” (praeitą sekmadie

nį) pranešama, kad ten-viešpatauja didžiausia praraja 
tarp bagočių ir biednuomenės. Pirmieji pinigų turi už
tenkamai ir juos eikvoja visokioms prabangoms, o bied- 
nuomenė nebegali sudurti galo su galu.

Panašiai yra ir Francijoje ir Anglijoje ir eilėje kitų 
krantų, kurie laukia iš Amerikos bilijonų dolerių.

Bet ne taip yra “anapus geležinės uždangos.” Ten 
turčių klasė yra suvaržyta, jos įeigos aprėžtos ir ten 
darbo žmonėms gyvenimas pagerintas ir jis vis bus ge
rinamas. j

Dėl to valstybės, esančios anapus “geležinės uždan
gos”, verčiasi sau neblogai, kuria naują; gražesnį, švie
sesnį gyvenimą, kuomet šitoj puszėje “geležinės uždan
gos” jos bankrutuoja ir vis rėkia: Duokite mums Ame
rikos dolerių, nes kitaip užpuls komunizmas!

Vėžys ir Kova Su Juo
Kaip dabar paaiškėjo., buvęs New Yorko miesto ma

joras mirė vėžio liga. Iki jis buvo ligoninėje, toji paslap
tis nebuvo paskelbta, kadangi bendrai-pas gydytojus pri
imta, jog negalima ligoniui sakyti, kad jis turi vėžio ligą, 
jei jis ją turi. v .

, Vėžys 'yra vienas didžiausiųjų žmonijos nepritelių. 
Vėžys pakirto gyvybę tokiam brangiam ir žymiam žmo
gui, kaip kad LaGuardia!

Tačiąu žmonija prieš vėžio ligą dar vis neveda ati
tinkamos kovos. Jeigu, sakysimą, mūsų kraštas paskirtų 
bent vieną trečdalį savo išlaidį, skiriamų kariniams rei
kalams, kovai su vėžiui tai būtų labai daug pasiekta vė
žiui nugalėti vedamojoje kampanijoje.

išleido atsišaukimą į šavo.. 
narius, kad jie stotų, dide- 
lin vajun “Daily Worke
riui” ir “The Workeriui” 
skaitytojų gauti. Kaip ži-, 
nia, “Daily Workeris” išei- 
dinėja šiokiomis dienomis, 
o “The Worker” išeidinėja 
kiekvieną sekmadienį.

Vajus prasidės š. m. spa
lių 15 d. ir baigsis gruo
džio 15 d. Vadinasi jis tę
sis per du mėnesiu. Per tą 
laiką yra ryžtamasi “The 
Workeriui” gauti 50,000 
naujų skaitytojų, gi “Daily 
Workeriui” — 15,000 nau
jų skaitytojų. .

Atsišaukimas, po kuriuo 
pasirašo Komunistų Parti
jos pirmininkas William Z. 
Foster ir generalis sekre
torius Eugene Dennis, < be 
kitko sako:

“Mes raginame kiekvieną 
mūsų spaudos skaitytoją ir 
kiekvieną Komunistų Par
tijos narį užsiprenumeruoti 
“The Workerj” ir “Daily 
Workerj” — taipgi užsaky
ti savo šeimos nariams,’ 
draugams bei dar binin- 
kams, su kuriais jie dirba,”

Vengrijos darbininkams 
skirta apie pusė svaro duo
nos per dieną, neskaitant 
kitų valgių.

jie gerai pažįstami lietu
viams S. Paulo mieste!

Tie “ponai” ir yra S. 
Mėliūhas ir A. Bumblis, ge
rai žinomi, kurie karo metu 
prisiplėšė gausiai pinigų ir 
rankas trynė, kad karas 
tęstųsi nors ir aįižinail O 
dabar, matyt, dalykai jų pa
blogėjo, tai griebėsi naujo 
biznio: leisti lietuvišką lai
kraštį !

Asmeniškai jie nekultū
ringi, šiaudadūšiai ir kraš
tutiniai kapitalo manijakai 
—mato viską tik per pini

gą! Redaguoja “žinias” 
buvęs lietuviškų mokyklų 
mokytojas S. Bakšys, po
litiniai nusmukęs ele- 
(mentas, po to, kaip užtrū
ko konsulo lietuviškų litų 
karvutė, nes anksčiau sme
toniški sėbrai buvo gausiai 
apdovanojant užsieny!

Pačių “Žinių” dvasia yra 
tokia mizerna, kaip, ir jų 
redaktoriaus ir jų leidėjų: 
bespalvė, be jokios griežtai 
nustatytos linijos 'bei pro
gramos ar užsibrėžimo,- vi
siškai silpno tūrinio, bloga 
ir išdarkyta lietuvių kalba, 
ir silpnas redakcinis dar
bas. ■ -

. Visų svarbiausiai tas, 
kad jokiu būdu neatstovau
ja lietuvių kolonijos reika
lus, nes kaip ir redaktorius, 
taip jo leidėjai gyvena nuo
šaliai nuo kolonijos reikalų, 
vargų, i/ troškimų! Keista 
ta jų psichologija: dega 
vieną žvakę Dievui, o, kitą 
velniui!

Talpina kai kurias žinu
tes apie Tarybų Lietuvą, 
bet kartu iškraipo ir apka- 
poja, kad nebūtų “įtarimo” 
ir, kad neužrūstinti fašisti
nes dvasias tautiečių ir ka
talikų !

Deja, Brazilijos, o ypač 
S. Paulo lietuviai ištikrųjų 
laukia tikro kolonijos orga
no, kuris- nagrinės ir gins 
jų reikalus, bus neužgęsta- 
rhu švyturiu tautinio susi
pratimo, stipriu* atsparu 
lietuvių darbininkų Brazili
ją, dėl to, kad čia mūsų 
didžioji dauguma yra dar
bo pelės, yi^i sąmoningi, 
darbštūs, ir atsakomingi 
prieš koloniją, tautą, klasę 
ir pasaulį! šiauliškis. 
Sao Paulo, 7-VI-47Z

Argentinos Lietuviai ir 
Jų Uždaviniai .
Rašo Danielius Jakubonis

Žemiau telpąs straipsnis 
yra paimtas iš “Pirmojo 
Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongreso Leidinio”. Jo au
torius yra žymus Argenti
nos lietuvių visuomeninin
kas Danielius Jakubonis. 
Nors straipsnis (kalba) bu
vo pateiktas prieš viene
rius metus, jis tačiau savo 
vertės nenustoja ir šian
dien. — Laisvės Red,

Karui pasibaigus, visas 
pasaulis randasi supurty
tas, suardytas ir reikia 
daug darbo, kad vėl jį pa
stačius 1 normales vėžes. 
Dar blogesnėse sąlygose 
randasi visa lietuvių tauta. 
Mūsų tėvų žemė nukentėjo 
žiauriasią pasaulio istorijo
je okupaciją ir karo audros 
liko baisiai, sugriauta; ly
giai ir lietuviai išeiviąi ran
dasi blogose sąlygose, kuo
met didelė dalis išbėgusių 
iš Lietuvos mūsų tautos 
fašistų skleidžia' visokius 
biaurius melus prieš dabar
tinę socialistinę Tarybų 
Lietuvos santvarką ir nuo
dija išeivių lietuvių sąmo
nę su tokiais provokaciniais 
šmeižtais. Taip gi, šiuose 
Pietinės Amerikos kraštuo
se, karo laiku ir po karo, 
vyko daug -svarbių permaL 
nų, kurios pakeitė*šių šalių 
sociales gyvenimo apysto- 
vas ir tas, be abejo, daug 
paveikė ir į šių šalių lietu
vius, kaipo dalį bendrų šių 
kraštų gyventojų.

Bet gi, ne visi žmonės 
gyvena laiko aukštumoje, 
yra tokių, kurie gyveninę 
vykstančių permainų nema
to, jiems atrodo, kad vakar, 
šiandien. įr rytoju visuomet 
vyksta viskas vienodai; kad 
metodai, kuriuos vartojo 
vakar yra geri šiandien, ir 
rytoj; -kad darbus, kuriuos 
dirbo praeity, galima kar
toti visuomet su tokiomis 
pat pasekmėmis. Taip mąs
tančių žmonių randasi ir 
dabar Pietų Amerikos lie
tuviuose. Tai žmonės, skai
tanti save susipratusiais ir 
stovinti tam tikrų organi
zacijų vadovybėje. Už tai 
keletas Argentinos lietuvių 
organizacijų šiandien neda
lyvauja šiame kongrese; Tai 
organizacijos, kurios iki 
šiol nesuprato, nepermatė 
reikalo pakeisti vadinamus 
“prityrusius” savo vątdus, 
kurių prityrimas yra tik 
kartoti vakarykščius dar
bus, vakarykščias klaidas ir 
nežengti pirmyn, nes jų 
manymu pažanga tai yra 
politika. ‘

■ Bet dabar yra laikai, ku
riuose visuomeniniame dar
be jau negalima stovėti vie
toje užmerkus akis į įvy
kusias ir dar tebevykstąn- 
čias permainas. Taigi, šio 
kongreso vienas iš pagrin
dinių uždavinių ir bus nu
rodyti Pietų Amerikos lie
tuviams tuos pasikeitimus 
ir būdus kaip pritaikinti 
mūsų visuomeninę veiklą 
prie naujų sąlygų. Turime 
pravesti šį kongresą taip, 
kad ir tos organizacijos, 
kurios šiandien nedalyvau
ja su mumis, rytoj jos taip
gi paimtų parųokas iš jo, 
kad gautų jamę pamokini
mų ir pajustų,, jog vienos, 
atsiskyrusios nuo didžiu
mos išeivių lietuvių toli 
neis, kad jų kelias yra kar
tu su visais lietuviais, kad 
jau ne laikas skaidytis į 
įvairias grupeles, nes jau 
nėra smetoninio rėžimo, ku
ris palaikė ir rėmė visuome
ninio darbo skaldytojus, 
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kad pagrindinė mūsų pa
žangos sąlyga yra vienybė, 
be kurios netoli eisime.

Šis Pirmasis Pietų Ame
rikos lietuvių Kongresas y- 
ra labai svarbus dar ir dėl 
to, kad jame dalyvauja vi
sos pažangiosios Pietų A- 
merikos lietuvių organizaci
jos. Tai yra, tos organizaci
jos ir spauda/ kurios visuo
met siekė lietuvių išeivių 
pažangos,, vienybės ir kul
tūringumo. Taipgi, tie at
stovai, kuriuos organizaci
jos ir spauda prisiuntė į šį 
kongresą svarstymui Pietų 
Amerikos lietuvių reikalų, 
yra garantija, kad kongre
sas duos gerus rezultatus, 
bus labai naudingas lietu
vių išeivijai, nes visi tie at
stovai yra pasišventę orga
nizacijų veikėjai • ir pažan
gios minties, ne siaurų pa
žiūrų, bet atvirai, plačiai 
žiūrintį į gyvenime vyks
tančias permainas. Esant 
tokiai padėčiai galime tvir
tinti, kad kongreso rezulta
tai bus puikūs.

Kaip kasdieniuose įvy
kiuose visame pasaulyje, 
taip ir Pietų Amerikos lie
tuviuose, vyko ir tebevyks
ta neatiaidi kova tarpe pa
žangiojo ir regresyvio — 
tamsiojo elemento. Kare 
sumušus1 fašizmą jis dar ne
liko galutinai nugalėtas, 
dar yra jo likučių visur, jų 
randasi ii; įlietų Amerikos 
lietuvių kolonijose. Su šiuo 
kongresu fašistinis elemen
tas liekasi izoliuotas, čia 
atvirai* paaiški, kokios or
ganizacijos yra progresy- 
vės -ii1 kurios ne. Ir tps or
ganizacijos, kurių nariais 
yra daug pažangių, dorų 
lietuvių; nors jos šiandien 
čia nedalyvauja, dėl prie
žasties, Lad jų vadovybėje 
stovi atžagareiviški žmo
nės, kurie sabotažavo kon- 

■ greso ruošimą ir neleido sa
vo nariams išsitarti ir pri
siųsti atstovų; ir tos orga
nizacijos, po šio kongreso 
turės pakeisti savo poziciją. 
Arba jos taps grynai fašis
tinės ir neteks didelės da
lies savo narių, arba bus 
pašalintos — pakeistos jų 
netikusios vadovybės, pa- 
stantant priešakyj žmones, 
kurie nesibijo lietuvių vie^ 
nybės, kurie nesibijo eiti į 
kontaktą su kitais savo tau
tiečiais sprendimui jiems 
bendrų reikalų. Taigi, fa
šistinis elementas ir dema
goginiai organizacijų mek- 
leriai liks izoliuoti ir šis 
kongresas savo sprendi
muose ir tų sprendinių pra- 
vedime į gyvenimą, jiems 
suduos didelį smūgį.

