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Po 30 Melų.
“Paskutinis Caras.“
Tai Justo Paleckio Kūrinys.
Skaitytojams Patiks. »

Rašo R. MIZARA

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

tn the Eastern State*.
427 Lorftner Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.
Šiemet sukako lygiai 30 

metų, kai Rusijoje buvo nu
versta caristinė sistema.

šiemet sukaks lygiai 30 me
tų, kai įvyko Didžioji Spalių 
Revoliucija ir kai buvo įkur
ta tarybinė sistema Rusijoje, 
o vėliau — visoj eilėj kitų

kadaise vi 
nekontroliuojamoji 
dinastija, šiandien 

16-ka tarybinių resr

<

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.0C^

Kopija 5c

Hitlerio Agentas 
Perša Hooverinį

iešpatavoi Plana VokietijaiTen. kur 
niekeno 
Romanovų 
gyvuoja
publikų, kurių piliečiai kuria 
naują, socialistinę santvarką.

Reikšmingi, taigi, šie. 
tai visoms tarybinėms 
toms.

mė
tau-

Daug yra lietuviu, kurie gy
veno caristinė.ie santvarkoje ir. 
ragavo josios pyragų.

šokių pasakų pasakojama, vi
sokių anekdotų atsimenama.

Patsai caras Nikalojus II-sis, 
kaipo asmuo, istorijos verpe
tuos mažareikšmis. Tačiau 
toji sistema, kuri palaikė ca
rizmą ,turi didžiulės istorinės 
reikšmės ir turės dar būsimo- 

žmo- 
iš is-

sioms gentkartėms, nes 
nes mokosi iš praeities, 
tori jos.

Neužilgo mes pradėsime 
spausdinti suapysakintą caro 
Nikaloiaus ll-rojo gyvenimą— 
“PASKUTINIS CARAS,” — 
parašytą Justo Paleckio.

Dabartinis tarybinės Lietu
vos respublikos prezidentas, 
Justas Paleckis, kaip žinome, 
savo profesija yra žurnalis
tas: plunksna jis pelnė duo
ną, iki buvo pašauktas (1940 
m.) atsistoti Lietuvos valsty-

Prieš antrąjį pasaulinį karą 
Justas Paleckis parašė popu- 
liarį. ilgoką veikalą “Paskuti
nis Caras.”

Daug darbo rašytojas įdėjo 
tan veikalan.

Nors kūrinys, kaip minė
jau. yra suapysakintas, ta
čiau visi jame sudėti istoriniai 
faktai yra tikri, paremti isto
riniais daviniais ir datbmis.

Tai veikalas, kuriame nu
šviečiama ne tik paskutinio 
caro Nikalojaus ll-rojo gy
venimas, bet nušviečiama vi
sa arą) laiku socialinė padėtis 
Rusijoje, Lietuvoje ir kituose 
kraštuose: paliesti visi didieji 
sanbruzdžiai ir visos istorinės 
priežastys, privedusios cariz
mą prie žlugimo.

Ir štai, ši veikalą mes pa
teiksime savo skaitytojams. 
Mes ji pradėsime spausdinti 
Laisvėje tęsiniais tuojau, kai 
tik pasibaigs “Aukštųjų Šimo
niu Likimas,” — už dienos- 
kitos.

Kūrinį pradėjęs skaityti, 
žmogus nenori padėti į šalį, 
iki neužbaigsi. Tai reiškia, 
kad jis bus skaitytinas, kad 
jis bus įdomus ir suteikiąs ne
mažai skaitytojui žinių.

Prasideda spaliu mėnuo — 
•mūsų spaudos vajaus pradžia. 

Esame tikri, jog tnūsų vaji- 
ninkai stos talkon: gauti nau
jų dienraščiui prenumerato
rių.

“Paskutinis Caras” čia pa
sitarnaus mūsų vajininkams 
tuo, kad seni mūsų prenume
ratoriai, pradėję istorinę apy
saką skaityti, nenorės šu ja at
siskirti ir tuo būdu jie pasi
mokęs už savo prenumeratas.

Naujiems ękaitytojams gau
ti ši apysaka taipgi pasitar
naus, jei tik mūsų vajininkai 
mokės žmonėms paaiškinti jos 

• reikšmę.
Taigi, ruoškiriiės darban!

Redakcija deda pastangų 
mūsų skaitytojus patenkinti ne 
tik kuo kitu, bet ir geromis 
apysakomis.

Mes manome, jog Ievos Si-

Trumanas Reikalauja $580,000,000 
Vakarinei Europai "prieš Komunizmą'

New York. — Buvęs Hit
lerio agentas Amerikoje, 
Kurt Mertig leidžia nacišką 
laikraštį “Broom” ir šaukia 
masinius susirinkimus Her
berto Hooverio planui vyk
dyti dėlei Vokietijos — 
greitai padaryti atskirą tai
kos sutartį tarp’ Jungtinių 
Valstijų ir Vokietijos ir at- 
steigti Vokietijos ūkį-pra- 
monę, kaip “vakarų civili
zacijos tvirtovę” prieš So
vietus. Sykiu Mertigas ra
gina paliuosuot politinius 
kalinius - nacius Vokietijo
je. Amerikos karą prieš 
Vokietiją jisai vadina tik 
“Roosevelto karu.”

Provokatorius ‘Liudija 
Prieš Unijos Vadą

Johną Santo
* New York. — Svarbiau
sias valdžios liudytojas 
prieš CIO Važiuotės Darbi
ninkų Unijos organizatorių 
Johną Santo yra provoka
torius Thomas H. O’Shea. 
Tas “svietkas” andai buvo 
išmestas iš Važiuotės Uni
jos kaipo pavojingas “kiau- 
ragalvis.” O’Shea taipgi bu
vo išbrauktas iš Komunistų 
Partijos, kaip provokato
rius. . ■

Kuomet seniau O’Shea 
buvo tos unijos pirminin
kas, jis skelbė tokį planą: 
“Pagrobt iš policijos stoties 
ginklus ir susprogdint po
žeminius g e 1 e žinkelius” 
(subways). Dabar jis liudi
jo prieš Santo, kaipo komu
nistą, kurį valdžia planuoja 
deportuot atgal į Rumuni
ją

Mina Praardė Amerikos 
Laivą, Užmušė 3 Jūreivius

Triest. — Karinis Ame
rikos ■ laivas naikintuvas 
Douglas H. Fox užplaukė 
ant palaidos minos jūroje 
ties Maffalcone. Mina 
sprogdama praardė penkių 
pėdų pločio skylę laive ir 
užmušė 3 jūreivius, o su
žeidė 12. Tuojau priplūdo 
vandens į pryšakinę laivo 
dalį, bet jis neskendo ir ga
lima būsią pataisyti.

Prietarai Mažina Žydą 
Studentų Skaičių

Washington. — Žydų 
B’nai B’rith Profesinė Ko
misija skundžiasi, kad dau
gelis kolegijų ir universite
tų tyčia aprubežiuoja žydų 
studentų skaičių, ypač me
dicinos ir dentistikos sky
riuose. Tokiu būdu nuo 
1935 iki 1946 m. skaičius 
žydų .medicinos studentų 
sumažėjo nuo 16 iki 13 nuo
šimčių, o dentistikos stu
dentų — nuo 28 iki 19 nuoš.

Pernai tarp 2>300,000 stu
dentų universitetuose ir ko
legijose Jungtinėse Valsti
jose ir Kanadoj buvo dau
giau kaip §00,000 žydų, ar
ba apie 9 nuošimčius viso 
skaičiaus.**

K A TRUMĄ NA S SKIRIA 
MAISTO “PIGINTOJAIS”

Washington. — Lever- 
Bros. kompanija pabrangi
no savo muilų 10 nuošim
čių. O prez. Trumanas pas
kyrė tos kompanijos pir
mininkų Charlesą Luckma- 
nų, kaip galvų Piliečių Ko
miteto “maistui piginti.”

ZCūba Suardė Pasimojimą prieš 
Dominican Diktatorių, “Sykiu 
Ir prieš Kubos Prezidentą”

Havana, Kuba. — Kari
niai Kubos laivai užklupo ir 
suėmė du “revoliucionierių” 
laivus, kuriais 800 ginkluo
tų vyrų plaukė nuverst ge
nerolo Rafaelio Trujillo 
diktatūrą Dominican res
publikoje, netolimoje His
paniola saloje. Kubos vy
riausybė kartu areštavo sa
vo krašte kelis šimtus kitų, 
kurie ruošėsi žygiui į Do
minican respubliką.

Tarp vyrų, kurie buvo su
sibūrę prieš Dominican dik
tatorių Trujillo,-yra ameri
konų lakūnų ir kareivių, 
daugęjio kitų tautų karo 
veteranų, taip pat Kubos ir 
įjominican piliečių. Tame
—------------------------ ,------------
monaitytės “Aukštųjų Šimo
nių Likimas” yra labai gera 
apysaka.

Mes taipgi manome, kad 
J<to Paleckio “Paskutinis Ca
ras” kur kas labiau suintere
suos kiekvieną skaitytoją ir 
jis nuolat bus mūsų draugėje.

Mes turime ant rankų kitą 
įdomią apysaką, kurią pradė
simo spausdinti Laisvėje tuo
met, kai baigsis “Paskutinis 
Caras.”

skaičiuje . buvęs ir Kubos 
švietimo ministras Jose Al
eman. Laivais jie gabenosi 
11 bombanešių ir daug kul
kosvaidžių, rakietinių “šau
tuvų” bazukų ir įvairių ki
tų ginklų. Tie jų pasiruoši
mai lėšavę kokį miliona do
lerių, bet nežinia, kas jiems 
davė lėšų. Pasakojama, kad 
vyriausias to pasiruošimo 
vadas buvęs vienas asmuo, 
išmestas iš Komunistų Par
tijos.

Oficialis Kubos armijos 
tyrinėtojas pulkininkas Os
car Diaz sako, jog su žy
giu į Dominican respublikų 
sykiu buvo planuojamas ir 
sukilimas prieš Kubos prezi
dento Ramono Grau San 
Martino valdžių. Todėl po
licija daro ablavas, gaudy
dama šimtus Kubos pilie
čiu, kaip įtariamų valdžios 
priešų. . \

Dominican respublika tu
ri 19,332 ketvirtaines my
lias ploto ir porų milionų 
gyventojų. Per paskutinius 
17 metų joj viešpatauja ge
nerolas R. Trujillo Molina.

<D ______________________

Bet Prezidentas Nedrįsta Pats 
Šaukti , T am Specialę Kongreso 
Sesiją be Republikonų Užgyrimo

Washington, — Pre
zidentas Trumanas . šau
kia kongresmanų ir senato
rių komitetus, kad paieško
tų lėšų vakarinei Europai 
sušelpti maistu ir anglim ir 
tokiu būdu padėti jai atsi
laikyti prieš “komunizmo 
pavojų.’^ Prezidentas reika
lavo $580,000,000 paspirties 
Francijai, Italijai .ir Austri
jai per žiehią, neskaitant 
$332,000,000 pašalpinių pi
nigų, kuriuos kongresas 
pirmiau paskyrė tam tiks
lui.

Pasak Trumano, būtinai 
reikią, dar $580,000,000, kad 
Franci j a ir Italija galėtų 
išlikti per žiemą, “kaipo lai
svos ir nepriklausomos Ša
lys.” O anie $332,000,000 
būsią išbaigti iki gruodžio 1 
d.

Prezidentas sakė, jog be 
kongreso nutarimo nebūtų 
kaip skirti tiek pinigų. Jis 
prisikalbinėjo republikonų 
senatorių ir kongresmanų 
vadams, k^ad jie užgirtų, 
specialėš kongreso sesijos 
šaukimą dėlei lėšų. Jeigu jie 
sutiktų, tai jis šauktų spe
cialę sęsiją. Bet republiko-

reikalauja 
laukia sa- 
sugrįžimo

nų vadai atsakė Trumanui, 
kad jis pats tik savo atsa
komybe gali šaukti specialę 
kongreso sesiją, be republi- 
konų užgyrimo.

Republikonai 
daugiau faktų ir 
vo pasiuntinių
iš Europos, nors jie lygiai, 
kaip ir Trumanas, pasiryžę 
doleriais ir maistu “stabdy
ti komunizmą” vakarinėje 
Europoje.

Pranešama, jog preziden
tas įspėjo, kad jei nebus 
paskirta $580,000.000 vaka
rinei Europai, iki pradės 
ten veikti Marshallo planas, 
tai komunistai sugrįš į 
Franci jos ir Italijos val
džias.

Menama, kad apie lapkri
čio vidų r i kongresmanų-se- 
natorių lėšų komitetai pra
dės svarstyti prezidento pa
sini vmą.

Iš anksto buvo skelbta, 
kad Trumanas pasitarime 
su savo kabineto nariais ir 
republikonų ir demokratu 
vadais (rugs. 29) taipgi 
svarstvs brangenybės klau
simą. Bet šis klausimas ne
buvo paliestas.

Amerikos Valdžia Uždraudė 
Francūzu Kom. Reporteriui 
Jungtines Valstijas Matyti

Washington. —■ Amerikos 
valstybės departmentas il
gai sulaikė leidimą Pier- 
re’ui Courtade’ui, Franci
ios komunistu dienraščių 
L’Humanite koresponden
tui, kuris prašė įleisti j šią 
šalį, kad galėtų siuntinėti 
savo laikraščiui pranešimus 
iš Jungtinių Tautų seimo. 
Pagaliaus/ Amerikoj val
džia davė jam leidimą, bet 
su dar negirdėtais, suvaržy
mais. *

Pirma negu buvo duotas 
jam praleidimas Amerikon, 
tas korespondentas turėjo 
pasirašyti tokias sąlygas: 
Jis galės būti tiktai New 
.Yorko mieste ir Jungtinių 
Tautų susirinkimų vietose; 
jam uždrausta bet kur iš 
šios apylinkės išvažiuoti ar 
išeiti. Taigi užginta matyti 
Ameriką, apart.New Yorko 
ir Long Islando kampučio, 
kur laikomi Jungt. Tautų 
susirinkimai.

Be to, išreikalauta, kad 
šis korespondentas pasira
šytų tuojau išvykt iš Ame
rikos, kai tik užsibaigs 
Jungtinių Tautų seimas; 
nevesti politinės propagan
dos ir išplaukti Europon 
tiktai per Atlanto uostą, 
per kurį jis atvyks.

Taip Amerikos valdžia 
supranta “spaudos , laisvę”, 
pastebėjo tas francūzu ko
munistu 1 a i k r aštininkas 
Courtade.

Associated Press prane
ša, kad panašiai bus suvar
žyti ir kiti komunistinės 
spaudos korespondentai iš 
užsienių.

, Karo metu Courtade va
dovavo slaptai francūzu 
spaudai prieš nacius, buvo 
priešų suimtas ir įkalintas. 
Franciios* valdžia yra ap
dovanojus jį Pasipriešinimo 
Medaliu už partizanišką ko
vą prieš vokiečius įsiveržė
lius. y

“PROHIBISINAI” TRUKŠMAUJA PRIEŠ ĮSIGERIANTĮ 
. ADMIROLĄ WM. F. (BULL) HALSEY

Washington.— Methodis- 
tų • Blaivininkų (prohibiši- 
nų) Taryba triukšmingai 
smerkia admirolų Wm.. F. 
(Bull) Halsey už alkoholį.

Leitenantas komandierius 
J. Bryan, rašydamas Sa
turday Evening Post žur
nale, pastebėjo, kad adm. 
Halsey, garsusis Amerikos 
laivyno komandierius prieš

japonus, “laiks nuo laiko jsi- 
gerdavo alaus arba degti
nės.” Admirolas' Halsey, 
girdi, sakydavo; “Bendrai 
aš nepasitikiu kareiviu, 
kuris nerūko ir negeria, 
nors ir yra išimčių”, jog 
negeriąs ir nerūkąs karei
vis taip pat gali “kartais” 
.būti geras kovūnas.

“Prohibišinai” < tarkuoja

Anglai Neleidžia Reporteriu 
Pas Žydus Stovykloj

Hamburg, Vokietija. -t- 
Karinė anglų vyriausybė 
uždraudė amerikonams ir 
žydams laikraštininką m s 
ateiti į Luebecko koncent
racijos stovyklų ir pasikal
bėti su ten laikomais žy
dais. Anglai sučiupo tuos 
žydus, slaptai beplaukian
čius Exodus laivu į Palesti
nų, ir deportavo atgal į be
laisvių stovyklų Vokietijo
je.

Byrnes Atsisako 
Vykt į Jugoslaviją .

