
♦ Assemblėja Atsidarė.
Aranha, o Ne Evatt’as.
Apie Braziliją.
Kas Pasaulio Nežavi.
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Antroji reguliarė Jungtinių 
Tautų Assemblėja prasidėjo. 
Ką ji pasauliui duos, teks pa
laukti ir pamatyti.

Bus daug pasakyta kalbų; 
daug diskusijų ; gal bus ir aš
trių susirėmimų.

Jei taip Amerikos ir Tary
bų Sąjungos santykiai būtų 
geri, tai iš anksto būtų gali
ma pasakyti, jog Assemblėja 
atneš pasekmingų vaisių.

Deja, prie šiųdięninių tarp 
mūsų krašto ir Tarybų Są
jungos santykių negalima pra
našauti, kad Assemblėja at
neš gražių pasauliui vaisių.

Jdomu tai, kad Assemblėjos 
pirmininku. tapo išrinktas 
brazil ietis d r. Oswaldo Aran
ha, o ne australietįs Evatt’as, 
kurį rėmė Jungtinės Valstijos.

Evatt’as yra didelis rėksnys 
ir atviras Tarybų .Sąjungos 
priešas. Dėl to jo pirminin- 
kystės , pralaimėjimas yra 
reikšmingas dalykas.

Laikas bėga. Vasara 
giasi. Nei nepajusime,

bai- 
kai 

Įžengsimo Į spalių mėnesį. Gi 
spalių mėnuo yra didžiojo mū
sų darbymečio mėnuo — mū
sų spaudos vajaus pradžia.

Jau dabar tenka kiekvie
nam laisviečiui giliai pagal
voti, ka jis darys spalių mė
nesį mūsų spaudai sustiprinti.

Spaudos vajus — patsai 
svarbiausias darbas mūsų kul
tūriniame ir politiniame fron
te.

Taigi, draugės ir draugai 
laisviečiai: galvokime visi ir 
ruoškimės stoti vajun visi, kad 
sutvirtinus mūsų 
su organizacijas, 
judėjimo reikalą.

spaudą, mū- 
visą mūsų

Uruguajiškiarne “Darbe” 
skaitome:

“Brazilijos reakcionieriams 
pasisekė atimti legalumo tei
ses garbingai Komunistų par
tijai. Amerikos imperialistai 
įžiūrėjo pavoju savo intere
sams 'ir mojosi užgniaužti šį 
darbo žmonių kovingą judėji
mą. Brazilijos Kompartija 
laike vienerių metų spėjo taip 
susiorganizuoti,/jog virto pir
mine politine partija.

“Tačiau, ar reakcionieriams 
pasisekė savo tikslą atsiekti?

“Toli gražu! Brazilijoje, 
1 kaip ir visuose kituose kraš

tuose, komunistai neišnaikina
mi. Nežiūrint griežtų prie
monių, Brazilijos Kompartija 
nei kiek|nepažeista. Jos Spau
dos organai reguliariai pasi
rodo. jos atstovai parlamente 
tebekovoja už darbininkų tei- 
sės, pagaliau, partija pasirin
ko kita pavadinimą ir tęsia 
savo atkaklia veiklą už kons
titucinių dėsniu pildymą.”

Kas yra Brazilijoj, tas pats 
yra ir kituose kraštuose, kur 
reakcijai pavyksta pavaryti 
kompartiją nelegalumam

ReakcininkAi mano, būk pa
varyta pogrindin komunistų 

* ^partija mirs, iškriks. Bet daž
nai esti kain tik atbulai: pa- 
lėpyie partija tvirtėja, artavo- 
jasi ir plečiasi. z

Jungtiniu Valstijų raudon- 
baubiams tai turėtų būti aiš
ku. •

V. Andrulis Vilnyj rašo: 
“Pasaulio nežavi Tafto- 

Hartley istatvmas prieš darbo 
unijas. Neigi demokratini pa
saulį vilioia Amerikos rėmi
mas Graikijos fašizmo. Ne
daug kam teikia entuziazmo 
ir tas faktas, kad Marshall© 
valstybės Departmentas nė žo
džio nesako Dries fašistines 

- valdžias Ispanijos ir Portuga
lijos. bet nuolat puldinėja 

i liaudies valdžias, Lenkijoj ir 
U Balkanuose.

“John L. Lewis negalima 
skaityti vadu pažangaus pa-

No. 217

Bausti Brangininkų 
Trustus: Reikalauja 
Senatorius Sabath,
“Dienos be Mėsos,” Turbūt, Nemipigins Jos; Kongresiniai 

Tyrinėtojai Nerodo Pasiryžimo Prieš Pelnagrobius
Washington. — Demok- 

ratas kongresman. Adolph 
J. Sabath ragino teisingu
mo departmentą užvest by- 

didžiuosius 
kaip pamatinius 

kaltininkus.

las prieš šešis 
trustus 
brangenybės 
Tai trustai skerdyklų, pie
ninių valgių, trąšų, audimų, 
drabužių ir vadinamoji pre
kybos taryba.

New Yorko miesto majo
ras O’Dwyer prašė žmones 
susilaikyt, nuo mėsos porą 
dienų per savaitę. Jis tikisi, 
kad dėl to atpigtų mėsa. 
Pranešama, kad ir tūlų ki
tų miestų* valdininkai tuo 
tikslu pataria dienas be mė
sos.

Bet suprantam^, jog vien 
susilaikymas nuo mėsos 
nenumuš jos kainų. Jeigu 
kongresas neatgaivins kai
nu kontrolės, tai mėsos tru- 
stas galėtų ją dar labiau 
branginti, kuomet žmonės 
mažiau mėsos pirktų.

Boston. Senato rių-

ko-

Ho-

Extra!
BAI-

Ban-

ORAS.—Būsią giedramam perves

GIRTA MEILE, ŽMOGŽU
DYSTE, SAVIŽUDYSTE

Pawtucket, R. I. — Atsis
kyręs nuo pačios, Al Why- 
the, 31 metų, parsivedė na
mo pabėgusią nuo savo- vy
ro Fr. Hayes’ienę, 32. Abu
du pasigėrė, susipyko, ir 
Why the nušovė naująją sa
vo nfylimają ir pats nusišo
vė. •- >

“Kur Molotovas?” Spėliojo 
Komerciniai Gazietninkai

Maskva. — Sovietų už
sienio reikalu ministras 
Molotovas sugrįžo iš Juodo
sios Jūros apylinkių. Ten 
neseniai ir Stalinas atosto
gavo. Jiedu sueidavo ir pa
sitardavo svarbiais reika
lais.

(Paskutinėmis dienomis 
komerciniai Amerikos laik
raščiai teiravosi: “Kur Mo
lotovas? Gal Stalinas ii, pa
varė ir gal stato Višinskį 
jo vieton?”)

Andai Perka Dolerius 
Iš Pasaulinio Banko
. London.—Pasaulinis 
kas sutiko parduoti Angli
jai ,'6O milionų dolerių mž 
angliškus pinigus. Anglija 
buvo įdėjus į tą banką $1,- 
300,000,000 vertės pinigų.
______________ a__________________________ 

šaulio, bet ir jis atsisakė pil
dyti Tafto-Hartley įstatymą. 
Dar daugiau, jis įtikino ir sa
vo kolegas tame. Bill Green, 
kuris manė ir buvo pataręs 
darbo unijoms daryti kaip jos 
mano, dabar irgi atkeitė savo 
poziciją.

“Taigi, net ii? .konservatyvės 
ADF vadovybės opinija ne vi
same supuola su gen. Mar
shall.”

Tiesa!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
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kongresmanų komisija čia 
taipgi tyrinėja, kodėl taip 
išpūstos kainos valgių ir 
kitų reikmenų. Darbiriinkų 
žmonos liudijo, kad jos per 
šią brangenybę negali j- 
pirkt pieno ir sviesto vai
kams, nors jų vyrai-tėvai 
reguliariai dirba, gaudami 
po $37 iki $52 per savaitę.. 
Jos. reikalavo sušaukt spe- 
cialę kongreso sesiją, kuri 
turėtų panaujint Kainų Ad
ministraciją.

Smulkiųjų Groserninkų 
Sąjungos pareigūnai liudi
jo, kad mėsos, sviesto ir 
kiaušinių kompanijos tyčia 
laiko sukrautus sandėliuose 
didelius kiekius tų valgių— 
stengiasi juos dar labiau 
pabranginti. Kodėl kongre
siniai brangenybės tyrinė
tojai nepažvelgia į tuos 
sandėlius?

Kongresinė tyrinėtojų ko
misija, daugiausia renubli- 
konai, visai šaltai žiūri į 
reikalavimus imti nagan 
brangininkus ir vėl įvesti 
kainų kontrolę.

Chiny Komunistai 
Muša Tautininkus

Nanking. — Chinų 
munistų radijas paskelbė, 
ka?d jų kariuomenė ir par
tizanai prasiveržė per Gel
tonąją Upę į vidurinę Chi- 
niją. Komunistai atakuoja 
Chiang Kai-sheko tautinin
kus trikampyje tarp Peip- 
ingo, Paotingo ir Tientsin© 
miestų ir muša priešus at
gal Anhwei, Hupeh ir 
nane.

FLORIDA IŠTIKTA 
SAUS VIESULO

Miami Beach, Fla. —Vie
sulas, šėldamas apie 160 
mylių per valandą, suardė 
bei užblokštu jūros vande
niu panardino daug namų 
rytiniame Floridos pakraš
tyje. Tokio smarkaus ir ža
lingo viesulo dar nebuvę 
per paskutinius 19 metų. 
Teigiama, kad viesulas vėl 
pasisuksiąs jūron ir nesiek
siąs kitų valstijų.

WASHINGTON) KARININKAI PERSĄ LAIKYT STIPRIA 
ARMIJA VOKIETIJOJE PRIES “KOMUNIZMO PAVOJŲ”

Washington. — Jungtin. 
Valstijų karo departmentas 
užgyrė Roberto Moses ra
portą, kuris* ragina laikyti 
stiprią amerikonų armiją 
ir tvirtą karinę jų valdžią 
Vokietijoje. Nes jeigu a- 
merikonai pasirodys gležni 
vokiečių akyse, tai ir vaka
rinės Vokietijos gyventojai, 
gircįi, pasvirs į komunistų 
puse ir eis bendradarbiautu 
su Sovietais. ; Z

Moses, New Yorkų par
kų komisionierius, važinėjo savininkai stengsis pasmar-

NEGALIMA DOLERIAIS 
SUSTABDYT KOMUNIZMO. 
SAKO SENATORIUS BYRI)

Washington.— Demokra
tas senatorius Harry F. 
Byrd įspėjo Trumano val
džią, kad negalima bus 
“vien Amerikos doleriais 
atpirkt pasaulį nuo komu
nistų įtakos.” Byrd, kong
reso ūkinio komiteto pirmi
ninkas, reikalavo, kad val
džia duotų apyskaitą, ko-

Didis Italų Plieno 
Darbininkų Streikas

Roma. — 900,000 Italijos 
plieno darbininkų, išėjo į vi
suotiną dviejų dienų. strei
ką. Streikieriai reikalauja 
pažabot brangininkus ir 
pakelt algas darbininkams. 
Tebestreikuoja apie 1,000,- 
000 žemės ūkio darbininkų.

Komunistai — socialistai 
ruošia alkanųjų maršavi- 
mus.

PAVOJINGAI SERGA 
La GUARDIA

New York.— Buvęs New 
Yorko miesto majoras La 
Guardia, žymus demokrati
nis pažangūnas, pavojingai 
serga. Bent kartą jis apal
po. Abejojama apie jo išgi
jimą.

D. Federacija Prieš 
Taftiškas Priesaikas

Washington. — Darbo 
Federacijos* advokatas pa
reiškė, jog Federacija ves 
neatlaidžią kovą prieš tą 
Tafto - Hartley’o įstatymo 
posmą, kuris rejkalauja, 
kad visi unijų viršininkai 
raštu prisiektų, jog jie nėra 
komunistai ir nieko bendra 
neturi su jokiomis komuni
stinėmis organizacijomis.

Komunistas Vengrijos 
Seimo Pirmininkas

Budapest, Vengrija. — 
Vengrijos seimas išrinko 
savo pirmininku komunis
tą Imre , Nagy, kuris nėra 
joks giminė buvusiam re
akciniam premjerui Feren- 
cui Nagy’ui.

Lenkija protestavo, Jiad 
anglai neleidžia lendam pa
bėgėliam namo grįžti.

po vakarinę Vokietiją per 
tris savaites. Jį ten pakvie
tė amerikonų komandierius. 
gen. Lucius Clav.

Sugrįžęs Moses siūlo 
Amerikai įvest savo kont
role Ruhr srities angliaka- 
syklose, nors Ruhr anglų 
užimtas. Jisai sako, Ameri
ka turi atmest bet kokius 
anglu valdžios planus toms 
kasykloms socializuoti (su
valstybinti). Tuomet, pašak 
Moses, vokiečiai kasyklų 

kioms užsieninėms pašal
poms jinai jau išleido apie 
20 bilionų dolerių, po karo. 
Trumano valdžia taipgi tu
rės parodyti, kam ir kaip 
bus vartojami pinigai pa
gal Marshall© planą. O 
kas liečia kovą prieš komu
nizmą, tai Jungtinės Tau
tos, girdi, turėtų spręsti šį 
klausimą.

Partizanai Užvaldė
Trečdalį Graikijos

Salonika, Graikija. — 
Amerikiniai koresponden
tai iš čia praneša, kad de
mokratiniai graikų parti
zanai yra užėmę visą, treč
dalį Graikijos. Monarchis- 
tų valdžia ketina pradėt 
naują ofensyvą prieš juos. 
Pasakoja, kad 25 partizanai 
pasidavę, kuomet valdžia 
paskelbė “amnestiją.”

160 MYLIŲ SMARKUMO 
VIESULAS FLORIDOJ

Miami, Fla. — Pajūri
niame Floridos ruožte siau
čia viesulas su 160 mylių 
smarkumu per valandą. 
Daug gyventojų pabėgo. 
Mokyklos uždarytos ir na
rni] langai lentomis apkalti.

Potviniai ir Viesulai 
Indijoj ir Japonijoj

. New Delhi, Indija. — 
Smarkūs viesulai ir Ganges 
upės ištvinimas išvijo mi- 
lioną gyventojų iš namų, 
sunaikino daugybę javų 
laukuose ir pražudė gal 
tūkstančius žmonių. Japo
nijos miesto Yokohamos 
srityje per viesulus-uraga- 
nus ir tvaniškas liūtis žuvo 
bent 2,280 žmbnių.