Mūsų gimtinė Lietuva į- 
žengė į naują kelią,’ ten 
liaudis nusikratė nuo savo 
sprando išnaudotojų gaują 
ir po žiauraus karo imasi 
visu smarkumu .šalies atsta- 
tymo ant naujų socijalisti- 
nių pagrindų. Mes, būdami 
lietuvių tautos sūnūs ir 
dukterys, irgi turime ženg
ti tuo pačiu ritmu kaip visa 
mūsų tauta. Mes neprivalo
me atsilikti-, nors ir gyven
dami 'svetur, kur materia
liai nuo mūsų tautos bendro 
kamieno esame toli, negali
me pasisemti tų naujos san
tvarkos gėrybių — socialis
tinio gyvenimo sąlygų, bet 
moraliai, dvasiniai, idėji
niai mes privalome žengti 
kartu ir su džiaugsmu jau
sti visą mūsų tautos be- 
vykstantį prisikėlimą, turi
me gėrėtis mūsų tautos 
liaudžiai bešvintanciu ry
tu. (Bus daugiau)



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

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

Moterys Nenori 
Daugiau Karo

WOULD YOU LUKE SOiyiE Mūsų Vaikai ir 
Anūkai

. Tokiu antgalviu Sao Paulo, 
Brazilijoje, gegužės 5 d. D. 
Elice Tibirica laikė paskaitą. 
D. Elice Tibirica neseniai grį
žo iš Europos dalyvavusi tarp
tautiniame moterų kongrese 
Pragoję, atstovaudama Brazi
lijos moteris.

Įžanginėje savo kalboje pa
sakė: “Aš atvežiau taiką, ne 
baltą, bet kovos taiką!,” kas 
reiškia, jeigu moterys susidės 
rankas, nebus taikos, kad tai
ka gali būti išlaikoma tik vie
ninga visų moterų kova prieš 
karo rengėjus. Trumpai pa
brėžusi apie liio de Janeiro 
moterų organizacinį veikimą, 
kur ji gyvena, ir paraginusi S. 
Paulo moteris paaktyvinti or
ganizacinę veiklą, priėjo prie 
Pragos tarptautinio moterų 
kongreso.

Labai domino visus įvairių 
tautų raportai, kuriuos ji bu
vo atsivežusi ir kuriuose at
spindėjo original^ tų kraštų 
moterų padėtis, troškimai ir 
kova. Tų raportų buvo per
skaityta keletas.

Indijos moterų raporte 
skamba nusiskundimas prieš 
Angliją, kad jau visas šimt
metis, kaip slopina, tautinį 
moterų judėjimą. Ten atspin
di moters pavergimais visais 
atžvilgiais: tautinis, socialinis, 
lytinis ir ekonominis. Tame 
pačiame raporte sakomu, kad 
pavergimo pagrindas glūdi 
trūkume tarptautinio mvoterų 
solidarumo, nes kultūra nr so
lidarumas turi eiti lygiagre
čiai. i ’

Kiniečių moterų raporte* ir
gi skamba nusiskundimas 
prieš Anglijos ir š. Amerikos 
imperialistus.

štai Egipto moterų balsais, 
kuris sako, kad jų vaikai yija 
priversti eiti dirbti vos penkis 
metus 'sukakę.

šiaurės Amerikos juodosios 
rasės moteris atstovavo balta, 
nes juodoji rasė, neturėdama 
lygių teisių, neįstengė pasiųs
ti savo rasės atstovę. Kalbė
toja pasakė,.kad juodųjų mo
terų įgaliotinė, nors ir balta, 
bet labai puikiai ir energingai 
gynė jas, pasmerkdama pri
vilegijas. štai Anglijos 
Amerikos “demokratijos'

ir 
iš-

DR. ALICE HAMILTON 
prieš indus- 
apdovanota 
Heąlth As- 
požymiu — 

Award.

•i

pionierė kovotoja 
trines ligas, bus 
American Public 
sociation garbės
1947 metu Lasker 
peikimo iškilmės Įvyks spalių 
9-tą. Jinai bus pirmoji tuoųni 
pagerbta moteris. Dr. Hamil
ton, mokslininkė, dabar jau 
78 metų amžiaus, per visą 
savo gyvenimą darbavosi ir 
kovojo už apsaugą darbinin
kų nuo industrinių ligų, kaip 
kad silicosis, kurios darbinin
kus be laiko nuvaro j kapus.

pūstas burbulas pasirodo toli 
nuo reališkos demokratijos.

Dai*i skaitė Portugalijos ir 
Ispanijos moterų raportus, ku
rie jaudino kiekvieną klausy
toją. Ten, apart pavergimo, 
skaitoma eilė vardų, kur^°s 
buvo fašistų kankinamos ir 
nužudytos todėl, kad kovojo 
už žmogaus teises.

Dar pasakė, kad pasibaigus 
Kongresui tų kraštų moterys 
negalėjo grįžti į savo tėvynes, 
nes jas laukė kalėjimas ir 
mirtis, todėl Prancūzijęs liau
dis priglaudė jas, iš kur slap
tais keliais perduos į Ispaniją 
ir Portugaliją kongreso nuta
rimus.

Paskiau skaitė Bulgarijos, 
Italijos, Jugoslavijos ir Čeko
slovakijos moterų raportus, 
ką tų šalių moterys kentė prie 
fašizmo. Įvykiai tiek šiurpu
lingi, kad negalima įsivaiz
duoti, kaip gali žmonės taip 
sužvėrėti. Ten atspindi baisus 
nacių teroras okupacijos lai
ke prieš tų kraštų moteris, 
šalia to,, vaizduojamas mote
rų pasiaukojimas, kova ir 
karžygiškumas, net viršijusios 
vyrus savo ištverme ir drąsa.

čia pat parodomas naujas 
demokratinis gyvenimas; mo
terys irgi vaidina svarbų vaid
menį atstatymui savo kraštų, 
net užimdamos atsakomingas 
ir aukštas vietas, čia jau at
spindi laisvas lygiateisių mote
rų gyvenimas, jų gabumai ir 
organizacinė veikla. Ypač 
Jugoslavijoje ir Čekoslovaki
joje, kur moterys išplėtė sa
vo veiklą, tiesioginiai susi
jungdamos su jaunimu ir pro
fesinėmis sąjungomis.

D. Elice Tibirica, kalbėda
ma apie tragingus tų kraštų 
moterų ^pergyvenimus karo 
laiku, kreipėsi'į publiką: “Ar 
gali moterys norėti daugiau 
karo?” Ji pati atsakė: “Aiš
ku, kad ne!” Bendrai iš mo
terų raportų skambėjo didelis 
pasibaisėjimas karu, o labiau
siai iš ten, kur pasiekė fa
šizmo teroras. Todėl kongre
so nutarimo rezoliucijoje atsi
šaukiama į viso pasaulio mo
teris. neatsižvelgiant į ra
sinius skirtumus, tikybinius ar 
politinius įsitikinimus, kovoti 
prieš karo rengėjus ir fašiz
mo likučius, kokiu vardu jie 
nepasivadintu, kokioje form'o- 
je nepasireikštų, kaip prieš 
bAisiausį progreso ir laisvės 
priešą.

Klausantis tokios paskai
tos. slenka prieš akis du skir
tingi gyvenimai: vienas—kan
čių, išnaudojimo, paniekinimo 
ir pavergimo; kitas — grožio, 
meilės, laisvės, solidarumo ir 
lygybės.

Pasibaigus paskaitai, įsigili
ni į Brazilijos lietuvių koloni
ja. Čia prieš akis stovėjo irgi 
liūdnas vaizdas. Mažas būre
lis moterų, kurios pasižymėjo 
šioje kolonijoje savo demo-y 
kratišku veikimu, buvo šlykš
čiausiai puolamos, kam jos 
nebėga aklai pasak “neklys
tančių,” o savarankiškai gal
voja^, ir buvo puolamos tų, 
kurie save vadinosi pažan
giais! Norėjosi šaukti, šaukti 
taip, kad jie išgirstų Pragos 
moterų kongreso balsą. Bet 
darosi liūdna, kuomet jie ne
nori to balso girdėti, savo as
menį ir privilegijas stato 
aukščiau visuomeniškos lygy
bės. Dėl to spaudė liūdesys... 
bet viltis buvo tvirta. Anks
čiau ar vėliau subyrės į šipu
lius visos jų privilegijos į $ie-

■ nvbės ir lygybės uolą. Tad 
• visos moterys, kurios nenorite, 
I kad jūsų vaikaifmirtų už irų-
■ perialistų grobuoniškus šie- 
. kius, vienykitės! Bijūnas.

OR A

Well, here’s why OPA ceilings make them hard to get-
OPA MEANS LOW PRODUCTION

LOW PRODUCTION MEANS BLACK MARKETS

BLACK MARKETS MEAN NEEDLESSLY HIGH PRICES

NATIONAL ASSOCIATION OF MANUFACTURERS
For a Better Tomorrow for Everybody

Taip rašte mums Nacionalč Fabrikantu Sąjunga 1946 metų gegužes mėnesi savo ap- 
mokamarne >$kelbime, tilpusiame New Yorko Times’e gegužės 6-tą, 1946. Jie čia 
verkia krokodiliaus ašaromis, būk trūkstą sviesto, mėsos dėl to, kad kainos kontro
liuojamos. Mes rašėme, *kad tokia kalba v»-a burbulas,'pučiamas žmonėms Į akis 
tikslu panaikinti kainų kontrolę. To atsiekė. Bet ar kainos nupuolė? Atsakymą ži

no kiekviena šeimininkė, jog tai buvo monijimas jos akių.

Kaip Lietuviai .Šlėktos 
Gadynėje Tapo 
Dievobaimingais

Surinko Joh, B.
1644 m. kunigaikštis 

Radzivilas, per Vaitą Dmo- 
chovskį, užsakė:

/

e “1. Kiekvienas Klovainių 
valsčiaus žmogus, kas ant
rą šventą dieną neinantis į 
bažnyčią, turės 
ną. kartą įmesti 
pinigudę tris 
grašius.

“2. Neinant

už kiekvie- 
į bažnyčios 
lietuviškus

nė metuose 
kartą prie kunigo, turės 
užsimokėti 72 grašiu. To 
nepakankant, ties bažnyčios 
durimis, per visas šventas 
dienas turės riogsoti už 
kaklo prikergti, pakol neiš- 
sipažins savo nusidėjimų 
kunigui.

“3. Paleistuvingi turės 
užmokėti kapą grašių ir sa
vo draugę' už moterį vėsti.

“4. Vaikščiojanti į neka- 
talikų bažnyčias turės už
mokėti kapą grašių.

“5. JEinanti prie žynių 
garbinanti dievaičius 
vien gaus per kailį, bet
turi užmokėti kapą grašių.

“6. Bažnyčioje pasiel
gianti ne taip, kaip reikia, 
turės stovėti prie bažnyčios 
durų, lauke.

“Vaitui, pagal tą užsa
kymą, keletą ūkininkų nu- 
baudus, visi 
gaiš tapo,” 
čiauskas.

“Taip tai vargšų skati
kai per prievartą ėjo į kiše
nių dvasiškų tėvelių.”

Pagerbkime Savo 
Kojas

Pasižiūrėkite kada nors į 
praeivius gatvėse ir tuojaus 
pamatysite, kad vieni ger
bia savo kojas o kiti kanki
na, tarsi būtų baisiausią 
skriaudą padariusios .

Gerbiantieji, matysite, 
dėsto kojas ant šaligatvio 
švelniai. Koją vartoja tik 
pasiremti, kad su antra ga
lėtų siekti toliau—žengti. O 
kiti piktai tranko, lyg koja 
būtų kirviu, b šaligatvis pa
galiu malkoms. Pasekmė ta, 
kad pirmasis net ir po apė
jimo kelių mylių užmiršta 
turįs kojas,b antrasis jau už 
kelių blokų vaitoja. Gi tu- 
rintysis liguistas kojas ir 
taip daužantis turi anks
čiau ar vėliau ir visai atsi
sakyti nuo vaikščiojimo.

N.

Moterys Teisininkės 
Reikalausiančios Vieno
dų Divorsams įstatymų

Moterys advokatės, susirin
kusios į 48-tą National Asso
ciation of Women Lawyers 
konvenciją, Clevelande, už gy
re reikalavimą vienodų divor
sams įstatymų, taip pat ir vie
noda vedybinio, sveikatos ak
to.