Washington. — Buvęs 
Amerikos valstybės sekre
torius James Byrnes atme
tė Jugoslavijos premjero 
maršalo Tito pakvietimą 
atsilankyt į tą kraštą ir pa
tirt, kiek verti yra pasako
jimai, būk Jugoslavija pa
deda graikų, partizanam 
kariauti pridš Graikijos 
monarchists valdžią. Anot 
Bvrneso, tegu Jungtinės 
Tautos sprendžia ta klausi
mą. Kunigas H. Emerson 
Fosdick taipgi atmetė pa
kvietimą į Jugoslaviją. Dar 
neatsakė j pakvietimą bu
vęs iždo sekretorius Henry 
Morgenthau ir keturi 
žymūs amerikonai.

kiti

Tri-New Yorko Herald 
hune rašo, kad Amerika ir 
Anglija sutiktų iškrikdyti 
Jungt. Tautas, jeigu Sovie
tai vis atmes anglų-ameri- 
konų siūlymus.

Chicago. — Sudužus lėk
tuvui, žuvo 3 m aviniukai.

Amerika Ketinanti 
Paruoši Chįangui 
150,000 Armijos

Nanking, Chinija, rugs. 
30. — Jungtinių Valstijų 
armijos vadai įteikė Chiang 
Kai-sheko valdžiai ameriki
nį planų - pasiūlymų išla
vinti ir Amerikos ginklais 
apginkluoti 10 divizijų Qu
ango armijos — apie 150,- 
000 vyru — karui prieš chi- 
nų komunistus, kaip prane
ša United Press. Sykiu bu
tų lavinamos ir Chiango o- 
ro jėgos.-

(Amerikos karinis laivy
nas daro plačius manevrus 
ir pratimus iškelt savo ka
riuomenę į Chinijos pussalį 
Šantungą, kaip pranešta 
sekmadienį.)

Sovi^ai Atmetė Jungt. 
Valstijų Protestą 
Prieš Maskvos Spaudą

Washington.— Jungtinių 
Valstijų ambasadorius W. 
Bedell Smith Maskvoje ašt
riai užprotestavo prieš 
straipsnį sovietiniame Lite
ratūros Laikraštyje. Tate 
straipsnis smerkė ameriki
nius karo kurstytojus ir su
gretino Trumano valdžią su 
Hitlerio režimu. Ambasado- , 
rius reikalavo atšaukti tą 
raštą.

Sovietų užsienio reikalų 
ministras Molotovas atmetė 
reikalavimą. Molotovas pa
reiškė, jog Sovietų spauda 
labiau, negu bet kurio kįįo 
krašto spauda, stengiasi • 
teisingai rašyti ir stiprinti 
draugišlhis ryšius tarp į- 
vairių tautu, kuomet Ame
rikos spauda nuolat kursto 
karo ūpą prieš Sovietus.

...................................................................................................................................................................... ..................——j--------------------------------

Maskvos Spauda Rašo: Ameriko 
nai Visur Landžioja Europoj . 
Ir Šniukštinėja, kaip Naciai

SovietiniaiMaskva.
piliečiai dabar, sueidami ar 
merikoną, visuomet klau
sia: “Kodėl Jungtinės Vals
tijos nori karo prieš mus?” 
— kaip praneša United 
Press. — Anot Maskvos 
laikraščių ir žurnalų, tai 
Amerikos vadų planai jau 
nesiskiria nuo buvusių Hit
lerio planų.

Oficialė Sovietų žinių a- 
gentūya TASS kreipia dė
mesį į padaugėjusius ame
rikonus “keliauninkus-turi- 
stus” Europoje. Girdi, pa
našiai zujo nacių “turistai”, 
kuomet Hitleris rengėsi 
pradėt karinius savo įsiver
žimus.

Pravda, Sovietu komunis
tų laikraštis, pastebi:

“Pragoję (Čechoslovaki- 
jos sostinėje), apart Ame
rikos kongresmanų, knibž
dėte jpibžda ir skirtingi 
amėrikonai ‘turistai’, jų 
tarpe karininkai; laikrašti-

ninkai ir kitoki asmenys.”
Literatūros Laikraštis, 

sovietinių Rašytojų Sųjun- 
gos organas, rašo: .

“Tie kongresmanai bas
tosi po Europų iš viėnos ša
lies j kitų, visur kišdami sa
vo nosis.

“Tūlose vietose jie elgiasi 
taip palaidai, kaip ūmai 
praturtėjęs tamsūnas de
nar tmentinėje krautuvėje. 
Jie įsivaizduoja, kad viskas 

’Europoj išstatyta pardavi
mui — valdžios, seimai, po
litines partijos, politiniai 
blokai, dalininku bendrovės.

“Gerbiamieji ‘turistai’ la
bai norėtu greitais žings
niais apvaikščioti ir mūsų 
milžiniškų šalį, kaišiodami 
savo lazdas ir rodydami, ką 
norėtų jiems įvynioti. Bet 
net ir Dėdei Šamui per- 
brangiai lėšuotų bandymas 
įsi vynioti mūsų turtus. Jo 
‘keliauninkai’ negali įsakyt 
mums, “įvyniok!”

adm. Halsey ir už tai, kad 
jis duodavo savo lakūnam 
įsigerti po pavojingų bei 
vargingų žygių.

Franciios valdžia prašo 
iš Amerikos $870,000,000 
pagalbos, iki Marshallo pla
nas pradės veikti.

ą 
f
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Liaudies Frontas Šią Dieną Sąlygose
Komercinė spauda rašo apie Jugoslavijos vado mar

šalo Tito svarbią prakalbą. Toje kalboje Tito smarkiai 
kritikavęs tūlų šalių komunistus. Jis primetęs jiems ne- 
mo'kėjimą arba nesugebėjimą išnaudoti sąlygas buržua
zijos ir reakcijos nugalėjimui. Visoje eilėje Vakarų Eu
ropos šalių, kaip žinoma, reakcinė buržuazija spėjo su
stiprinti savo jėgas ir vėl pasiimti valstybės vairą į savo 
rankas. Tito, matyt, mano, kad ten komunistai laiku ne
sustiprino savo pozicijų.

Kas, tačiau, toje Tito kalboje svarbiausia, tai jo nuo
monė apie Liaudies Frontą. Tito teigia, kad Liaudies 
Fronto idėja nėra atgyvenus savo dienų, nors šiuo tarpu 
mažai apie tai kalbama. Po karo atsipeikėjus buržuazija 
vis drąsiau ir drąsiau grūmoja žmonių teisėms. Francū- 
zijoje buržuazinės partijos išmetė iš valdžios Komunis
tų Partiją, Italijoje klerikalų vadovybėje kapitalas iš
metė iš valdžios abi darbininkų partijas — socialistus ir 
komunistus. Tam procesui pastoti kelią ir prieš jį kovo
ti reikia plataus žmonių sąjūdžio. Čia vėl iškyla Liau
dies Fronto reikalas.

“Nors Liaudies Frontas ne visose šalyse pasirodė 
pasekmingas karo metu”, sako Tito, “tačiau jis šiandien 
būtinai reikalingas. Tiktai šiandien Liaudies Frontas tu
ri turėti naują turinį.” \

Tito šaukia visas pažangiąsias spėkas susivienyti— 
susivienyti ne tik kiekvienoje šalyje, bet ir pasauliniu 
mastu. Liaudies FJ|nto užduotis ryžtingai kovoti už 
taiką, nes, girdi, “®ptautinė reakcija, vadovaujama 
Amerikos finansinių magnatų, vėl pradeda savo senus 
bartelymus prikelti įvairiose šalyse fašizmą, jų tarpe ir 
Vokietijoje.”

Maršalas Tito už pasekmingo Liaudies Fronto pa
vyzdį ima Jugoslaviją. Čia Liaudies Frontas, jis sako, 
buvo suorganizuotas iš apačios, Komunistų Partijos va
dovybėje. Jis yra vieningas, nepalaužiamas, apima ne tik 
proletariatą, bet ir darbo valstiečius su vidurinėmis kla
sėmis.

. Ar Priims Pakvietimą?
Maršalas Tito pakvietė sekamus amerikiečius aplan

kyti Jugoslaviją ir patiems įsitikinti bei pamatyt, ar toji 
šalis kišasi į Graikijos reikalus: Stassen, Byrnes, Mor- 
genthau, Dr. Fosdick, John Gunther ir Hanson W. Bald
win. Ar jie priims pakvietimą? Kol kaš visi tebetyli.

Ką Darys Komunistai 1948 Metais?
Rugsėjo 18 dieną dideliam masiniam susirinkime 

New Yorke kalbėjo Amerikos Komunistų Partijos gene
ralinis sekretorius Eugene Dennis apie tos partijos po
litiką einamaisiais laikais. Jis prisiminė ir apie tai, kas 
bus bandoma daryti 1948 metų prezidentiniais rinkimais.

“Nėra jokios abejonės”, jis ^pareiškė, “kad milijonai 
amerikiečių jau prisisotino reakcija. Jie nori padaryti 
galą huverizmui Kongrese ir administracijoje. Jie nori 
pažeboti monopolius, sulaikyti vėžišką fašizmo augimą, 
ir pastoti kelią vis augadčiam pasiruošimui prie Trečiojo 
Pasaulinio Karo. Jie sutinka, kad jau laikas padaryti pa
keitimus.” y

Tik bėdą yra tame, jis mano, kad mes neturime de
šimtmečių to pakeitimo pravedimui. Busimieji dešimt 
mėnesių pasakys viską.

Nėra nė kalbos, kad Amerikos žmonės galėtų tikė
tis ką nors laimėti per.republikonų partiją, kurią kont
roliuoja Dewey, Hoover, Taf£ ir kiti. Taip pat jie nieko 
nelaimės per demokratų partiją, jeigu jie atsidės ant 
Trumano, Farley, pietinių valstijų reakcijonierių ir ki
tų panašių elementų. Tačiau jeigu jie remsis savo jėgo- 
misį jeigu jie supras, kad demokratų pirtija negali ap- 
seiti be darbininkų balsų, jeigu jie pasi įaudos einamąja 
demokratų partijoje kova tarpe ruzveltmių ir huverinių 
jėgų, tai jie gali padaryti įtakos į demokratų partijos no
minacijas.

Dennis mano, kad jeigu proruzveltinėms spėkoms 
nepavyks pakeisti dabartinės administracijos politiką ir 
jeigu joms nepavyks padaryt įtakos į detnokratų partijos 
nominacijas tai iškils būtinas reikalas išstatyti trečią ti
kėtą, tai yra, suorganizuoti trečią partiją ir nominuoti 
savo kandidatus.

. Tiek apie prezidentinius rinkimus. Dar svarbiau, jo 
supratimu, darbo žmonėms pasiruošti kongresiniams rin
kimams.-Amerikos žmonės turi puikių progų išrinkti į 
Kongresą daugumą progresyvių žmonių. Bet ir čia, ži
noma, priklausys nuo sudarymo bendrosios veiklos prieš 
bendrąjį priešą.

Šitose pastangose, jis sako, korriunistai nebus pasku
tiniai. Jie savo dalį darbo pilnai atliks. Komunistų tikslas 
yra “atsiekti darbininkų ir visų progresyvių bendrą veik
lą, pastoti kelią ir nugalėti profašistinę reakciją Jp Tre
čio Pasaulinio Karo kurstytojus. O tai reiškia, jog 11)48 
metais mes pajudinsime dangų ir žemę, kad tik padėti 
išrinkti anti-karinį prezidentą ir pažangų Kongresą.”

Tai, girdi, nesvarbu, kokios partijos tikietu toks 
žmogus kandidatuos — demokratų partijos tikietu, arba 
nepriklausomu tikietu. Komunistai nesusidėsią su tais, 
kurie teigia, kad Trumanas yra priimtinas kandidatas,
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“DARBAS” APIE “ARG. 
LIETUVIŲ BALSO” 
POZICIJĄ

i

Uruguaj iečių lietuvių 
“Darbas” šitaip apibūdina 
“Argentinos, Lietuvių Bal
so” politinę poziciją:

‘.‘Argentinos Lietuvių Bal
so’ ’principinį kaitaliojimasi 
mes visuomet skaitėme paei
nantį nuo medžiaginių iš
skaičiavimų. Tai būdinga 
b u 1 v a r i n ei, demagoginei 
spaudai. “Balso” leidėjai tik 
vieną ypatybę yra įrodę: 
taikstymąsi prie aplinkybių, 
oportunizmą. (Y jų oportu
nizmo siekis —/■ biznis. Trauk 
velniai. visas ideologijas, do
rą, sąžinę, teisybės gyni
mą !. . .

Savo lAiku “Balsas” buvo 
palankus antismetoniniam 
sąjūdžiui, nes kitaip nebūtų 
buvę prasmės prasidėti su 
savo kromeliu. Aritmetika 
labai paprasta: žodelis kitas 
prieš Smetonos diktatūrą, ly
gu pagauti pezą kitą ir pa
sitraukti daugiau skaitytojų. 
Kas gi būtų skaitęs laikraštį, 
ginantį fašizmo interesus?

Lietuvoje įsigalėjus tarybų 
santvarkai, “Balsas” irgi pa
galvojo apie biznio ateitį. Iš
stoti prieš Tarybų Lietuvą, 
būtų reiškę atsisakyti nuo 
didesnių įplaukų. Susilaikė 
nuo biaurių šmeižtų ir ėmė 
siūlyti savo paslaugas/ pra
dėjo užpildyti anketas išga
vimui tarybų pilietybės, ži
noma, ne veltui. . .

Atvykus Tarybų Sąjungos 
Atstovybei į Monte vidėjų, 
“Balso” redaktorius turėjo 
pakankamai drąsos ir aki
plėšiškumo siūlytis patar
nauti konsulariniame sky
riuje. Avantiūra, neišdegė. 
Dėmėta praeitis neleido tin
kamai persirekomenduoti. . .

Dabar gi “Balso” leidėjai 
lošia paskutinę kortą. Nume
tę visas kaukes eina išvien 
su smetonininkais. Bet čia 
irgi yra šuo pakastas. “Bal
so” “demokratai” tikisi pa
sipinigauti su Lietuvos pabė
gėliais. Jų atvežimui į Ar
gentiną turi įsteigę ką tai 
panašaus į biurą: atlieka vi
sus formalumus valdiškose 
įstaigose, susitaria dėl užsta
tų ir, su žiburiu ieško v gimi
nių, kurie susiviliotų atsi- 
kviesti*kurį nors lietuvių tau

tai nusikaltusį sutvėrimą. Už 
visas šias “paslaugas’’ ima 
atlyginimą.

Nuo to paeirią “Balso” po
litinis ir dvasinis nusistaty
mas. Bet tokiam nešvankiam 
bizniui galimybės kas kart 
turi mažiau šancų !. . .

STAMBI ORGANI
ZUOTA JĖGA

Dienraštis Vilnis šitaip 
rašo apie Illinojaus Darbo 
Federacijos suvažiavimą:

Beveik pusantro tūkstan
čio delegatų dalyvauja kon
vencijoje, dab^r vykstančioj 
Peoria mieste* Jie atstovau
ja 750,000 Federacijos na
rių. Illinois Darbo Federaci
ja yra labai stambi jėga, bet 
ji bus dar stambesnė jėga, 
jei iš( tikrųjų ir rimtai pra
dės dalyvauti politinėse kb-

BRAZILIJOJE SUIMTAS 
ALFONSAS MARMA

Uruguajiečių “Darbui” 
rašo San Paulo miesto, 
Brazilijos:

Iš S. Paulo (Brazilijos) 
mums pranešė, kad liepos 
mėn. pradžioje žvalgyba su
laikė žymų visuomeninį vei
kėją di‘g. AI foną Marmą ir 
iki šiai dienai jį laiko kalė
jime. Alf. Marma Brazilijos 
policijai prasikalto tuo, kad 
buvo veiklus darbininkiško
jo judėjimo dalyvis. Prane
šama, jog ir kitus veikėjus 
Brazilijos reakciniai valdo
vai siekia įkalinti.

Alfonsas Marma — žy
mus visuomenininkas. Ka
dangi šiuo metu Brazilijoje 
reakcija ir vėl iškėlė savo 
sparnus, tai ji siekiasi, aiš
ku, paliesti ir lietuvių vi
suomeninį gyvenimą, josios 
veikėjus. Tačiau “Darbas” 
primena:

Netenka abejoti, kad lie
tuviškieji fašistai ten patar
nauja žvalgybai. Tačiau re
akcinės priemonės nepalauš 
pažangiųjų darbo žmonių ju
dėjimo! Brazilijos liaudis 
veda atkaklią kovą su impe
rialistams parsidavusiais val
dovais, kurie bando šalyj at- 
steigti juodosios diktatūros 
laikus. Ir Brazilijos liaudis 
iškovos sau konstitucines 
teises!