# ------------------ ------------

Pasakos Apie Jugoslavų 
“Veržimąsi” i Triestą

Trieste. — Komercinės 
amerikonų spaudos repor
teriai pasakoja, būk Jugo
slavijos kariuomenė mėgi
nus pereitu per sieną į 
Laisvąją (tarptautinę) 
Triesto žeme, bet girdi, “12 
jankių sulaikę tūkstančius 
jugoslavų.” Suprantama, 
kad jugoslavai' atėjo tik iki 

I pažymėto rubežiaus.)

kint anglies kasimą.
Moses pataria skirti 

daugiau maisto vokiečiams 
mainieriams ir duoti lėšų 
paprastiem, praktiškiem 
namam statyti Ruhr darbi
ninkams ir kitiems vokie
čiams.

Jis taipgi perša greičiau 
uębaierti bvlas prieš nacius 
karinius k H m i n a listus, 
nors “kai kurie kriminalis
tai liktų nenubau

Moses prieš įsi siūly- 
amerikinę'

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Amerika ir Anglija 
Bando Aprėžft veto 
Teisę J. Tautose
Jungt. Tautų Seime Dalyvauja 57 Kraštų Atstovai; Anglų- 

Amerikonų Blokas Tęsia “Šaltąjį Karą” Prieš Sovietus
Fįushing Meadows, N. Y. 

— Į Jungtinių Tautų seimą 
susii’inko delegatai nuo 57 
kraštų. Seirno pirmininku 
tapo išrinktas dr. Oswaldo 
Aranha, *buvęs Brazilijos 
užsienio reikalų ministras. 
Vice-pirmininkais išrinkti 
šie septyni:

Jungtinių Valstijų vals
tybės sekretorius Geo. C. 
Marshall; Sovietų užsienio 
reikalų ministro ]5avaduo- 
tojas Andrius Višinskis; 
užsieninis Francijos minis
tras Georges Bidault ir 
Anglijos, Chinijos, Meksi
kos ir Kubos delegatai.

Dalyvauja s e k a m i e ji 
Jungtinių Tautų nariai:

Afganistanas, Argenti
na, Australija, Belgija, Bo
livija, Brazilija, Kanada, 
Čilė, Chinija, Kolombija, 
Kosta Rika, Kuba, Čecho- 
slovakiją,’ Danija, Domini- 
kan Respublika, Ekuado- 
ras, Egiptas, EI Salvado
ras, \Ethiopija, Francija, 
Graikija, Guatemala,. Haiti, 
Honduras, Islandija, Indija,

K

Marshall© Išstojimas 
Prieš Sovietus

Flushing Meadows, N. Y. 
rugs. 17. — Amerikos vals
tybės sekretorius Marsh al
ias, kalbėdamas Jungtinių 
Tautų seime, ragino už
draust vartot veto teisę 
Saugumo Taryboje tarp
tautiniuose klausimuose; 
kur nesiūloma ginklais 
veikti. Kartu MarshaP.as 
šaukė seimą ‘priverst” So
vietus priimt amerikinius 
pasiūlymus dėl atomų jė
gos kontroliavimo ir dėl 
bendrosios tautinės val
džios įsteigimo visai Korė
jai. Jis taipgi įtarė, kad Ju
goslavija, Bulgarija ir Al
banija “remią” graikų par
tizanų karą prieš Graikijos 
monarchistų valdžią; todėl 
Marshallas siūlė paskirt ko
misiją tėmyti rubežiam's 
tarp Graikijos ir jos kaimy
nu. Visa Marshall© kalba 
buvo išstojimas prieš Sovie
tus ir jų draugus. Sovietų 
delegatas Višinskis atsakys 
Marshallui.

Vokietijos sritį į valstybės 
departmento žinybą. Anot 
Moses, ten turi veikti karo 
debartmento vyriausybė.

Tokį raportą, jis davė 
pirm dviejų mėnesių, ir jį 
tuojau parėmė karo depart- 
mentas, bet valstybės de- 
partmentas tiktai dabar 
leido raportą viešai pa
skelbti. Raportas buvo su
laikytas, kol anglai-ameri
konai vedė derybas dėl pra
monės kontrolės Ruhr kra
šte. !

Iranas, Irakas, Lebanas, Li
berija, Luksemburgas, Mek
sika, Holandija, Naujoji 
Zelandija, Nikaragua, Nor
vegija, Paraguajus, Peru, 
Filipinai, Lenkija, Saudi 
Arabija, Siamas, Švedija, 
Syrija, Turkija, Sovietinė 
Ukraina, Pietinės Afrikos 
Sąjunga, Sovietų Sąjunga, 
Anglija, Jungtinės Valsti
jos, Uruguajus, Venezuela, 
Sovietinė Baltarusija ir 
Jugoslavija.

Seime taip pat yra atsto
vai , Pakistano ir Yemeno, 
kurie bus priimti kaipo 
nauji nariai. ĮJakistano ir 
Yemeno aplikacijas jau už
gyrė Jungt. Tautų Saugu
mo Taryba.

Pasimoiimai prieš

Amerika ir Anglija su 
savo šalininkais daro seime 
bandymus aprėžti veto-at- 
metimo teisę, kurią turi 
penki nuolatiniai Saugumo 
Tarybos nariai: Amerika, 
Sovietai, Anglija, Francija . , 
ir Chinija., Tie bandymai 
atkreipti prieš Sovietų Są
jungą.

Anglai-amerikonai steng
sis pervaryti seime bent ta
rimus, kurie atmestų veto 
teisę tokiuose klausimuose, 
kaip “rubežių tėmijimo” 
komisijų siuntimas ir nau
jų narių priėmimas į Jung. 
Tautas.

Tuo būdu amerikonai ir 
anglai bandys gauti užgyri- 
mą savo peršamai komisi
jai stebėti sienas tarp Grai
kijos, iš vienos pusės, ir 
Jugoslavijos, Albanijos ir 
Bulgarijos, iš antros pusės. 
Jie įtaria, kad jugoslavai, 
bulgarai ir albanai, girdi, 
padeda Graikijos partiza
nams kovoti prieš monar- 
chistų valdžią.

Kitas anglų - amerikonų 
pasimojimas bus įtraukt į 
Jungtines Tautas tokius fa- 
šistuojančius. reakcinius 
kraštus, kaip Portugalija, 
Airija ir Transjordanas, 
kuriuos Sovietai Saugumo 
Taryboje vetavo-atmetė.

(Žymėtina, kad steigia- 
mojoj Jungtinių Tautų kon
ferencijoj San Francisco j 
pati Amerika reikalavo 
penkiems didiesiems talki
ninkams veto teisės Saugu
mo Taryboje.)

Dabartinis Jungt. Tautų 
seimas, be kitko, svarstys 
ir Palestinos klausimą.

Visa komercinė spauda 
rašo, kad šiame seime ang- 
lų-ameyikonų blokas ves 
dar smarkesni “šaltąjį ka
rą” prieš Sovietų Sąjungą 
ir jos draugus.

London. — Arthur Hor
ner, komunistas Anglijos 
Mainierių Unijos sekreto
rius, pareiškė, jog kapita
listu soauda perdeda Angli
jos krizj.

t
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Per Kančias ir Karą į Naująjį Gyvenimą
Pagaliau įėjo galion taikos sutartys su Italija, Suo

mija, Vengrija, Bulgarija ir Rumunija. Taikos sutarčių 
formalaus priėmimo ceremonijos įvyko Maskvoje ir Pa
ryžiuje. Šios visos šalys kariavo fašistinės ašies pusėje. 
Jos buvo Hitlerio satelitais. Prieš karą jose viešpatavo fa
šistiniai režimai. Visose jose demokratinės jėgos buvo 
prislėgtos ir terorizuojamos. Karas liaudies kančias bu
vo dar šimteriopai padidinęs.

Į »
Visa tai dabar praeina, kaip koks baisus sapnas.

\••

Yjpatinga padėtis susidarė Bulgarijoje, Vengrijoje 
ir Rumunijoje. Ten vėl, kaip ir po Pirmoji Karo, buvo 
pasimojęs fašistinis elementas, Amerikos ir kįtų kapita
listinių šalių pagalba, atsistoti pryšakin. Bet šį sykį tas 
suokalbis nepavyko. Joki viliojimai maistu ir saldžiau
siais prižadais tų kraštų liaudies nebeapgavo. Tose ša
lyse, kaip ir Lenkijoje su čechoslovakija, pakilo naujos 
demokratijos. Darbo žmonės pasiėmė savo likimą į savo 
rankas. Jie dideliais žingsniais traukia pirmyn į socializ
mą ! 

v

SUKILIMAI DIRVOS RE- 
DAKTORIAUS GALVOJE

Karpiuko Dirva (š. m. 
rugs. 12 d.) rašo, jog, gir
di, “komunistai ruošiasi su
kilimui.” Esą šitaip:
'“Amerikos komunistai ir 

vėl stojo j senas vėžes dirb
ti už pasaulinę revoliuciją, 
,ir kartu už išvertimą šios 
šalies valdžios. New Yorke 
jie įsteigė specialę mokyklą 
žymesniems partijos na
riams paruošti atkakliai 
propagandai.”

'Pasirodo, jog ne komuni
stai ruošia sukilimą, bet 
kažin kas sukilo Dirvos re
daktoriaus galvelėje. Kaip 
matome, jis plepa nei vieną 
nei du!

Amerikos komunistai mo- 
kylas turėjo praeityje, turi, 
matyt, 
Tačiau, 
meninių 
dalykas, 
mas” —

(Specialiai Laisvei)

ne 
ki-

jie jų ir šiandien, 
mokymasis visuo- 

mokslų yra vienas 
o “sukilimo rųoši- 
visai kitas!

VERGIŠKAS
PONAS EATONAS

Dienraštis Vilnis rašo:
Kongresmanas Eaton, pir

mininkas Atstovų Buto užsie
nio reikalų komiteto, paraše

straipsnį žurnale “The Ame
rican Magazine.” • Pasirem
damas įvairiais vokiškais šal
tiniais, tas republikonų šulas 
niekina visas slaviškas tau
tas.

Naciai, o dabar ir kongres- 
manas Eaton, žodį “Slavas” 
išveda , iš lotynų žodžio 
“Sclavus,” kas reiškia ver
gas. To jam užtenka, kad 
padaryt slaviškas tautas ver
gų tautomis. Vergai, anot 
Eatono, nežino kas yra laisvė 
ir nenori jos!.

šis Eatono pliovojimas 
šaukė didelį pasipiktinimą 
tik slavuose, bet ir visų
tų tautų padoriuose žmonėse.

Ir įsivaizdinkit, kad taip 
elgiasi ne koks pliuškis, bet 
Atstovų Buto labai atsako- 
mingo komiteto pirmininkas!

Kongresmanas Eaton nepa
sitenkina slavų išniekinimu. 
Jis eina toliau. Jis kursto 
prie karo prieš “komunisti
nes šalis,” o komunistinėm 
šalim jis vadina visas slavų 
valstybes — Čekoslovakiją, 
Lenkiją,. Jugoslaviją, Bulga
riją. Jis sako, kad Jungti
nės Amerikos Valstijos turi 
jas yaldyti “net prieš jų pa
čių norą.’ ’

Kuo šis anglo-saksas skiria
si nuo naciškų “ideologų,” 
kuriems slavų tautos buvo 
tik vergų tautos?

Chinijos ‘"Raudonieji”
Rugsėjo 16 dienos laidoje The New York Timese 

skaitome: “Raudonieji plačiai puola sritis į vakarus nuo 
Nankingo. Kiti puola pietvakary sostinę. Susisiekimas 
su Shanghajumi sustiprintai saugomas.”

Šitie antgalviai labai daug pasako apie padėtį Chi- 
nijoje. Prieš keletą dienų Chiang Kai-šekas pareiškė, kad 
jis ir be Amerikos pagalbos, jeigu būsiąs reikalas, apsi
dirbsiąs su komunistais. Jis tai, girdi, padarys per šešis 
mėnesius, o daugiausia — per metus laiko. Bet tikrieji 
įvykiai parodo ką kita. Chinijos demokratinės jėgos, 
vadovaujamos komunistų, nežada pasiduoti. Chiang Kai- 
šeko gąsdinimai jų neišgąsdina.

nos
jau
pat

Patarimas Apseiti Be Mėsos
New Yorko mieste ’nuo 1946 metų sausio pirmos die- 
maistb kainos pakilo 40 nuoš. Geresnės mėsos svaras 
ne tik pasivijo, bet ir pralenkė dolerį. Sviestas taip 
įlipęs į aukštą medį.
Staiga komercinė spauda pradžiugo suradus išeitį iš, 
nesvietiškos brangumos. Ją sugalvojo pats miestotos 

majoras. Reikią pasiskirti porą dienų į savaitę ir apseiti 
be mėsos. Mėsą pamirškite. Valgykite ką kitą. Bet ką? 
Kiaušiniai gana gerai ir sveikas maistas. Bet kiaušiniai 
irgi neatsilieka. Gerų kiaušinių tuzino be 90 centų nebe
gausi. Sakoma, kad už dienos kitos už kiaušinių tuziną 
turėsime mokėti taip pat visą dolęrį!

Pieniški daiktai geras maistas ir su jais žmogus ga
lėtų ilgai be vargo gyventi. Bet jau sakėme, kad sviesto 
svaras kaštuoja dolerį. Su sūriu susikalbėti nebegalima. 
Pienas neatsilieka nuo kitų maistų.

Fruktų ir daržovių kainos per visą vasarą buvo la
bai aukštos. Už visą^dolerį gali susidėti į vieną vidutinę 
kišenę. \

> Dar kartą pasirodo valstybės prokuroras Clark ir 
paskelbia karą aukštom kainom. Jis esąs įsakęs visiems 
savo pagelbininkams imu nagan visus aukštų kainų lu
pikus. Bet .kiekvienam tu\ėtų būti aišku, kad Clark grū
mojimai neverti nė išvalgyto kiaušinio.‘Neseniai jis pa
žadėjo pakratyti monopolistus ir atpiginti žmonėms pra
gyvenimą. Niekas iš to neišdegė.

Praktiškiausias pasiūlymas, kuris suranda žmonėse 
plačiausio pritarimo, tai reikalavimas, kad prezidentas 
Trumanas sušauktų specialę Kongreso sesiją sugrąžini
mui senosios arba įvedimui naujos kainų kontrolės. Be 
kainų kontrolės tuščios pastangos kelti re vėlinei ją prieš 
vieną kurį maistą. Kai nuo vieno maisto milijonai bėgs 
prie kito, tai tas kitas pakils iki ano. Pavyzdžiui, vieną 
dieną komercinė spauda storai pabrėžė, kad vieton mė
sos, reikia pirkti ir valgyti žuvis. Bet kai šeimininkės nu
ėjo nusipirkti žuvies, jos surado, kad per naktį^žuvies
kaina pakilo beveik vienu trečdaliu! Nuo vilko jos pa
taikė ant meškos!