Advokačių vadovės sakė, 
kad jos nestoja už kokias nau
jas lengvatas ar naujas skers- 
paines. Vienų valstijų įsta
tymai yra per
per lengvi. Jos norinčios tik 
suvienodinti. Būtų gerai, kad 
jos reikalautų ir supaprastin
ti. Bet tai būtų prieš jų pro
fesijos interesus.

griežti, kitų

Karine Amerikos pasiun
tinybe atskrido į Lebaną.

Šeimininkėms

ir 
ne 
ir

dievobaimin- 
sako Valan-

Chroniški Alkoholikai
New Jersey valstybes ko

misija, drauge su Rutgers 
universiteto s o c i o 1 o gijos 
skyriumi darė dvi ankietas. 
Daviniai buvo tokie:

Pirmoji parodė, kad 1945 
metais New • Jersey valsty
bėje buvo 29,000 chroniškų 
alkoholikų.

Antroji parodė, kad tais 
metais tos valstybės insti
tucijose buvo gydoma ma
žiau 800 tokių ligonių.

Pas privatinius gydyto
jus kreipėsi 65 nuošimčiai.

O visi ’kiti “gydėsi” prie 
karčiamų šinko.

Žinias surinko Joh. B.

, Kada nors mūsų šalyje pri
eisime išvados, kad geriau
sias būdas yra vartoti už vis 
geriausią maistą. ,0 kad jo 
gauti, įvesime sistemą paleng
vinti maisto gamintojoms - 
farmeriams dalbą ir pardavi
mą. Tačiau, kol to viso nėra', 
kol mes tebesimokome gyven
ti ir tvarkytis, reikia daryti 
šis tas, kad bent dalinai apei
ti pelnagvrobių sudarytą dirb
tina maisto stoką ir brange
nybę.

New Yorko miesto vyriau
sybės departmental dabar su
grąžino kasdieninį skelbimą 
vietos spaudoje ir per radiją 
valgių sąrašų. Juos suplanuo
ja'ligoninių department© dije- 
tistai pagal tos dienos geriau
sią! įperkamų produktų kai
nas. Planuoja taip, kad šei
ma galėtų gauti kiek galint 
pilniausik balansuoto maisto 
porciją už prieinamiausią kai
ną.

Štai vienas iš tokių sąrašų:
Vakarienė

Sekamas patiekalas apro
buota šeimai iš penkių lė- 
š'uosiant $2.37 tokiomis kaino
mis, kokios buvo New Yorko 
turguje pirmadienį:

puodukas vaisių (iš apel
sinų, obuolių,

1 bananės) 
hamburgerių ir 

tinys.
kukurūzas
swiss chard baltajame sose 
duona su margarina 
šviežių pyčių su slyvomis 

; pajus

*
1
2

r

pienas

vynuogių,

bulvių šu-

kava suaugusiems, 
vaikams. ,

Šutinys

sukapotas svogūnas 
šaukštai riebalų

svaras maltos jautienos 
žiupsnis druskos
žiupsnytis pipirų (galima 

nedėti, jei kas per jau
trus pipirams)

puodukas virtų žirnių 
puodukas kenuotų tomačių 
pusė puoduko tomato sauce 
3 puodukai karštų, sugrūs

tų bulvių
1 suplaktas kiaušinis, i
Pašutinti svogūną riebaluo

se iki aprus. Dadėti mėsą 
su prieskoniais ir apgudinti. 
Dadėti žirnius, tomates ir to
mato sosą. Sumaišyti. Supilti į 
pateptą kepamą indą (casse
role). Sumaišyti bulves su 
kiaušiniu ir guburiukais už- 
dėstyti paviršiumi. Pakepinti 
vidutiniame pečiuj (350 laips
nių F.) apie pusvalandį ir 
karštą paduoti.

Pajus
du puodukai supjaustytų 

pyčių
du puodukai į keturias da

lis perp j austytų slyvų
3 šaukštai miltų
pusė puoduko cukraus 
ketvirtadalis šaukštuko 

nutmeg (muskatinio 
riešuto)

pusė šaukštuko citrinos 
sunkos

-1 šaukštukas margarinos 
po žiupsnytį druskos ir ci

namono.

' V-

giau už bile kurią kitą vie
ną ligą, sako toliau CAW 
surinkti daviniai iš medika- 
liškų raportų. Trys ketvir
tadaliai mūsų mokinių rei
kalingi dantims pataisų, bet 
tik vienas ketvirtadalis jas 
gauna. Dešimtis milionų 
vaikų turi regėjimiškų silp
nybių, iš jų 15 tūkstančių 
yra visai akli. Milionas yra 
neprigirdinčių ir 175 tūks
tančiai džiovininkų. Tūks
tančiai kitų serga nuomaru, 
kojų kaulų nesveikatomis 
ar kuria kita iš daugelio re
čiau užtinkamų ligų.

Dėl stokos tinkamos me- 
dikališkos priežiūros kas 
metai be reikalo miršta prie 
gimdymo 3,000 motinų, taip
gi pražudoma daug nauja
gimių. Tai tarp baltųjų. 
Tarp negrų, kurių sąlygos 
yra daug sunkesnės už bal
tųjų, naujagimių mirtingu
mas -yra 72 nuošimčiais di- 

. dėsnis ir motinų mirtingu- 
Kiekviena susiedija turi! 1Jlas .^u Puse. kaitų di

desnis. Kas metai musų sa- 
-- lyje išmiršta pirmame savo

patogiausio- gyvenimo menesyje 72 tūks-

Kokie užaugs mūsų vai
kai ir anūkai, tokia bus at
eities Amerika. Ne tiktai 
jis patys, bet ir visi aplink 
juos ir su jais turėsiantieji 
gyventi džiaugsis arba liū
dės.

Patrijotišką darbų dirba 
Amerikos Moterų Kongre
sas ir jį remiančios lietuvių 
organizacijų moterų kuo
pos ir grupės, reikalaujan
čios valstybinės paramos 
vaikų auklėjimui ir švieti
mui. Kongreso (angliškai 
Congress of< American Wo
men, sutrumpintai—CAW) 
pareiškime tuo klausimu, be 
kitko, sako:

Šiandien už vis garsiau 
šaukiama ąpie “jaunukų po
linkius į blogą.”Bettoji liga 
negydoma. Valstybės, vals
tijų ir vietinės valdžios pri
valo pateikti vykdomąją 
programą, kuri teiktų jau
niems! žmonėms progą kur
tis sau švarų, sveiką ir pil
ną. gyvenimą.

mokyklas, kurios turėtų ap
imti visą studentiją, 
mokyklos yra ;
mis vietomis teikti vietą ir 
tos ' studentijos žaismėms. 
Turi būti įsteigti susiedijų 
centrai su lavintais vedėjais 
ir pakankamais patogumais 
dailei, muzikai, amatams, 
šokiams bendrų liuoslai-1 
kiais užsiėmimų mėgėjų 
grupėms ir tt. Turime ati
daryti kantynus, kad jaunu
kai galėtų praleisti vakarus 
kūrybiniame užsiėmime vie
ton atsidėti ant gatvių nak
timis, kur gali persiimti tik 
žalingaisiais pobūdžiais.

Karo metu šalies vyriau
sybė buvo įvedusi visos die
nos ir po mokyklos valandų 
priežiūros centrus dirban
čių motinų vaikams. Tuomi 
pradėta labai apčiuopiama 
.programa. Tie centrai tei
kė vaikams ne tik šilumą ir 
globą, bet ir labai reikalin
gą pamatinį mažiukams 
mokymą.

Šimtai tūkstančių žemiau 
vidutinio ištekliaus šeimų 
vaikų gavo šiltus pietus, 
kurie daugeliui iš jų buvo 
geriausiu dienos valgiu. 
Jiems trūksta drabužių. 
Tuomi taipgi reikėtų juos 
aprūpinti dabartiniame 
pragyvenimo brangume.

Reikėtų 'rūpintis ir jų 
sveikata. Imant parenka
ma j ai tarnybai laike praė
jusiojo karo 40 nuošimčių 
visų jaunų vyrų buvo at
mesti dėl fizinių ir protinių 
silpnybių. Ištirta, kad vie
nas iš kiekvienų 20 gims
tančių praleis bent kiek lai
ko proto ligoniriėse, o 25 
mūsų šalies valstijos visai 
neturi klinikų, kad anksti 
susekti ligos pradus ir vai
kams pagelbėti.

Reumatiškasis karščiavi
mas užmuša penkių iki 15 
metų amžiaus vaikų dau-

Turėk padarytos tešlos, 
kaip ir visiems pajams. Su
dėk j blėtą vaisius. Sumai
šyk visus kitus prieskonius ir 
vienodai užbarstyk ant vir
šaus. Užklok plonai iškočio
ta tešla ir užlenk kraštelius, 
apspaudant juos pamiltuota 
šakute. Pradurk 
tose garui išeiti.
tame pečiuje apie 40 minutų.

keliose vi-
Kepk karš-

Today’s Pattern

centus, 
numerio 
Amelia
Street,

| tančiai kūdikių.
“Tai nėra paprastos 

skaitlinės, jie yra kūdikiai,” 
sako CAW ir stipriai su
šunka—Jie neturi mirti!

Neturi mirti, priaugantie
ji neturi skursti. Ir nemir
tų ir neskurstų, jeigu kiek
viena ir kiekvienas iš mūsų 
prisidėtume nors su *vienu 
darbeliu per savaitę, per 
mėnesį už progresą ir ge< 
rovę; jeigu “iš pilno ir iš 
tikro” paremtume tas orga
nizacijas, kurios darbuojasi 
už pasukimą mūsų z šalies 
išteklių į tarnybą žmonėms 
ir taikai.

9213 
SIZES / 

12-20. 40 '
Forma 9213 gaunama 12 iki
20 ir 40 dydžio. Tinkama 
atvėstančiam orui. Arba bliu
ze gali būti plona, dėvėti šil
tame ofre. Tokia leis ir seną
jį trumpą sijoną pailginti, jei
gu jau madnaus norime ir jei
gu jis yra pakankamai liue
sas, kad išsiteksime plotyje 
nuleidus nuo juosmens porą 

colių žemyn.

Dvidešimt penkis 
Teartu su pažymėjimu 
ir dydžio, siųskite: 
Burba, 427 Lorimer 
Brooklyn 6, N. Y.
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(Tąsa)
Ir taip išsistumdinėjusi penkius ar še- 

šius metus prie ūkininkų, kaži kieno 
įkalbinėta, Anė sumanė eiti į miestą prie 
ponų. Čia, sako, jau nesunku. Nei kiau
lių šerti, nei karvių milžti, nei rugių riš
ti, nei vežimų krauti. Ir daugiau dar 
sunkių darbų yra prie ūkininkų, kas juos 
visus gali suskaityti! Kas nežino, kaip 
sunku yra javai kulti. Kadetas vienas 
sunkumas tebūtų! Kitą sykį net pirm 
pusnakčio šeimininkas rėkia:
' — Mergos, kelkit, jau vienuolika! 
Kuomet iškulsite: ar lig Velykų manote 
graibytis?

Kad ne tas miegas toks saldus, kad ne 
tas spragilas toks sunkus! Vienas kitas 
ūkininkas turi, tiesa, jau ir kuliamąją 
mašiną, bet ir čia nelengva.

— Eisiu ir pabandysiu miesto pyra
gu.

— Nepatariu, vaikei, — sako motina:
— ant žemės kad ir virsti, tai daugiau 
nieko, tik susipurvinėji, o mieste krisda
mas, krinti ant akmenų.

— Ale man tik lengviau bus, — užsi
spiria Anė.

— Darbai ten, tiesa, ne iš pečių, bet 
kiek laiptais bėgioti!

— O Plaušinių Katrė, antai, taip 
džiaugiasi! Sako, niekada nebegrįžtų 
prie žemininkų.

— Žinokis, vaikeli,—nusileidoxmotina,
— tavo valia. Aš juk jau nieko tau duo
ti negaliu. — Ir vėl kaži kaip jai prisi
minė Urtės likimas.

Taip ir išėjo nuo kitų Naujųjų Metų 
Anė į Klaipėdą. Iš pirmo labai patiko 
Anei: visa kas gražu, visa kas švaru, ži
ba kaip veidrodis. Vėlai .tereikėjo kelti, 
nors vėlai ir gulti tenuėjo. Bet ar tiek 
buvo sunkių darbų? Nors laiptais, ir 
daug reikėjo bėginėti.