. Pieno farmeriai ir du CIO atstovai diskusuoja abe
jiems bendras problemas savaitiniame farmerių fo
rume per radiją, iš stoties WGRV, Greenville, Tenn. 
Farmeriai pakvietė darbininkų atstovus pasakyti jų 
nubmones, dėl ko brangsta farmeriams reikalingi 
įrankiai. Farmerių unija, Tennessee ir West Virgini
joje/ atstovaujanti 700 šeimų, pasisakė už farmerių 

ir darbininkų vieningumą.

nes jis vetavo Taft-Hartley birių. To neužtenka.
Pagaliau, sako Dennis, ųepąįsant koki bus 1948 m. 

rinkimuose kandidatai, komunistai tiki, kad šie laikai rei- 
kalauja naujo politinio susigfupavimo — “padėjmo pa
grindų tvirtai, nepriklausomai liaudies partijai, arti sur 
sijusiai su pro-ruzveltinio Wallace programa ir judėji
mu.”

Tiesa, kad komunistai mato reikalą trečiosios pąrti- 
jos, tačiau, pasak Dennis, jie nėra sektantai ir neizoliuos 
savęs iš masių. Jis sako: “Mes niekados nebuvom ir da
bar nesame šalininkais organizavimo trečiųjų partijų bei 
nepriklausomų tikietu nepribrendusiose sąlygose.” Kas 
dabar aišku, tai kad Amerikos komunistai uoliai ruošįasi 
1948 metų įvykiams. Jie kovos už pažangų kandidatą į 
prezidentus, už pažangius kandidatus į Kongresą.

vose.
Federacijos prezidentas 

Reuben Soderstrom savo kal
boj, nustatė naujas politinio 
veikimo gaires. Įvardijęs aš- 

.. tuonioliką kongresmanų iš 
Illinois valstijos, kurie balsa
vo už Taft-Hartley aktą, So
derstrom reikalavo, kad visi 
Federacijos nariai stotų po
litiniu darban ir pastotų ke
lią Kongresai! i tiems organi
zuoto darbo priešams. Jis 
kalbėjo įtikinančiai ir ener
giškai.

Šiuo kartu konvencijos es
tradoj skambėjo griežti bal
sai. Tafto-Hartley aktas api
būdintas, kaipo “didžiausia 
krimimtliška k o n s p iracija 
prieš darbo unijas.”

Jei Federacijos nariai tik
rai susimobilizuos ir suners 
rankas su CIO, tai Illinois 
atstovybe Kongrese tikrai 
pasikeis. *

Smagu pažymėti ir tas 
faktas, kad konvencijoj pa
sigirdo stiprūs balsai už rei
kalingumą susiartint su f ar
mėnais. Smulkūs ir viduti
niai farmeriai gali būti dar
bininkų draugais, tilt" juos 
reikia įtikint.

Rezoliucijoj, kurioj kalba
ma afhe santykius su f armė
nais, pabrėžiama, kad orga
nizuotas darbas privalo rem
ti’ farmerių interesus,’‘nes jie 
harmonizuojasi su darbo in
teresais.

Kas kita ' tie neva farme
riai, kurie atstovauja korpo- 
ratyvę agrikultūrą. Stambio
sios kompanijos, kurios 
skverbiasi į žemės ūkio fron
tą, sudaro dideli pavojų 
smulkiems ir vidutiniams 

‘ farmeriams. Tai nenuginči
jamas faktas.

Konvencijoj kalbėjo ir Il
linois' vice - gubernatorius 
Cross. Jis gyrėsi, kad Illinois 
legislatūra nepriėmė nei vie
no anti-darbininkiško"biliaus, 
bet jis nusiduoda nematąs, 
kad tai buvo jo partijos’ žmo
nės, jo 'partijai priklausą 
kongresmanai, Jcurie iškepė 
Tafto-Hartley aktą.

“ENTUZIASTINGAS 
LDS SEIMAS’’

Rugsėjo 21 d. Providence 
mieste įvyko Amerikos Lie
tuvių Rymo Kataliku šven
to Juozapo Darbininkų Są
jungos “seimas.” Buvo daug 
jame bažnytinių ceremonijų 
ir minėtosios sąjungos or
ganas skelbia, jog tai buvęs 
entuziastiškas seimas !z

Kaipgi su delegatais ? 
“Užsiregistravo per 50 at
stovų, iš kuopų, apskričių ir 
centro.”

Tarp atstovų gera dalis 
buvo" kunigai; kiti zakristi
jonai, na, ir keletas davat
kėlių.

Kadaise, kai šią sąjungą 
kjun. Kemėšio organizavo, 
jis buvo manęs ją padaryti 
savotiška “lietuvių katalikų 
darbininkų unija.” Bet-nie- 
ko iš to neišėjo. Šiandien 
kunigams rūpi palaikyti 
“Darbininkas,”—kad jį pa
laikyti, Keikia turėti pinigų 
ir organizaciją. Tam tiks
lui ši sąjunga ir palaikoma.

Kunigai daro viską, kad 
įtraukti juo daugiau davat
kų į veiklą, bet jiems ne
vyksta. Moterėlės - davat
kėlės sensta, skaityti laik
raštis joms “nesiduoda,” o 
kuri katalikė darbininke 
skaito . laikraštį, —- skaito 
progresyviškai darbininkiš
ką.

Ne vienas katalikas yra 
pasakęs': “Kunigų leidžiarpo 
laikraščio skaityti nematau 
reikalo, kadangi aš kunigo 
kalbą girdžiu bažnyčioje; 
man rūpi skaityti progresy- 

tvę spaudą, kuri nuoširdžiai 
ir esmingai dėsto pasauŲ- 
nius reikalus ir spausdina 
daugiau žinių iš darbininkų 
gyvenimo.”

Laisves Vajus Prasideda!
Šiandien prasidėjo vajus gavimui Laisvei naujų 

skaitytojų. Draugai ir prieteliai! Stokite į vajų visu 
smarkumu, stokite su pirma vajaus diena. Platinkime 
dienraštį ir užtikrinkime jam 11248 metams biudžetą. Už
tikrinsime tik tada, kai gausime vajaus laiku už prenu
meratas $20,000, parengimais ir aukomis $10,000 ir už 
parduotus Laisvės bendrovės Šerus $1,500. Viso susida
rytų $31,500. Tai būtų apie vienas trečdalis apskritiems 
metams reikalingų įplaukų.

Pernai vedėme vajų pagal tą patį planą ir mūsų 
dienraščio vajus pavyko. Nėra priežasties, kodėl jis ne
galėtų pavykti šiemet. Mums nieko daugiau nereikia, 
kaip tik suprasti, kaip svarbu yra dienraštį Laisvę pla
tinti. Nes Laisvės platinimas yra apšvietos platinimas.

Mūsų senai pasibrėžtas tikslas įsigyti kultūrinį cent
rą jau yra atsiektas. Namo nupirkimo dalykas jau bai
giamas ir už dienos-kitos dienraščio skaitytojai tuom rei
kalu bus pilnai informuoti. Taigi mūsų dienraštis turės 
keltis į naują vietą. Persikėlimas kainuos daug. Vajaus 
pasisekimas palengvins persikėlimą. Todėl yra labai 
svarbu dalyvauti vajuje kiekvienam, kuris myli dienraš
tį. Stokite į kontestą, išvystykime vajų kiėkviename mie
ste .ir miestelyje. Reikia rengti parengimus biudžeto su
kėlimui ir reikia rinkti aukas tam tikslui.

Prašome kiekvieno dienraščio ^prenumeratoriaus 
rimtai pagalvoti apie gavimą nors po vieną naują skai
tytoją savo dienraščiui. Tik pagalvokite, koks būtų dide
lis vajaus pasisekimas, jei visi skaitytojai gautų po vie
ną naują prenumeratą. O tas būtų galima, jei tik būtų 
noras. * •

Kviečiame visus į tą gražią apšvietos platinimui tal
ką. LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

Laiškai iš Lietuvos
ANTRAS LAIŠKAS

1947—Vili— 
Gerbiamas ir mylimas 
Dėde Kazimierai!

Siunčiam širdingus brolio
kus sveikinimus tamstai,\ 
dėde, dėdienei Marijonai ir 
scserei Birutei. Taip pat 
siunčiame sveikinimus tams
tos kartu dirbantiems darbai 
draugams.

Gavome nuo dėdės laišką 
1947 metų mėnesį, tai 
yra, rugpjūčio mėn. 3 dieną. 
Atskleidę laišką randame pa
statytą datą liepos 16, 1947. 
Labai visi nudžiugomę, kad 
vėl pasiekė mus dėdės laiš
kas. Aš tėveliui ir kitiems 
broliams, sesutėms, mamytei 
susirinkus laišką balsu per
skaičiau, ir labai dėkojam už 
ka mums vis atsiunčia! iš 
laikraščių naudingų patarįfiių 
ūkininkavimui. Man vis tan
kiau gaunant dėdės laiškų 
atrodo, kad dėdė parvažiavęs 
arčiau mūs, į kokį Lietuvos 
miestą gyvenate, o ne Ame
rikoje.

Dėde, artėjant senatvei, 
senam bus sunku dirbti. Mes 
visi nutarėme su mamytės pa
siūlymu kviesti dėdę ir visą 
šeimą parvažiuoti, pas mus, 
jei galima,—to nežinau. Mes 
dėdę ir dėdienę prikaršintu- 
me, o Birutei ir čįa užtektų 
iki valios darbo, galėtų mo
kyti ir šviesti Lietuvos .jauni
mą, o ne kitataučius. Lauk
sime, dėde, atsiunčiant sutiki
mą laiške. Mes jus senat
vėj išmaitintum, užtektų duo
nutės iki valiai ir nereiktų 
kasdien žiūrėti į išnaudotojo 
ranką. Aš tikiuos, kad' dėdei 
verta sutikti.

Ką tik dėdė per laišką* pra
šote, viską prižadu parašyti ir 
atsiųsti, nes rašyt netingiu. 
Dar į šį laiškutį noriu įtal
pinti savo gyvenimo aprašy
mą, nes dėdė prašote.

Gimiau 1925 metų kovo 
mėn.’25 . dieną, šlapučių kai
me, Čekiškės valsčiuj, Kauno 
apskrityj. Užaugau 5‘ brolių 
ir 5 sesučių tarpe. Vos su
laukęs 7-tus metus pradėjau 
lankyti šlapučių' pradžios mo
kyklą. Prie tėvų būdamas 
mokyklos baigti negalėjau, 
nes valdant Lietuvą Smetonai, 
tėvelis buvo prislėgtas sunkios 
gyvenimo naštos. Neįstengda
vo užsimokėti įvairių Smeto
nos valdžios užkrautų mokes
čių. - Mūsų šeimos narių 'bu
vo daugel mažų, vien tik 
prie bliūdų, o prie darbo nė 
vieno. Vienas tėvelis įdirbti 
žemę tinkamai neįveikė ir že
mė duodavo mažą derlių.

Taip* ūkis ir ėjo prie visiško 
susmukimo. Prisimenu, kaip 
atvažiuodavo anstolis aprašyti 
ūkį. Tėvas prislėgtas šių 
sunkumų išleido mane su an
tru broliu Pranu tarnauti. Iš
tarnavau 6 metus, tiek pat ir 
brolis ištarnavo ir mes su sa
vo algomis užmokėdavome 
valdžiai reikalingus mokes
čius. Taip anstolis ir neįvei
kė mus.išvaryti iš savo ūkio.

Tarnaudamas gavau pabaig
ti šlapučių pradžios 4 skyrių 
mokyklą. Aukštesnį mokslą 
eiti negalėjau, nes biednes- 
niam į mokslą durys buvo už
daros. Mokslus eiti ir pasiekti 
galėjo tik bagočių vaikai. 
Nes tokia santvarka buvo prie 
Smetonos—ne taip, kaip da
bar, kad Tarybų Lietuvoje ga
li pasiekti mokslą ir biednes- 

.nis. Tarnavimo jungą gavau 
numesti, kai 1940 metais 
Raudonoji Armija išlaisvino 
Lietuvą iš Smetonos režimo ir 
tarybų valdžia uždėjo mano 
tėvelį eiti šlapučių apylinkės 
Vykdomojo Komiteto pirmi
ninko pareigas . Tėvelis mane 
iš ūkininkų atsiėmė pas save, 
nes, jem einant aukščiau mi
nėtas pareigas, buvau reika 
liūgas padėti raštiškam darbe, 
nes jis mažai raštingas. Pa
grobus Lietuvą vokiečiams, 
tėvelis buvo atleistas nuo par
eigų ir man vėl teko eiti tar
nauti. Gi po metų laiko tar
naudamas išgirdau gaudžiant 
patrankas ir sprogdinant vo
kiečiams tiltus; supratau, kad 
jau grobikai vokiečiai bėga iš 
mūsų mylimos tėvynės Lietu
vos, palikdami griuvėsių krū
vas, degančius miestus bei 
kaimus, išsivarydami gyvu
lius, karves, arklius, vyrus, 
kas tik ant kelio pakliūdavo. 
Ir po savaitės laiko pamačiau 
Raudonosios Armijos karius 
drąsiai, karžygiškai vejančius 
priešą per mūsų žemę Lietu
vą. i

Tarybų valdžiai susitvėrus, 
tėvelis vėl stojo eiti šlapučių 
apylinkės Vykdomojo Komite
to pirmininko pareigas. Par
eigas eiti iki šiol tėveliui pa
dedu ir aš, nes jau šiandien 
esu Čekiškės valsčiaus Vykdo
mojo Komiteto tarnautojas ir 
einu šlapučių apylinkės Vyk
domojo komiteto pirmininko 
pavaduotojo pareigas. Padedu 
tėveliui raštiškam darbe, su- 
vesdamas įvairiausius sąra
mus bei skaičiavimus.

Sudiev, už jūrelių už ma-. 
relių, už Atlanto vandenyno 
gyvenantis Dėde Kazimierai!

Tamstos brolio Petro 
vyriausias sūnus

A. Maziliauskas.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 

d a 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
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žtno- 
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvėsl

Mums Gatve Vaikus Auklėja
---------------------- ----------------y.............................................................. —■

Kovok Su Šalčiu Apgalvotai Binghamton, N. Y.
Sunkus darbininkių 

terų gyvenimas, neatsižvel
giant, kur jos gyventų: Lie
tuvoj, Amerikoje ari kito
kioje šalyje. Visur joms 
prisieina daugiau dirbti ir 
daugiau kentėti. Neliesiu 
užrubežines moteris, nes jų 
gyvenimą' ne taip gerai te
žinau, tik nors trumpai pa- 
brėšiu apie Montrealo dar
bininkes moteris, kurių gy
venimas matomas kas die
ną.

Ateivės Montrealo mote
rys daugiausiai didelių sei
mu neturi. Bet iš jų labai 
reta randasi, katra nedirb
tu. Daugumoje, kiek paau
ginusios vaikučius, katros 
turi tėvus, palieka tėvams 
vaikučius ir pačios dirba. 
Tuom atžvilgiu ateivių gy
venimas yra lengvesnis.

Tačiau pažvelgus į fran- 
cūzes moteris, jų gyveni
mas kur kas sunkesnis. Jos 
augina gal iš visų didžiau
sias šeimvnas. Daugelis iš 
jų turi virš dvidešimt vai
kų, o po aštuonis, devynis 
tai kiekviena šeima.

Tokias šeimas auginant, 
nors vyras turėtų ir neblo
gą darba, bet žmoniškam 
pragyvenimui nebegali už
dirbti. Ir vargšės motinos, 
palikusios j a u n esniuosius 
vaikučius vyresniųjų prie
žiūrai, pačios dirba. Jos 
dirba, bet jų mintys ir šir
dis kenčia baimę, kad kas 
su jais neatsitiktų.

O visokiausių atsitikimų, 
nelaimiu pasiėmę laikraštį 
mes matome kas dieną: vie
ni automobiliu užmušti, dar 
kiti lieka amžiui sužeistais. 
Ir vis motinos širdis dau
giausiai nukenčia gatvei

I

Los Angeles, Calif.
Mes, lietuvės moterys, mažai 

dalyvaujame tarpt autiniame 
veikime ir mažai tą veikimą 
žinom. Bet verta pažymėti, kad 
yra didelis skaičius amerikie- 

ą čin motery ir merginų, kurios 
veikia diena iš dienos visuose 
svarbesniuose reikaluose ir de
monstracijose.