Kariškai Istorinis Muziejus
Vienauš įžymesniųjų Tarybų Imas ir liaudies kovos pries ją;

Lietuvos kultūrinių įstaigų — 
Kariškai Istorinis (buv. Karo) 
Muziejus dėl rūmų didelių su
žalojimų, padarytų vokiškųjų 
fašistų, sprogdinant gretimai 
buvusią elektros stotį, iki šiol 
neveikia. 1944-1945 m. dėl 
statybinės medžiagos trūkumo 
buvo atliktas tik nedideliu re
montas muziejaus rūmų ap
saugojimui. šiais metais numa
toma vykdyti kapitalinį mu
ziejaus rūmų remontą.

Tačiau, nors Kariškai Isto
rinis Muziejus dėl rūmų su
žalojimų lankytojams yra už
darytas, muziejaus bendradar
biai be bėgamojo darbo ren
giasi muziejaus darbui ateity. 
Rengiami nauji Kariškai Isto-

i rinio Muziejaus struktūros ir 
jo ekspozicijos projektai ir

1 rūpinamasi naujų eksponatų 
i Įgijimu.

Pagrindinis reorganizuoto 
į Kariškai Istorinio Muziejaus 
I uždavinys yra lietuvių kultū- 
i rinio klestėjimo ir kovų dėl 
I laisvės istorijos bėgyje vaizda- 
i vimas. Lietuvai tapus Socia
listine Tarybine Respublika ir 
įsijungus į TSRS šeimą, ndri- 

i ma parodyti lietuvių tautos 
l dalyvavimą\ bendroje kovoje 
i su‘fašistine [Vokietija ir socia
listinės. kultūros kūrime, šiems 
tikslams pasiekti KariškaiVls-

■ toriniame Muziejuje numato- 
• ma įsteigti šiuos skyrius: 1.
Lietuvos TSR istorijos; 2. Di
džiojo Tėvynės-karo istorijos; 
3. Ginklo ir karo technikos is
torijos; 4. Archyvas.

Lietuvos TSR istorijos sky
riuje atskiromis ekspozicijų 
temomis numatoma atvaizduo
ti lietuvių tautos kultūrinis gy
vensiąs ir kovos dėl laisves 
nuo priešistorinių laikų, feo
dalinės Lietuvos valstybės kū
rimasis, kovos su vokiečių ri
terių ordinais ir kitais inter- 
ventais;. baudžiavos įsigalėji-

socialistinių idėjų Lietuvoje 
plitimas; Lietuvos-Baltarusijos 
KP(b) veikimas; tarybinės 
valdžios Lietuvoje 1918-1919 
metais; Lietuvos KP(b) kovos 
sų reakcija; Tarybinė Lietuva 
1940-41 metais; Tarybinės 
Lietuvos atsfatymas ir socialis
tinės kultūros kūrimas po Di
džiojo Tėvynės karo.

Didžiojo Tėvynės karo, is
torijos skyriuje numatoma 
tvarkyti šios ekspozicijų te
mos: fašistinės Vokietijos puo
limas ir Lietuvos TSR okupa
cija; Lietuvos liaudies kova su 
fašistiniais okupantais; tarybi
niai partizanai; LTSR išvada
vimas; Lietuviškos Raudono
sios Vėliavos Klaipėdos šau
lių Divizijos karo žygiai; 
Raudonosios Armijos kovos 
Europai išvaduoti; galutinas 
hitlerinės Vokietijos sutriuški
nimas* ir josios kapituliacija; 
Japonijos sutriušk i n i m a s ; 
Raudonosios Armijos pergalės 
triumfas; Darbo žmonių va
das ir vyriausias kariuomenes | • 
vądas generalisimus J. V- Sta
linas.

Ginklo ir karo technikos is
torijos skyriuje numatoma pa
vaizduoti įvairių ginklų ir ka
ro technikos priemonės, kaip 
pagrindinės kovos priemonės 
dėl laisvės; Raudon. Armijos 
ginklavimo galia. Be to, šia
me skyriuje ■ numatoma išsta
tyti ir trofėjinių ginklų rin
kinys.

Į archyvą numatoma rinkti 
įvairią su muziejaus vykdomu 
darbu surištą ir ekspozicijai 
nepanaudotą dokume n tinę 
medžiagą: foto-nuotraukas,
įvairius spaudinius ir kt.

Muziejus rūpinasi naujų 
eksponatų įgijimu. Eksponatų, 
vaizduojančių vokiečių su
griovimus ir žiaurumus, rink
ti vienas ', muziejaus bendra
darbis išsiųstais į periferijos

Skaitant š. Amerikos lietu- ■ 
vių pažangiąją spaudą, mums 
atrodo, kad ten ne visai aiš
kiai suprantama tikra Brazi
lijos lietuvių darbininkų padė
tis, o ypač mūsų tautinis ir 
dvasinis iškrikimas, kas reiš
kia: išsiskaidymas ir ištautė- 
jihias stipriausios ir skaitlin
giausios lietuvių kolonijos P. 
Amerikoje.

Kaip yra žinoma, į Braziliją 
emigravo, savo daugumoje, 
išimtinai lauko ir miesto ^dar
bininkai, proletarijatas; ir{ kar
tu vos mažas nuošimtis šiokios 
tokios inteligentijos, nekal
bant jau apie dabartinę lietu
vių erftigraciją, prasidėjusią 
vos praeitais metais, kuri su
sideda, pasak S. Paulo “ži
nių,” iš “švarių, sveikų, blai
vių ir kultūringų tautiečių,” 
jei neskaitysimo jų kitas savy
bes, kaip antai: tėvynės par- 
davikai, fašistai, vokiečių-na- 
cių , bendradarbiai, savo tau
tiečiu engėjai, išdavikai, bude
liai ir galvažudžiai.

Taigi, kalbėsime apie tuos 
lietuvius —' išeivius, kurie, 
aišku, važiavo į Braziliją leng
vesnio duonos kąsnio ieškoda
mi. Atvažiavę be kalbos, be 
organizuoto kolonizavimo, 
metėsi kur kas išmanė, ' kur 
kas galėjo: į lauko darbus, o 
miesto fabrikus, dirbtuves.

Turėjo daug vargo, daug 
skurdo ir apmaudos per pir
muosius metus naujoje šalyje.

Be oficialinio užtarimo, be 
teisių, stumdomi, išjuokiami 
rietimų, kol pramoko kalbos 
ii- priprato prie taip skirtin
gų mūsų žmonėms lotynų pa
pročių.

Apart to, atogrąžų ligos: 
drugys, geltonligė, maliarija, 
dezinterija ir kitos, pasekmė 
aklimatizacijos ir trūkumo hi
gieniškų sąlygų gyvenamose 
ir darbo vietose.

Visa tai pernešus, nors ir 
daug mūsų krito aukomis, lie
tuviai darbininkai pradėjo 
stiprintis, išmoko kokio nors 
amato, daugėliau pradėjo už
darbiauti, šviesiau ir kultū
ringiau gyventi, mažiau gir
tuokliauti, ir tais laikais buvo 
ryškiai pastebima tatai viešuo
se parengimuose: masinis at
silankymas, didelis įdomavi- 
masis vaidinimais ir bendrai 
taųtiniai-politine veikla.

Bet štai nelaimė! Europoje 
karas! čia nacionalis spaudi
mai, draudžiama buvo mūsų 
spauda, kalba* viešuose paren
gimuose. Sustojus importui, 
pakėlė vietinę pramonę ir 
kybą, ir tas biznio drugys 
tu užkrečia didelę dalį 
sų tautiečių-darbininkų.
tąsi į biznį be kapitalo, be pa
tyrimo, dauguma žlunga, nu- 
sivylia, įsiskolina, prameta pa
skutinį sutaupytą skatiką juo
dai -’dienai. Kiti, per nachališ- 
kumą, nustoję gėdos ir žmo
niškų jausmų, eksploatuoja, 
suka, apgaudinėja ir vagia 
ir . . . laimi!

Užmiršę savo vargingą pra
eitį, kelia jau galvas aukštyn, 
perkasi padėvėtą automobilį, 
samdo žmonai tarnaitę ir į sa-. 
vo vakarykščius draugus jau 
žiūri iš viršaus, vadina juos 
tinginiais, girtuokliais, valka
tomis ir bolševikais. Save jau 
vadina “ponais,” bijo komu
nizmo kaip maro, nes, girdi, 
jei Amerika nesutriuškins So
vietų Sąjungos, gali netekti sa
vo tolimame priemiestyje na
muko ar 1938 metų fordu4<o!

Taigi toks bendras psicho- 
zas susidarė tos dalies mūsų

O lietuvis-darbininkas, kuris 
dirba jau 20 metų, nieko ne
prisigyveno, nes uždarbis 
menkas, viskas brangu, vos 
prasimaitina, ir jei vienas ki
tas per milžinišką vargą, iš
traukdamas nuo savęs geresnį 
duonos kąsnį susilipdė sau lūš
ną, daug metų pagrečiui ne- 
d aval gydamas, nuplyšęs, ne
matydamas šviesesnės dienos, 
ir kada jau manė -lengviau at
sidusti, neteko sveikatos, liko 
paliegėliu !

Darbininkų vaikai vos bai
gę pradinę mokyklą turėjo jau

pre- 
k ar
iu ū- 
Me-

Kas Mokosi Rusų Kalbos
Iš Washington© pranešama, jog 175 Jungt. Valstijų 

laivyno karininkai ię civiliniai pradėjo mokytis rusų kal
bos. Jie mokosi specialėje mokykloje. Už vienerių metų, 
sakoma, šitie asmenys jau galėsią rusiškai gerai susi
kalbėti/

Kam, kodėl jie mokosi rugų kalbos?
Pranešimas sako: tam, kad turėtume žmonių, mo

kančių rusų kalbą, “kai a'teityje įvyks su Sovietais nesu
sipratimų.”

Pats mokymasis rusų kalbos yra geras dalykas, ta
čiau tikslas — ne koks. Ar negeriau būtų, jei mūsų kraš
to žmonės, įskaitant laivyno karininkus, mokytųsi rusų 
kalbos tam, kad ji padėtų visokių, nesusipratimų su Ta
rybų' Sąjunga išvengti?

Ištautėjimas, išsi- 
išsiskaidymas be 
pėdsako vietinių

galų gale, buvo

ne- 
sa- 
bu- 
jos

Kas laukia mūsų kolonijos 
Brazilijoj ?
gimimas, 
ženklo, be 
tarpe!

Kas gi,
priežastimi ir kaltininku mū
sų iškrikimo čia, Brazilijbje? 
Be abejo, dalinai, vietinės 
palankios mūsų žmonėms 
lygos, bet ypač tai mūsų 
vusi smetoninė valdžia ir
oficijaliniai atstovai čia mūsų 
tarpe, kurie šelpė tuziną at
siųstų kolonijos parazitų, ir už 
gautus iš išeivybės fondo litus ' 
jie lėbavo ir ūžė, o jei lietuvis- 
išeivis kokiu nors reikalu 
kreipdavosi pas konsulą, tai 
tas pirmučiausiai išlupdavo iš 
jo pinigus už paso-vizos pra
tęsimą, ir tada tik norėdavo 
su juo kalbėti.

Nei gero žodžio, patarimo 
niekas negalėjo iš tų'mūsų at
stovų gauti.

O dabar? Tai tikrai chao
sas ! /

Bet, ką nors reikia daryti. 
Taip, reikia kiek galint jung
tis, vienytis, sukurti bendromis 
jėgomis Brazilijoj darbininkų 
tautinį-kultūrinį židinį, savo 
interesams apginti spausdin-

eiti dirbti ir pažinti vargą nuo Į tą žodį ir visomis jėgomis 
žalios jaunystės, nes čia aukš-l kurstyti jau visai prigesusią 
tesnis mokslas yra tik turtuo-1 tautinę ir klasinę sąmonę! 
lio privilegija, o darbininkų | Tai ir bus gal vienintelis 
vaikai, su labai mažomis išim-1 šiame momente reikalaujantis 
timis, yra savaime pasmerkti ' 
likti tamsuoliais.

Tie jaunuoliai, iš kurių jau , 
daug yra ir čia gimusių, ne- 
besusikalba su savo tėvais lię- ( 
tuviškai, gėdijasi 'savo kilmės 
ir tautybės! Paklausite, ko
dėl? Todėl, kad stok’a susi
pratimo ir kultūros tėvų tar
pe, neįstengė įkvėpti savo vai
kams savo bočių pagarbos ir 
pasididžiavimo mūsų tautos 
atsiekimais ir praeitimi.

j .miestus.
Iš naujai surinktų ir esamų 

senų eksponatų, daugiausia, 
foto nuotraukų, numatoma šią 
vasarą surengti 1914-18 ir 
1941-44 metų vokiškos okupa
cijos sugriovimų ir žiaurumų 
paroda.

Daromi žygiai vokiečių ap
gadinto muziejaus rūmų bokš
to laikrodžio ir varpų muzikos 
sutaisymui. P. Tarasenka.

fe 1

Nežiūrint milžiniški? sugriovimų, vilniečiai sparčiai atstato ’savo\miesta. Nuotrauko
je: atstatytasis “Tigro” odos-avalynes kombinatas, kuris vokiečių buvo sudegintas.

mūsų būdas išeiti iš to ydingo 
rato ir išbusti iš to sunkaus 
letargo, jei nenorime būti pra
rytais tų ištautėjimo ir apatiT 
jos bangų !

Taigi, turime ir privalome 
veikti, ir tikiuos, kad mūsų 
broliai Amerikoje neatsisakys 
mums padėti dalinai sa\o pa
tyrimu ir padrąsinimu mūsų 
prisikėlimui Brazilijoj!

Šiauliškis
S. Paulo, 7—9—47.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
z Tel. Humboldt 2-7964

SKILVIO BEI ŽARNOS 
OPA

Daug vargo turi žmones 
su viduriais. Kitam tik ret
karčiais užeina koks nema- 
limas, o kitus beveik nuolat 
vargina prarūgę viduriai. 
Daugelis dasivaro net ligi 
opų.

Opa, “ulcer”, pasitaiko 
žemutinėje skilvio dalyje 
arba ir pradžioje žarnos. 
Bet opų gali atsirasti ir bet 
kur žarnose, ypač žemuti
nėje, išeinamo joj.

Skilvio bei žarnos opa ne
atsiranda tuč tuojau ant 
greitųjų, be niekur nieko. 
Per metų metus jau esti vi
duriai sukliurę, perdaug 
turi hidrochlorinės rūkš- 
ties, perdaug rūgimo, du
jų. Viduriai dažnai esti iš
kelti, kartėlis ėda, raugu-, 
lys gerklę ir po krūtine 
graužia, vidurius paskauda, 
valgyt nesinori, visam silp
na jaučiasi...

Nervuoti, ūpingi, greito 
temperamento žmonės grei
čiau gauna vidurių opą, 
ypač jei tenka nuolatai kę
sti kolįį nervų įtęmpimą, 
baimę, nerimastį, naminę 
nesantaiką, netikusį darbą. 
Negalinti dorai prisitaikyti 
prieš aplinkos ir šaltai rea
guoti į ją neurotikai ir psi- 
choneurotikai turi ypatin
go palinkimo.