Ir žmonės čia pasirodė Anei kitokie, 
ne tokie liežuvingi, ne tokie pikti, kaip 
kaime;

Taip ii stengėsi Anė priprasti, susibi- 
čiuliauti su miestu. Ponai šeimininkai — 
tikrai geri žmonės, ir į bažnyčią leidžia 
eiti, tiesa, kad ir ne kas šventą.

Bet ne visa, kas žiba, jau auksas. At
sibodo miesto gėrybės. O kur pinigas kal
tas, čia jis ir galioja,—sako aukštujiš- 

x kių priežodis. Per žiemą nieko. Beveik 
ir gerai buvo Anei mieste. Tik namiškių 

‘ kartais ilgėdavosi ir tyliai sau verkda-’ 
vo retkarčiais. Bet ir pykdavo ant savęs, 
ramindavo save:

— Juk ne papžindė, o paaugusi jau 
merga esi, o dar mamos ilgies. Ar tu vi
są amžių prie jos būsi? Ar tu visą am
žių, į jos sijoną įsitvėrusi, paskui ją bė
giosi? — Aišku, kad ne. O, tačiau...

Kai tiktai kalendorius jau pavasarį 
ėmė rodyti, o saulelė jau anksčiau, užte
kėdama pro virtuvės langelį, į Anę ke
lis kartus, lyg nustebusi prasišypsojo, ir 
galas su Ane Šimonyte!

Dieną naktį verkia mergelė, lyg di
džiausios nelaimės spaudžiama. Ir valgis 
jau nebegardus. Išbalo, sulyso Anė. Nu
sigando šeimininkė: z

— Ane, ar tu sergi? •
— Ne, ponia!
Ko jai tada šiaip
— Nieko.
Ar kas įpykinęs? 

pasisakyti, ir ponia
ti visus nemalonumus.

Anė tik galvą papurtė.
Juk dabar pavasaris ateina, — ra

mino. ponia. Dar keletą mėnesių, tada 
# jie, ponai įvažiuosią į kurortą, o Anė'ga

lėsianti namo keliauti, pasilsėti. ,7*
— Viešpatie, kiek m'enesių dar! — 

verkė Anė. * *
Ir kaip neverkti: išeik pro kokias du

ris ar kokius vartus tu nori, jau pempių 
./' šukavimo, vyturėlių čyrenimo negirdėsi.

Jeigu ir pamatai kokį medį, apkrampo- 
tą, pusdžiūvį, bet niekur nematysi straz
dų trobelių su švilpaujančiu strazdu an
goje.

Užuot gražių linksmų paukštelių — 
tematai traldijančias vokietaites, arba 
girtuokliai eina kniusdamr per gatvę; 
širdis pyksta tai pamačius. Tiesa, ir kai
me kartais matyti girtų žmonių, bet tik 
kartais, o čia kasdien, ir kiek dar!

Čia nei šilų matyti, nei pušelių šniokš- 
tančių girdėti. Čia patsai dangus toks

Simonaitytė .t...-.. ..... ....... . . —Y
susiraukęs atrodo. x Pievelės, nors ir taip 
menkos — bet tik ji žalia, — niekur ne
matysi, o apie skaisčias, pievoje žydin
čias, gėles, jau visai nekalbėk! Visada 
tik pilki ir pilki akmens tematyti, per ku
riuos taraliuoja barška vežimai dieną 
naktį. Šitas taraliavimas, šitas beprotiš
kas barškėjimas nė sapne neduoda Anei 
ramybės.

— Kad, nors darželis kur koks būtų! 
— dejuoja toliau Anė.

A

Jei kur ir yra — kokios tai žolės? Juo-

Jei tik saule šviečia, tai ir skęsta visa 
kas dulkėse. Vėjams didžiausias šposas 
— miesčionims akis pridulkinti. Ir kaip ' 
jie dulkina! Namie, kaime, roputes ru
denį kasant, ir kartais dulksta. Bet tik 
atsisuk ir kask prieš vėją, ir. jau nė vie
nos dulkelės į akis negausi.

O. čia, mieste, ar tu eik skersas, ar tu 
eik atbulas, vis viena: iš kiekvieno kam
po, nuo kiekvienos kertės gauni saują 
dulkių į akis. O tai dar ne tokios dulkės, 
kaip namie roputes kasant ;-»tėn smiltė 
švari.

— Eisiu, iš kur parėjau, — tarė sau 
Anė ir, susirišusi savo daiktus, vieną 
ankstybą rytą bėgtinai pabėgo Šimonikė 
nuo savo ponų iš miesto.

Motina Šimonienė tik sunkiai atsidū
sėjo, kad Anė partekėjo. O tėvas palin- 

, gavo, paskui jau ir pakratė galvą:
— Šimoniai nepratę vokiečiams tar

nauti.
Ir vėl nuėjo Anė prie ūkininkų į tar

nybą. Vėl ėmė kiaules šerti, karves milž
ti ir ruoštis prie sunkiųjų vasaros dar
bų. Bet labai Jblogą pataikė ji dabar vie
tą. Geri ūkininkai visada apsirūpina šei
myna jau Kalėdoms. O kas Sekminėms 
dar mergos neturi, tai ir žinok, kad ta 
vieta ne kam šutusi.

Bet Anė nuėjo ir paliko ne tik tuos, 
bet ir dar kitus metus ten, vien tik norė
dama parodyti, kad ji nemielai laksto iš 
vietos į vietą.

Užėjau pas Motiejų kas
tuvo pasiskolinti. O Motiejų 
visa šeimyna, degtas ply
tas sugniaužusi, ir triūsia, 
kruviną prakaitą lieja. Mo- 
tiejienė nuo klemkų visą 
rudį ima, Motiejus misingi
nius pypkės rėmus šoruoja, 
o Motiejukai, kas petelnę, 
kas imbriką kankina.

— Dėl dievo wiles, —sa
kau Motiejui. — Kas čia 
jums taip panižo?

— Sūnus iš Merikos, iš 
Pisburgo ant aplankų par
važiuoja. Dabok, — sako,— 
parašė laišką ir atsiuntė 
dvidešimt penkis litus gy
vais pinigais sutiktuvėms, 
ruošti. Sutiktuvėse, girdi, 
kad visi gentys ir ubagai 
būtų sukviesti. O čia, ma
tai, šiokių tokių apskretimų 
turime, tai ir šoruojamės.

— Dieve jums padėk, — 
tariau, pasiėmiau kastuvą 
ir išėjau.

Atvirai sakant, aš jokio 
genties arba gyvos dvasios 
Amerikoj neturiu.

Ir apie pačią Ameriką ne 
kažką težinau. KTiesa, ži
nau,‘kad ten gyvena grino- 
riai, bučeimės ir saliūnai. Iš 
bėdos ir gutbai galiu pasa
kyti.

Bet apie amerikonišką 
auksą turiu didelį nusima
nymą.

Iš karto pašėlusiai ski
riasi nuo špižinio .katilo, o 
paskui pašėlusiai toks pat.

Neseniai .a m erikoniško 
aukso Laikrodį buvau pir
kęs. Krautuvininkui du pū
ru kviečių įkišau, dyi savai
tes po visus jomarkus pa- 
naberiją varinejau, laikrodį 
ant pilvo nukovęs: tokią 
brangenybę kišenėj negi

trūkstą?

Jf teprivalanti tik 
tuojau pašalinsian-

. GODAS—ŠAKNIS VISO PIKTO
Juo ilgyn ,juo blogėja senųjų Šimonių 

būklė: marti darosi vis piktesnė ir bai
sesnė. Ne gana visokiu kamantinėjimų, 
ne gana jau visokių šiaip skriaudų, da
bar jau pradėjo ji net nuo pasirašytosios 
išimtinės traukti.

Pirmuosius metus dar nieko: pats sū
nus įseikėjo grūdus, kad ir ne taip jau 
labai kupiną saiką, bet nieko nenutrau
kė. O dabar pradėjo pati seikėti. Ir kaip 
ji mokėjo saiką numažinti!

To nepakentė senoji Šimonienė ir pra
dėjo prikaišioti marčiai:

— Martele, manding, tu apsirikai be-, 
seikėdama išimtinę. Juk prie rugių jau 
daugiau kaip pusšėpelė trūksta.

— Tu tik tylėk, čia nieko netrūksta, 
aš atidaviau, kiek reikia.

— Ar reikia atsigabenti liudininkų ir 
jų akyse perseikėti grūdus? — pasiūlė 
uošvienė.

— Eik, begėde, eik, — ėmė šaukti 
marti: — tai tu savo vaikus nori iš gy
venimo išvaryti. Parsivesk liudininkus! 
Žmonės bent matys, kokius ąš dorus iš
imtininkus turiu. Ha-ha-ha! Tokius, ku
rie meldžiasi, ašarojasi, o paskui skriau
džia savo vaikus. Eik jau, gėdykis!

— Martele, ar tau ne-gėda tokius žo
džius į burną imti ir taip nusidėti? Aš 
tik savo dalį tenoriu, savo išimtinę, dau
giau ne, bet ir ne menkiau!

— Ar tavo pilvui neužteks, tu!... Bet 
aš žinau, žinau: tu nori vilkti iš namų ir 
kitiems duoti . . . Bintakiams. Taip, nuo 
vieno pešti, o kitam nešti’, tai tu moki, 
tu :.. — ir tokja baisi neapykanta, tok
sai keršto pilnas žvilgis palydėjo kiekvie
ną marčios žodį.'

— Bintakiams nieko nereikia, jie sa
vo turi. O kad aš nuo savo dalies tam 
vargšui našlaitėliui, Urtės' mergelei, ką 
nunešu, tai jau nenusidedu.

— Iš mano namų niekas neprivalo bū- 
- ti nešama tokiems išgamūčiams, supran- 
. ti? ‘ "

— Tu man nieko neįsakysi! Aš nieko 
• tavo nenešu.

V Aš tau daugiau kaip įsakysiu. Aš 
, tau dantis išmušiu, tu, sena varna! Kas 
namuose yra, privalo namuose

daugiau)

Paskui savo auksinio 
laikrodžio nuo pečelnės ne
beatskirsi, ir tiek.

Tai tiek apie Ameriką 
galiu pasakyti, bet mano 
amato žmogui to ir pakan
ka. '

Trumpėdų šeimynai, tie
sa, per Ameriką didelė pa
laima išpuolė. Jų sūnus, 
matote, gyvena pačioj sos
tinėj, Misičiužy, ir pavirtęs 
bosu.

Tai vieną kartą Trumpė
da ir gauna laišką:

— Pastanaviju, —į vadi
nasi, — parašyti. Taip ir 
taip, — girdi, — kaip mes 
gyvename tarpo stebuklų ir 
anglis lopetomis kasame, 
taip pat ^iso pasaulio gar
sus į dėžutę suvarę, o pa
čią dėžutę ant nugaros už
sidėję, visko klausomės, tai 
ir nežinome, ar ilgai be
reiks. gyventi, ar reikia 
ruoštis prie grabo. Per tai, 
kad danguj vietos gali pri
trūkti. Ir kai mūsų niuspei- 
periai rašo, kad pas jus 
k.rajuj monki biznis ir apla
mai pusbadžiu dvesiate, tai 
aš per savo gailestingą šir
dį siunčiu jums pasilką. 
Įdedu vieną batą per tai, 
kad visiškai susifaitino ir> 
yra labai nevaraunas. 
Strytkaris visą padą nubal
nojo. Taip pat siunčiu kel
nių juostą, ko trųkso—- prį- 
silopysit. Ar akėti, ar į at
laidus nuvažiuoti pravers. 
O dabar gutbai, ir išgerkit 
už mane patį alaus.

Gavo Trumpėda pasilką. 
Viskas tvarkoj. Tik be bato 
ir juostos rado dar kažko
kį misinginį daiktą. Daik
tas, teisybė) gražus, apva
lus, iš apačios kilpelė. Batą 
Trumpėda suodžiais nuva
lė, ant lentynos pastatė.

diendaržio vartus 
ir džiaugiasi. Iš

džiaugsmo veršį papįovęs 
ubagams išdalino.

O dėl misinginio daikto 
stovi visa Trumpėdų šeimy
na ' su artimiausiais gęnti- 

užrišo

ir likti!
w(Bus
' • t

mis ir visi galvas laužo.
— Svarbiausia, — rūpi

nasi Trumpėda, — kad ne
sprogtų. *

O Trumpėdienė nervina
si:

— Niekus paistai, — sa
ko, — ar tam mes savo vai
ką auginom ir į bosus išve- 
dėm, kad smertį per paštą 
iš Amerikos ant mūsų gal
vų siųstų. Eik pas Pliškį ir 
pasiklausk. Jis žmogus 
svieto matęs, pasakys:

Nuėjo Trumpėda pas Pli-

— Kad apžiebė, tai ap- 
žiebė sūnus iš Amerikos,— 
sako. — Prisiuntė, primar- 
malirio visokių gėrybių. 
Nebežinom nei kas per 
daiktai, nei' kur juos dėti. 
Gavom čia • tokį daiktą. 
Blizga ir su kilpa iš apa
čios. Bene pasakyti, kas čia 
do mandrybė.