CIO Unijų Centre, 5851 S. 
Avalon Blvd., randasi didelis 
skaičius moterų pagelbiniame 
skyriuje. Jos yra stipriai orga
nizuotos ir tėmija šalies, vals
tijos ir miesto padėtį. Kur tik 
yra svarbus reikalas vesti ko
vą prieš darbininkams nepa
kenčiamas sąlygas, ten jos ima 
aktyvumą. i

Jos yra padariusios atsišau
kimus i moteris vesti. kovą 
prieš maisto aukštas kainas. 
Jos plačiai veikia skleidime 
įvairiu atsišaukimų ir lapelių 
prie dirbtuvių. Taipgi demons

tratyviai dalyvauja pikietų- ei
lėse.

jMįes, lietuvės moterys, irgi 
turėtume prisidėti, kiek kurios 
galime, prie moterų pagelbi- 
nio skyriaus {auxiliary) ir dau
giau veikti tarptautiniai.

Kalbėjo Atstovė H. G.
Douglas

Mes, losangeliečiai, galime 
pasidžiaugti tuomi, kad Wash
ingtone, kongrese, turime ge
rą atstovę moterį Helen G. 
Douglas. Ji šiuo laiku leidžia 
savo atostogas Los Angeles 
mieste, o moterų tarptautinis 
skyrius jai surengė viešas pra
kalbas rugs. 21 d., Moose sve
tainėje.

Douglas tvirtai nusistačius 
liberališkam supratime. Ji J. 
V. Kongrese nuolatos v^da ko
vą prieš reakcionierių pasimo-

aT* /.i ' A

mo- auginant vaikus.
Belakstydami po gatves, 

pasitinka įvairių draugų, 
pradeda vogti, plėšikauti. 
O kuomet tokius darbus 
pradeda dirbti nuo pat jau
nystėms, taip apsipranta 
stumdomi po kalėjimus, re
tas bėra pataisomas. Ir taip 
mūsų jaunimėlis, ateities 
žiedai, nuvysta, sudžiūsta, 
įvairiausiame chaose.

Mergaitės ar berniukai 
tik spėję be motinos pagal
bos apsirengti, traukia ci- 
garetus, geria visokius gė
rimus. Pilnos visokios abe
jotinos užeigos mūsų jau
niausio jaunimėlio. Ūžia, 
linksminasi per naktis iki 
aušrelės. O vargšei motinai 
rūpestis ėda galvą, kad kas 
su jais neatsitiktų. Ir taip 
gatvė augindama vaikus 
nuvaro į pražūtį.

Kodėl negalėtų būti 
įsteigti vaikų darželiai? 
Karams ir kitokiems be- 
naudžiams dalykams mili
jonai išleidžiami, o vaikų 
darželiai mūsų auksinėse 
šalyse niekam ne galvoje.

O jei tos brangios apsau
gos šiandieną būtų, negir- 
dėtumėm visokiausių nelai
mių, mirčių ir sužeidimų. 
Nestumdytų jaunuolius po 
kalėjimus ir po ligonines, 
nelankytų nepadorių vietų 
naktimis. Ir palengvintų 
darbininkių motinų ir taip 
sunkų gyvenimą.

Norint turėtį padorų 
jaunimą, vaikų darželiai 
būtiniausiai turėtų būti 
įsteigti pirmoje vietoje. 
Gatvė veda tik į pražūtį, 
ne į gyvenimą. Motinos tu
rėtų tų įstaigų neatlaidžiai 
reikalauti. Birute.

jimus darbininkus pavergti ir 
tvirtai laikosi velionies F. D. 
Roosevelto programos.

Atstovė Douglas kalbėjo dau
giau valandos laiko. Aiškiai 
perstatė, kaip dalykai dedasi 
kongrese, kada republ ikonai 
turi visą galią ir didžiumą at
stovų. Ir abelnus žmonijos rei
kalus išdėstė. Iš valdiškų sta
tistikų ir užrašų paimtomis 
skaitlinėmis ji davė aiškų pa
lyginimą ir apie gyvenimui 
reikmenų brangumą.

Vėliau atsakinėjo visus klau
simus, kurie, jos supratimu, 
buvo galima atsakyti,. Mano 
supratimu, tik apie trečios par
tijos įsteigimą Amerikoje ji ne 
gana aiškiai dalyką permato. 
Ji aiškina nematanti reikalo 
trečios partijos steigti.

M. Alvinienė.

KLEMSŲ RIJIMO 
ČAMPIJONĖ

Atlantic City, N. J.—Ed
na lamb’ienė per kelias mi
nutes surijo 186 klemsus, 
pati juos, atsidarydama. Ji
nai laimėjo $100*boną kaip 
moteris klemsų rijikių čam- 
pijonė. Klemsiniame kon- 
teste dalyvavo pora desėtkų 
moterų.

Califomijoj Daugiausia 
Valdžios Tarnautojų

Washington. — Califor- 
nijoi yra 195,000 federalės 
valdžios tarnautojų bei dar
bininkų, tai daugiau, negu 
bet kurioj kitoj valstijoj. 
Po Californijos seka New 
Yorko valstija su 178,000 
federalių samdinių.

Virš keturios savaitės tokie pikietai matosi prie Car
ter Ca»*burator Co. šapos, St. Louis mieste, kur 2,400 
CIO United Auto Workers Lokalo 819-to narių strei
kuoja. Su Įėjusiu galion Taft-Hartley Įstatymu, kom
panija vylėsi sunaikinsianti uniją, bet darbininkai į 
tai atsakė masiniu, vieningu pikietu.

Ji Gražiai Dainuodavo, O 
Dabar Gražiai Kalba

Pradėjus lankyti Brook- 
lyno lietuvių pramogas, pir
miausią iš meno mėgėjų 
taikėsi pažinti Liliją Kava
liauskaitę. Ji dažnai dai
nuodavo pažangiųjų lietu
vių pramogose soliste ir 
dainuodavo Aido Chore. 
Chore ją galėdavai pastebė
ti aiškia žodžių tarme ir 
dainai ■ atitinkamu ūpu, 
reiškiančiu dainos dvasią. O 
jau dainuojant solo “Na ir 
ko gi tas bernelis,” daleisti- 
na, kad kiekvienas bernelis 
turėjo manyti ir užtikrintai 
jausti, kad tas ugningų ake
lių ant jo sustojimas tikrai 
reiškia, jog dainuojama 
jam, tik jam.

— Flirte mergaitė. Gra
ži, negi leis berneliai jai 

Lilija Kavaliauskaitė-Belte
bent ką daugiau dirbti, — 
pamaniau sau. Taipgi abe
jojau, ar panorės mažiau 
vaizdingą darbą dirbti. Mus 
visus mažiau ar daugiau 
tuomet tebeveikė kažin ke- 
no paskleistas ii\ tikriausia 
ne mūsų naudai paskleis
tas supratimas, būk meni
ninkai ar sportininkai tik 
lengvatų beiešką žmonės, 
nieko kito neįvertinsią.

Gal niekas kitas geriau 
už Liliją negalėtų įrodyti 
klaidingumo tos buvusios 
nesveikos pažiūros. Desėt- 
kais kartų, įvairiausiuose 
darbuose, komitetuose ir 
komisijose ji įrodė, kad mo
kėjimas dainuoti ir vaidin
ti, prie to naturališka gyva 
ir linksma nuotaiką anaip
tol nėra skerspainė dirbti 
ir nudirbti visokiausius 
darbūs-

Ypatingai dideljo pakan
trumo ir darbingumo ji pa
rodė finansų sekretoryste- 
je Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetui — šimtus 
tūkstančių dolerių smulkio
mis aukomis priimti, jas 
perrokuoti, į knygas suves
ti, išrašyti raportus, tūks
tančius kvitų išsiųsti, laiš
kų išrašyti buvo begalinis 
darbas. Ir dar savanoriš
kas darbas. Prie to dar ne 
kartą, pasitaikius nesant 
vyrų prie įstaigos, net at
vežtus pundus tekdavo pri
imti ir pagelbėti sunešti. 
Bet kas gali išskaityti vi
sus tuos darbus- darbelius.

Visai naturališka, kad 
atėjus klausimui finansų 
sekretorės Lietuvių Laisvės 
Radio Klubui vėl visų akys 
sužiuro į Liliją. Ir, paga
liau, prireikus anaunserio 
gimė ta pati mintis.

Radio vedimas irgi nėra 
tik tas pusvalandis, kurį 
girdime. Ateina aukos, pa- 
siskelbimai. Vieni ateina 
raštu, kiti žodžiu. Abiejų 
reikia faktus, datas, adre
sus patikrinti ir visus per
rašyti, kadangi turi būti 
pagaminti trijose kopijose, 
viskas iš eilės pranešama. 
Ir reikia įteikti stočiai su
sitartu laiku, ne kada laiko 
turėsi, taipgi kas sekamdie- 
nio rytas prabūti stotyje.

Programų p a r u o šįmas 
jai ne naujas, jas paruošda
vo ir kitiems veikiant an- 
aunseriais šiame ir pirmes- 
niame pusvalandžiuose. Pa
duosi angliškai ar lietuviš
kai, jai vistiek, ji abiejomis 
kalbomis rašo. Tai pasekmė 
gyvavusios vaikų mokyklė
lės, panašios, ‘ kokia dabar 
vedama Byrono, Laisvės sa
lėje. O gražus, visų girdė
jusiu giriamas jos radio bal
sas, be abejo, turi daug ben
dra su lavyba balso dainai 
ir vaidybai.

Linkėtina Lilijai Kava
liauskaitei- Belte su tuo ra
diju ilgai’gyvuoti.

Beje, daug kas jau su- 
gestavo gauti didesnę, to
liau girdimą stotį. Bet gavi
mas . kitos ar šios palaiky
mas lig šiol priklausė nuo 
klausytojų' ir nuo dar ne-

Greta nepatogumo šalty-' 
je drebėti, nusišaldymas 
susilpnina mūsų atsparu
mą ir gali būti priežastimi 
daugelio ligų, kaip mus 
įspėja sveikatos sargai.

Vieną ir tą patį laipsnį 
šalčio, kaip kad ir karščio, 
ne visi vienodai jaučiame. 
Kas vienam tik biskį nepa
togu, kitam gali būti-prie
žastimi mirties, tad pasi
didžiavimu “ko tau dejuo
ti, man nešalta, ” arba 
“man nekaršta,” neatsižy
mime nieku daugiau, kaip 
tjk mažiau žinojimu svei
katos dėsnių. '

Dirbant nedašildytose 
šapose ar gyvenant namuo
se su bendru šildymu, pri
sieina reikalauti bent ma
žiausio įstatymiškai įsako
mo šildymo, kur toks yra. 
New Yorko mieste yra 
įstatymas, įsakąs šildyti 
darbavietęs ar namus, jei
gu lauke temperatūra že
miau 55 ir vidaus žemiau 
65 laipsnių. Tačiau nesant 
įstatymais nusakyto ar dėl 
kokios priežasties negau
nant net to įstatymiško mi
nimum šilumos prisieina 
ieškoti kitų būdų apšilti.

Nesant šapoje šilumos pi
giau atsieis išlikti iš dar
bo dieną ar porą, negu sirg
ti. Atsargai -visuomet rei
kia turėti kokį ekstra šil
tą, kad ir prastą drabužį.

Teko matyti namie šil
dantis gasu. Bet nuolat de
ganti ugnis kambaryje iš
dega deguonį ir gasas pats 
savaime gali užgesti. Dėl to 
žiemomis įvyksta daug ne
laimių, užgęsęs gasas žmo
nes uždusina.

Prireikus šildytis gasu, 
parsigabenkite ketvertą 
plytų ar akmenų, sudėkite 
ant grotelio ir užžiebkite po 
jais gaso vieną degtuvą. 
Ims pusvalandį ar kiek 
daugiau iki įkais. Įkaitę 
akmenys ar plytos šildys 
kambarį vidutiniame šalty
je apie penkis sykius tiek 
laiko, kiek ėmė įkaitinti, o 
labai didžiame šaltyje apie 
3-4 kartus tiek laiko. Ir ne
vogs deguonies iš oro, kaip 
vagia degantis gasas. Ne
sant plytų, užkaisti didelį 
puodą vandens, gerai už
dengtą, kad neprigarintų 
butą. Bet iš to mažiau nau
dos. '

Apie Orą Kambaryje
Apie orą, kaip ir apie 

viską, yra keistų suprati
mų, kraštu tinybių. Vieni, 
taupydami šilumą, visiškai, 
aklinai užtaiso langus visai 
žiemai. Dėl to kartais taip
gi randama uždususių žmo
nių, nes bile ugnis išdegi
na ar net ir be jokios ug
nies galima iškvėpuoti de
guonį, jeigu jo niekad dau
giau nebeįleisi į kambarį.

Iš kitos pusės vėl tūli 
galvoja, kad orui įleisti, 
tarsi sloniui, reikią visus 
langus iki galo atidaryti, 
kuomet didžiumos butų lan- 

girdinčių velytojų jai gy
vuoti. ' Susikaupus turtin
gam iždui, nuolat ateinant 
pakankamam skaičiui nau
jų narių ir rėmėjų, vedėjai 
drąsiau dairy tusi naujos 
stoties tikslų perduoti pro
gramas toliau ar pasitai
kius kokiai problemai su 
turimąja stotimi. Stotys 
mūsų gadynėje irgi nėra 
amžinos. Brooklynietė. 

gų kraštai ir palangių ply
šiukai, pagelbstimi stipraus 
žieminio vėjo, pripumpuoja 
oro daugiau, negu reikia.

Kaip,, mažo plyšio reikia 
orui įeiti, rodo šiomis die
nomis paskelbtoji žinia, kad 
San Diego, Calif., du 3 ir 
4 metų berniukai buvo už
sirakinę šėpelėje. Jiedu ten 
išbūvu per 10 valandų pė
dos ilgio ir 3 pėdų aukščio 
šėpelėje, tuščiame auto 
traileryje. Dugne buvo tik 
viena maža skylutė ir tos 
užteko vaikus išlaikyti nuo 
uždusimo.

Pridengta Galva Geriau
, Miegosi
Jeigu visam kūnui reikia 

daugiau klodo žiemos, metu; 
tai jo reikia ir galvai. Fla
neline ar plonos švelnios 
vilnos kepure,, uždengian
čia galvą ir ausis, apsimo
vęs pajusi, kad geriau mie
gi. O geras, skalsus mie
gas reiškia geresnį išnašu- 
mą sekamos dienos užsiė
mime ir geresnę sveikatą.

Raštas Buvo Taikytas 
Visiems

Ir buvo pataikytas. Jau keli 
asmenys klausė, ar apie jų ko
lonijos žmones rašo Johanna, 
rašte “Draugė Veikėja,” tilpu
siam© Laisvėje rugpjūčio 27- 
tą, šiame skyriuje. Jie manę, 
kad raštas atitinkąs XX ar 
ZZ. O jeigu ne tos “pora obe
lų,” gal nesirastų kolonijos, 
kurioje, kam nors nebūtų buvęs 
pritaikytas tas Johanuos pa
vaizdavimas.

Visa tai primena buvusias 
kalbas išėjus R. Mizaros apy
sakoms, būk apie tą ar kitą as
menį rašomą.

Savo išvadą, jog raštas tai
kytas visiems, gaunu iš to, kad 
autorės aiškiai buvo pažymėta 
prie antraštės vienas žymus 
Naujosios Anglijos miestas, bet 
paskiau vėl nubrauktas, mato
mai, tuo supratimu, kad gali 
būti 'pritaikytas kam nors as
meniškai. Jos tikslas bus buvęs 
dramatizuoti reikalą budėti ir 
veikti apsaugai demokratijos ir 
liaudies reikalų. Autorės kolo
nijoj draugams nereiktų mo
nopolizuoti to pavaizdavimo 
sau.

Skyriaus Vedėja.

Veikia už Prižiūrėtuves 
Vaikams

Didžiajame New Yorke 
lig šiol veikė arti šimtas 
vaikams^ prižiūrėtuvių, ku
riose galėdavo ,palikti vai-' 
kus, eidamos į darbą tos 
motinos, kurios neturi’, kas 
jų vaikus prižiūrėtų.

Tai buvo lašas didžioje 
reikalo jūroje. Tačiau ir 
toms gubernatorius Dewey 
ir jo republikonų seimelis 
atsisakė teikti> lėšų. Keliem 
desėtkam centrelių gręsia 
uždarymas. Republikonas 
gubernatorius sako, kad 
mūsų valstijos bįzniui rei
kia daugiau šaunių ekspre
sinių' vieškelių. Gaunasi 
įspūdis, kad ne mums su 
vaikais užsiimti taikos me
tu.