Žinoma, čia blogoj on pu
sėn nusveria ir netikęs, ne
gyvas, sugadinta maistas, 
stoka jame pačių esmingų
jų mitybos dėsnių, ypač vi
taminų, mineralų ir protei
nu.

Visų svarbiausias . < čia 
klausimas, kas daryt, kaip 
gydytis, kaip prašalint opą. 
Gal geriausia ją išpiaut, o-

peraciją padaryt? Tai daug 
priklauso nuo aplinkybių. 
Vietos gydytojas tegul tai 
išsprendžia.

Kai bet kieno viduriai 
nebeveikia gerai tūlą laiką, 
reikia nedelsti, nelaukti, kol 
jie galutinai prarūgs ir kol 
tos rūkštys net ir opą pra- 
grauš.

Nevartok cukraus, sal
dainių ir išdailintų skroby- 
lų, chemiškai (dujomis) 
baltintųjų miltų patiekalų. 
Jie didina, rūgimą. Nevar
tok ir labai šiurkščių, ru
pių, sunkiai suk ram tomų 
valgių, taipgi kopūstų, bu
rokų ir kopūstų šeimos dar
žovių.

Visa ką labai gerai ir 
rūpestingai kramtyk, sun
ką nuryk, o rupieną palik 
ant lėkštės.

Negerk labai šaltų gėri
mų ir nevalgyk labai šaltų 
valgių. Nevartok ir labai 
karštų daiktų, nes jie ilgai
niui pradegina net ir opą. 
Nevartok deginančių, erzi
nančių prievalgių — pipirų, 
muštardos, garsvyčių, la-1 
bai riebių, spirgintų, kepin
tų valgių. '

Pienas ir grietinė — pa
matinė dieta. Valgyk daž
nai, kad ir po truputį. Ož
kos pienas labai geras daik
tas. Gerai yra pervalgyt ir 
nakčia išbudus. Neduok 
“viduriams pasilsėti”, nes 
tada daug rūkščių susidaro 
ir jos neturi ko daryt,\ netu
ri maisto. Būtinai, būtinai 
imk daugmeningųjų vitami
nų ir kokių priešrūkštinių 
miltelių bei tablečių. Visiš
kai nerūkyk ir negerk deg
tinės. Išvažiuok ramion vie
ton. Pilvą laikyk šiltai. Gy
dytojai duoda ir hormonus 
ir {čirškimus.
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ENGLISH SECTION
B'lieve Me

By FRANK STULGIS t
4

Our Activities Deserve Publicity
There is a noted increase in 

interest ih Lithuanian Ameri
can activities this ebbing sum
mer. It seems that this will be 
the biggest year yet in activi
ties for the young people, who 
are more and more taking an 
active interest in the organi
zations which their parents es
tablished in the years gone by 
and now look with pride upon 
their grown-up young men and 
women who are taking and 
holding office in various orga
nizations and organizing var
ious activities. The things like 
the national events being or
ganized these last couple of 
years are something bigger 
than they ever had dreamed 
of.

The only big things on a na
tional scale our parents dared 
to organize were conventions 
— no trimmings, no frills, just 
a convention in some old build
ing which they rented for the 
purpose or in* some rather din
gy Lithuanian Hall.

As (time goes on, the con
ventions move to hotels, where 
it is more convenient for every
one. There are national sports 
tournaments and events, there 
are huge banquets and there 
are conventions and confer
ences of the young people 
themselves to discuss how bet
ter to organize, more activities.

Take this coming season, for 
example. Hundreds of young 
people are looking forward to 
the big national activities in 
store. For one thing, there will 
be the Eastern Lithuanian Cul
tural Festival on Thanksgiving 
weekend which will bring near
ly 500 people to participate in 
the programs which are to run 
for four days and probably 
take on six performances. Ne
ver before was such a daring 
thing attempted, except last 
year when it was done ii? con
junction with the LMS Con
clave in Chicago. As time- goes 
on these things 
more and 
more ancĮ 
are taking 
nization.

Take our sports. The LDS'is 
the only organization among 
Lithuanian Americans that has 
started to build up a Lithuan
ian American Sports move
ment. And holding national 
competitions for • Lithuanian 
Championships is one of the 
means used. These things are 
hard to organize, particularly 
since all organizational work 
and planning must be done by 
the young people themselves— 
and these young people are a 
credit to the progressive Lith
uanian movement. They are 
helping to attract new hund- 
dreds of young people and are 
instilling that sparkle, that en
thusiasm that makes one want 
to shout for his organization 
into all of us. Bowling activity, 
,The Eastern LDS Golf Tour
ney are being . looked forward 
to. . '

But there is one big thing 
that is always (nearly always, 
anyway) overlooked in all this 
activity. This one thing is pu
blicity. We can organize fine 
tournaments, fine meets, fine 
concerts, drama presentations 
and fine banquets and shows.

But- there is one defect. We 
haven’t mastered, the art of 
publicizing them. And you can 
have the finest organization, 
the best activities,, without pro
per publicity, very few people 
will know about it, to be able 
tb “sell ourselves” to the peo
ple. V

If we organize our publicity 
in the proper manner, take ad
vantage of every means at our 
disposal, then we shall con-

stantly be 
eye. This 
people who 
for organizations such
to attend our affairs 
join.

before 
will bring 
have been

the public 
many 

looking 
as ours 
and to

I read Mildred Stensler’s col
umn in this issue. It is a fine 
article which everyone must 
h^ed. The LMS Festival Publi
city Committee has come out 
with a very fine plan for each 
group that is coming to the 
festival to work on for local 
publicity. Anyone which does 
not take advantage of this, will 
miss up on something big and 
something that could help them 
a lot in the future. 7

more 
more 
part

are attracting 
interest and 

young people 
in their orga-

Mildred mentions newspa
pers, your home town news
papers. They are very import
ant to you and you should strive 
to have your organization men
tioned in it as often as pos
sible.

She also mentions the radio. 
The radio is something we all 
listen to. There ar Lithuanian 
radio progTams, use them. But 
do not overlook other 
There are various other 
that you can publicize 
events. There are “disc 
eys” who will be glad to 
announcements for you.

There are pictures which 
you can use in your local news
papers. Pictures of your chor
us leader, of your soloists, of 
your officers, of your actors, 
etc. They will all attract the 
attention of the Lithuanian 
readers that your home town 
paper has.

But don’t forget the Lith
uanian newspapers. The Eng
lish Sections are very import
ant. Each activity group, whe
ther it be a chorus, a drama 
group, a singing group,' etc., 
a lodge, a sports group, a so
cial, educational, dance group, 
should have a correspondent 
who will send news in to the 
Laisve English Section, Vilnis 
English Section, Tiesa English 
Section.

bets, 
ways 
you 
jock
make

Entry Deadline Moved-Up 
To Accomodate Late Golfers /

BRIDGEPORT, Conn. — 
With the rapid approach“ of 
the First Eastern LDS Golf 
Tournament, the committee 
ran into several technicalities 
which could not be solved in 
any other way than to change 
the date of the1 tournament to 
Sunday, September 28tb. 
However, the full program 
for the day as was announced 
previously will take place.

The Fairchild-Wheeldh Park 
Golf Course, located a half 
mile out of Bridgeport, is eas
ily reached from the modern 
Merritt Parkway. As you ap
proach Bridgeport, you come 
to Eastern Turnpike Road 
leading toward Bridgeport. 
Go down this road about a 
quarter of a mile and you run 
right smack into the links. 
There is no problem at all.

Tee-off time is now set for 
12:00 Noon, being that on 
September 28th, the date of 
the tourney, the clocks will be 
moved back to Eastern Stand
ard Time again. The tourna
ment will be over by about 5 
p. m., just in time for the big 
dinner that is being planned 
by the Bridgeport LDS Lodge 
for the golfers. Non-Golfers 
will be permitted to attend 
the dinner, too, at the rate of 
$2.50 per person.

The Entry Fee which is 
paid by each person entering 
the Tourney will 
cost 
fee, 
that 
zes.

tee 
the 
off, 
six 

The

HOW TOURNEY WILL 
BE CONDUCTED

The iTournameni will begin 
at 12;00 Noon, when the first 
foursome is scheduled to 
off. After the last man in 
Totirna^nent has tee-ed 
the committee will draw 
numbers out of a hat.
handicap will be figured on 
the holes represented by these 
six numbers. This will give 
a handicap for six holes, so 
the figure will have to be mul
tiplied by three. This will be 
cleducted from what score you 
shoot. It is called the Peoria 
Handicap System. Each play
er has to try his best because 
he doesn’t know which 
handicap holes.

But there will be two 
phy prizes — one for the 
score shot not counting 
handicap and one for the 
score with the handicap
ducted. Other prizes will all 
be awarded according to the 
Peoria Handicap system.

The deadline for the entries 
has been moved ahead a 
week, together with the date. 
Since the Tournament will 
now be held on September 
28th, the deadline for the en
try blanks to be in is moved 
to September 22nd. 
have your money
entry in by that time, 
committee could make 
cessary arrangements.

All money and entry
are to be sent to John Jocis, 
993 Lindley Street, Bridge
port, Connecticut.

are

tro
be st 
the 

best 
de-

cover the 
of the dinner, the green 
as well as the small fee 
will go toward the pri-

Please 
and your 

so 
all

the
ne-

blanks

Movies. ♦.

‘Dark Passage’ Juggles

New Yorkers Cheer Wallace at 
'Progressive Counter-Attack' 
Rally; Third Party is Urged

From the same platform in 
New York’s Madison Sou are 
Garden where, a year ago, he 
denounced the Administra
tion’s ^get-tough-with-Russia” 
policy, Henry Wallace again 
denounced that policy and 
charged that former Presid
ent Herbert Hoover is the 
guiding hand behind the “bi
partisan” foreign policy of the 
Truman administration.

Wallace spoke before an en
thusiastic crowd of 20,000, 
who jammed Madison Square 
Garden to capacity, at a “pro
gressive counter-attack” rally 
September 11th, sponsored by 
the Progressive ‘ Citizens of 
America.

He charged that Hoover 
and a group of Wall Street 
bankers and industrialists 
were the authors of the plan 
to rebuild Germany and 
warned that the present for
eign policy, “if continued, will 
eventually, cost the lives of 
millions of' Americans.”

Excerpts from Wallace’s 
speech follow ! '

makes a 
Madison

of a year

Strange things can happen 
to a person " who 
speech here at 
Square Garden.

Take my speech
ago, for example. It had been 
approved by the President of 
the United States as we read 
it over together page by page 
in the White House a year 
ago yesterday. And it is* sad 
to say that that speech, which 
transformed an Iowa citizen 
into a citizen of New York 
and a Secretary of Commerce 
into an editor of New Repu-

cfison Square Garden speech 
saying that peace will be the 
dominant issue in the 1948 
campaign. Today I say that if 
the Democratic Party is a war 
party, if* my party continues 
to attack civil liberties, if both 
parties stand for high prices 

i and depression — then the 
! people must have a new party 
of liberty and peace. The peo
ple have no choice.

Franklin Delano Roosevelt 
inaugurated the policy of bi
partisanship in foreign affairs, 
but the bi-partisanship he ac
cepted was based on the prin
ciples of international cooper
ation and on the pledge to the 
people 
claimed 
ter.

THE PRESENT foreign pol
icy of the U. S. defends reac
tion in the name of freedom. 
The sooner it is revealed in 
its true colors the better our 
chances for avoiding war and 
the high price of wasteful pre
paration for war.

I doubt if the President ful
ly understands the perilous 
course on which he leads us.

The moral leadership of the 
United States was great in the 
world when Roosevelt was ex
presssing our hopes, not our 
fears.

The moral leadership is 
fast.
mountain of condemn-

of the world 
in the Atlantic

bi-partisanship

pro-
C har

which

to the
bears no re
principles of

forget Mr.

after the 
Roosevelt, 
was wel-

The 
welcomes Herbert Hoover at 
the White House 
semblance 
Roosevelt.

We must not 
Herbert Hoover.

Forty-six days 
death of Franklin 
Herbert Hoover
corned to the White House. 
Two years' later it is Hoover’s 
thinking which guides our fo
reign policy.

&

The 
ation of Soviet Russia does not 
hide the moral weakness of 
our policy.

If we are to change the 
course of our overall foreign 
policy we must do three 
things:

First, we m^st understand 
communism and put it into its 
proper perspective.

Secondly, we must under
stand that our choice today— 
though maybe not tomorrow 
-—is not limited to reactionary 
capitalism and- communism.

And third, we must take a 
realistic view of the domestic 
political scene.

Most people will be surprised 
at how many people are 
reached thru’ the Lithuanian 
newspapers. The young people’s 
groups- should also have Lith
uanian correspondents who will 
write up their sports and other 
activities in the
sections, or . else learn 
themselves.

‘I-didn’t-do-it’
DARK PASSAGE, a .Warner Bros, 

film with Humphrey Bogart. Lau
ren Bacall and Agnes Moorehead. 
Directed by Delmer Daves.

By Robert Friedman
The trouble with Dark Pass

age is that being just a little 
bit different is not enough. 
Minus the new gimmicks in 
the plot, it’s the old story of 
the escaped convict (Bogart) 
who tries to clear himself of 
his wife’s murder — wich he 
really didn’t commit — with 
the help of another gal who’s

Theme • 
conformity with a plot even 
when such action is patently 
false to the character and 
reality — it’s a worthy Candi
date for your “remind me to 
miss it” list.

Lauren Bacall is still a cute 
kid trying hard to look sophis
ticated — whatever that real
ly is. Agnes Moorhead does 
okay as the murderous shrew 
who louses up Parry’s life. 
And T^rn D’Andrea is excel
lent as the cabby who be
friends Parry.

blic, reads even better to^,ay 
than it did a year ago.

And last fall some of those 
who spoke c/ut — and many 
who didn’t -— were called 
“communist” and the Russia 
haters won an overwhelming 
victory in the Congressional 
elections. So decisive was their 
victory that the Democratic 
Administration decided it 
would try to out-red-bait the 
red-baiting “Republicans. There 
^ias developed an interesting 
■competition based on the bi
partisan principle of breeding 
hate and war hysteria. This in
sane policy, if continued, will 
eventually cost the lives of 
•millions of Americans.

A year ago I closed my Ma-

Lith Golfer Eliminated in 
Natl Amateur Golf TourneyLithuanian

to do it

W must all be more 
conscious. Otherwise, 
ter what we have to offer, the 
best organization, the best play, 
the best sports event, the best 
concert—if no one will know 
about it, no one will see it, 
tend it, join it.

publicity 
no mat

at-

Brooklyn IDS 
Invites Liths io 
Bowling League

BROOKLYN, N. Y. The 
Brooklyn LDS Bowling Com>- 
mittee has invited all LDS 
members in Brooklyn and 
their families to participate in 
the league being currently or
ganized in this city. One fact 
that is stressed, is that you do 
not have to be an LDS mem
ber necessarily to join the 
League.