Pliškis pačiupinėjo daik
tą, pavartė ir sako:

— Tai, kai buvau japonų 
kare po Port-Artūru. Tai, 
būdavo, užsineši kur ant 
kalno, kai dėsi į kokį 'mies
tą. Taip kokias penkias, de
šimtį mylių muša. O ten 
ugnis, ‘plytos, nutrauktos 
galvos... žodžiu, pasaulio 
galas. • •

— Tau nogla, — stebisi 
Trumpėda.—Iš tokio menk
niekio tokia jėga. Kad čia 
ko nepaspaudus....

— Menkniekis...,— sako 
Pliškis. — Tau, brolyti, ne 
menkniekis, o kokių dviejų 
sieksnių ilguiųo ir ant ra
tų. šeši arkliai vos paveža. 
Artilerija vadinasi.

— Tau nogla, kokie prie-i 
taisai, — stebisi Trumpėda. 
— O kas čia do dalykas. Ką 
su juo daro?

Pliškis vėl pavartė daik
tą.

— Bala žino, koks čia 
daiktas. Bi pinigas, guzi- 
kas. Geriausiai, broliuk, 
nueik pas vargonininką. Jis 
tai tikrai pasakys. O aš, 
mat, kai artilerijoj tarna
vau, tai duok kokią nors ar- 
motą — pažinsiu. Kitų 
daiktų nelabai tepažįstu.

— Dubk, motin, baltus 
autus, — tarė Trumpėda, 
parėjęs namo. — Pliškis 
sako, iki dešimt mylių mu
ša ir mieštus griauna. Siun
čia pas vargonininką.

bjuejo Trumpėda pas 
vargonininką. Atsiduso, 
purę abiem rankom 
gniaužė ir sako:

— Bėda be vaikų, bėda 
su vaikais. 'Maniškis; bosas 
•iš Misičiužio, galgonas, kad 
įvarė mus visus į prakaitą. 
Prigrūdo visokių stebuklų^ 
Apie kitus daiktus dar šiaip 
taip nusimanom, prie ūkio 
reikalų pritaikėm. O su ši
tuo taip ir nežinom, kas da
ryti.

Vargonininkas atsikosėjo 
į kumštį, kaip prieš gadzin- 
kas giedodamas, paėmė 
daiktą, nuodugniai apžiūrė
jo ir sako:

— Nuostabus daiktas. 
Vienas dievas ir šventosios 
dvasios težino, kam jis tin
ka. Argi sūnus nieko nera
šė?

— Rašė. Girdi, visokių 
stebuklų pilna, dėžes su 
pasaulio garsais ant nuga
ros kabina ir visi klausosi. 
Sako, smerties valanda ar
tinasi, ir' tuojau danguj bus 
ankšta'. O taip pat; girdi, 
siunčiu batą ir juostą tė
vamsv ant pasilko.

— E, tai ir yra visa ame
rikoniška gudrybė. Ten, va
dinasi, dėžė su ‘ garsūis, o 
čia tau siunčia kitokį daik
tą. Susiprotėk, girdi, icliau, 
tėve. Kabink ant nugaros, 
dėde, ir garbink dievą, — 
sako vargonininkas.

ke-
su-

Trumpėda šaute paršovė 
namo.

— Motin, siūk šen tą 
daiktą prie nugaros. Mes 
čia, rodos, didelių dyvų 
pridarysim. Vargonininkas,, 
bra,' pripasakojo... — pa
reiškė Trumpėda žmonai.

Amerikoniškas daiktas 
prie Trumpėdos švarko nu
garos buvo prisiūtas.

Sustingo Trumpėda, klau
sosi. Nieko negirdėti.

— Motin, 4 ar girdi kokį 
garsą? — klausia Trumpė
da. Trumpėdienė pasiklau
sė.

— Bijeikio šuo loja, o 
daugiau nieko. ,

Kamavosi Trumpėdai, ka
mavosi su amerikonišku 
stebuklu. Keliskart net į 
bažnyčią buvo nuėję: gal 
kartais gali paleisti kokį 
garsą.

Jokio garselio.
Trumpėdų šeimynoj vėl 

bendras falvų laužymas.
Bendrom jėgom nutarta 

parašyti bosui į Amerikos 
sostinę, į Misičiužį, laišką.

— Taip ir taip, sveikina
me tave visi labai žemai. 
Viską gavome, ačiū. Tik dėl 
to, kur blizga ir apvalus, 
tai taip ir nežinome, kur 
dėti. Vienas sako — šaudo, Į 
kitas — garsus išduoda. ■ 
Tamsūs mes žmoneliai, ne- j 
išmano mūsų galvos... Pa-1 
rašyk, kur jį. dėti.

Padėjo Trumpėdai bliz

gantį daiktą į skrynią, už
rakino. Retkarčiais Trum
pėda apžiūri daiktą, pavar
to ir pamano: 4

— Juk jei į mokančias U 
rankas patektų, tai gal čia 
dviejų dvarų kapitalas.

Laukia laiško.
Po mėnesio gauna ir laiš

ką.
•— Pastanaviju; — girdi, 

— parašyti ir taip toliau. 
Esu sveikas, už dovanas 
nėr ko dėkoti. O kas dėl to 
daikto, kur blizga, tai 
daug galvos nelaužyki!. 
Mat, besilankstant apie pa
silką, ištrūko iš'brusloto v 
misinginė saga ir įkrito. O * 
aš manau, kur tą sagą nu
dėjau. Kai rašysit laišką, 
tfii įdėję atsiųskit. Ameri
koj nepratę bruslotus be 
sagų dėvėti. Gudbai.

Augustinas Gricius
1929 m. .

Anglija Sutinka su Jungt. 
Tautų Komisijos Patarimu 

dėl Palestinos
London. — Anglijos mi

nistrų- komitetas priėmė 
specialės Jungtinių Tautų 
komisijos patarimą pada
linti Palestiną į dvi paski
ras valstybes — arabų ir * 
žydų. ■

Jeruzalė. — Irgun ir Ha- 
gana, dvi slaptos žydų pat- 
rijotų organizacijos, grobia 
viena kitos veikėjus. Haga- 
na yra dešinesnė.

Padekite Savo Vardą LMS 
Festivalio Programoje

Rytinių Valstijų Festivalis Įvyks 
Nov. - Lapkričio 27 - 30, 1947, 

Brooklyn, N. Y.
Rytinių Valstijų Meno Festivalis tęsis keturias dienas. 

Tai lietuvių liaudies meno, grožio, dainų, muzikos, šokių, 
vaidinimų paroda, iškilmė. Jame dalyvaus virš dęšimteis 
chorų, kelios dešimtys solistų, duetų ir įvairiausių meno 
talentų. Tai bus rneno-kultūros Įvykis, kokio dar nėra

Chicagos, Kanados *ir visų artimesnių kolonijų.

Festivaliui ruošiama didelio formato programos kny
ga. Knyga, kuri turės istorinės reikšmės ir grožio, m'ūsų 
geriausių dailininkų papuošta. Programos knygų bus 
spausdinama tūkstančiai ir išplatinta lietuvių kolonijose.

Fostivdljo programoje yra proga kiekvienam pavieniui, 
kiekvienai organizacijai, kiekvienai biznio įstaigai pasi
skelbti, padėti savo vardą i garbės eilę. Skelbimams kai
nos: Vienas puslapis — $25.00, pusę puslapio — $15.00, 
vienas ketvirtadalis — $8.00, mažiausias skelbimas — 
$5.00. Pavieniai, kurie prisius nemažiau $1,00, jų vardai 
tilps programos knygoje.

Mes prašome visų lietuvių biznierių, pavienių mūsų 
meno rėmėjų nedelsiant, greitu laiku atsiliepti. Kuopos, 
^organizacijos, klubai, pavieniai, grujfes gali duoti pa
sveikinimus mūsų meno iškilmei. Kurie tai -norėsite pa
daryti vėliau, ‘ arba Festivalio laiku, jūsų pavienių, biz
nių ir organizacijų vardai negalės tilpti Festivalio Pro
gramos Knygoje. Padarykite tai dabar.
...... . • i ‘f ' '

FESTIVALIO KOMITETAS: 
SEKR. V. BOVINAS

x 46 Ten Eyck Street
Brooklyn 6, N.' Y.

........................... IIIIIIIIIII................................................... .

CHARLES J, ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

■■■■■■■■ Laidotuvių

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4111

4 pųsĮ., laisvė (Liberty, Lįth. Daily), Tree., Rugsėjį. 24, 1%$

fc’ Mr*.
♦



los angeles; cal. MONTELLO, MASS
B APŠVIET1EČIŲ 
SUSIRINKIMO

Šiame Lietuvių vMoterų Ap
švietus Kliubo susmukime bu
vom labai susirūpinusios 
dviem svarbiais dalykais: bū
sima pramoga ir pasitrauki
mus iš valdybos gerų drau
gių.

Pirmuoju buvo galutinas 
prisiruošimas prie parengimo, 
įvyksiančio rugsėjo 28 d., 
nes ten susidaro nemažai rei
kalų dėl trijų veiksmų kome
dijos “Moterims Neišsimeluo- 
si” ir dėl baliaus.

Antruoju — gauti naują 
valdybą. Petrulienė, ėjusi 
pareigas finansų sekretorės, 
išvyksta į Oregon valstiją. Jos 
vieton apsiėmė d. Elzbieta 
Naujokienė. Antrą vietą tu
rėjome atpildyti U. Bagdonie
nės, nes ji dėl darbo sąlygų 
negali atvykti į kliubo susi
rinkimus.' Ji turėjo pareigas 
protokolų sekretorės. Kolei 
kas jos vieta likosi neužimta. 
Draugė A. Bernotienė atsisa
kė iš iždininkės pareigų, jos 
vietą atpildė d. E. Slesariū- 
nienė.

Drauges, nepamirškite, kad 
kitas mūsų susirinkimas bus 
labai svarbus, nes reikės dar 
išrinkti užrašų sekretorę ir 
bus knygų peržiūrėjimo ko
misijos raportas. Kitas susi- 
rinkimasjvyks 5 d. spalių, 435 
S. Boyle Ave.

Į moterų kliubą įstojo ke
turios naujos narės. Viena iš 
keturių yra draugė Cecilia 
Kasparienė. Tai smagu, kad į 
moterų kliubą įstoja jaunų, 
energingų draugių.

Puikios Vestuvės
Mūsų maloni draugė E. Sle- 

sariūnienė apvesdino savo du
krą ir jai iškėlė puošnias ves
tuves. Jos duktė Aldona Tay-

J. J. KAŠKIAUČHJS, M. D. |
530 Summer Avenue, ?

Newark 4, N.’ J.
. , . HUmlwldt 2-7Q64 Į
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BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados-
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

TELEPHONE
STACK} 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias 
Liūjlėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

RONKONKOMA 
8034

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
-J Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

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

Salę išnuomuojame cjel puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestųvįų.
Žemos kainos už viską. ( *

Valgiais" ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

lor keletas metų atgal buvo 
vedus, bet jos jaunas draugas 
žuvo karo lauke Vokietijoje, 
todėl Aldona iki šiol buvo 
pavienė, gyveno sykiu su mo
tina. Aldona dabar apsive
dė su Walter Walker. Tikiuo
si, kad turės malonų gyveni
mą. Aldona, išauklėtą pažan
gios motinos, yra daug pasi
darbavusi LDS 205 Lygoje ir 
yra nare LLD 145-tos kuopos.

Vestuvės buvo labai puoš
nios. • Dalyvavo apie desėtkas 
lietuvių, artimų draugų ir 
draugių, o kiti, didžiuma sve
čių, buvo iš vaikino pusės, ki
tataučiai.

širdingai linkiu laimingo gy
venimo jums, Aldona, ir jūsų 
gyvenimo draugui.

Petrulių Išleistuvės
Būrelis artimų draugų ir 

draugių buvo sukviesti pas 
dd. J. ir E. Babičius stuboje 
dd. Petro ir Natalijos Petru
lių išleistuvėms. Gaspadinės 
pagamino skanią vakarienę. 
Buvo labai puikus išleistuvių 
pokilįs.