Jaunos motinos, kurių 
vaikai tuose centruose pri
žiūrimi, veikia už tų cent
rų išlaikymą. Jos prašo 
miesto valdžios, ’kad toji iš
laikytų prižiūrėtuves net ir

3 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Treč., Spalių 1, 1947

LLD 20 kuopos moterų sky
riaus susirinkimas įvyko 5 d. 
rugsėjo, Lietuvių svetainėje. 
Išduoti komiteto raportai. Pir- 
min. Ą. Maldaikienė raportavo, 
kad pasimirė viena narė, R. 
Palilionienė, rugpj. 28-tą. Ko
mitetas nupirko gėlfų puokštę.

Sekretorė O. Girnienė rapor
tavo, kad ji pardavė knygelių 
Salomėja Nėris 6-šias, J. K. 
Navalinskienė 15. Pinigai pri
duoti iždininkei. Pora draugių 
dar turi neparduotų knygelių, 
manau, ligi ateinančio susirin
kimo jos parduos.

Ižd. M. Kazlauskienė rapor
tavo, kad buvusi LDS Mergai
čių Sorority Klubo iždininkė 
Florence žvirblytė pridavė $6 
į moterų iždą. Minėta sorority 
jau keli metai neegzistuoja iš 
priežasties mergaičių išsiskirs
tymo — vienos,, apsivedė, kitos 
j mokyklas išvažiavo ir t.t.

Skaitytas laiškas iš Civil 
Rights Kongreso. Prašo pagel
bėti ginti civiles teises. Nutar
ta paaukoti iš iždo po $5 virš 
minėtus centrui ir vietiniam 
skyriui, kuris veikia šiame 
mieste. Ir išrinktos dvi aukų 
rinkėjos: A. Žemaitienė ir J. 
K. Navalinskienė, jos paėmė po 
1 blanką aukoms rinkti.

Moterų skyrius prašo jūsų, 
draugės ir draugai, paaukoti 
pagal išgalę virš minėtiems 
svarbiems dalykams.

Išrinktos 2 atstovės, M. Kaz
lauskienė ir J. K. Navalinskie
nė,. į vietinį civilių teisių gy
nimą, veikiantį tarptautiniai.

Diskusuota apie surengimą 
ko nors — vakarienės, koncer
to ar “movies.” Palikta sekre
torei susirašinėti dėl informa
cijų apie galimybes gauti “mo
vies.”

Gaila, kad mes nieko nenu
tarėme nei vajininkių neišrin
kome laikraščių Laisvės ir Vil
nies vajams. Reikėjo neskubėti 
iš susirinkimo, neaptarus veik
ti tuo svarbiu reikalu. “

Moterų Skyriaus 
Korespondentė, 
J. K. N.

Today’s Pattern

t

Forma 9162 gaunama 12 iki 
20 dydžių. Madni naujai suk
nelei. Tas juosmens pada- 
binimas lengvai nuslėptų ir 
pailginimą sijono iš viršaus.

Dvidešimt penkis centus, 
kartu su pažymėjimu numerio 
ir dydžio, siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

tuomet, jei valstija pinigų 
nebeduotų. Renka parašus 
po peticija. Parašų rinkifne 
darbuojasi ir LDS jaunimo 
kuopos narė. ^B.
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(Tąsa)
— Jau vis viena gausi eiti. O kad ke

lis grašius užpelnysi, tai jau nebemanysi 
laukų pirkti. Reikia visam kitam — ir 
vaikams, ir tau jau trūksta drabužių, ir 
man šio to. Bet man jau širdis baidosi, 
— kaip tu tik kur nors išeini į darbą, 
taip ir pradedi girtuokliauti. Kad tave 
už virvelės nelaikai, tai tu ir paklysti.

— Netauzyk tokių niekų! — pykterė
jo Bintakis. Jis nemielai klausės pana
šių pačios kamantinėjimų. .

— Kas tavęs nepažįsta! — neatleidžia 
Bintakienė: — Jei tik grašis kišenėje, 
tai ir prisigeri, o kaip tik prisigeri, taip 
ir pakvaišti. Rasi ir tikrai galėtumėm 
šiandien daugiau turėti, kad tu ne tiek 
daug būtum praleidęs.

— Na, dabar jau tikrai nebežinai, ką 
tų kalbi. Kur čia man jau kas beliko 
praleisti? Ar ne kiekvieną trečioką man 
iš kišenės iškrapštai? Bet aš tau, rods, 
galiu prikaišioti, kad tu esi tik vienos 
dienos šeimininkė.

Geru bebūdama, ir susibarė Bintakiu. 
Bet ne iš laimės, o dėl to, kad vargas 
spaudžia. Bintakis ne tok^. jau didelis 
girtuoklis, būna daug didesnių, ir Bin
takienė ne tokia jau vienos dienos šei
mininkė. Bet kuomet skurdas taip drą
siai po visus kampus landžioja, tai jau 
pritrūksta kantrybės. Taip ir kaltina 
paskui vienas kitą, nors ir žino, kad vi
sai be reikalo.

O Bintakienei šįmet negalima pady- 
vyt: čia motina mirė, čia tėvas taip stai
ga .. . dabar brolis paieškojime. Visi ar
timi širdžiai žmonės; O ir piktumas ima 
pamanius, kokią turėjo ji brolienę gauti, 
kuri visą giminę į vargą, negarbę par
gabeno.

Bet Bintakienė, rodos, nežino, kad rei
kia tokį piktumą suvaldyti, o ne išlieti 
ant žmonių, kurie čia niekuo neprisidė
ję- \

Kada vasara prislinko rudeniop, dar 
kartą pasklido gandai apie Šimonius, ir 
sujudusi smalsumo banga ėmė blašky
tis ir suktis apie jų apleistąją ir jau nu
leistąją sodybą.

Prisiekusiųjų teismas iškvietė liudi
ninkus Viliaus Šimonio bylos reikale. Iš
kviestas Bintakis, Bintakienė ii' Anė ši- 
monikė. Be to, iškviestas kaimo seniū
nas, kaimynas Kuprius, Pozingis ir keli 
kiti.

Na, o smalsumui galo nėra:
— O ką**jūs liudysit, o ką jūs sakysit,

— Ką žinome, tąi ir pasakysime, — 
trumpai ir piktai atsakė Bintakienė 
smalsioms moterėlėms.

— Ar tu ir siekti gausi?
— Ar aš žinau?
— Juk jie tavo gentys, net brolis,,— 

nori paakinti kaimynė Gelžienė.
z — Žinau.

Ne, su ta Bintakienė nieko nėra pra
dėti. Bet juk ir Kuprius, ir Pozingis ga
vo kvietimą.

Gelžienė kyšt prie Pozingienės pasitei
rauti. Nors nieko tokio ir nėra, bet ta 
širdis iš smalsumo nerimauja. - ’

— Tai tavo žmogus ir gavo teismo ra
ginimą?

— Gavo, — trumpai atsakė Pozingie
nė.

— Ar jis eis?
— Ale kaimynėle, ir klausi taip pai

kai! Ar manai, kad mes norime baudos 
užsitraukti?

— Ale ką tavo žmogus liudys, ką jis 
žinb? 1 •

— Jis jau žinos, ką jis liudys. Jo mo
kinti nebereikės, sen’o žmogaus.

— Teisybė, teisybė, bet jis Šimonienės 
neteisios. *Ta boba tikrai yra nusipelniu
si suktužės.

— Tai jau teismo dalykas, vaikuži. O 
juk manoį vyras nematė, kad Šimonienė 
uošvį nuodijo. Berods, jis matė stiklą su 
baltąja...

— Taigi, o Kuprius tik buvo, kada la
voną skrodė, ir Kuprius sakė, kad ...

— Kuprius nieko nesakė. Bene jis iš- 
. pažino, kad Šimonis ne savo mirtimi mi

ręs? Tai tik daktaraį tegali pasakyti. O 
iki šiol dar nieko nepareikšta, — gu
driai atkirto Pozingienė. Mat, aną kartą 
buvo Kuprius abėjęs, tai ji, taip jau 
smalsumo kamuojaųia, jo paklausė, ar 
teisybė, ar jis ir manąs, kad... juk jis
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matęs perskrostąjį lavoną... į tai. Kup
rius jai atsakęs, kad tik gydytojai — ži
novai tegalį palutinai išspręsti, kaip bu
vę iš tikrųjų, pėl to Pozingienė šiandien 
tokia gudri.

Bet Gelžienė nepasiduoda:
— Ale, kaimynėle, visiškai aišku, kad 

Krjzas Šimonis nunuodytas, tai ką čia 
dabar dar užtarti, ar ką!

— Aš juk neužtariu.
Pozingienei taip pat, kaip ir Bintakie

nei, nepatiko šitoks plepėjimas pirm lai
ko. Bet Gelžienė plūsta toliau:

— Aš jau sakiau, aš jau seniai sa
kiau, kad Etmė Šimonienė gaus galą su 
išgąsčiu. Ir štai, ar ne mano tiesa? Su 
tokiais žmonėmis negali kitaip būti, to 
jau dievas neužleidžia. Dabar ji matys 
savo gera už tą baisųjį godą, už tą bai
sųjį šykštėjimą!

Gelžienė vis dar negalėjo užmiršti tos 
skriaudos, kurią ji nukentėjo tuokart, 
kada ji mezgė Etmei pirštines.

— Neteiskime, — atlenkė Pozingienė.
— Niekas ir neteisia, bet tokiai mote

liai gerai! 
t

Atėjo pagaliau ir ta diena, kada aukš
toj iškiai iš teismo grįžo. Tik, labudiev, 
jie parvyko vėlybą naktį, ir taip jų nie
kas negalėjo pakeliui užnikti iš smalsu
mo.

Kitą rytą, dar pirm pusryčių, atsisku
bino Margienė pas Bintakienę.

—Na, tai sakyk, kaimynėle, tu, varg
še, kaip man tavęs gailų! Kiek tu pakelti 
turi, kiek rūpesčių ir vargų guli ant ta
vo silpnųjų pečių! Iš kur tu tik tos 
kantrybės turi?

Margienė vis dėlto, kaip sau nori, gu
dri moteris. Ji žino, jeigu ji atėjusi'tik 
smalsumo teparodys, tai Bintakienė tik
rai jai nieko nepasakos. Kodėl tad šykš
tėti užuojautos žodžių? Ir nešykštėjo, o 
liežuvavo ir gyrė. Bet pagaliau jau, ne- 
betverdamosi smalsumu,* atsikosėjusi 
pradėjo:

— Kaip čia dabar su tavo broleliu: ar . 
išteisino jį? Juk nekalto žmogaus nega
lima bausti. Kas nežino, kad Šimoniai 
jau iš amžių teisingi ir... ir...—nebežino
jo, kaip čia dar girti, kokių čia pa
naudoti dar žodžių. O Viliaus išteisini
mo ji ne taip labai jau tikėjosi, bet ką 
kita ‘pasakysi seseriai!

Bintakienė tikrai jautėsi paguosta 
meiliųjų Margienės žodžių, o užuojau
tos jai, be abejo, buvo šįryt reikalinga. 
Ir visai jau negalvodama apie tai, kad 
Margienė, išėjusi iš jos namų, bėgs į 
kaimynus kalbėti ir apkalbėti nelaimin
gąją Šimonių giminę, — pradėjo pasa
koti:

— Tie ponai visi iš proto išsikraustė. 
Jie tikrai nebežino, ką jie kartais nu
sprendžia. Ir nekaltus žmones į mirtį 
nuvaro, — verkė ir pyko ji ant teismo.

— Ui, dievaliau, tik ne Vilių?/
— Žinoma, Vilių, Etmė visą kaltę 

nuvertė ant Viliaus, kad jis parūpinęs 
baltosios. O kada teismas Vilių paklau- - 
sė, ar tai tiesa, jis ir prisipažino.

— Ak tu, pone dieve! — suriko Mar
gienė; šitas dalykas jai, matyt, labai 
įdomus: — Ar jis negalėjo nuginčyt? 
Juk tai ne tiesa?

— Taigi, kad tiesa, bet jis parūpino' 
arkliams. O tiems ponams neįpasakosi, 
kad ūkyje kartais reikalinga baltosios, 
visai nemanant ką nors nunuodyti. Visi, 
ir kaimo seniūnas, ir Kuprius, ir Pozin
gis, visi aiškino, kad baltosios kartais 
reikalinga. Bet'p°nai tik nusijuokė. Be
rods, advokatas kalbėjo kaip kunigas, 
ak, ką aš sakau, geriau dar už kunigą. 
Bet nieko negelbėjo! Niekas neklausė. 
Man pagaliau taip rodėsi, lyg jis savo 
kalbą atmintinai būtų išsimokinęs, ir 
teismo ponai ją jau pažįsta. Bet aš neži
nau.'.. Na, ir .paskui nuteisė Vilių, esą 
už apsileidimą, septyniems metams.

— Septynius metus nekaltai sėdėti, 
kaip išgąstinga! — šūkterėjo Margienė.

Bet širdyje pajuto jr staiga kaži .kokį 
patenkinimą, berods, ji nežino, dėl ko. 
Šimoniai nieko bjogo jai nėra. padarę. 
Bet patenkinimas lieką. Taip, ji dabar 
žinos nors naujieną^ dabar bus nors kas 
ir apie ką kalbėti.

— Jis gali dar dėkingas būti, kad tik 
tiek1, — kalbėjo toliau Bintakienė: — 
labai lengvai jis būtų galėjęs ir visą am
žių prasėdėti suktūžėj.

{Bus daugiau)

Ro-

(Pabaiga)

VII. Argentinoje
Dabar, Argentinoje turi

me padėtį, kurioje lietuviai 
galima skirstyti į tris skir
tingas grupes. *

Pirmąją sudaro pažan
giosios Argentinos organi
zacijos:

Argentinos Lietuvių Są
junga “Laisvoji Lietuva”,

Lietuvių Liaudies Teat
ras,

Lietuvių Jaunimo Klubas,
Lietuvių Komisija Tėvy

nės Rėmimui.
Provincijose:
“Aušros žvaigždė”, 

sarijoj,
“Neptūnas”, Kordoboj.
Berisso:
Lietuvių Savišalpos, Kul

tūros ir Apšvietos Draugi
ja (“Vargdienis”) ir kitos.

Šiai pažangiajai lietuvių 
daliai atstovauja laikraštis 
“Vienybė”, kuris per trum
pą savo ėjimų sutvirtėto ir 
įgavo didelį pritarimą)Ar
gentinos lietuviuose. Ši y- 
ra pažangioji Argentinos 
lietuvių dalis, ją sudaro 
kultūrinės, švietimo, pašal
pos, sporto ir meno orga
nizacijos — kurios rūpinasi 
kėlimu apšvietos ir palaiky
mu lietuvybės šioje šalyje 
gyvenančių lietuvių tarpe.

Šids organizacijos daly
vauja šiame kongrese ir ant 
jų pečių gula didelė 
komybė: — pravesti 
resą, kartu su kitais 
Amerikos' lietuvių 
vais, kad nutiesus 
progresyviam mūsų

atsa- 
kong-

atsto- 
kelią 

veiki
mui, kad vienijus visų do
rų lietuvių išeivių pastan
gas bendriems mūsų dar
bams.

Antrąją grupę, svyruo
jančių lietuvių dalį sudaro:

Susivienijimas Lieįuvių 
Argentinoje su jo Sporto 
Klubu,

Lietuvių Centras,
Berisso lietuvių draugiją 

“Mindaugas”,
ir kitos atskiros grupelės, 

kurios provincijose yra su
sibūrę, nors jos* nerodo jo
kio veikimo. Tokioje svy
ruojančio j padėtyj stengia
si jas palaikyti “demokrati
niu” save vadinantis laik
raštis “Argentinos Lietuvių 
Balsas”. Tuo būdu jis gau
na iš jų paramos, jatn bran
giai apmoka už skelbimus 
ir turi didesnę įtaką į jų 
narius — padaro juos savo 
skaitytojais.

Betgi, “A. L. B.” dėl jo 
raštų turinio geriau tinka 
priskaityti prie trečiosios 
grupės, tai yra prie smeto
nininkų, ir lietuviškųjų fa
šistų, prie K. Griaužinio ir 
kunigų vadovaujamos ir 
kontroliuojamos grupės.