If you want to participate 
and haven’t received an in
vitation — entry-blank, then 
ypu had better drop a line to 
the LDS Bowling. Committee, 
419 Lorimer Street, Brooklyn 
6, N. Y. Your address may 
have been overlooked.

HUMPHREY BOGART
loving and true (Bacall).

Coincidences keep kicking 
you in the teeth throughout 
the movie, and even Bogart 
goes through his paces as if 
he doesn’t believe the whole 
thing either.

When Vincent Parry (Bo
gart), his face neatly done 
over, skips Irene’s (Bacall) 
apartment in the early dawn
ing to elude the police and hit 
the South American trail, even 
a law-abiding citizen like me 
knows that the normal thing 
to do would be to stick around 
till the busy daytime hours. 
But the plot “requires” that 
Parry be caught; hence .the 
stupidity.

When a movie makes sits 
character puppets moving, in

PEBBLE BEACH, Calif. — 
Those who 'believe that golf is 
not a game of interest to Lith
uanian Americans will have to 
think again. There have been 
several Lithuanian Americans 
who have achieved internation
al fame in this sport, among 
them Johnny Goodman, former 
National Amateur Champion 
and British Amateur 1 Champ
ion.

It seems, though, that John
ny Goodman’s bright star is 
starting to dipi. He has made a 
try to come-back several times, 
but never with too much suc- 
cess. . , '

This year, Johnny entered 
the National Amateur tourna
ment in Pebble Beach, Califor
nia, and it seemed that things 
were getting along pretty well. 
On the morning of September 
10th, Johnny, after making 
some gbod progress, eliminated 
the highly touted Bob Cochran,- 
6 and 5. In the afternoon, how
ever, he was eliminated by 
Frank Strafaci, *holder%of the 
Long Island and the Metropo
litan Championships.

Strafaci was at his best 
form when he won > 3 and 
2 over , Goodman, the Lith
uanian American of Oma
ha, Nebraska, who gained, his

fame exactly 18 years ago 
when he . defeated Bobby Jones 
in the first round on this same 
course.

Goodman did not play as 
well in the afternoon against 
Strafaci as he did in the morn
ing. He complained about miss
ing three short putts. Strafaci 
started his attack by. shooting 
a birdie on the second and 
again on the fourth holes. Tne 
fifth and sixth were halved 
and Strafaci holed the seventh 
in a 2. He lost the.,eighth but 
was three up again when he 
captured the ninth.

£The first three holes of the 
second nine gave Goodman a 
chance to recover, winning the 
tenth and , eleventh, cutting 
Strafaci’s lead to one hole. Af
ter halving the 12th, • Strafaci 
again started to roll, winning 
the 13th in par and the^ 14th 
with a birdie. Goodman cap
tured the 15th by* holing a 35 
foot sliding putt but lost the 
16th by muffing a short ap
proach on the 16th.

Strafaci did not last long in 
the eliminations, however, be
ing beaten rather badly 'by 
Dawson the next day 6 and 5. 
Later Dawson lost to the new 
Champion Robert (Skee) Rie
gel 2 and 1. ' <

By MILDRED STENSLER

Choruses, theatre groups, art
ists, do you* know the coming 
Art Festival gives you, a fine 
opportunity to popularize your
selves? Capitalize on it! Put 
your group up before the eyes 
of your community. Let the 
town know that you are head
ing for New York Nov. 27th 
and what you intend to do 
there.

Very shortly you will receive 
a press release form from the 
Festival Publicity Committee. 
It will have all the needed in
formation about the Festival. 
All you need to do (I’m speaking 
particularly to choruses), is to 
put the name of your organiza
tion and a few lines about your 
activities, and present the copy 
to your home-town newspapers. 
If you have a “cut” of a picture 
of your group take that along, 
too. Maybe they will not use it 
the first. time, but try again 
and again. Eventually the pa
pers will find space and your 
efforts will be rewarded.

We suggest that if you’re 
planning to take new pictures 
and make a new “cut,” be sure 
to make 3 “mats,” so you can 
send one to the Festival Com
mittee to use in the Souvenir 
Program Book; one to your 
local newspapers. If there’s 
only one paper, save other for 
future advertising purposes. 
The cost of the job is neglig
ible, but the profits in prestige 
will be great. x

Another form, of advertising 
little used by Lithuanians is 
the radio. If there is a Lithuan
ian Radio Program emanating 
from your community radio 
station, fine. But don’t over
look the home-town news pro
grams, and the disc jockeys on 
the spiallei’ stations. Many of 
them will make announcements 
of coming events free. How 
better to advertise your next 
concert, your next play or 
other social event?" This way, 
too, ybu .will let your 
neighbors know that there is 
a Lithuanian organization in 
your city. Put in a plug for

yom’ chorus by asking the an
nouncer to give the day and 
place you meet at. You’d be 
surprised how many American- 
born Lithuanian families set
tling in your town have never 
heard of you, and might like 
to.

But most important of all, 
get your reporter on the job. 
The pages of our Lithuanian 
newspapers both English and 
Lithuanian sections, are the 
only means we have of keeping 
abreast with each otheių There 
is a lot the reporter can write 
about. There are numerous ex
periences and ideas he can 
share with our other. LMS 
groups. How is your chorus 
planning to raise money to 
cover Festival traveling ex
penses? Are you . having any 
song problems? Did you recent
ly conquer a particularly dif
ficult situation?

Is there someone you want 
to meet, some place you want 
to go during your stay in New 
York? Let us have your de
sires. The Festival Committee 
is planning to allow 2 free days 
to “seez the town,” part of the 
time in guided tours. Since we 4can’t consult with 400 indivi
duals here’s a good way to keep 
your reporter on his toes. Give 
him ryour preferences and let 
him write them up. We will 
use your ideas to make’ your 
stay actively entertaining as 
well as culturally educational. 
And don’t forget to advertise 
through us.

EVENTS — “Vyturėlis” 
Concert was held last Sunday. 
This group of young mandolin 
players, under the capable di
rection of young Edward Sid
ney, is a new venture an'd we 
guarantee that they will play 
a leading role in and around 
New York this season. A girls’ 
quintette and several soloists 
comprise the rest of the en
semble.

Watch for more news from 
the Sietyno Chorus soon. They 
are working up a “Musical 
Revue” for November 1st that 
should prove ,an elaborate ex
periment.

3 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketv., Rugs. 18, 1947



AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS Pasidairius Po Kanadą

-7-10-47— Mažosios Lietuvos Buities Romanas —55

(Tąsa)
Rašo Ieva

NAŠLAITĖS LIKIMAS
Aštuoni jau praėjo metai, aštuoni 

trumpi, o tačiau pilni skausmų, vargų 
ir nelaimės metai. Kiek per šiuos metus 
krito sniego ir buvo pusnių, audrų ir 
šalčio! Kiek biro lytaus lašų, lašelių, ku
rie, atsidūrę žemėje, virto klanais, upelė
mis ir upėmis! Kiek per šiuos metus kai
tino saulelė, degino, svilino nors lašelio 
vandens ištroškusiems augalėliams! 
Rods, krito ir gaivinanti rasa, kuri sten
gėsi naujų teikti gyvybės jėgų nelaimin
giesiems. Bet šie patys rasos ir gyvybės 
lašai virto ašaromis, kurios pralietos ne
laimingųjų.

Aštuonių jau metų mažoji Roželė,, 
mergos vaikas, mirusios Urtės Šimony
tės'dukrelė.

Tyliai sau sėdi ji'lovelėje Ir laukia; 
ko laukia? Ji nežino ko, bet ji laukia. Ji 
laukia ne tik šiandien, šį vakarą ji 
laukė jau vakar, užvakar, ji laukia die
nu dienas, mėnesiu mėnesius. Ar kieme 

.šuo sulos, ar varteliai sugirgždės, ar kas 
nors juos atidarys, ar lengvai uždarys. 
O tada atsivers trobos durys ir įžengs .. • 
kas? Ji nežino, kas taip galėtų įžengti, 
kas galėtų ją aplankyti.

Bet ji laukia ir svajoja. Kartais už
merkia ji akis ir guli visai, visai tyliai. 
Ir ji girdi, kaip lauke šuo suloja, vaide
liai sugirgžda ir pro duris įžengia kaži 
kas. Ji neatidaro akių. Dėl dievo! Neati
daro, nes tuomet gali dingti. Ir ateina 
kaži kas prie lovelės.

Lyg pavasario vėjelis pūstelėja į jos 
veidą, ir lengva, švelni ‘ranka užgauna 
jos plaukus! Ak, dar daugiau: tik ilgai, 
ilgai, visai ramiai gulėti... ir — švel
nios lūpos, tokios kvapios lūpos, paliečia 
mažosios mergaitės taip baisiai meilės 
ištroškusias lūpytes. Ir dar kartą bu
čiuoja ją toji jos svajonė, bet jau leng
viau. Našlaitė ištiesia rankas nutverti 
tą, kuris ją bučiavo, nutverti ir laikyti! 
Greit ji atidaro plačiai, plačiai akis, bet 
nieko nėra, nieko ir nebuvo.

Jos akys paprastai mėlynos ir labai 
didelės. Bet jeigu jose atsispindi ilgesys 
ir skausmas, tuomet jau visas mėlynu
mas dingsta, ir jos lieka tamsios, lyg ne
išmąstoma bedugnė. Tuomet jau jos per
daug didžios plonajam, išbalusiam jos 
veidui. Tuomet ir visi kūdikiškumo bruo
žai dingsta.

Kas ją tokią pirmą kartą pamato, ta
sai nusigąsta, tokio kūdikio jis dar ne-' 
matęs. Ir šitos skausmo ir ilgesio akys 
jau ’visados jį persekios ir nebeduos raj 
mybės.

Tai lyg nekalto, persekiojamo gyvulė
lio akys, gal šunyčio, kuris žino, kad jis 
mirtinai sužeistas, tik nežino, kodėl, ko
dėl jam skirtu kentėti. Jis žiūri į tave, 
gal tu jam padėti gali... _

Ir Roželė nesupranta dar iki šiol savo 
nelaimės, nors ir gana dažnai teko verk
ti ir dėl duonos kąsnelio, kurio šykštėja- 
ma duoti, ir dėl skausmų, kurių pilnas 
visas kūnelis.

0 dar dažniau ji verkia, kad išsiilgs
ta motinos meilės, kad išsiilgsta globo
jančių ją( rankų, meilaus žodelio. /■

Roželė žino, supranta ir nujaučia la
bai gerai, kad ji čia'nereikalinga, kad 
niekas jos nemyli, kad ji kitiems j kojas, 
ant apmaudo, ant vargo. Ji jau pąr daž- • 
nai girdi paprastą dėdienės kalbą:

— Tokius sveikus vaikus dievas ati
ma, bet kodėl Rožė nemiršta? Ir kodėl 
negali ji numirti, juk išgyti ji niekada, 
nebeišgis!

Ir kad bent gailestingai ii tada pa
žvelgtų į Rožę, bet ne, priešingai:, jos 
akys pilnos piktumo, -lyg Rožė kaži ko 

. kalta.
Seniai jau sutemo. Saulutė, kurią Ro

žė vis akimis sekiojo, jau seniai nusilei
do. Paskutiniais savo spinduliais dar 
glostė ji Roželės veidelį, temdė jos ilge
sio pilnas akis, kurių Roželė nenuleidžia, 
nes juo ilgiau žiūri ji į saulutę, juo gra
žiau ir skaisčiau darosi visa kita: gra
žūs auksiniai ratai, ryto aušros vainikai 
nukloja Rožės lovelę, ugningi kamuoliai 
ritinėjasi vienas per kitą po stubą, ir 
linksma tuomet pasidaro mergaitei.

Irxkas kartą švelniau paglosto žieifios 
saulute susivėlusius mergaitės plauke-

Simonaityte ■ ............----p/

litis —- atsisveikini, o tada jau, lyg žibu
rys koksai už kalno užneštas, dingsta.

Šaltis baisiausias spigino lauke. Rože
lė girdėjo, kaip cypė sniegas po lauke 
vaikščiojančiųjų kojų. Jos veidas dar vis 
atkreiptas į langą. Tačiau kas lauke dė
josi, to ji jau nebegalėjo matyti. Bet ji 
sekė meniškas šalčio rankas, kurios, sau
lei nusileidus, lyg iš ryšių paleistos, tarsi 
išdykaudamos, ėmė išrašinėti langų stik
lus puikių puikiausiomis gėlėmis ir ro
žėmis.

— Kad tokių gėlių čia papiešiama, tai 
turi jų kur nors augti, — mąsto Roželė.

-— žinoma, ir auga. Jurgutis juk sa
kė, kad į jo skaitymo knygeles esą para
šyta, jog esą žemių, kur visai žiemos nė
ra. Ten visada vasara. Ir/ sako, nė nak
ties nesą.

— Kaip gražu ten turi būti! Aš. ten 
norėčiau gyventi. Tai man nereikėtų nie
ko bijoti, kad aš naktimis miegoti nega

iliu, kai man skauda. Tuomet lauke taip 
baisu, taip juoda. Kartais kaži kas su
duoda rykšte į langą; kartais lenda kaži . 
kas palangėmis ir kriknoja taip piktai 
užsilindęs kur nors. Ir man tada taip bau
gu. Tai dėdienė vėl barasi, kad aš verkiu, 
ir nori mane mušti. Bet kad nakties ne
-būtų, tai nebūtų taip baugu, niekas ne
knarktų, kaip dabar dėdė, ir tada, aš jau 
niekada neverkčiau.

Tokios mintys ir svajonės mažosios 
mergaitės. O tuo tarpu jau ir visai su
temo, tamsi pasidarė naktis lauke.

— Jau man vėl baugu, kaži kodėl ne
įeina dar dėdienėj kaži kur yra Jurgutis 
ir Marikė? Juk jie negali taip ilgai lau
ke lakstyti.

Roželė klausėsi, rasi dar girdėti lau
ke žingsniai ar šūkavimai. Bet nieko. Ak, 
jie virtuvėje vakarienę valgo. Tikrai: 
barškėjimas kratančio šaukšto pasiekė 
mažutės ausį.

— Aš ir'jau noriu valgyti'! — sudeja
vo, ji: — Kaži, ar man neduos vakarie
nės? Kada buvo pietus! Jurgutis ir Ma
rikė jau kelis kartus nešiojosi po riekę 
duonos po kiemą, net'paukščius lesino,
— visa gerai matė Rožė, bet ji nieko ne
gavo.