Nuo draugų ir draugių bu
vo nupirkta pora dovanėlių ir 
įteiktos draugams Petruliams 
atminčiai, kad mes įvertinam 
jų draugiškumą ir darbus. 
Draugai Petruliai yra daug 
prisidėję finansiniai Lietuvai 
pagalbos teikime. Taipgi d. 
Petrulienė buvo viena iš tvėrė
jų moterų kliubo ir išbuvo jo 
valdyboje iki dabar, taipgi 
daug dirbo ir kitose organiza
cijose. Todėl jos pasitrauki
mas iš moterų kliubo ir kitų 
valdybų padarė spragą, ir 
mums ims daug laiko iki at
piki ysi m.

Išleistuvių vakarėlyje kele
tas draugų ir draugių išreiš
kė savo mintis bendrais klau
simais ir gerus linkėjimus mū
sų geriems draugams Petru
liams, kad gerai sektųsi nau
jas ant ūkės gyvenimas Ore
gon valstijoje.

Už šias išleistuves verta tar
ti padėką dd. Babičiams, nes 
per jų sumanymą"tas tapo su
rengta. Jie taipgi daug pri
sidėjo lėšomis ir davė stubą 
dideliam skaičiui svečių. Nors 
svečiai prisidėjo lėšų paden
gimui, be| visas triūsas ir vie
ta buvo suteikta veltui.

Dar sykį linkiu jums, drau
gai Petruliai, laimingai gy
venti jūsų naujame gyvenime. 
Ir nepamirškite mūsų.

M. Alvinienė.

Vakarinės Europos# kraš
tai “nusileido” iki 16 bilio- 
nų dolerių paramos iš Ame
rikos per 4 metus, pagal 
Marshall© planą.

Moterų Veikimas
Moterų Apšvietos Klubas 

buvo surengęs pasekmingą 
Motinų' Dienos apvaikščioji- 
mą. Taipgi surengė du pikni
kus, vieną klubo naudai, 6 ki
tą bendrai su Norwoodo. pa
žangiomis draugijomis. Klu- 
bietės dirbo kiekvieną sekma
dienį kitų draugijų rengia
muose piknikuose. Mat, Tau
tiškas Parkas, tas žaliuojantis 
pušynas, visus sekmadienius 
buvo užimtas.

Kada klubo nare suserga, 
tai kitos sųi dovanėle ją ap
lanko. Pereitame klubo susi
rinkime liko nutarta, kad, at
sitikime, kada klubo narė 
miršta, tai nupirkti gėlių vai
niką $10 vertės.

1947 metais klubas paauka
vo sekantiems svarbiems rei
kalams. • Moterų Sąryšio Suva
žiavimui $10; dienraščio Lais
vės piknikui — $10; Lietuvių 
Tautiško Namo Draugovei r~- 
$30; Apšvietos reikalams — 
$10; civilių laisvių gynimui — 
$10.

Buvo pasiųsta protesto 
legrama prieš Tafto-Hartley 
bilių. Turėjome delegatę' Pa
žangiosios Tarybas posėdyje, 
So. Bostone. Reiškia, klubas 
darbuojasi ir veikia. Pereita
me susirinkime plačiai buvo 
aptarta žiemos sezono veiki
mo programa.

te-

pra- 
tre- 
Ka- 
dar

Liuosybės Choro Reikalai
. Liuosybės Choro susirinki
me 17 d. rugsėjo nutarta 
dėti dainų pamokas su 
čiadieniu, 24 d. rugsėjo, 
dangi mokytojas Sugar 
nepasveiko operacijos, tai 
O. Mineikiūtė apsiėmė chorui1 
vadovauti, kol mokytojas su- 
sveiks.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Lietuvių Meno Festivalio ko
misijos, kuris rudenį ruošia
mas Brooklyne. Nubarta sukė
limui lėšų padengimui choro 
naujo paveikslo ir kelionės lė-' 
šų, surengti bazarą, kuris 
įvyks šeštadienį, 18 d. spalių. 
Išrinkta tam reikalui veiklių 
narių komisija, kuri darbuo
sis, kad parengimas būtų ge
ras. Lauksime jo.

LLD 6 Kp. Veikla
LLD 6 k p., rugsėjo susirin

kime buvo plačiai diskusuota 
apie reikalą sutverti lietuvių 
balsuotojų klubą. Nutarta tuo 
reikalu atsikreipti į kitas 
draugijas, kad veikti bendrai.

šių dienų ^gyvenimo reika
lai, nekuriu kongresmanų ir 
senatorių atviras išstojimas 
prieš darbininkų reikalus, 
prieš liaudies demokratijos 
teises verčia kiekvieną demo
kratinį pilietį susidomėti būsi
mais rinkimais, o ypatingai 
1948 metų rinkiniais, už ką 
jis atiduos savo balsą.

Todėl laisvę mylinti pilie
čiai turi iš anksto rengtis ir 
žinoti kokie kandidatai kokius 
reikalus remia.

Vasaros laiku mažai buvo 
rašoma iš mūsų kolonijos į 
dienraštį Laisvę, bet reikia pa
sakyti, kad mes nemiegojome, 
turėjome du piknikus. Vienas 
buvo rengiamas pačios LLD 6 
kuopos, o kitas bendrai su 
Nqrwoodo draugais.

1947 metais kuopa yra pa
aukavusį sekamai: LLD cen
trui $15, ateivių teisių gyni
mui — $10, civilių laisvių gy-, 
pimui —- $10; dienraščiui Vil
niai —' $5. Susirinkime buvo

sB

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

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

plačiai kalbama apie žiemos 
sezono veikimą.

Teatralio Ratelio Reikalai
Teatralis Ratelis ruošiasi 

dalyvauti Lietuvių Meno Fes
tivalyje su “Teodolinda” vei
kalu. Mokosi gabiausi akto
riai, vadovystėje sugabaus re- 
žisierio S. Barono, kuris turi 
daug patyrimo. Pirmoji prak
tika veikalo vaidintojų įvyks 
ketvirtadienį, 25 d. rugsėjo, 
Tautiško Namo kambariuose.

Biruta.

Philadelphia, Pa.
Rugsėjo pradžioje buvo ne

išpasakytai karštas oras. Nors( 
oficialiai*’jau skaitoma, kad su 
Darbo Diena baigiasi maudy
mosi laikas, bet kada oras 
karštas, tai kalendorius ne
svarbu. Taip ir mes sumanė
me dar kartą vykti į Atlantic 
City gerai išsimaudyti, pasiė
mėme draugus Misokonius, jų 
sūnų ‘Edvardą, kuris vakaci- 
jų proga buvo pas tėvus, ir 
išvažiavome. Misokonių sū
nus' mokosi aukštoje moky
kloje Texas valstijoje. Jis 
siekia sekamais metais baigti 
elektros inžinieriaus mokslą.

Mūsų sūnus Charles taip pat 
išlaikė egzaminus vasarinių 
kursų, kuris lankęsi į Drexel 
Institute of Technology. Abu 
studentai daugiausiai kalbėjo
si apie mokslą.

Važiavome Black Horse 
vieškeliu. Kelias puikus ir 
mažai automobilių, nes tai bu
vo šventadienis, rugsėjo 14. 
Važiuojame greitai, vos spėji 
akį užmesti. Tai miškai, tai 
gražūs sodai. Charles lei
džia automobiliui gana skubiai 
nes ant lygaus kelio jaunam 
žmogui yra lengva auto val
dyti, kad ir skubiai važiuo-

City- 
Tele- 
d-gės 
mano

Priemiestyje Atlantic 
Ventnor vykstame pas 
sforą ir Violet Yaskius, 
Misokoniėnes gimines, 
jaunystės draugus ir dienraš
čio Laisvės skaitytojus. Pir
miau Telesforas buvo LLD 10 
kuopos narys, gal ir dabar te
bėra—nežinau, o jeigu ne, tai 
vėl artimoj ateityj bus. Drau
gai Yaskiai turi labai gražų 
vasarnamį. Jie išaugino du 
sūnus. Jų namas yra gražioje 
vietoje, ant kranto užlajos, tai 
ir sūnai turėjo gerą progą iš
mokti gerai plaukioti. Ęaip 
čia smagu gyventi, namas 
prie pat vandens, oras tyras! 
Stebėjomės, kaip puikiai jų 
sūnūs maudosi. Bobby yra 
15 metų, o Richardas — 20. 
Richardas dabar tarnauja ka
riuomenėje ir eina pareigas laiko, gali pareikalauti iš nau- 
Japonijoje štabinio seržanto. 
Jam karinė tarnyba patinka.

Draugė Violet seniai buvo 
Lyros Choro nare, turi gražų

Fotografas |
Trąukiu paveikslus familijų, ves-1 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių Į 
Iš senų padarau, 
naujus paveiks^ 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame 
rikoniškais. 
kalu! esant 
padidinu Ąokio||| 
dydžio, kokio pa-" 
geidaujam®, Tai
pogi atmailavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampas Broadway !r Stone Ave., 
prie CĮiąuncey ’ St., Broadway Line 

Tel. OLenmore 5-6191 

k 
i 
I 
I

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

................................. ...T

Drs. Stenger & Stenger
> Optometrists
394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Matthew A. 
BUYAUSKAŠ

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

I

I

balsą. rKada baigsis vasaros 
darbai ir ji grįš į Philadelphi- 
ją, tai tikimės, kad vėl dainuos 
prie mūsų choro.

Mūsų Lyros Choras athauji- 
no veiklą, gerai jam sekasi, 
atydžiai mokosi vis daugiau 
nAujų dainų. Jo praktikos at- 
sibūna kiekvieno pirmadienio 
vakarą, Lietuvių Republikonų 
Kliube, ant Wallace ir 12-tos 
gatvių. Kviečiame visus ir vi
sas, kurie tik myli dainas ir 
nori chorui padėti, ateiti.

Visą dieną gražiai praleido
me pas draugus Yaskius. Van
duo buvo šiltas, švarus, o jau 
tos jūrų bangos, tai tartum 
pasamdytos, kad jau prausia, 
tai prausia. Kai kada tos ban
gos net labai nemalonios pa
sidaro, ypatingai, jeigu į bur
ną pagauni marių vandens.

Vakarienę turėjome skanią 
—šviežių žuvų, kurių Bobby 
dienos laiku prigaudė. Vaka
re atsisveikinę su Yaskiais ir 
Yaskienės sesute Tofile, sma
gūs ir patenkinti važiavome 
namo. Tariame^Yaskiams di
delį ačių už jų taip malonų 
draugiškumą. . P. Walant.

Lawrence, Mass.
Visų Atyclai — Svarbus Susi

rinkimas; Dalyvaus D. M.
Šolomskas

šeštadienį, 27 d. rugsėjo 
(Sept.), Maple Parke, Methu
en, 7 vai. vakare yra šaukia
mas labai svarbus susirinki
mas. Kviečiami visi Lietuvių 
Literatūros Draugijos; Liet. 
Darb. Susivienijimo, Parko 
Bendrovės nariai, dienraščio 
Laisvės skaitytojai ir simpati- 
kai.

šiame susirinkime dalyvaus 
D.' M. šolomskas, apart svar
bių kitų organizacinių reika
lų, aiškins apie\ reikalingumą 
darbininkams centro. Prašo
me dalyvauti.

Komitetas.

Hartford, Conn
Vietos veikėjas F. Repšys 

išvyksta ilgom vakacijom net 
į Texas valstiją. Jis mano šios 
vakacijos proga plačiai pava
žinėti po Ameriką.

Kaipo geram veikėjui, drg. 
F. Repšiui, aš linkiu geros ke
lionės ir linksmų vakacijų.

PRAILGINA DŽIOVININ
KAMS VETERANAMS 
PAŠALPĄ

V e t e r a nu Administracija 
pratęsė teikimą pašalpos vete
ranams džiovininkams nuo 6 
mėnesių iki dviejų metą. Jei
gu kuriems dar neišgijus pa
šalpa buvo nutraukta pirm to 

jo, kaip praneša New York o 
Tuberculosis A s s o c i a t i on. 
Įstaiga žada pagelbėti paruoš
ai reikalavimus.

F.W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

5 Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

s Suteikiam garbingas laidotuves

, $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
i Tel Virginia7-4499

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

HELP WANTED—MALE I HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI | REIKALINGI VYRAI

' PATYRĘ MOLDERIAI 
AUKŠTOS ALGOS 

NUOLATINIS APSKRITŲ METŲ DARBAS 
Kreipkite^ Tuojau

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

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MQTERYS REIKALINGOS MOTERYS 

.........  !■■■ ■ r  — . I I I I    I. ■ ■    "■■■HI ■    ■■■!■■-^>1161 Į
- - . - _ • - - -...... .......................'