Tą grupę sudaro: Buvu
sioji Katalikų Federacija su 
visa eile įvairių katalikiškų 
orgafiizacijų, nors narių ji 
ir neturim Su jomis ope
ruoja'buvusio Lietuvos mi- 
nisterio K. Griaužinio klika 
ir fašistiniai, sugedę, nepa
taisomi lietuviui. Prie jų 
galima priskaityti ir ret
karčiais pasirodantis laik
raštis “Pietų Amerikos Ži
nios”, kuris yra ant tiek 
populiarus, kad niekas iš 
Argentinos lietuvių nežino, 
ar jis dar eina ar jau ne.

Ši paskutinė grupė, dar 
žalos padaro' Argentinos 
lietuviams, nes K. Griauži- 
nis, Argentinos valdžios dar 
yra pripažįstamas Lietuvos 
atstovu, ir kaipo toksai, tu
ri pasisekimą skundimuose 
ir provokacijose prieš pa
žangųjį veikimą. Turime 
konkrečių žinių, kad K. 
G.riaužįnis kontroliuoja iš 
Lietuvos ateinančius laiš-

kus ir daugumą tų Raiškų ė- 
ję per jo cenzūrą/ nepasie
kia adresato. Griaužinio 
pastangomis ir mūsų laik
raštis “Vienybė” negali iš
gauti pašto palengvintos 
tarifos, ko pasekmėse netu
ri galimybės eiti savaitrąš- 
čiu.

Tąi tokia1 yra Argentinos 
lietuvių padėtis. Joje vei
kianti lietuviai, savo veiki
mui planus turi ruošti su- 
lyg, esamų sąlygų, taikintis 
prie padėties.

Apie Brazilijos ir Urug
vajaus lietuviu padėtį nu
švies šių šalių lietuvių at
stovai, kad tokiu būdu, ge
rai pažindami esamą padė
tį, galėtume imtis darbo 
paruošimui planų, užbreži- 
mui programos mūsų atei
ties darbams.

IŠVADA
Peržvelgus pasaulinę ‘ ir 

Lietuvos dabartinę padėtį, 
nors trumpai pažiurėjus į 
Pietų Amerikos tautų ir šių 
šalių lietuvių padėtį, kaip 
bendrame šių šalių ir lietu
viškame darbe, iškyla prieš 
akis visa eilė svarbių klau
simų, kuriuos šis kongresas 
privalo gerai išstudijįuoti ir 
padaryti išvadas —sprendL 
mus.

Tarptautiniu klausimu, 
pasisakome už taiką ir ke
liame balsą prieš naujo ka
ro ruošėjus. Prieš imperia
listinius bandymus su
griauti pasaulio taiką, kad 
Vėl liaudį paskandinus 
kraujuose. Pasisakome už 
visų baudžiu laisvą apsi
sprendimą ir laisvę.

Išs tojams prieš lietuvius 
bėglius fašistus, kurie 
šmeižtų ir provokacijų bū
du bando sukelti įvairių 
srovių nuomonę prieš Ta
rybų šalį, kurie ugdo viltis 
karo prieš Tarybų Sąjungą, 
kad pagalba svetimų šalių 
ginklų vėl užsisėdus ant 
Lietuvos liaudies sprando.

Pasisakom už moralę ir 
materialę paramą mūsų tė
vynei Lietuvai. Mūsų gim
tinė tiek daug nukentėjusi 
nuo žiauraus priešo turi 
gauti mūsų paramą, turime 
padėti jai greičiau atsista
tyti— sugydyti karo pada
rytas žaizdas.

Taipgi, teikdami jai pil
niausią moralę mūsų para
mą, mes sveikiname Lietu
vos liaudį, išsilįuosavusią 
nuo smetoninės priespau
dos, pergyvenusią sinkiau
sius karo metus—žiaurios 
vokiečių okupacijos metus, 
ir dabar įžengusia į naują 
santvarką, teikiančią jos 
liaudžiai laisvę ir kuriančią 
laimingą ateitį.

Sveikindami, pareiškįame, i 
kad mes Pietų Amerikos I 
lietuviai norime palaikyti 
kuo tampriausius ryšius su 
mūsų tėvų žeme Lietuva, 
noijim būti su ja artimai su
sirišę, kultūriniais ir idėji
niais ryšiais, kad neatsili- 
kus nuo' mūsų”tautos liau
dies progreso, kad žengus 
su ja kartu ir nenutolus 
ųuo mūsų * tautos bendro 
kamieno.

Taipgi pasisakome už 
tamprių ryšių palaikymą su 
lietuviais, gyvenančiais z į- 
vairiose pasaulio dalyse, 
ypatingai Šiaurės Amerikos 
ir Kanados lietuviais.

Mūs gyvenamų šalių 
liaudis kovoja už geresnį 
gyvenimą, siekia daugiau 
laisvės. Mes, būdami šių 
kraštų Handies' dalimi, dau
gumoje darbininkai, taipgi 
nuvalome dalyvauti tame 
iaudies judėjime, bendruo

se visų rūpesčiuose, kad iš
kovojus geresnes gyvenimo

lių gyventojų ekonominį ir 
socialį laipsnį.

Išreiškiame mūsų lojalu
mą šioms mūs priglaudu- 
sioms šalims ir pažadame 
gerbti visus jų papročius, 
jų tradicijas pildydami jų 
įstatymus ir konstitucijas.

Kad neitralizavus žalin
gą veikimą laisvos Lietuvos 
priešų,, išsigimėlių fašistų, 
smetonininkų, nacių-bėglių 
ir demagoginių “demokra
tų”, kurie stengiasi išeivių, 
lietuvių nuomonę nukreipti 
prieš savo tautą, mes pasi
ryžusiai stojame už visų 
padorių lietuvių vienybę, 
nežiūrint į jų religinius ar 
idėjinius įsitikinimus, neat
sižvelgiant į senesnes jų 
pažiūras. Visi savo tautą 
mylinti lietuviai privalo eiti 
prie vienybės, bendram lie
tuvybės darbui.

Smerkiame tendencingą, 
mūsų gimtinę šmeižiančią 
ir lietuviškąjį darbą skal
dančią ją spaudą.

Sveikiname 1 a ikraščius 
“Darbą” ir “Vienybę”, pa
sišventusiai varančius sun
kų ir atsakomingą infor
mavimo, švietimo ir organi
zavimo darbą. Mes pasisa
kome už Pietų Amerikos 
lietuvių plačią paramą 
šiems laikraščiams, kad jie 
galėtų daugiau sustiprėti ir 
duoti žinių kaip iš mūsų 
veikimo, taip iš mūsų gim
tinės Lietuvos ir kitų lietu
vių kolonijų .

Jaunimo klausimu, pasi
sakome už didžiausį susirū
pinimą auklėjimu mūsų 
jaunosios kartos, už jauni
mo įtraukimą į organizuo
tą darbą, kad tuo būdu 
juos palaikius arčiau mūsų 
tautos, kad jie neištautėtų, 
o sū laiku užimtų tęsti mū
sų pradėtąjį darbą.

Moterų klausimas nettiri 
būti pamirštas. Moteris y- 
ra viena iš geriausių mūsų 
tautybės palaikytojų išei
vijoje. Pasisakome už mo
terų platų įsitraukimą į vi
suomeninį veikimą, šalę vy
rų -su lygiomis teisėmis ir 
atsakomybe.

Ryžtingai smerkiame vi
sus tautinius ir kitokius 
fašistinius gaivalus ir jų 
sėbrus, visus pažangos prie
šus ir stovime, kad po šio

Kongreso darbuosimės uz 
visišką fašizmo likučių pa
naikinimą, už pažangą ir už 
visų Pietų Amerikos lietu
vių pritarimą mūsų tėvynei 
Tarybų Lietuvai.

Kad kristalizavus visus 
šio kongreso tarimus, kad 
pasekmingiau juos prave
dąs j gyvenimą, kad išlai
kius Pietų Amerikos lietu
vių nesutraukomus tamp
rius ryšius; pasiūlau kong
resui sudaryti Pietų Ame
rikos lietuviams vadovauti 
organą, Pietų Amerikos 
Lietuvių Organizacijų Ta

Tegyvuoja laisva mūsų 
tėvynė Tarybų Lietuva!

Tegyvuoja Didžioji Tary
bų Sąjunga, suteikusi laisvę 
mūsų tautai ir sutriuškinu
si žiauriausi žmonijos prie
šą fašizmą!

Už taiką ir draugišką 
tautų sugyvenimą!

Už pažangą ir pasaulio 
lietuvių vienybę!

Už pasekmingiausį Kong
reso pravedimą!

Hudson, Mass
VEIKIMAS SIfcPNĖJA

Mūsų miestuko L. P. Kliubas 
praeityje daug yra nuveikęs 
ii’ prisidėjęs — kaip darbais, 
taip ir finansais—kur tik bu
vo matomas reikalas dėl pa
žangiečių. Gerą pavyzdį ro
dydavo visiems. Be't dabar
tiniu laiku senieji mūsų nariai 
nekurie išmirė, kiti išvažinė
jo ir kitur' apsigyveno. Tad 
ir mūsų veikimas susilpnėjo.

Kad atpildžius visus trūku
mus, mūsų Piliečių Kliubas 
nutarė, kad reikia jaunuolius 
priimti prie kliubo. Taip ir 
padaryta. Jau nemažai bu
vusių veteranų priimta. Bet 
nekurie mūsų .jaunuoliai nei
na mūsų kliubo pramintais 
keliais; jie taip’politiniai su
klaidinti, jog nemato jokio 
reikalo čia, Amerikoj, ateivius 
kovotojus ir negrus apginti 
nuo reakcijos užpuolimo. Štai 
įrodymas. Kuomet buvo skai
tyti’ du laiškai nuo komiteto 
Alabamoj gynimui civilių tei
sių, prašanti finansinės pa
ramos, tapo atmesti.

Miškų Klajūnas.

■
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkite pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinam^ kainų. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo* 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
* (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonu Poplar 4111

Liūdesio valandoj hi-eip- 
kites prie manęs diena 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiąi ir gražiai 
modemiškai įruošte mū* 
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite * patenkinti.

T
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PI II ADELPIIIA. PA.
Phila. Lietuvių Moterų Klu

bas turėjo susirinkimą rugsė
jo 18-tą, 735 Fairmount Ave. 
Narės buvo šauktos atvirutė
mis, taipgi buvo garsinta per 
dienraštį Laisvę, tai ir drau
gių atsilankė labai gražus bū
rys ir visos sų geru ūpu svars
tė klubo reikalus.

Kadangi neturėjome susirin
kimų per liepos ir rugpjūčio 
mėnesius — draugės taip buvo 
nutarusios birželio mėnesio su
sirinkime, — tad ir raštininkės 
draugės Paliepienės užrašuose 
skambėjo birželio men. tarimai. 
Tarp kitko, girdėjosi vardai 
draugių, apsiėmusių dirbti 
dicgiraščio Laisvės piknike, ku
ris jau atsibuvo rugp. 31-mą. 
Buvo apsiėmusios draugės Pau- 
liukaitienė, Merkienė, Mattis, 
žalnieraitienė, Meškauskienė, 
Tureikienė, Paliepienė, Kaval- 
čiuk. O kitos draugės buvo ap
siėmusios iš kitų organizacijų.

Kaip pasirodo, mūsų draugės

bei draugai noriai apsiėmė 
dirbti dienraščio Laisvės pik
nike Thip, kaip seniau, neturė
dami mintyje, kad reikėtų boi
kotuoti bile parengimą del ypa- 
tiškumų. Tai būtų buvęs ne
darbininkiškas supratimas. Ma
tytis, kad draugė ar draugas 
Laisvės administracijai nurašė 
pagal savo nuomonę ir dėl to 
pirm pikniko tilpo administra
cijos toks nuolankus maldavi
mas mums, philadelphiečiams, 
kad net reikėjo rausti nuo ko
lonijų draugų tai skaitant per 
dienraštį Laisvę.

Pirmesniame aprašyme iš 
Philadelphijos pikniko, man 
rodos, turėjome suminėti drau
gus, kurie buvo pasilikę parke 
per naktį saugoti daiktus, nes 
jie yra nuoširdūs Laisvės rė
mėjai ir visur apsiima dirbti. 
Sargyboje buvo J. Gružauskas, 
K. Dočkus, S. Vinielis ir V. Ur
bienė.

, J

Dabar, draugės, pasekite 
draugę Ramanauskienę. Kat
ros dar nesate klubo narėmis, 
nelaukite mūsų ypatiško pa
kvietimo, ateikite į sekantį su
sirinkimą, kuris įvyks spalių 
(Oct.) 16-tą, 735 Fairmount 
Ave., 8 vai., vakaro.

P. Valantienė.

Detroit. Mich
Mirė Juozas Naverauskas

Draugė Patarė ŠĮ 
Smetoningesni Pieną

Kada Mrs. C. Ehlers. 109-65 202 
Street, Hollis, L. I.. atsikraustė čia 
iš Utah, tai viena draugė patarė 
ekstra-smetoningąjj Borden’s Golden 
Crest Pieną.

Jos sūnus Robertas, 2 C metų am
žiaus, yra auginimas šiuo ekstra- 
smetoningu, ekstra-maistingu pienu 
faktinai nuo pat gimimo. Mrs. 
Ehlers džiaugiasi, kad priėmė savo 
draugės patarimą, nes Robertas 
nuolat eina stambyn, ir auga į dik- 
tą berniuką.

Borden’s Golden Crest Pienas yra 
homogenized lengvam suvirškinimui. 
Ir i ji prispinduliuota Vitamino D. 
Tai yra visų puikiausias Borden 
pienas.

JSL ' TŠordens 

jEį GOLDEN CREST MILK 
Vitamin D • Homogenized

. Centas centan, 
Borden’s yra geriausias jums 

pieno pirkinys

Kiti Geri Valksmai
Klubo pikniko komisija, ne

galėdama gauti tinkamos vie
tos, nesurengė pikniko. Vienai 
narei atsisakius iš komisijos, 
jos vieton apsiėmė V. Urbienė 
prie jau nuo pirmiau esai^ių 
draugių Mattis ir žalnieraitie- 
nė. Jos žadėjo surengti ką nors 
spalių mėnesį.

Komisija pranešė, kad gavo 
veikaliuką, bet dar \ios visos 
negalėjo susieiti ir aptarti, ar 
yra tinkamas suvaidinimui. Tai 
pranešė Merkienė.

Buvo kalbama apie Lyros 
Chorą, kad kiekviena narė pa
kalbintų savo sūnus ir dukte
ris, taipgi pažįstamus senus 
choristus, kurie dar nėra grįžę 
dainuoti į dabartinį, naujai su
siorganizavusį chorą, kad tuo
jau ateitų. Pamokos įvyksta
kiekvieną pirmadienį, 1218 
Wallace St.

Mes klube turime gerų choro 
rėmėjų, šį kartą suminėsiu tik 
vieną, dar veik naują klubietę 
Macaitienę. Jos duktė eina dai
nuoti ir labai myli Lyros Cho
rą. O motina gausiai remia cho
rą. Sukėlimui chorui fondo ji
nai trumpu laiku jau davė tre
jetą gerų dovanų daiktais, ir 
pinigais.

Nauja narė įstojo į klubą, 
d-gė Marija Ramanauskienė. 
Kadaise seniau kalbinau tapti 
mūsų klubo nare. Tai šį sykį 

’ atėjo ir draugiškai mus pabarė. 
: Ji sakė, kai garsiname, kad 
būtų kviečiamos ateiti ir ne na
rės, nes jinai nedrįsus ateiti 
nekviesta ir pasisiūlyti, bet ga
lop t& padarė. Ačiū, drauge, 
kad padidinai mūsų skaičių.

NAUJI FUR COATS
Nauji visokios rūšies kailiniai (fur coats)

GERIAUSIOS KOKYBĖS, ŽEMOMIS KAINOMIS

. 1 . IIPilnas antarnavimas visokiu darbu

. prie kailinių: I
Pataisymai, Madų Perdirbimai, Išvalymai 

i 

9 
Telefonas: Rrockton. 8-1246

Warris’ Fur Shop
735 North Main St., Brockton 7, Mass.