—Kad aš būčiau ten, kur visada.vasara, 
tai aš vis eičiau į girią uogų pasirinkti. 
Aš jau dėdienės neprašyčiau duonos. Bet/ 
kad mano koja skauda? Na, ten jau ne
skaudėtų. Ten aš būčiau visada sveika. 
Ten nėra ledo, tai ir nebūt-man reikėję 
virsti ir palūžti koją. Ir mano mamytė 
nebūtų privaliusi manęs mušti. O man. 
taip skaudėjo! Kad ji mane ir mušė, bet 
šiaip ji gera buvo.. Ir pyragaičių iš tur
gaus parnešdavo, ir pati kartais iškep
davo, saldainių gaudavau; dabar Jurgu
tis su Marute visa suvalgo, man nieko 

’ nebelieka.
Begalvodama .pradėjo Roželė gailiai 

verkti ir šauktis motinos.
Bintakienė, išgirdusi Rožės verksmą, 

sako:
— Ak, būčiau beveik užmiršusi tą 

mergelę. Palauk, Marike, neduok dar 
katinams. Juk Rožė dar nieko negavusi.

Įpylu^ į savo lėkštę skystos putros, 
paėmė kiek sausos duonos ir įėjo pas 
verkiančią Roželę. .•

— Jurgeli, įnešk lempą, čia dar tamsu 
tebėra, na, kui$ tada nekrioks Rožė!

. — Ko krioki, mergei, ar nori rėžos 
gauti?

— Aš noriu savo mainytės! — dejavo 
gailiai raudodama mergaitė.

— Eik, išsikask iš kapų, tada turėsi,
— žiauriai atsake Bintakienė. .

Staiga nauja mintis pagavo mergaitę. 
Giliai ji užsisvajojo, užmiršo net, kad iš
alkusi buvo, ir kiek vėliau paklausė:

— Dėdiene, kad aš nueičiau iškasti, 
ar mamytė pabustų ir pareitų?

— Eik, kvaile, eik! Valgyk verčiau, o 
nekalbėk tokius niekus. Matai, še, ir iš
pylė !

Roželė begalvodama, kaip iškasti mo
tiną, visai užmiršo lėkštelę su putrele. O 
ši, lyg apkerėta, ėmė ir prasipylė. Roželė 
vėl pradėjo verkti, o Ęintakienė atpuo
lusi sudavė per ausį, šaukdama: '

— Tu niekam verta, tu imi ir išpili! 
Manai, aš eisiu dar kartą tau vakarie
nes virti? Už angos išmesiu tave, dyka
duone !

V

Toronto miesto kontrolierių 
taryba nutarė, kad nei vienas 
laikraštis, neturįs 150.00Q 
skaitytojų, negali turėti bak
si] ai it kampų.

šis tarimas, ‘ b.e abejonės, 
atsuktas prieš Daily Tribūne, 
darbininkišką dienraštį.

Jau anksčiau reakcionieriai 
suko galvas, kaip užkirst ke
lią šio dienraščio plėtimjiiši.,

Kontrolierių Tarybos tari
mas yra ne tik laužąs ^spaudos 
laisvę, bet ir juokingas. Išei
na, kad jeigu laikraštis turtin
gas, gali išmesti ant gaivių 
150,000 kopijų, tai j is Auri tei
sę turėti baksus. Jeigu laik
raštis negali to padaryti, tai 
jis neturi teisės.

Net Globe and Mail ir Eve
ning Telegram, kurie yra aš
triausi Tribūno' * oponentai, 
smerkia tarybos tarimą. Uni
jų vadai tame mato* reakcio
nierių ranką, atsuktą prieš 
darbininkus.

pareiškė, kad kapitaliž'lnas Mr 
komunizmas yra tas pats. Ka
pitalizmas ' duodąs politinę 
laisvę, bet neduodąs ekonomi
nės laisvės; komunizmas duo
dąs ekonominę laisvę, bet ne
duodąs politinės laisvės.

Liberalizmas,- sako jis, ne
ša 'žmonijai abidvi, laisves.

Išeitų, kad liberalizmas yra 
kokia tai trečia arba viduri
nė ekonominė" santvarka. Ar 
ištikrųjų taip yra?

Neinant toli, mes galime 
matyti iš savo šalies Kanados, 
kaip tas liberalizmas duoda 
minimas laisves.

Kanadoje prie federalio 
vairo .stovi liberalai per dau
gelį rfttų. Ar yra bent koks 
skirtumas tarp Kanados ir 
Jungtinių Valstijų ekonomi
nių santvarkų ? Jokio. Ka
nadoj viešpatauja toks pat ka
pitalizmas, kaip ir Jungtinė
se Valstijose.

Kongresinio užrubežiams subkomiteto nariai išvyksta 
j Europą tirti tarptautinės bėgliams šelpti organizaci
jos reikalus. Iš kairės: kongresmanai James G. Fulton, 
Pennsylvanijos republikonas; Jacob J. Javits, New 
Yorko republikonas; Frank Chelf, Kentucky demokr.

CHICAGOS ŽINIOS

{Bus daugiau)

pradėjo 
vad lim
be t jau

.Nors dar neseniai
K an a d on atvykti taip 
mi išvietinti asmenys, 
pradeda pasirodyti tarp jų ar
šių karo kriminalistų.

Windsore, tarp jugoslavu, 
pasiskelbė tūla Vera Potkon- 
jak. Jugoslavų laikraščiui 

1 Toronte ji rašo, kad žudė kro
atų vaikus, kaip viščiukus, ir 
vėl-žudytų, jeigu proga pasi
taikytų. štai ką ji rašo savo
laiške:

“Aš žudžiau kroatu vaikus k
kaip kad viščiukus, kadangi 
aš mačiau, jog jūs užmušėt 
mano tėvą, motina ir sesute. 
Aš dariau tą nuo 1941 1 metų 
iki 1945 metų, o p aišku i pabė
gau Kanadon. Ktfr 
aš išdidžiai kovojai 
ties emblema, kurią 
jau ant savo galvos, 
džiuojuos tuomi ir 
siuos.

“Aš turiu viltį, kad jūs, 
kraujo ištroškę kroatai, pa
skelbsite tą Novostyje. Mano 
adresas: Nemirštančio seno 
Drazos cetnikai, Vjera Dra- 
ziclę Windsor, Ontario, Ka
nada.”

Taigi, ji kovojo cetnikų 
tarpe, padėdama vokiečiams 
ir italams, žudė kroatų vaikus 
kaip viščiukus, tačiau jai bu
vo leista atvykti Kanadon. 
Matyti, kad ji nesijaučia, kad 
Kanada sakys jai ką nors už 
tai. Kitaip ji nerašinėtų apie 
save taip, kaip dabar.

Man atrodo, 
neturės naudos 
grantų. Reiktų 
Jugoslaviją, kad ji apsiskaity
tų -už tuos nekaltus vaikus, 
kuriuos ji nužudė.

Kitas jugoslavas, 
den Giunio-Zorkin, 
'navo kapitonu per 
Ante Paveličio ustašių. armi
joj, taipgi jau atsižymėjo.

Kada jugoslavai jį pažino 
Wellande, jis išsitraukė re
volverį’ ir grūmojo peršovimu.

šis fašistas ir jugoslavų kvis- 
lingas dabar eina Kręatų 
Valstiečių Draugijos sekreto
riaus pareigas Šiaurės Ameri
koj. v

p cetnikė, 
i po mir- 

. aš devė-

clidžiuo-

kad Kanada 
iš tokių imi- 
ją pasiųsti .į

Dr. Mla- 
kuris tar
do nietu

Užpereitą savaitę 
Winnipego įvyko baisi 
me ant Dugald stoties: 
vintį modernišką

netoli iv
nelai- 
i sto- 

keleivinį
traukinį atsimušė senas medi
nis traukinys, pilnas namo 
grįžtančių vasarotojų. Medi
nis traukinys sudužo, užsidegė 
ir virš 30 asmenų žuvo. Jie 
taip apdegė, kad negalima at
pažinti.

Kas žuvo, aišku, bus galima 
spėti tik is to, kas neatsiras 
namie, Kiek dabar žinoma, 
nelaimėn žuvo viena- šeima iš 
5 asmenų*

Suimtas stoties1 vedėjas. Vei
kiausiai, dėl jo kaltės‘ta tra
gedija įvyko. Kokias, baisias 
pasekmes neša apsileidimas 
pareigbse ar neatlikimas par
eigų, kaip reikia.

Jeigu žmogus neatlieka ir 
mažiausių pareigų, nuostoliai 
draugijai ar visuomenei būna 
labai dideli.

Jaunų liberalų susirinkime 
HafniItone vienas “gudruolis”

Kanada žada panaikinti 
muitų palengvinimus Britani
jai. Kitais žodžiais tariant, 
britų prekių įgabenimas Ka
nadon bus pasunkintas.

šalių apsirubežiavimai mui
tais ir kitais suvaržymais tuo- 
jaus pasmaugs tarptautinę 
prekybą.

Leslie Roberts, pagarsėjęs 
autorius ir Kanados - Sovietų 
Draugiškumo Nacionalio Ko
miteto prezidentas, pareiškė, 
kad Marshallo planas yra 
kas kitas, kaip politinis 
nevras.

Jis nurodė, kad to plano 
nesvarstė nei kongresas,

'senatas, nei koks nors komi
tetas.

Jo likimas, sako jis, labai 
neaiškus. Kongre^s, senatas 

.ir kitos įstaigos gali jo visai 
nepriimti, gali labai pakeisti.

Jis stebisi, kad Bevinas taip 
nuoširdžiai griebėsi už jo.

me
ni a-

dar 
nei

Per kiek laiko atrodė, kad 
policija beveik už skvernų lai
ko tris pabėgusius iš Kings- 
tono kriminalistus. Dabar 
niekas nieko nebekalba apie 
juos.

Atrodo, kad jiems pavyko 
nusikratyti policijos ir saugiai 
pasislėpti.

Kingstone eina perkratymas 
administracijos. Nekurie sar
gai paleisti, o kiti būsią pa
leisti.

Visada taip būna: apsižiūri
ma per vėlai. °*

Pranešimai iš Ottawos kal
ba, kad kenuoti produktai pa
brangs, nes nuimti kainu su
varžymai.

Valdžia labai gudriai daro: 
paleidžia kontrolę laipsniškai, 
kad žmonės ne taip skaudžiai 
pajustų.

Bet žm,Onės jaučia. Pragy
venimas eina sunkyn kasdien 
ir verčia j bos ieškoti išeities. 
Darbininkai priversti siekti 
aukštesnio atlyginimo.

Toronto mieste yra 7,000 
šeimynų, kurioms grūmoja 
evikcija (išmetimas iš buto).

Yra išduoti 500 
varyti gyventojus, 
čia 800 šeimynų.

Kas ketina kelti:
tas turi iš anksto užsitikrinti, 
ar bus galima gauti butą. Ki
taip gali patekti/į keblią si
tuaciją. Kanadietis.

leidimų iš- 
palie-

į Torontą,

New York. — Dar pa
brango sviestas ir kiauši
niai.
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į Fotografas | 
f Traukiu paveikslus familijų, ves- 
i tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
J Iš senų padarau 
| naujus paveiks- 
T lūs ir krajavus 
I sudarau su ame- 
T rikoniškais. Rei-1 
Ikalui esant irXTnL, ||||

padidinu toki o J/ 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- W 
pogi atmaliavoju /y

įvairiom spalvom.

JONAS STOKES

512 Marion St., Brooklyn,
Knmpaa . Broadway lr Stone Ave, 
brie Chauncey St., Broadway Line 

. Tel. GLėnmore 5-6191 •

JL_____
Komunistei ir Simpatikai 
Turėjo Skaitlingą Mitingą 
Markso Mokslo 100 Metu 
Sukakties Proga

Rugsėjo 11 d., K. P. Illinois 
Distriktas atlaikė platų mitin
gą Chicagoje, 100 metų su
kakties nuo Markso mokslo 
pradžios. K. P. narių ir sim- 
patikų prisirinko veik pilna 
Ashland Auditorium. Vyriau
siu kalbėtoju buvo “Daily 
Workerio” redaktorius ir K. 
P. Centro komiteto narys 
John Gates. Jis nurodė savo 
kalboje, kokius sunkumus su
tiko pradžioje Markso moks
las. Ypač, kaip buvo puola
mas Marksp-Engelso parašy
tas “Komunistų Manifestas.” į 
Tačiau nežiūrint tų sunkumų, i 
dabar, minint 100 metu su
kaktį, tas mokslas taip išsi
plėtojęs, kad nėra jėgos, kas 
jį užgniaužtų. Virš šeštadalis 
pasaulio, t. y. Tarybų Sąjunga, 
marksizmo mokslo keliu žen
gia į laimingą, skaistų gyveni
mą. O kiek dar pasaulyje . 
yra to mokslo sekėjų, galėtu
me priskaityti šimtus milijonų.

Tas mokslas prigijo ir vis 
plečiasi dėl to,z kad jo pama
tinė idėja — tai pagerinimas 
darbo žmonių būklės. Sutei
kimas mokslo ir teisės kiek
vienam žmogui gyventi taip, 
kaip kilnios šeimos nariui, be 
paniekinimo, skriaudų ir pa
vergimo.

Kalbėtojas priminė ir tai, 
kad plėšrusis kapitalizmas ir 
jo buvęs išauklėtas fašizmas 
vis dar plasnoja sparnais ir 
ruošiasi kaip vanagas pulti 
Tarybų Sąjungą, o ypač pulti 
čia pažangiai protaujančią 
darbininkiją. Jis ragino budė- j 
ti ir kiečiau suglaudus eiles 
dirbti ir plėsti Markso mokslo 
teoriją tarpe šios šalies darbo 
žmonių.

Gil Green savo kalboje pa
lietė 28 metų gyvavimo su
kaktį Komunistų Partijos šio
je šalyje ir kiek ji yra pri
sidėjus? darbu organizavimo 
unijų ir abelnai darbininkų 
kovai prieš reakciją.

Gil Green, kuris yra Illinois 
Komunistų Partijos Distrikto 
pirmininkas, plačiai išdėstė 
svarbą būsimos konvencijos, 
kuri įvyks Chicago.), lapkričio 
mėnesį. I

Svarbu, kad pastaruosiuose 
mitinguose matosi vis daugiau ?

i jaunų žmonių. » Daugelis jų 
dėvi karo veteranų ženklus.

Reakcijonierių puolimas ant 
komunistų ne tik neišgązdina 
jų, bet daugiau paskatina prie 
veikimo.

Markso mokslas, išgyvenęs 
100 metų, smarkiai išsiplėtė, 
o kai kas nors minės 200 me
tų sukaktį, nemanau, kad 
jiems reikės kalbėti apie kapi
talizmo pavojų. Dalyvė.