REIKALINGOS
Siuvamųjų Mašinų Operatorės

Su arba be patyrimo

Nuolatinis Darbas
^ Vakacijos su Alga
Lengvus Išdirbiniai
Linksma Aplinkuma
Tik Dieninis Darbas ♦

KREIPKITĖS

DU-RAY MILLS, Ine.
* SJ

Michelin Building, Milltown, N. J. 
, t. (226)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

-------------------------- -- .. — «■

PAPRASTI DARBININKAI
Nuolatinis darbas.^ Gera alga. Kreipkitės:
J. EISENBERG, INC., 175 HUDSON ST..

NEW YORK CITY
(221)

REIKIA PATYRUSIŲ VYRŲ 
Rankom nutrinti lengvos rūšies rakandus. 

Linksmos darbo sąlygos. Gera alga. 
Nuolatinis darbas ir viršlaikiai.
Matykite Mr. C. S. Pedersen, 

Futrjiturc Division, 2 Airfield Lumber 
1700 POST ROAD, FAIRFIELD, CONN.

(224)

Puola Paskutinius Chiango 
Kelius šiaur. Chinijoj
Peiping. — Chinų komių ‘ 

nistai puola paskutinius 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų susisiekimus geležinke
liais ir vieškeliais tarp šiau- 
rinės\ Chipijos ir Mandžuri- 
jos.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Veikiančio komiteto susirinkimas 
įvyks rugsėjo 26 d., 8 v. v., Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave. Ne
pamirškite visi delegatai dalyvauti, 
nes turime aptarti tolimesnį mūsų 
veikimą. Dalyvaukite ir tie, kurie 
apsičmėte Komisijose, išduoti ra
portus. — P. Puodis, sekr. (222-223)

Taipgi nepamirškite pasitarti 
dienraščio vajaus reikalu. Pasirū
pinkite seurengti ką nors sukėlimui 
savo dienraščio budžeto 1948 me
tams,

HARTFORD, CONN.
Laisvės namo 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 Į 
bus gerų valgių ir gėrijnų. Kviečia- j 
me visus atsilankyti. — Rengimo | 
Komisija. (221-22)

LITU A NICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI ■
• PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLVN1S 1

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių .valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UKION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-M1JS

5 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Tree., Rugsėj. 24, 1947

MERGINOS-MOTERYS
Su Fabriko Patyrimu 

NUOLATINIS DARBAS 
80 ceptų j Valandą Pradžiai 

Pakėlimai po trijų savaičių » 
Linksmos Darbo Sąlygos

KREIPKITĖS

430 WASHINGTON STREET 
. NEW YORK CITY

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

OPERATORĖS
Patyrusios prie Shoulder Pads 

Singer* ir Merrow Mašinų 
Kreipkitės

CHIC PAD CORP. 
95 Riverdale Ave. 
Yonkers, N. Y.
Yonkers 5-0082

C222)

PATYRUSIOS OPERATORĖS 
prie vaikam sportiškų aprėdalų, 

be pamušalų džiaketai ir marškiniai.
Gera alga, nuolatinis darbas.
OMEGA SPORTSWEAR CO.

311 W. 40th St., N. Y. C.
(222)

MERGINOS 
t ‘Darbas prie surinkimų, sudlslymų ir 

išsiuntimu liuosų lapų leidinių. < 
GERA ALGA PRADŽIAI 

Linksma Aplinkuma
TRUMPOS VALANDOS IR VIRŠLAIKIAI 

Kreipkitės j ^Employment Department 
N. Y. EMPLOYING PRINTERS 

ASSOCIATION ' !
46/-8TH AVE. <34th St.), N. Y.
Merginos abelnam darbui

' 4’A> dienų savaitė. Nuolatinis darbas. 
Gera alga.

PROSPECT KNITWEAR. 8 FORREST ST.. 
BROOKLYN, EVergreen 7-2550.

(224)

OPERATORĖS
Dirbti prie Singer Mašinų. 

LENOX DRESS SHOP 
700 Ix>rimer St., Brooklyn.

14th St. Subway iki Lorimer St. Stoties.
P) (224)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

FABRIKO DARBININKAI
Be patyrimo. 40 valandų savaitė. $24.00.

B. H. KRUĘGER, Ine.
151 West 19th St., N. Y, C. (6th floor)

(224)

Biznieriai, iSkelbkitės Laivėje
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NewWko^&^jZInioi
Traukia Rendauninkus.
Į Teismą

Rector Homes, savininkai 
norimų parduoti Sunnyside 
Gardens 67 namukų, apskun
dė rendauninkus. Firma sako, 
kad jie suokalbiauja neleisti 
tų namų parduoti. Girdi, kada 
tiktai busimasis pirkėjas čia 
pasirodo, jį apspintą dabarti
niai gyventojai - rendauninkai 
ir pripasakoja,- kad stubelės 
perkainuotos, nevertos prašo
mosios kainos. J

Rendauninkų a d v o k a t as 
Paul O’Dwyer, majoro brolis, 
sako, kad jo ginamieji nesuo- 
kalbiavo, tik veikė “sąžinin
gai.” Kitais žodžiais, jie iš 
tikro mano, kad tų vienos ir 
dviejų šeimų namukų kainos 
per aukštos.'

Vasara Išsikraustė
Pusėtinai pakepinusi ir pa

šutinusi newyorkiecius, vasa
rėlė kalendoriškai ir faktiškai 
išsikraustė antradienį, nepa- 

, likdama savo nei liekamu 
1 Rugsėjo 22-rą šilumos buvo 

75 laipsniai, sutros 80 nuošim
čių.

, . Rasim ošdama.... išsikraustyti
pusiaunaktį, iš 22-ros į 23-čią, 
paliko tik 49 laipsnius šilu
mos. Gi paryčiais antradienį, 
sakoma, buvę tik 39 laipsniai.

Vasara iš tikro buvo šilčiau
sia ir švitriausia iš visų žinomų 
New Yorke nuo to laiko, kada 
pradėta vesti oro rekordai.

Bendrai imta visos vasaros 
temperatūra pareina po 72.9 
laipsnius šilumos ir po 72 sut
ros. Normališka skaitoma 70.8 
šilumos ir 69 sutros. Tiek pat 
sutros turėjusi ir 1922 metų į 
vasara, bet kad šilumos tai va
sarai parėjo tik po 70.8, tad 
vėsesnė drėgmė vis vien nebu
vo taip įkyri, kaip šiemet bu
vo. ‘

Apsirūpinkite Rūru ■
Majoras O’Dwyer įspėjo 

miesto gyventojus apsirūpinti 
kuru tuojau, jeigu pirmiau to 
nepadarėte. Jis sako, kad šią • 

> žiemą dar labai gali trūkti j 
kuro: anglinio ir aliejinio.

Kol kas, sako jis. miestas 
turi pakankamai abiejų, bet 
kad anglies šiemet iškasama 
mažiau apie 2,500,000 tonų, o 
į užjūrius išvežama 1,500,000 
tonų daugiau, vėliau gali su
sidaryti stoka. Ypatingai gali 
stokuoti ir dėl sunkumų žie
mos metu privežti pakanka
mai dėl stokos vagonų ir pa
blogėjusių kelių.

Mirė
Rose Sharka, 52 m. amž., 

gyveno 58-04 69th PI., Mas- 
peth, N. Y., mirė rugsėjo 22 
d., namuose. Kūnas pašarvo
tas namuose, po virš minėtu 
antrašu. Laidotuvės įvyks rug
sėjo 26 d., šv. Jono kapinėse. 
Velionė paliko nuliūdime vy
rą Juozą, dvi dukteris * ir ..dvi 
seseris. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi grab. J. Garšva.

George |Slivin (Slivinskas), 
56 m. amžiaus, gyveno 319— 
22nd St., Brooklyne, mirė rug
sėjo 22 d., Kings County ligo
ninėj. Kūnas pašarvotas Fifth 
Avenue Funeral Home, 5th 
Ave. ir 21st St., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks rugsėjo 27 
d., šv. Jono kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime žmoną, tris 
dukteris, du anūkus ir brolį. 
Laidotuvių pareigomis rūpina
si grab. J. Garšva.

Stanley Urbonas, 64 m. am
žiaus, gyveno 275 Berry St., 
Brooklyne, mirė rugsėjo 22 d., 
namuose. Kūnas pašarvotas 

* grab. J. Garšvos koplyčioje, 
231 Bedford Ave., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks rugsėjo 25 
d., Šv. Jono kapinėse. Velio
nis paliko nuliūdime žmoną ir 
dukterį. Laidotuvių pareigo
mis rūpinasi grab. J. Garšva.

LIETUVIU RADIO KLUBO REIKALE
Mūsų programos klausytojų phonse ir Josephine Skirmon-

Pažiūrėkite Laisvės 
Traukinio

DABARTINĮ "TYRIMĄ” KAINU CIO 
VADAI PAVADINO “SUKTYBE”

Republ ikonų dominuojamo 
dabartinio kongresinio - subko- 
miteto neva tyrinėjimas kainų 
kilimo priežasčių buvo pava-

ąbejpj^s to pareiškimo “tei
singumu.”

“Jūs vartojate tam per 
mandagų išsireiškimą, aš tai 
pavadinčiau melu,” dadėjo

atsiliepimai moraliai yra geri. 
Bet būtų dar geriau, jeigu pa
stiprintų ir biskutį finansiš
kai. žinoma, pasveikinimų su 
doleriu kitu ateina, bet, mano
me, pagal lietuvių skaičių 
Brooklyne gali būti ir daugiau

tai, Maspeth, N. Y.; Alexan
der Deikus, Maspeth, N. Y.; 
Petras Butkevičius, Worces
ter, Mass.; Frederick L. Eicke, 
Newark, N. J.

Po $3: Viktoras Gudaitis, 
Paterson, N. J.; P. Walantie-

Ne dienraščio Laisvės, bet 
visos šalies laisves. Tai veži
mas išstatytų parodai Ameri
kos laisvės dokumentų, svar
bių branginti ir ginti. O bran
giname ir giname labiausia tą,

dintas “suktybe” per CIO 
Transport Workers Unijos ad
vokatą Harry Sacher praėjusį 
pirmadienį įvykusiame to sub- 
komiteto posėdyje, Fe d erai i a- 
me Buildinge, 641 Washing
ton St., New Yorke.

paramos. Kas kitas užlaikys 
mūsų radio programą, jeigu 
ne patys pažangūs lietuviai. 
Pakalbinkite savo pažįstamus, 
savo kaimynus stoti Radio 
Klubo nariais. Galite nuo $1 
ir viršaus tapti Liet. Laisvės 
Klubo nariu. Pasveikinkite 
savo gimihes, artimus draugus 
gimtadienių proga, arba kito
kiomis šventėmis.

nė, jos vyras Frank ir sūnus 
Charles, Philadelphia, Pa.

John Ragai is, Maspeth, N.

širdingai dėkojame už au
kas ir tikimės, kad virš minė
tų asmenų pavyzdį paseks 
daugelis kitų gerų prietelių.

Sekmadienio Programa
šį sekmadienį išgirsime gra

žią dainų programą, kurią
šį kaltą įsirašė į mūsų Ra-, mums suteiks brooklyniečiams 

dio Klubą bei parėmė finan- . gerai žinomi dainininkai P. 
siškai sekami asmenys: 'Grabauskas ir A. Velička. At-

Petras Skiberdis, Newark, į sukite radio ant 1430 klc., 
N. J., $36.00. 110:30 vai. ryto (nauju laiku)

Iš Bridgeport, Conn., gru-’ir pasiklausykite įdomios pro- 
pė gerų prietelių (per Petrą : grąmos. Stotis WBYN. Primin- 
Baranaliską), $21.00. kite kitiems.

Po $5: Paulina Jasilionie- L. K-te,
nė, Binghamton, N. Y.; Al-i LLR Kl. Sekr.

Brooldyno Lietuviu Kalbos Mokyklėlė 
Pradeda Antro Sezono Veikimą

Pirmadienį, ru£s. 22 d., įvy
ko Brooklyn© Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlės susirinkimas, šin 
susirinkiman buvo šaukiama 
ir Brooklyn© apylinkės plačio
ji visuomenė, 'bet tos “visuo
menės” atsilankė labai mažai.
v Susirinkimo dienotvarkyje 

svarbiausiu punktu buvo pla
nuoti mokyklėlės ateinančio 
sezono'veiklą. Tas ir buvo da
roma.