Sulyg sutarties iŠ anksto, laikysime krautuvę atdarą 
vakarais ir sekmadieniais.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Rugsėjo 7 d. Detroite mirė 
ilgametis Laisvės skaitytojas 
ir pažangaus judėjimo rėmė
jas drg. Juozas Naverauskas 
(Norwick). Velionė Nave
rauskas gimė liepos 15 ' d., 
1883 mbtais, Išdagų kaime, 
Sintautų valsčiuj, Suvalkų rė- 
dyboj. Mirė turėdamas 64 
metus. Juozas į šią šalį pri
buvo 1904 metais ir apsigy
veno mažam angliakasių mies
telyj Pleasant City, Ohio, ir 
dirbo anglių kasyklose. čia 
ne tik darbas buvo prie juo
dos anglies, bet ir pats gyve
nimas buvo kultūriniai labai 
atsilikęs, žemesnis už tuolai
kinį Lietuvos kaimo gyveni
mą. Bet Juozas Lietuvoje bu
vo baigęs pradžios mokyklą ir 
jau žinojo mokslo svarbą ir 
reikalą, tai ir šitame mažame 
angliakasių miestelyje surado 
būdą prie mokslo. Pats sura
do mokytoją, suorganizavo 
vakarinę mokyklą, kurią pa
stoviai lanke ir pramoko an
glų kalbos ir rašto, o tas jam 
toliau daug gelbėjo kovoje už 
būvį.

Juozas 1907 metais vedė už 
gyvenimo draugę Oną Kau- 
naitę. Juodu susilaukė tris 
sūnus: Juozą, Edwarda ir Jo
ną ir vieną dukterį Anelę. 
Juozas ir jo gyvenimo draugė 
Ona dar visai jaunose dienose 
pažino tiesą, pasiliuosavo nuo 
religinių prietarų, laisvai iš
auklėjo savo šeimą ir tą idėją 
išlaikė iki grabo uždangai.

1916 metais ten anglių ka
sykla išsibaigė. Kitur darbo, 
nebuvo galima gauti, tai ir 
Naverauskas 1917 metais at
vyko į Detroitą ir dirbo au
tomobilių industrijoj. Jo my
lima gyvenimo draugė Ona 
mirė rugsėjo mėnesį, 1941 m. 
Čia dar verta pastebėti tai, 
kad du broliai Antanas ir 
Juozas Naverauskai buvo ve
dę dvi seseris Kaunaites.

Gyvenimo saulėleidis ištiko 
Juozą paskiausiai ir dabar vi
si keturi arti vienas kito 'su
guldyti po žeme ilsisi amžinai. 
Visi mes žinome įvykius, kaip 
vaikai savo mirusioms tėvams, 
kurie per daug metų nieko 
bendro neturėjo su religija, 
buvo laisvi, tai jau negyvus 
padaro “katalikais” ir laidoja 
kaip davatkas. Toks vaikų 
elgesys — tai didelis paže
minimas savo tėvų. Velionio 
Naverausko duktė ir sūnąi la
bai mylėjo savo tėvą ir palai
dojo laisvai. Garbė jiems už 
tai!

Koplyčioje ir prie kapo kal
bėjo A. Metelionis apie velio
nio Juozo gyvenimą. Velio
nis Naverauskas turėjo daug 
draugų, k ą liudijo nepapras
ta daugybė gėlių, kurios puo
šė jo grabą ir skaitlingas da
lyvavimas rugsėjo 10 d. jo 
palydėjime į paskutinę kelio
nę—į kapą.

Drg. Naverauskas per visą 
savo gyvenimą mylėjo tikrą 
mokslą: pats lavinosi ir kitus 
prie to ragino, tai jo duktė 
Anelė pagerbimui savo myli
mo tėvo aukoja $15 apšvie- 
tos reikalams. Daug ačiū 
Anelei!

Drg. Juozui Naverauskui 
.(Norwich) lai būna lengva 
Amerikos žemelė.

Draugas.

AFL viršininkai buvo pasiuntę iš mūsų šalies ir iš Kanados savo atstovus Į Anglijos 
Darbo Unijų Kongresą tčmytojais. George Richardson iš International Association of 
Fire Fighters ir D. A. Dunlon iš Trades and Labor Congress of Canada ten daly

vavo. Čia matomi konvekcijoje pasikalbant su Southport majoru James Peet.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KARIELIŲ VARSTYTOJOS
PATYRUSIOS PRIE TEATRAM DARBO 

GERA ALGA
Kreipkitės

KARINSKA
23 EAST 56TH ST., N. Y. C.

(228)

PATYRUSIOS OPERATORES
Prie Bliuskuęių 

Gera Alga. Nuolatinis Darbas
ACME BLOUSES CO.

147 ROEBLING ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(228)

ATRINKCJOS
Nuolatinis darbas. Linksmos darbo sąlygos.

Gera alna.
Kreipkitės

J. EISENBERG, INC.
173 Hudson St., New York City

(230)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DELIKATESŲ PARDAVĖJAS 
Turi mokėti prirengti mės^ ir suimto. 

Su pali&dijimu.
BARRACK’S DELICATESSEN 

141 GfeEENE AVE.7 BROOKLYN.
(228)

Los Angeles, Cal
Darbininkai Nesibijo Vergijos 

Įstatymo

Angeles priemiestyj 
didelis industrijos 
Jis vadinasi May- 

ten vienos dirbtuvės

pačioj svetainėj, tai yra LLD 
145 kp. susirinkimas įvyks 11 
vai. ryte, o Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubo apie 1 vai. 
po pietų, 435 S. Boyle Ave., 
International Institute svetai
nėj. Visi nariai' abiejų or
ganizacijų malonėkite daly
vauti. • $

Binghamton, N. Y

PRANEŠIMAS
. BOSTON, MASS.

Pranešimas Bostono apylinkei. Yra 
rengiamas trijų tautų koncertas: 
lietuvių, latvių ir estų, — subatos 
vakare, November 8, 1947, Munich 
pas Hall, Broadway, So. Boston, 
Mass. Bus puikus koncertas, nes 
dalyvaus vienas iš žymiausių estonų 
pianistas Vladimir Padva. Bus, ir 
daugiau gerų dainininkų ir chorų. 
Todėl prašom Bostono apylinkėj 
nieko nerengti tą dieną. — Rengi
mo Komisija. (227-8)

Los 
randasi 
centras, 
wood,
darbininkai nesutiko su kom
panija dėl algų pakėlimo ir 
kitu reikalavimu ir sustreika
vo. Streikas tęsėsi per šešias 
savaites. Laike streiko kom
panijos atstovai visaip gązdi- 
no darbininkus, kad turi grįž
ti darban sulig kompanijos pa
siūlymo, o ' kitaip juos galės 
bausti sulig Tafto-Hartley 
įstatymo.* Darbininkai vienin
gai laikėsi ir laimėjo nuo 10 
iki 12 centų algos pakėlimo 
į valandą, savaitę vakacijų ir 
šešias amerikoniškas šventos 
į metus gaus apmokamas.

Sutartis pasirašyta tarpo 
Claton kompanijos ir UAW- 
CIO unijos. Ten išdirba ma
žas dalis dėl automobilių.

Nelaime draugų Levanų 
Namuose

Draugų Levartų 
užsidegė garadžius 
Levanų garadžių.,
buvo prikrautas daug visokių 

na
šu-

Laisvės, Vil
ku ria m 

metų gyvavimo, 
vajai

Renkimės prie Laikiaščių 
Vajaus

Su pirma diena spalių mėn. 
prasidėjo vajus
nies ir Liaud. Balso, 
sukanka 15 
Paprastai ir dienraščių 
esti tuo pačiu laiku. Todėl mū
sų apšvietos organizacijos tu
ri tinkamai pasiruošti dėl va
jaus 
šio.

su pradžia spalio mene-
Alvinas.

Y

kaimyno 
ir uždegė 
Garadžius

gerų reikmenų, ir įvairių 
kandų. Viskas galutinai 
degė. Vieta randasi 224 W. 
78th St. Gaisras buvo labai 
išsiplėtęs, kad vos tik šlubą 
išgelbėjo nuo gaisre.

Sveiksta Drg. A. Rudaitis
Per keletą savaičių labai 

sunkiai sirgo draugas A. Ru
daitis, 3040 Via Campo St., 
Montebello. Geroką laiką sir-1 
go ligoninėj, o dabar yra savo 
namuose ir jau sveikata eina 
geryn, 
drauge!

LLD

VANDALAI IŠDAUŽĖ 
“VILNIES” OFISO LANGUS f

CHICAGO, 111.— Praėjusio 
i šeštadienio naktį, rugsėjo 27,1 
nežinomi vandalai išdaužė 
“Vilnies” ofiso fronto abu di
džiuosius langų stiklus.

Su kuomi teko kalbėtis 
apie šį įvykį, visi sako, kad 
tai lietuviškų fašistų darbas. 
Juk fašistai taip daro ir ki
tose šalyse. Kiti sako, kad 
tai pasekmė neseniai popie
žiaus paskelbto “dekreto,” 
kad “jau atėjo laikas ne žo
džiais kovoti prieš komuniz
mą, o imtis kitokių priemo- ■ 
nių.” Ir policija sako, kad ' 
čia yra jūsų tautiečių darbas.

, P.

Tai geros kloties tau,

ir Moterų Kliubo 
Narių Atydai

Spalių 5 d. įvyks dviejų 
ganizacijų susirinkimai,
IIIIIIIIMIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIM

New York. — Gaisras ! 
Hudson upės prieplaukoje j 
čia padarė $5,000,000 nūos-* 
toliu.

Amerika siunčia 20,000 
tonų plieno vamzdžių žiba-

DAILYDfcS
Aukšta Unijinė Mokestis 

Nuolatinis Darbas 
Kreipkitės tuojau

DELTA FINISHING CO.
LEWIS & ASHLAND ST.

(FRANKFORD) PHILA., PA
(230)

3-čią, 
Clin- 

:30 vai. va- 
esate kvie- 
nes turėsi- 
reikalų at-

uraščio 
ą nau- 

Mes dar jo-

LLD 20-tos kuopos moterų 
skyriaus susirinkimas įvyks 
penktadienį, spalių 
Lietuvių Svetainėj, 315 
ton St. Pradžia 7 
kare. Visos narės 
čiamos dalyvauti, 
me daug svarbių 
likti.

Jau prasideda 
Laisvės vajus už gav 
jų skaitytojų,
kių pasitarimų bei svarstymų 
neturėjome, kaip mes darbuo-j 
simės šjame vajuje. Visos* 
bandykime būti laiku. Ne-' 
pamirškit^ ir naujų narių at-1 
sivesti prirašyti prie moterų 
skyriaus. O kurios draugės 
jaučiatės, kad dar esate ne
mokėjusios duoklių už šiuos 
metus, tai jau laikas tatai at
likti. Sekretorė O. Girnienč.

New Haven. — Teismas 
įkaitino turčių F. Greeną ir 
jo sėbrus už narkotiškų 
svaigalų šmugelį.

Argentina reikalauja $5.- 
90 už bušelį parduodamų 
užsieniam kviečių.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 8-0770

.f

a
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MALE and FEMALE 
VYĖAI ir MOTERYS

REIKALINGI 
OPERATORIAI 

Dirbti ,

FUR WORK ROOM 
(Dirbti prie furs) 

P ri taisytojai 
Finišeriai 
Egzaminuotojai 
Ardytojai 
Liners ir Cutters

5 DIENŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

B. ALTMAN & CO.
5th Avenue & 34th Street

Personnel Office. 9-tos lubos

f

Princeton, Ind.— Policis- 
tas L. Johnson nušovė ve
damą kalėj i man žmogų.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 į
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BAR & GRILL
y

Lietuviška Aludę
DEGTINĖ, VYNAS

IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y. <

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

or:
i lui Saudi Arabijoj

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BBOOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENĄS SAVAITĖJE 
282 UNION AVE. . ’ BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-M12

Fotografas | 
Traukiu paveikslus familijų, ves- Į 
tuiių, kitokių grupių ir pavienių į 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

' rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampai Broadway lr Stone Ave.
prie Cliauncey St., Broadway Line

Tel. GT,enmore 5-6191
tilIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

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

i

(Snahnskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 .
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GREEN STAR BAR & GRILL
j LIETUVIŠKAS KABARETAS
< Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
į pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti
'■ ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
j i Geriausias Alus Brooklyne

į PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI.
J

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698
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Mokslininkas Dr. Harlow Shapley Kalbėjo 
Moterų Taikos Mitinge

“Neskaitykite laikraščiu, neklausykite radijo, netikėkite 
jiems; o jei skaitote ir klausote, tai skaitykite ir klausykite 
taip, kad nieko neatmintumėte ragino Harvardo Universi
teto mokslininkas-astronomas Moterų Kongreso Brooklyno 
Skyriaus sušauktą mitingą Brooklyno Music Hall’ėj praėjusi 
pirmadienį. O priešini ij in io Įstatymo autoriui' Taftui moksli
ninkas užkomandavo audienciją sušukt skardų “B-ū-ū!” 

Eb------------------------ ------------------------
Didelis buvo minimas mote

rų susirinkimas — nekalbant 
apie balkoną, didžoji Music 
Hall’ė buvo pripildyta, nors 
įžanga buvo visas doleris.

Mitingo tikslas buvo dvejo
pas: pravest kalbas ir rezo
liucijas už pasaulinę taiką ir 
padaryt pradžią kampanijos 
už išrinkimą mokytojos Ada 
B. Jackson į Miesto Tarybą. 
Ponią Jack^bnienę savo kan
didate stato Darbo Partija.

Mitingas atidarytas su “Star 
Spangled Banner” ir “United 
Nations.” Solistavo aržuolo 
liemens jaunas negras Spen
cer.

Perskaityta eilė sveikinimų 
iš kitų kraštų organizuotų mo
terų. Išklausyta eilė kalbėto
jų, kurių tarpe buvo ir trys 
užsieninės moterų atstovės: iš 
Lenkijos, Kanados ir Angli
jos (parlamento narė ponia 
Manning). Lenkijos moterų 
atstovei įteikta piniginė do
vana. Varsa vos vaikų moky
kloms. O Australijos ir Ju
goslavijos atstovės pakviestos 
tik atsistojimu pasirodyt.

Anglijos atstovė ponia Man
ning, tarp kitko, pasididžiavo, 
kad jos krašto moterys jau 
dasigyveno iki to, kad pama
tyt socializmą. Gal ji šiuo pa
brėžimu ir tikėjosi iššaukt 
ovacijas, bet ši audiencija 
Anglijos karališką socializmą 
įvertino tik vienu-kitu plekš- 
terėjimu ir daugelio manda
giu, vos girdimu pro nosį 
myktelėjimu.

Ados B. Jacksonienės kam

VIRŠ PUSANTRO ŠIMTO GAISRAGESIU 
SUŽEISTI GESINANT PRIEPLAUKA'

Užsikūręs praėjusį 
dienį gaisras Grace Line prie
plaukoje prie Hudson Upės, 
New Yorke, atrodęs apgesintu 
tą pat vakarą, dar vis tebe- 
šokinėjo iš vietos vieton per 
visą dieną pirmadienį.

Kovoje užgesinti jau užside
gusias ir neleisti padegti ki
tas gretimas prieplaukas ir 
pastatus iki pusiaunakčio pir
madienį jau buvo dūmais, 
griuvėsių ar ugnies pažeisti 
141 ugniagesis. Gaisras te
besitęsė į antradienį, ir skel-

Saulė Padegusi Namą
New Yorko priemiestyje 

Pelham Manor užsidegė Willi
am A. Lydgate namas ir pa
darė jam $10,000 nuostolių.

Tyrinėjęs gaisro priežastį 
gaiš?agesių viršininkas Ar
thur Faucett sako, jog namą 
padegusi pirmadienį švietusi 
skaisti saulė. Namo savinin
ko vaikas su padidinamuoju 
stiklu apžiūrinėjęs štampas 
prie lango viršutiniame aukš
te. Stiklas nukrikęs ir stogu 
palangėje nusiritęs ir įkritęs į 
Trietalinę ryną. Vaikas nema-» 
hė, kad tas ką reikštų, taip ir 
paliko. Bet ant metalo esąs 
padidinamasis stiklas atmu
šinėjo koncentruotus spindu
lius į vieną vietą skiedrinia
me stoge ir jį padegė.

RAGINA PASIMOKYTI 
PIRMOSIOS PRAGALBOS

•Brooklyno Raudonasis Kry
žių skelbia pradėsiąs pirmo
sios pagalbos pamokas šį tre
čiadienį, 57 Willoughby St. 
Ragina daugiau gyventojų to 
pasimokyti. “Kas padaroma 
nukentėjusiam nuo ištikimo 
nelaimės iki pribuvimo medi- 
kališkos pagalbos, ne kartą 
nusako ištiktojo gyvybę ar 
mirtį,” sako R. Kryžiaus ve
dėjai.

panijai mitingas, atrodo, su
kėlė ne mažiau tūkstantinės.