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdėsio valandoj’e kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
/ 

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

HE9KBOHI Laidotuvių.
1) i rektorius

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusl.j Laisve (Liberty, Lith. Daily), Ketv., Rugs. 18, 1947
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’ NEWARK, N. J.
Tai Niūvarko Sietyno Choro 

J -piknikas nusisekė puikiai!
• Kaip negalima geriau ! Die

nelė pasitaikė prielanki: nei 
lietaus, nei nieko; saulės ir 
šilumos gal net ir perdaug bu
vo, taip kaip ir per visą šitą 
mielą vasarėlę . ...

f ■ Sietyniečiai rengė pikniką 
' kartu su rusų choru. Jau 

kelintą kartą taip jie daro ir 
vis išeina sėkmingai. Vieta: 
Lenkų daržas, Irvington, N. 
J.; laikas: sekmadienis, rug
sėjo 7 d.

Publikos buvo, kad net mie- 
# la žiūrėt. Bet, kai man, tai 

šiuo kartu neuuvo kada labai 
žiūrėt ir dairytis: užimtas bu
vau parašų rinkimu. Pažan
giųjų Amerikos Piliečių orga
nizacija (Progressive Citizens 
of America) varo kampaniją 
kainoms numušti nuo gyveni
mo reikmenų. Tai man ir pa
sisekė gauti 120 parašų, šita 
prieš kainų kilimą-kampanija 
eina plačiu mostu po visą ša
lį. Milijonai tų parašų bus 
pristatyta šalies ' Kongresui. 
Tai bus galingas žmonių pro
testas prieš šitą nuolatinį, pa
dūkusį kainų kilimą.

Pažangiųjų Amerikos Pilie- 
« čių organizacija taipgi dar-
f buojasi, kad nuomai už būsti

nes nekiltų, kad piliečiai su
siprastų balsuoti tiktai už pa
žangiuosius kandidatus, kad 
mūsų šalies politika, vidinė ir 
užsieninė, būtų tikrai demo
kratiška ir pažangi. Įžymusis 
pažangūnas Henry Wallace 
yra šios organizacijos pirmū
nas, ir su juo visa eilė užsi
tarnavusių pagarbos ir pasiti
kėjimo turinčių vadų.

Labai kietai^ prisispaudus' 
prie darbo, man neteko nė su
sieiti ir pasikalbėti su daugy
be draugių’, ir draugų. O jų 
buvo netik iš Niūvarko, bet ir 
iš plačios apylinkės, net ir iš 
Bruklino, Greitnėko ir Filadel
fijos. ‘Filadelfiečių buvo ir 
dalyvavo programoj nėt ir Ly
ros choras.

šitas lenkų tautiškas daržas 
c ir namas yra gana patogi vie

ta. Didžiulė salė,' su visais 
įrengimais. Nemažas daržas, 
stalai, būdelės, palapinės. Ir 
kas svarbiausia: visai čia pat, 
tuoj šalutiniame nuo Niūvar
ko miestelyje. Gera, lengva 
privažiuoti.

Programa prasidėjo, kaip 
šešios. Dalyvavo Niūvarko 
Sietyno choras, Sietyno vaiki
nų oktetas, jaunutis Filadelfi
jos Lyros choras ir rusų šoki
kų grupė Volga.

Sietyniečiai pasirodė pui
kiai, energingai! Pvėžė dai- 

' nas, kad net žiūrėt ir klausyt 
4 miela. Ir buvo, tur būt, visas 

gražiai choras. Vadovavo mo
kytojas Vladas Žukas, pianu 
akompanavo Milda‘Jonušoniū- 
tė - Stenslerienė.

Pat pirma, žinoma, J. V. 
himnas, o paskui — lietuviš
kos dainos. “Kur bėga Še
šupė“ aidėjo didingai, sujau
dinamai! Tėmiju dainininkų 
veidus, išraišką, laikyseną,— 
ir patenkinta ‘šypsą pati sa- 
vaime judina veidą. Puikūs 
dainininkai, puikios daininin
kės! Galima būtų mielai vi
sus vardais, pavardėmis pami
nėti ir ką gera kiekvienam 
tarti, bet tai perdaug užimtų 
vietos.

“Syeiki, brangūs draugai,“ 
irgi nuskambėjo energingai. 
Taipgi įr len^vesnioji savo tu- 

• ' riniu, bet labai melodinga 
“Myliu aš tave vieną visais 
jausmais“ iš operetės “Cukri
nis Kareivis.“

Kai žvitriai išsirikiavo Sie
tyno okteto jaunuoliai, Sime- 
leviČiaus Juozo vadovybėje, 
tai buvo kuo pasigrožėt. Jau
ni, liekni, augaloti, kiti net ir 
labai gražūs bernaičiai, šalia 
manęs sėdėjusi draugė atsi- 

s grožėt negalėjo, — net klau
sinėjo, kaip jjito ir kito var
das: Harry Mitkus, Edvardas 
Skučas, Artūras Skučas, Ro
bertas Žukauskas, broliai Si- 
melevičiai, pats Simelevičius, 

ų jo dukraitė prie fortepijono.
Ir gražūs vaikinai ir gražiai 

dainuoja! Sudrožė pagirtinai 
bent tris įmantrias dainas ir

N

širdingai buvo lydimi publikos 
aplodismentų.

Visų kaklai pratyso, kai 
pradėjo rikiuotis Filadelfijos 
žiedai. Vis daugiausia šmikš- 
čios mergiotės ir mitri bernu
žėliai. Ne viso būta choro, 
bet kurie pribuvo, gražiai ir 
garbingai atsirekomendavo, 
užsitarnavo jaukios padėkos. 
Mano mielųjų parapijiečių 
ir kaimynų iš Lietuvos jū- 
žintiškių ir dusetiškių Mer
kių dukraitė vadovavo 
Lyros Chorui. Na, ir dro
žė jaunuoliai brangieji! Ge
rai, prasmingai surankiotos 
dainos ir dainelių posmai sekė 
vienas paskui kitą. Kitos dai
nos ir gan jau įmantriai su
harmonizuotos: “Kalvio dai
na,“ “Aro daina,“ “Stipinsiu 
dainužę iš meilės jausmų“ .ir 
vedamieji daugelio liaudiškų 
dainuškų posmai, mikliai su
kabinėti.

'Rusų jaunuoliu šokikai, tau
tiškai pasirėdę, kaip ir visuo
met, sukėlė didelio entuziaz
mo. Nors buvo karšta ir 
tvanku, bet tai nep&Jgalėjo 
jaunudfių ugnies ir šjylbieriš- 
ko, grakštaus azarto./'Suplie- 
ką bent '4 skirtingus šokius: 
ukrainų “Taras Bulba,” gudų 
(bielorusų) spalvingą šokį, ru
sų “Polianka,“ vėl ukrainų 
“Hryčanyki.“

Rusų choras nė nedainavo, 
nes jau ir taip užsitęsė pro
grama, o čja tokia sutra!

Išėjus iš salės į daržą, dar 
ilgai šurmuliavom, kafbejo- 
mės, sveikinomės.

Su Jurgiu Jonušioniu (Jami
son) ir* dar su pora draugų 
pakalbėjom apie aną puikią, 
grandiozišką farmą, ką drau
gai rusai perkasi Niu Džior- 
zės valstijoje. Daugiausia 
Tarptautinio Darbininkų' Or
dino (IWO) rusų skyriaus na
riai. Farma esanti dideliai pa
togi poilsiui, piknikams, kon
certams, šokiams, žaislams, 
suportui, lekcijoms ir tt. Bus 
kultūros ir meno židinys. Gar
bė ir pastdidžiavimas solida- 
ringų darbo žmonių. Kurie 
buvę farmds apžiūrėt, atsi
džiaugti negali. Tai kokio tai 
milionieriaus prabangi rezi
dencija su, regis, 47 pastatais, 
sodais, parkais, prūdais, upe
liais, daržais . . . Perkama 
kooperatyvo pamatais. Kiek
vienas asmuo gali gauti ak
ciją (šėrą) už 11 dolerių. Yra 
ir lietuvių, įsigijusių akcijas.

Kitą kartą reikės kada pla
čiau apie tai pasikalbėti. Pri
sidėti prie šitęs didingos far- 
mos turėtų ir lietuviai, ir lie
tuvių organizacijų nariai. Tai 
bent turėtume puikią meno, 
kultūros ir poilsio vietelę !

Jonas Kaškaitis.

Detroit, Mieli
v t

/
, Detroito jr apylinkės lietu
viai! Ar visi jau laukiate tos 
kultūrinės iškilmės — minėji
mo lietuviškosios knygos 400 
metų sukakties? Tas kultūriš
kas įvykis bus 10, 11 ir, 12 
dienomis spalių (October), 
Draugijų svetainėje, 4097 
Porter St.

Per tris dienas bus paroda 
lietuviškų knygų, kur bus iš
statyta šimtai seniausių lietu
vių kalboje knygų, laikraščių, 
žurnalų ir kitų leidinių, šie
met sukakto 400 metų nuo to 
taiko, kada kunigas Mažvydas 
parašė pirmą lietuviškąją kny
gų.

Kiekvienas lietuvis, nepai
sant jo įsitikinimų, privalo su
sipažinti su lietuviškosios kny
gos istorija. Kiekvieno parei
ga atsilankyti į šį parengimą, 
paraginti savo jaunuolius, kad 
jie taipgi ateitų.

S. Tvarijonas.

2,000 JAPONŲ ŽUVO 
PER VIESULĄ f

s

Tokio. — Nepaprastai 
smarkus viesulas sunaikino 
bei apardė 1,000 namų ir 
užmiiše A0ie 2,000 japonų 
iiž poros desetkų mylių nuo 
sostines Tokio.*

“‘Hm, Sjis dabar be galo gerai miega po įėjimo galion 
Taft-Hartley įstatymo.”

Bridgeport, Conn. Oakland, Cal.
Pirma Pažintis, Meilė, 
Vedybos ir Vedybų Sukaktis

Kartą viename Bridgeport© 
linksmame išvažiavime buvo 
svečių iš Brooklyn©—jų tar
pe jauna, akyli, pačiame jau
nystės žydėjime — Lyną Meš- 
kėnytė. Tuo tarpu išdidžiai 
po pikniko parką vaikščiojo 
mėlynoje uniformoje, tik ką iš 
laivyno sugrįžęs aukštas, tie
sus jūrininkas — Albinas Va
latka . . . šis—vietinis, bridge- 
portietis. šiuos žodžius ra
šančiam parūpo jauną porelę 
supažindint. Taip, Albinas su 
Lyną susipažino. Po to plau
kė laiškai iš Bridgeport© į 
Brooklyną, o iš Brooklyn©—į 
Bridgeportą. I^ąs laiškuose 
buvo rašoma, tai ne mūsų Rei
kalas ...

Bet arti po metų tos jų
dviejų pažinties — mes turime 
šaunias vestuves; jos įvyksta 
Ridgcwoode. Didelis pulkas, 
svečių, visi linksminamės, sta
lai apkrauti patrovomis, net- 
linksta. Svečiai palinki jau
niesiems laimingo vedybinio 
gyvenimo. Jaunieji apsigyve
na Bridgeporte pas Albino 
motiną Valatkienę • ir gražiai, 
ramiai sau gyvena.

Rugsėjo 13 d., šiemet, įvy
ko tų jaunųjų vidftų metų Ve
dybinė sukaktis. Ir vėl vaišės, 
ir vėl gražus būrelis artimųjų 
ir kaimynų. Tas vyksta pas 
Vai atkus jų puošniuose na
muose.

Ir mums “bekertant“ taip 
skaniai kalakutieną — Moc- 
kaitis sako svečiams: “žinot, 
ką, įstokim visas mūs būrelis 
į Laisvės Radijo vadovaujamą 
Klubą.“ Na, ir kaip čia.įstot? 
Nagi su $$$... Ir tuojaus 
pradėjo šlamėti dolerinės ir 
penkinės. Dabar pasiskaityki- 
me aukavusių. pavardes :

Po $5: K. ir P. Meškėnai 
(brooklyniečiai) ; E. ir R. 
Breweriai (iš Fairfield) ; M. 
Valatkienė. «

Po $2: J. J. ir L. Mockai- 
čiai; E. ir P. Baranauskai; jau
navedžiai — Albinas ir Lyną 
Valatkai.

Tai viso bus 21 “žalmargė.“
Gaila, kad mes Bridgeporte 

Laisvės radijo valandėlės pro
gramą ne visi girdime, ka
dangi ant tos pačios stoties ir 
tuo laiku <įia Bridgeporte turi 
lenkai savb radijo valandą — 
kas nustelbia mūs laisviečių 
radijo programą. %

Dzūkelis.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENT1STAS

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

* Tel. SOuth 8-5569

Daug mažų biznierių nusi
skundžia, kack biznis mažes
nis, bet gi ir dideli biznieriai 
daug mažiau daro biznio, ne
gu pernai.
, Nors dirbtuvės dirba gerai 
ir darbininkų algos yra geros, 
bet, gi kaip pragyvenimas ne
paprastai brangus, tai žmonės 
daug mažiau perka.

O progresyvis judėjimas ne- 
apsistoja, darbininkai kovoja 
už geresnes algas ir geresnes 
darbo sąlygas.

Lietuviai, žinoma, neatsilie
ka nuo kitų, gal ir pralenkia 
kitus.

Vienas iš svarbiausių dar
bų — tai bendras lietuvių, lat
vių, estonų ir finų piknikas, 
kuris padarė gryno pelno 
$450. -Pelnas iš anksto buvo 
paskirtas progresyvei tų šalių 
labdarybei. Lietuviai tame 
daugiausiai pasidarbavo, lypa- 
tingai moterys.

Draugai Jankauskai pasista
tė naują modernišką namą, 
kuriame dabar gyvena. Lin
kime linksmo gyvenimo ge
riem darbuotojam, LLD 198 
kuopos organizatoriui ir daž
niausiam tvarkos vedėjui.

Draugai Shlegeriai, ypatinA 
gai moteris, daug pasidarbuo
ja mūsų judėjime, už ką ta
riam širdingai ačiū !

Draugai Lapenai atvažiavo 
iš Chicagos, turi gražų namą 
ir gražioj vietoj. Jie džiau
giasi gražiu oru. W. J^

NUGAROS SKAUDĖJIMAS 
PRIKELIA NAKTIMIS

Padaro Jus Nuvargusiais, 
Susirūpinusiais?

Žinoma, jūs rūpinatės, todėl, kad tie 
simptomai gali bųt iŠ priežasties inkstų 
neveiklumo, kurie nepilnai apvalo susida
riusius nuodingumus kraujyje. Sudaro nu
garos skaudėjimus, erzinančius galvos ’ skau
dėjimus, trūkumų miego dėl išbudimo nak
timis, jausmų pavargimo ir iškilimų akių, 
sunkumų ir nuovargį, kojų skaudėjimai ir 
net ligos, kurios gali būt gamtos pasarga, 
kad inkstai reikalauja atydos.