šimtinė' 
Draugo

Sezonas

jau, rodos, 
gauta nuo 
mokyklėlės

Prasideda

Lietuvos Draugas
Vienu iš stambiųjų ir nuo

latinių mokyklėlės rėmėjų yra 
Lietuvos Draugas. Susirinkime 
jo vardas buvo ii’ vėl minimas 
su pagarba. Juozas Byronas 
įteikė Mokyklėlės iždininkei 
Bessei Stasiūniene*!' iš Lietuvos 
Draugo gautą paramą — visą 
šimtą dolerių. Tai 
ketvirta 
Lietuvos 
paramai.

Pamokų
Spalių 11 Diena

Mokyklėlė oficialiai atsida
rys spalių 11 d., 7 vai. vakare, 
Laisvės salėje. Atidarymo iš
kilmėse bus šiokia tokia pro
grama ir užkandžiai. Pamokų 
tą dieną dar nebus, bet bus 
pasirinkta patogiausia diena 
ir valandos pamokoms. Taipgi 
čia bus priimami į mokyklėlę 
kandidatai.

Šiuo tarpu numatoma turėti 
klases tik Amerikoj augusiam 
jaunimui ir vaikučiams. Bet 
jeigu susiregistruos ganėtinas 
skaičius suaugusių, norinčių 
lavintis lietuvių • gramatikos, 
tai bus įsteigta klasė ir suau
gusiems.
, J mokyklėlės atidarymo su
eigą kviečiami ne tik tie, ku
rie mano mokyklėlę lankyti, 
bet ir svečiai — mokinių tėvai 
ir draugai.
Jaunuoliams Klasių Programa

Jaunuoliams , klasės numa
toma turėti sekamai:

Turėti dviejų 'valandų kla
sės vieną kartą savaitėje. Tos 
dvi valandos bus padalinamos 
į keturias dalis — į 4 pusva
landžius: 30 min. lietuvių 
kalbos teorijos dėstymui; 30 
min. lietuvių i kalbos praktika
vimui; 30 min. paskaitoms, 
kurias duos patys mokiniai bei 
mokytojas iš Lietuvos istori
jos, papročių, senovės lietuvių
tikybos, ir t.t. ir paskutinis 
pusvalandis bus skiriama žais
mėms bei šokių, vaidybos, mu- 
zikos-dainų pamokoms.

Tai tokia programa buvo
praeito susirinkimo priimta ir 
ji bus pasiūlyta mokyklėlės 
atidarymo susirinkimui, 11 d. 
spalių. Kurie turi kokių suma
nymų mokyklėlės klasių pyo-

gramos pagerinimui, prašomi 
ateiti į mokyklėlės atidarymo 
vakarą ir tuos savo sumany
mus pateikti.

Mokyklėlė Dalyvaus LMS 
Festivalyje

Mokyklėlė jau užsiregistra
vo dalyvauti LMS Ryt. Valsti
jų Festivalyje, įvyksiančiame 
lapkričio 27, 28, 29 ir 30 die
nomis, Brooklyne. Mokyklėlės 
jaunamečiai mokiniai suvai
dins J. Geniušo vieno veiksmo , 
komediją “Jonuko Liga.” Ta 
komedija jau buvo suvaidin
ta užbaigiant praėjusį mokyk
lėlės sezoną. Kurie matė mi
nėtą vaidinimą, buvo labai 
juomi sudominti. Festivalyje 
mokiniai pasiryžę. pasirodyti 
dar geriau.

Kad geriau prisiruošti Fes
tivalyje pasirodymui, moki
niai, įeinantieji į “Jonuko Li
ga” kastą, susirinks Laisvės 
salėn šį šeštadienį, rugs. 27 d., 
4 vai. vakaro, pirmoms repe
ticijoms.
Visuomenė Permažai Domisi 

Mokyklėlės Darbu

Nors praeitan susirinkiman 
visuomenė buvo kviečiama 
LLRK ir per Laisvę, bet paša
liečių buvo tik du asmenys. 
Tas rodo, visuomenės per ma
žą domėjimąsi mokyklėlės rei
kalais.

Jau buvo prašomi mūsų 
pažangieji veikėjai ir visuo-« 
menė atsiliepti per spaudą ir 
bent pareikšti savo mintis, bet 
viso labo atsiliepė tik Tiesos 
redaktorius Jonas Gasiūnas.

ką gerai pažįstame. ’ k
Tiesa, daug kas savo šalies 

laisvės dokumentus pažįsta iš, 
knygų. Bet čia jie bus natu- 
ralėje savo formoje, kokiais 
juos pagamino tie mūsų lais
vės tėvai, kurie už tuos įstaty
mus kovojo, ar žmonės, kurie 

'buvo prie valstybės vąiro tuo
met, kada liaudis savo kovo
mis išgavo tų dokumentų pri
ėmimą įstatymais.

Taigi, tais dokumentais ve
žinas specialis, po visą šalį ve
žiojamas, vežimas bus atvež
tas į Grand Central stotį ant 
30-jų trekių šio trečiadienio 
vakarą. Tačiau publika bus 
leidžiama tik ketvirtadienį ir 
penktadienį, nuo 10 ryto iki 
10 vai. vakaro.

šeštadienį traukinys bus at
vežtas į Long Island gelžke- 
lių kiemą tarp Avenues B. ir 
I, Brooklyne. Sekmadienį — 
ant trekių 1, Jamaica stotyje, 
Antradienį — New Haven 

j Zgelžkelių stotyje prie Tre
mont Ave., tarp Unionport Rd. 
ir Castle Hill Ave., Bronx.

šeštadienį temperatūra New 
Yorke buvo nupuolusi iki 66 
laipsnių. Sekmadienį vėl buvo 
pakilusi iki 76. Sutros šešta
dienį buvo 80, sekmadienį — 
84 nuošimčiai.

PRAŠYMAS
dabar negalima Įsigyti 

rekordų krautuvėse, tad 
j tuos lietuvius, kurie

Kadangi 
lietuviškų 
kreipiamės 
turi rekordu namieje. Jeigu turite 
gerų lietuviškų rekordų, mes gali
me nupirkti arba parenduoti, bet 
turi būti geri, neperskelti arba su
braižyti. Prašome kreiptis į, Lietu
vių Laisvės Radio Klubo sekretorę 
L. Kavaliauskaitę, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y. (222-224)

Komitetas sau* ramiai'ii* A 
linksmai pradėjo posėdžius, 
tarsi nedarytų -skirtumo dole
ris čia, ar doleris jčia, iki sto
jo liudyti Rupijų atstovai.’ Tie 
žino, kaip jaučiasi darbinin
kai, kuomet jie nebegali su
vesti galo su galu, kuomet jie 
pajunta, kad jiems dar nepa
valgę us jų doleriai nugarmėjo 
kur nors į trusto kišenių.

Taigi, ta nenuoramų kalba 
apie tuos darbininkų dolerius 
ne vietoje ir sudrumstė malo
nią nuotaiką, prasidėjo garsus 
kalbėjimas, kumščiu davimas 
į stalą ir kiti vienų argumen
tų pastiprinimo, kitų bandy
mo nutrenkti veiksmai. Nera
mybė prasidėjo stojus liudyti 
Luois Ilollander’iui, New Yor- 
ko valstijos CIO prezidentui. 
Taipgi paskui jį stojus Saul 
Mills, miesto CIO sekretoriui. 
Mills kaltino, kad komitetas 
nuslepia nuo publikos skaitli
nes pelnų, kuriuos uždirba 
kompanijos. Tame punkte sen. 
Raymond E. Baldwin pradėjo 
tvoti kumščiu vargšą stalą.

Ginčas prasidėjo komiteto 
pirmininkui, Vermont republi- 
konui Ralph Flanders tikri
nant, būk Armour & Co. pel
niusi tik vieną it dešimtadalį 
centų ant kiekvieno įvesdinto 
į biznį .dolerio. Tą užginčijo 
unijos advokatas Sacher, pa
siūlydamas komitetui pareika
lauti firmos knygų išstudijavi
mui “nuslėptų pelnų.”

“Mes neturime galios reika
lauti knygų,” piktai atšovė 
Flanders.

“Jeigu jūs neturite galios

pareikalauti knygų, tuomet 
jūsų komitetas yra suktybė,” 
atsakė jam Sacher. Ir bendrai 
Šache)' kritikavo Flanders, 
kad jis atsinešus į finansinius 
finansierių klausimus tarsi 
kaimo berniokas, pats turėda
mas bankinio patyrimo.

Reikalavo Kainų Kontrplės
Visi darbininkų kalbėtojai 

reikalavo kainų kontrolės, pa
dalinimo tikroviškai trūksta
mų prekių, aptaksavimo per
viršinių pelnų, uždraudimo 
spekuliacijos biržose ir aukš
tesnės minimum algos.

Hollanderis, be kitko, apie 
esamąją betvarkę šalyje pa
sakė, kad didysis biznis vai
ruoja “mūsų ekonominius rei
kalus taip, kaip girtas vairuo
ja auto.” Jis taipgi atsisakė 
priimti subkomiteto pateikia
mas skaitlines už tikras, saky
damas, kad firmos turi “at
skiesto stock’o” ii' “įsivaizduo
jamųjų investmentų” tikslu 
padaryti savo pelnų skaitlines 
mažomis.

Kongr. Robert Rich, Penn- 
sylvanijos repubjikonas, klau
sė Hollanderio, ar jis nema
tąs reikalo kontroliuoti algas. 
Hollander atrėžė: “kuomet 
darbininkai pasidarys 17 bi- 
lionų dolerių pelno vienais 
metais, tuomet jūs galėsite 
reguliuoti algas.”'

Senatorius Francis Myers, 
Pennsylvanijos d e m o k ratas, 

Į tuomet paskaitė New York 
Times’e tilpusį Nacionalės Fa
brikantų Sąjungos raportą, 
kuriame stambusis biznis ban
do nusiplauti rankas už savo 
buvusius aiškinimus laike 
OPA, būk kainos nupulsian- 
čios po panaikinimo kontro
lės. Myers pastebėjo, kad jis

Hollanderis.
Ir buvo daug kitų argumen

tų, kaltinančių, jog subkomi
teto didžiuma susidomėjusi 
daugiau kuo kitu, ne iš tikro 
numažinimu kainų.

Pagerbė La Guardia
įkarštyje tų diskusijų, La 

Guardijos laidotuvių valandą, 
Saul Mills paprašė ir gavo 30 
sekundų t tylos pagarbai La 
Guardijos, “to vyro, kuris pai
sė mažojo žmogaus.”

Taipgi buvo liūdymai virš 
desėtko kitų atstovų unijų lo
kalų ir masinių organizacijų, 
tarpe tų, ir būrys moterų, var
totojų organizacijų atstovės, 

į kurios apsakė susidarančius 
: šeimai ir virtuvėje sunkumus, 
kada dėl pakilusių kainų ne
begalima įpirkti priprastojo 
maisto. «

United Parents Association 
rekomendavo majorui ir mies
to planavimo komisijai New 
Yorke statyti 51 naują moky
klą, jeigu norime aprūpinti 
piokslu prieauglį vaikų.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
. . , ( 1—2 dienom
Valandos: j ~ o ,( 6—8 vakarais

- Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Dabar dar kartą prašomi 
draugai per spaudą pasireikš
ti, kad sudominti visuomenę 
Lietuvių Kalbos Mokyklėle, ją 
palaikyti Brooklyne ir Chica- 
goje, taipgi steigti tokias mo
kyklėles ir ratelius didesnėse 
lietuvių kolonijose.

Mokyklėlių klausimas turė
tų įeiti pažangių organizacijų 
susirinkimų dienotvarkiuosna 
ir paskui apie tai pranešama 
per spaudą.

Juo daugiau bus per spau
dą šis klausimas diskusuoja- 
mas, tuo geresnės bus šio mo
kyklėlių darbo pasekmės: bus 
galima sudaryt įvairesnės kla
sių programos.

M. Dalyvis.

Mrs. Vera kenny, 35 metų, 
gyvenusi 537 Clinton Ave., 
Brooklyne, rasta negyva ant 
Belt Parkway netoli Cross
Bay Boulevard, Ozone Park. 
Iš karto manyta, kad ji tiks
liai nužudyta. Vėliau priėję 
išvados, kad* ji užmušta auto- 
mobiliaus., . ........::

Valandos: 9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

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

Tel. SOuth 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

BEER & ALES-

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas *
3Jff6 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI*

GERI PIETOS!
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 pasiripkimas.

Pelei 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

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 pasikalbę j imam ir parūkymui.

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
r SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėiffe ir Bankietams

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

Didelis Išpardavimas!
Daiipantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom Kainom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų i? daiktelių Nužemintoin Kainom.

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainy Nužeminimu.

ROBERT LIPTON \
Jeweler

. 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.
£ 1"" . ' ■ .................
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