Pat pabaigoj perstatytas 
kalbėt žymusis Amerikos 
mokslininkas D-ras Harlow 
Shapley. Jau pagyvenęs, apie 
65 Ynetų amžiaus žmogus, bet 
gyvas, linksmas, lyg jaunuolis, 
pilnas humoro. Išskiriant tai, 
kas pradžioj pacituota, jis se
nąjį pasaulį ii- jo piliorius ata
kavo ne' serijoziška ugninga 
kalba, bet reikšminga pašai
pos kanonada. Apie žvaigž
dynus ir atominę energiją jis 
nekalbėjo, nes čia, mat, bu
vo ne astronomijos ar atomi
nės fizikos klasė, bet politinis 
mitingas, o ir laiko jam liko 
labai zįpažai. Jis pabrėžė, 
kadjjjKint į jaunus žmones, 
akyvaTžfloj ruošimosi atomi
niam karui, jam norisi tų 
žmonių klausti: kokiam pa
sauliui jūs gimdote savo kū
dikius? ką jiems ruošiate?

Kalbėdamas apie savo lan
kymąsi įvairiuose kraštuose, 
Shapley pabrėžė, kad jis 
draugo pakviestas buvo-nuvy
kęs ir į Sovietų Sąjungą ir kad 
iš.ten . . . sugrįžo (bolševikai 
jo neiškepė).

D-ras Shapley širdingai pa
tarė brooklyniečiams išrinkt į 
Miesto Tarybą ponią Jackso- 
nienę, kaip dalį savo kovos už 
liaudies gerovę ir pasaulinę 
taiką.

Kažin, ar šis pasauliniai 
paskilbęs mokslininkas nebus 
Ne-Amerikinio Komiteto pa
šauktas spaviedotis kaip 
Maskvos agentas? S. V.

sekma- biama, kad buvo padaugėjęs 
skaičius sužeistųjų.

Gaisro priežastis tebetiria
ma. Menama, jog kaltininku 

lesąs “neatsargumas,’'’ nune- 
Išęs dūmais penkių milionų do
lerių vertės prieplauką, ne
skaitant gesinamojo aparato 
lėšų.

Dėl gaisro būsią išmesti iš 
darbo apie tūkstantis doki
ninkų, kaip aprokuoja Long
shoremen’s Association vir
šininkai.

Tai Bent Žuvininkas
Užpraeitą trečiadienį mūsų 

geras draugas cliffsaidietis K. 
Steponavičius buvo išvykęs 
pažvejoti. Ir ką, jūs manote, 
jisai sugavo? Nagi 415 sva
rų “tuna” žuvį! Mes kartais 
džiaugiamės sugavę porą stin
tų ar pusės svaro ešeriuką, o 
čia, bra, net 415 svarų gy
vūnas! Sakau, kibą pats die
vas Neptūnas jam tą žuvį už
vijo! Reikėjo šauktis pustu
zinį vyrų, kad tą baisūną lai- 
van įkėlus.

Apie šį d. Steponavičiaus 
“giliukį” rašė net penki New 
Jersey anglų laikraščiai — ir 
atvaizdus įdėjo. Sportininkai 
teigia, jog tai didžiausia šio 
sezono žuvis .sugauta rytų pa
krantėse. Manoma, jog žūkla- 
vimo sezonui pasibaigus d. 
Steponavičius gaus aukščiau
siąjį pryzą už savo laimę. .

Laimingasai žuklautojas pa
siuntė savo “auką” gražiai 
išrūkyti, o vėliau iškels jai 
“šermenis” ir jos gardžia mė
sele pavaišins savo bičiulius.

Congratulations, Charlie!
Draugas. '

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys vyrui. Garu šildomas, šiltas 
vanduo. Mrs. Jacina, 105 So. 3rd 
St. (tarpe Bedford'ir Berry gat.), 
Brooklyn, N. Y. Telefonas Ever
green 8-2784. (227-230)

Spalių 6-tą Prasidės 
Registracija

’ ■ •
Pirmadienį prasidės piliečių 

registračija ateinančio rudpns 
balsavimams, štai faktai, ku
riuos visiems reikia įsitėmyti:

Valandos visomis dienomis, 
baigiant penktadieniu, 5 po 
pietų iki 10:30 vakaro, šeš
tadienį, 11-tą, nuo 7 ryto ligi 
10.30 vakaro. Vietos tos pa
čios, kuriose balsuojate. Jei
gu dar nebalsavote, nežinote, 
paklauskite policisto ar arti
miausioje mokykloje. Nelau
kite paskutinės dienos ir va
landos, registruokitės anksti.

Kas gali registruotis: Kiek
vienas pilietis, kuriam iki lap
kričio 4-tos, rinkimų dienos, 
sueis 21 metai amžiaus.

Pirmu kartu einantiems bal
suoti reikia įrodyti raštingu
mą. Tam reikia nusinešti 
mokslo baigos ir gimimo‘ar 
natūralizacijos liūdymą.

Sveturgimiams seniems žmo
nėms, ypatingai šeimas auklė- 
jusioms šeimininkėms, netu
rinčioms mokslo baigimo liū- 
dymo, labai lengva pereiti 
raštingumo* bandymą (test). 
Nereikia jo bijoti, dėl to ne
vengti balsavimo.

Kiekvienas norintis balsuoti 
turi registruotis, be to neleis 
balsuoti.

Užsirašymas partijų balsuo
tojais nereiškia įstojimą į tą 
partiją, nereiškia jokių mo
kesčių. Tas tik duoda jums 
teisę nominuoti tos partijos 
kandidatus į viršininkus seka
mose nominacijose (1948 m.), 
taipgi nominacijose preziden
tinio kandidato tos partijos 
tikietu per nominaciją į par- 
tijinę konvenciją gerų delega
tų. .......................

Užsirašyti partiniais balsuo
tojais gali kiekvienas, kas už
siregistravo. Tam tikslui duo
da atskirą lakštą (balotą), 
kuriame pasiyenki partiją ir 
padedi prie jos kryžiuką. / Vi
si progresyviai užsirašys ALP 
—Darbo Partijos, balsuotojais.

Pirkikų atsparumas New 
Yorke pastūmėjęs kai kurių 
mėsų urmines kainas žemyn.

Mirė
Kazimieras Zabarauskas, 73 

metų amžiaus, mirė rugsėjo 
27 d., namuose, 45 So. 3rd 
St., Brooklyno. Kūnas pašar
votas grab. S. Aromiskio ko
plyčioj, 423 Metropolitan 
Avė., Brooklyno. Laidotuvės 
įvyks spalių 1 d., Kalvarijos 
Kapinėse. Velionis paliko nu
liūdime tris brolvaikius — Ja
cob, John, Anthony ir brol- 
duktę Naktinienę. Laidotuvių 
pareigomis rūpinasi grab. S. 
Aromiskis.

PRANEŠIMAS
EAST NEW YORK

Išgirskite Darbininkų Atstovus.
East New York Community Cen

ter rengia masinį mitingą, prisiren
gimui ateinačių rinkimų. Šiam mi
tingui . kalbėtojais užkviesta pažan
gieji darbininkų atstovai: Kongres- 
manąs Vito Marcantonio ir East 
New Yorkiečiai, New Yorko valsti
jos seimelio atstovai: Assemblyme- 
nas Samuel Kaplan ir Senatorius 
Kennet Shebel. Taipgi bus ir dau
giau pažangių kalbėtojų. Mitingas 
įvyks šio trečiadienio vakarą, tai 
yra pirmą dieną spalio Thomas Jef
ferson High School Auditorijoj apt 
Pennsylvania Avenue, tarp Blake 
ir Dumont Avenues. Prasidės 8 v. 
v. Įžanga nemokama. — M. Stako
vas. (227-8)

REIKALAVIMAI
Reikalinga porai savaičių mote

riškė prižiūrėti mergaitę 8 mėnesių. 
Motina serga ir ’ manoma, kad už 
poros savaičių pasveiks. *Dėl sąjygų 
susitarsime. Prašome tuojau kreip
tis: Jonas Gurklys, 399 So. 4th St., 
Brooklyn, N. Y. (226-228)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

/
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Miesto Taryboje Kilo 
Reikalavimas Bausti 
Kainą Kėlėjus

Darinėtis Eugene P. Con
nolly įteikė miesto tarybai re
zoliuciją, kuria reikalauja 
įsteigti miestavų kainų kontro
lės komisiją, numažinti per 
aukštai užkeltas kainas ir 
bausti prasižengusius iki $500 
pinigais ir kalėjimu.

Rezoliucijos priėmimui prie
šinosi Queens republikonas 
Alfred J. Phillips, tad ta re
zoliucija perduota Bendrosios 
Gerovės Komitetui persvarsty
ti. '

Po to didžiuma tarybos, de
mokratai, per savo lyderį Jo
seph T. Sharkey, pasiūlė kitą 
rezoliuciją maisto kontrolei. 
Phillips vėl pasipriešino leidi
mui ją tuojau svarstyti. Ta re
zoliucija perduota Taisyklių 
Komitetui. Ši rezoliucija siūlė 
paraginti kongresą balsuoti už 
kainų kontrolę,' jeigu prezi
dentas sušaukti)/Specialę kon
greso sesiją.

New Yorke areštuotas jau
nas vyras kaltinamas grobsty
me piniginių. Šakęsis esąs 
James Bonner, iš Rochesterio.

Gaisragesių pensijos už su
žeidimus pareigose nuo šio lai
ko bus netaksuojamomis, kaip 
paskelbė iždinės departmen- 
tas.

Susirinkimas
EAST NEW YORK

LDS 13-tos ir ALDLD 185-tos 
kuopų bendras susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, October 2, bus pas 
Misevičius, 115 Montague Ave. Pra
sidės 8-tą vai. vakare. Visi nariai 
susirinkite, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarimui.

(Nepamirškite pasitart Laisvės 
vajaus reikalu). (227-8)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antrą dieną spalio Laisvės 
svetainėj, 427 Lorimor St., Brook
lyn, N. Y. Visi nariai pasistengkite 
atsilankyti ir pasimokėt, kad nesu- 
sispenduotumėt. Taipgi vįsi turėki
te mintyj, kad dabartiniu laiku ei
na LDS vajus naujų narių gavimui, 
tai pasistengkite atsivest ir prira
šyt į mūsų kuopą. Susirinkimo pra
džia 7:30 v. v.—M. < Stakovas, prot. 
sekr. / (227-8)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tcl.EVergreen 7-6888

Valandos: j ?~1Qryle 
į 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

- EVergreen 7-4774

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

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom ^ulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Atveža “Rytojaus 
Traukini” c-

Ką tik matėm New Yorke 
rodytą Laisvės Traukinį. 
(Freedom Train). Sekamą 
galėsimo matyti “Rytojaus 
Traukinį” (Train of Tomor
row). Anas buvo su svar
biais šalies dokumentais, nors 
tūlų svarbiųjų ir trūko. At
einantysis parodys, kaip pato
giai galėsimo važinėti. Galė
sime, jeigu būsimo pavyzdin
gai veikę, iškovoję sau teisę 
gerai užsidirbti, turėti sutau- 
pų ir bent retkarčiais pava
žinėti.

Traukinis pagražintas, ap
valainais, nutekintais kampais 
ir iš lauko. O viduje — ti
kra revoliucija. Rakandai 
naujoviški, sienos plastikiniai 
“popieriuotos.” rankenos bliz
ga ,grindys minkštai ištiestos, 
tykiai eina. Ir daug ko kito 
nauja pridėta. Bus rodomas 
prie West End Ave. ir 61st 
St., New Yorke, pradedant 
ketvirtadieniu iki pirmadie
nio. Valandos 2 iki 9. įėji
mas nemokamas.

DAUG KALTININKŲ^ 
NĖRA KALTININKO

Yonkerse užmuštas 4 me
tų berniukas Robert Hamilton 
su savo triračiu susidūręs su 
busu. Bušo vairuotojas Ro
bert Kmetz, 17 metų, per jau
nas busą vairuoti ir neturėjęs 
tam leidimo, sako, kad for- 
manas jam liepęs tą busą iš
bandyti po pataisų. Kompa
nijos viršininkas Eugene Tos- 
tanoskie ginčija, kad forma
lias Nicholas Walkoff neturė
jęs teisės liepti.

- GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
, i 1—2 dienom V eilei H UOS* j n o i • ( 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203 t

I WAM V. WALMUS, D.D.S į
I DAKTARAS—DENTISTAS
: z <
• •  1 .
! VALANDOS: I
; 9 A. M. —12 N.; 1 — 8 P. M ;
I Išskiriant trečiadienį! < 

ir sekmadienj. ;

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

Te!. SOuth 8-5569
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Peter i
KAPISKAS j

■

BAR & GRILL
Degtines, Vvnai ir Alus

R H E I N G O L D I
BEER & ALES j

' I

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

■ \ 
I

Tel. EVergreen 4-8174 1
I
I

Amerikos Lietuvių
Kultūrinis Centras

įsigijimui namo Amerikos 
Lietuvių Kultūriniam Centrui 
vajus yra svarbiausiu mūsų 
reikalu šiuom momentu. Namo 
nupirkimas eina prie užbaigos. 
Kaip tik derybos ir patikrini
mai bus atlikti, tuoj visuome
ne bus informuota apie namą.

šiomis dienomis namo rei
kalui įplaukų gavome sekamai: 
Stefanija Sasna davė paskolos 
$775.00. Valys Bunkus pirko 
Namo Bendrovės Šerų už $200, 
Vora Bunkus pirko šėrų už 
$200. (Bunkai ir anksčiau yra 
pirkę šėrų). Klemencas Depsas 
pirko šėrų už $50.00. Jonas 
Ormanas pirko šėrą už $25.

Pažadų pirkimui šėrų ir su

Festivalio Reikalams Susirinkimas
Chorų, Lietuvių Liaudies 
Teatro ir Kuopų Nariai 
Kviečiami Dalyvauti

Rytinių Valstijų Meno- 
Kultūros Festivalis jau artė
ja, jis įvyks lapkričio (Nov.) 
27, 28, 29 ir 30 dienomis, ši 
meno iškilmė įvyks Brooklyne. 
Festivalio Komitetas kviečia 
visus artimų chorų, kaip tai 
Aido, Sietyno, Pirmyn, Lietu
vių Liaudies Teatro ir visų 
broliškų kuopų narius į pasi
tarimą, susirinkimą. Susirin
kimas įvyks sekmadienį, spa
lių 5 d., lygiai 10:30 vai. ry
to, Laįsvės svetainėj.

Mes turime aprūpinti festi
valį reikalingais darbinin
kais, turime priimti svečius, 
kurie atvyks iš tolimesnių ko
lonijų. Festivalio Komitetui 
reikalinga rtalka, reikės iš
rinkti kelios komisijos įvai
riems darbams. Meno ir kul
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į Sofa Cushions-Paduškos į 
Į PERTAISOMOS SU NAUJAIS SPRINGSAIS Į 
į Už $3.75 KIEKVIENA Į

| Sėdynių Dugnai į 
1 PERTAISOMI KAIP NAUJI JŪSŲ NAMUOSE ! 
į Už $12.00 1
j šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. Į 
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 August Gustas j

BELTAIRE FLORIST |
Lietuvis Kvietkų Pardavėjas

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. |
(kamp. 68th St.) jAtsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų į

4 ir tt., telefonuokite ;
SHoreroad 8-9330 ?

1 Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
į ko jūs reikalausite. ?
5 Specialistai Pritaikymui

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS s

į FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. i
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Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai

Parduodami Labai Nužemintom Kafnom.

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 
d&ūgybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religįjiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom. \

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Tree., Spalių 1, 1947

teikimui paskolos turime daug, 
bet mes jų į banką deposituoti 
negalime, tai ir pasižadėjushi- 
jų vardų dar neminėsime. Na
mo bendrovės Šero kaina $25.

Už savaitės laiko turėsimo 
įmokėt $67,500 už namą. Tai
gi pažadų neužtenka, reikia 
gauti “cash” ir reikia greit. 
Kurie imsite iš bankų pinigus 
su spalių (Oct.) 1-ma diena, 
procentų netrotysite. Iš banko 
išimsite, į namo bendrovę įdė
site ir tuojau jums eis 2-ras 
procentas taip, kaip banke.

Skubinkitės su parama, kad 
nesusitrukdytų namo pirkimas.

Namo Pirkimui Komisija.

tūrinių organizacijų nariai ir 
pašaliniai kviečiami daly
vauti šiame susirinkime. Vi
si būkite laiku, kad greičiau 
galėtume mitingą baigti.

Festivalio Komitetas.
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GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

• Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.