Bet štai yra geros žinios: Raportai sa- 
W, kad nauja* gyduolė vadinama BU-CAL-O 
COMPOUND dabar suteikia prakilnų ir lai
minantį palengvinimų tūkstančiams, pagelbs- 
tinti jiems apsivalyti iki paskutinio taip, 
kaip gamta skiria jiems atlikti. Šis ste
bėtinas vaistas dabar yra atliekamas vi
siems.

Neleiskite savo sveikatai pablogėti nebandę 
BU-CAL-0 COMPOUND. Tuojau siųskite 
šių iškarpų į OREGON DRUt PRODUCTS, 
Box 762, Peekskill, N. Y. Bonka už $3 
(užsimokėsite" laikanešiui) bus jums tuojau 
pasiųsta.

Name ,.........................................................................

Address ....................................................................

City ..................  •'............... State.......... .

Matthew A.
BUYAUSKASi i I

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

| Į 426 LAFAYETTE STR., |
: į . :

Newark, N. J.i I . i
Tel. MArket 2-5172t . *

ar 1 y v ‘

Keamy-Harrison, N. J.
Šis Tas iš LLD 136 Kp. 

Veiklos
Pora praėjusiųjų šios va

saros susirinkimu nebuvo 
skaitlingi, gal dėl šilumos bei 
atostogų proga daugelis kuo
pos narių buvo tai šen, tai ten 
išvažinėję.

Bet praėjusiame susirinkime, 
kuris atsibuvo rugsėjo 5 d., 
buvo susirinkęs gražus būre
lis di’augų.

Dienotvarkė:
M. žolynui pirmininkaujant 

ir patvarkius, protokolas per
skaitytas ir priimtas.

Pild. komiteto raportai iš
duoti ir priimti.

Komisijų raportai:
Komisija busų surengimo į 

dienraščio Laisvės pikniką 
Philadelphijoj — Jonas Degu
tis ir Petras Maršonast De
gučiui dėl nuovargio .sjusirin- 
kiman nepribuvus, platų ra
portą išdavė P. Maršonas. 
Nurodė, kad surengti busus į 
piknikus yra labai didelis, 
sunkus ir atsakomingas dar
bas, kurį ne kiekvienas gali 
atlikti, nes1 reikia daug kan
trybės, ' pastangų ir dar pri
dėti pinigų, nes tokiuose mies
teliuose, kaip Kearny ir Har- 
risonas, sudaryti du busus į 
pikniką—.tai reikia aplankyti 
daug saliūnų ir kliubų, ku
riuose tuščiomis neapseisi.

Jonas Degutis, kapitonas, ir 
Petras Maršonas, jo pagelbi- 
ninkas, tatai puikiai atliko, ne
reikalaudami extra išlaidų. P. 
Maršonas savo raporte dar 
pridūrė, kad busais kelionė į 
Laisvės pikniką buvo linksma 
ir pavyzdinga, nes kapitonas 
Degutis visa tai tvarkė labai 
draugiškai, o kad busų va
žiuotojai bųtų linksmesni, tai 
Degutis protarpiais juos aps
čiai pavaišino. Taigi, ir čia 
Jonas pasirodė didelis sportas 
ir savo kostumerių mylėtojas.

Susirinkime P. Maršono Ra
portas, kurį išdavė' už save ir 
savo kapitoną Degutį, buvo 
priimtas su dideliu entuziaz
mu ir užgyrimu.

Taigi, labai yra svarbu tu
rėti organizacijoj tokių drau
gų, kurie apsiima ir gali at
likti tokius svarbius visuome
ninius darbus. Todėl, varde 
organizacijos, mes visi kuopos 
nariai, tariame Jonui Degu
čiui ir Petrui Maršonui šir
dingiausią ačiū ! Ir linkime ir 
ateityje taip nuoširdžiai dar
buotis darbininkiško laikraš
čio ir organizacijos labui. ,

Skaitytas laiškas nuo Civil 
Rights Kongreso, kuriame pa
aiškina apie reakcijonierių 
siautėjimą prieš šalies pažan
giąją visuomenę, kurią ši or
ganizaciją pasirengus ginti. 
Laiškas priimtas ir nutarta pa
aukoti $5 iš iždo ir parinkti 
aukų ant vietos, kur surinkta 
$11. Tai viso bus pasiųsta 
$16.00. V. W. Zelin.

E. W. Shalins Į
(Shalinskas) E

Funeral Home
s 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway £ 

WOODHAVEN, N. Y. 
į Suteikiam garbingas laidotuves ?

| $150
Koplyčias suteikiam nemokamai > 

; visose dalyse miesto. ?
? Tel Virginia7-4499 s

459 Grand. Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)
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HELP WANTED—MALE I HELP WANTE.D—MALĖ, 
REIKALINGI VYRAI | REIKALINGI VYRAI

PATYRĘ MOLŪERIAi
AUKŠTOS ALGOS

NUOLATINIS APSKRITŲ METŲ DARBAS
Kreipkitės Tuojau

SOMERVILLE IRON WORKS
SOMERVILLE, N. J.

London. — Visi streika
vusieji Anglijos mainieriai 
jau sugrįžo darban. Eina 
derybos su valdžia dėl jų 
reikalavimų.

• PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Moterų Pažangos Kliubas bendrai 
su Aido Choru rčngia pikniką, jvyks 
Sept. rugs. 21 d., pradžia 12 vai. 
dieną, bus Urbantienės darže. Turė
sime gerą muziką ir visokių val
gių ir gėrimų užtektinai visiems. 
Kviečiame skaitlingai dalyvauti. — 
Rengimo Komisija. (217-18)

ST. PETERSBURG, FLA.
Visiems lietuviams; Pranešame, 

kad ALDLD 45 kuopos susirinkimas 
įvyks sulig nutarimo, Sept. 28, 2:30 
po pietų. Kurie vasaros laiku gyve
note rytinėse valstijose, dabar grį
žę, ateikite į šį susirinkimą. Antra
šas 617 — 13th Ave. So., St. Pe
tersburg. — Sekr. K. J. Toshalis.

(217-18)

MONTELLO, MASS.
Pirmas metinis LMS 2-ros Aps

krities piknikas įvyks š. m. rugsėjo 
(Sept.) 21 d. Lietuvių Tautiškame 
Parke, Winter St. ir Keswick Rd., 
Montello, Mass. Pradžia 1 vai. die
ną. šis parengimas turės dainų pro
gramą ir sporto žaislus. Bus mu
zikos ir kitokių pasilinksminimų. 
Kviečiame visus vietinius ir apylin
kės lietuvius. — Komisija. (217-18)

BALTIMORE, MD.
Crab Feast, rengia Uniter Com

mittee Lietuvių, Rusų ir Ukrainų 
Organizacijos, sekmadienį, Septem
ber 21, 1947. Pradžia 11 ryto ant 
Kaardašo šoro, Evergreen Park. Ge
ra muzika, “minkšti ir kieti” gėri- ! 
mai. Krebsai pagaminti visokiose 
rūšyse. KELRODIS: Eastern Ave. 
iki Josenhan Corner, suk po tiesiai 
back River Neck Road. Važiuok 4 
mailes, stik po tiesiai Evergreen 
Park tiesiok ant šoro.

Busas nuo Lietuvių svetainės, 
851 Hollins St., 12:45 P. M, Ches
ter ir Lombard St. 1 P. M., Pratt 
ir Codington Ave. 1 P. M., Dilon 
ir Robinson St. 1:15 P. M. $1.00 į 
abi puses; vaikąms nuo 8 iki 16 m. 
— 50c. — Kviečia Komitetas

DETROIT, MIČH.
400. metų lietuviškos knygos pa

rodos komisijos susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugsėjo (Sept.) 19, pra
sidės 7:30 vai. vakare, Draugijų 
Svetainėje, 4097 Porter St.

Tai bus paskutinis susirinkimas 
tuom reikalu. Laikas trumpa^, turi
me skubiai rengtis prie parodos. 
Taipgi kviečiame ir nedelegatus da
lyvauti ir duoti gerų patarimų.' Pa
geidaujame, kad dalyvautų meni
ninkai: dainininkai, vaidintojai, in
strumentalistai ir kalbėtojai.

Parodos Komiteto rhštininkas,
L. Tvarijonas.

3858 Rick St., Detroit, Micn\

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kp. rengia vakarienę suba- 

tos yakare, rugs. 27, 575 Joseph Ave. 
Vakarienė kainuos tik vienas dole
ris. Kur dabar kas gali pavalgyti 
vakarienę už ,taip žemą kainą? To
dėl visi ir visos meldžiame atsilan
kyti, nes visiąms yra žinoma, kaip 
mūsų virėjos moka svečius pavai
šinti su. gardžiais valgiais. — Kvie
čia Rengėjai. (215-220) i

LITUANIČA SQUARE

RESTAURANT
Stėvcii Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA feROOKLYNU

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y.
TeL ĖVergreen 4-9612

____ —______ ‘.i.,1.,'■ -t ^i. i.. , r. ii..!*-«

GREEN S TAR BAR A GHII.I, 
LIETuVlSkAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti It pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill," nes žino, lead visados bus patenkinti.

ATEtKITE PASIMATYTI SU GlVlktS.

/ Geriausias Alus Brooklyne

PAKE fcifekViiEkĄ ŠEšTAbtEfJI

NAMŲ RAKANDŲ 
STALIORIAI IR POLIŠIUOTOJAI 

Gera Al«a 
Nuolatinis Darbas

JOSEPH WARNER 
FURNITURE CORP., 

26 W. 17th ST., N. Y. C.
" ■ l2li) ----- ------------- ........................ _.. , 

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

■ 1 "»-----------------

MOTERYS
18 iki 35

Mes turime darbų moterims dirbti 
prie mašinų.

2-ras Šiftas 3:30 P. M. iki 12
Kreipkitės

ALLENTOWN DIVISION
GENERAL RIBBON MILLS

Ine.
Jordan & Walnut Streets

ALLENTOWN, PA.
(216-18)

MERGtNOS-
MOTERYS

18 iki 35 >

Mes turime darbų moterims dirbti 
prie mašinų.

2-ras Šiftas 3:30 P. M. iki 42

Kreipkitės
GENERAL RIBBON MILLS 

Ine.
BATH, PA.

(216-18)

OPERATORES
Prie Singer Masinu 

Labai Gera Alga 

GESCHWIND & CO. 
70 Commercial Street, Greenpoint, 

Brooklyn, N. Y.

ĖVergreen 9-5780
(216-17)

MERGINOS-MOTERYS
Su Fabriko Patyrimu 

NUOLATINIS DARBAS 
80 centų į Valandą Pradžiai 

Pakėlimai po trijų savaičių 
Linksmos Darbo' Sąlygos 

KRElPKITftS

430 WASHINGTON STREET 
NEW YORK CITY

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

Biznieriai, Skelbkltės Laivėje

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

TfelefoiiaS EV. 4-8696

• ■
\ ■
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Iš Lietuvių Namų , 
Savininkų Susirinkimo

Miestas Per Radio Skelbs 
Prieinamiausius Valgius

Vaikas Išbuvo Kamine 
22 Valandas

Miesto viršininkų pasitarime

miesto vyriausybė galėtu pa
gelbėti žfrnonėms brangumo 
laikotarpiu, prieita išvados 
skelbti menu, kaipo vieną 
priemonių. Skelbs tokius val
gius, kurie galima pagaminti 
iš prieinamiausių produktų iri 
kurie teiktų daugiau reikalin
giausių mitybinių elementų.

Menu sudaryme kooperuos' 
turgaviečių, sveikatos ir infor-

Turga- 
pateiks

kas yra geriausia 
turguje tą diena, 
dijetistai suplanuos 

miestavoji radijo!

Namų savininkų organizaci
ja gyvuoja apie 10 metų. Jos 
pirmininku yra J. P. Mačulis. i 
Praeityje Mačulis laikėsi be-Į 
partyviškumo, kai kada pa- j 
reikšdavo, kad namų savinin-' 
kų yra visokių pažiūrų, todėl 1 
mes į politiką nesikiškim.

Bet dabar Mačulis pradėjo į 
traukt į savotišką politiką, j 
Paskiausias susirinkimas, Rū-i 
ris įvyko 12 šio mėnesio, Mi-1 
kalausko svetainėje, Atlantic1 
Avė. ir Logan St., East New 
Yorke, buvo šauktas laiškais. 
Juose buvo pažymėta, kad yra 
pakviestas kalbėtojas, tūlas 
Wasselle; kad jis kalbės apie 
dabartinį Lietuvos gyvenimą.

Taip ir buvo, laike susirin
kimo Mačulis perstatė minėtą
Wasselle kalbėt. Tas žmogus l stotis 
pradėjo rėkaut apie Europą, | 
apie Lietuvą, būk iš Lietuvos i 
laiškų neišleidžia. • '

• Kadangi yra žmonių, kurioj 
yra gavę net- po kelis laiškus, 
taip pat laikraščiuose telpa 
laiškai iš Lietuvos, todėl bu
vo pareikalauta kalbėtojo, 
kad jis 'liautųsi kalbėjęs apie 
Lietuvą, ko jis nežino, o" kal
bėtų namų savininkų reika
lais.

Mačulio šalininkams tas ne-I 
patiko, visi pradėjo rėkt. Net 
iš galiūno , pasišaukė mušeiką 
ir rodė pirštu, sakydami — I 
šitas netylėjo, duok jam. Mu-j 
šeika pradėjo grumot, sakyda
mas, jeigu netylėsi, aš tave į 
sumušiu. Aš žinau tu mušei- j I e .
kų vardus ir pavardes, ši sy-Į 
kį laikraštyje neįvardinsiu, 
gal pasiskaitę šią korespon
denciją bus protingesni.

LNSS Narys. ;

macijų departmental.
v i e č i ų d e p ar t m e n tas 
raportą, 
įperkama
Ligoninių 

O
WNYC paskelbs menu I to.

ir geriausia įperkamus (best 
food buys) kas ryto 8:20 ir 
kas valandą tuo pat valandos 
laikotarpiu per visą rytą. To
kią maisto problemų skelbimo 
sistemą buvo įvedęs majoras 
LaGuardia karo laiku.

P ra n e š d a m a se a p i e p an a u j i n - 
simą tą praktiką, dabartinis 
majoras O’Dwyer pareiškė vil
tį, kad tas nors šiek' tiek žmo
nėms pagelbės. “Yra patir
ta,” sakė jis, “kad žmonės 
paprastai nepaseka padėties 
turguje. Mes tikimės, kad tei
kimu jiems reikalingų infor
macijų, • suprantamiausioje 
formoje, šiek tiek palengvin
sime išgyventi šią nesvietišką 
brangenybę būtiniausio mais-/ J

Henry Bishop, 6 metų am
žiaus, nubėgo atsivėdinti ant 
stogo kaimynų stubos, 20 W. 
134th St., New Yorke. Atsi
sėdęs jis ant kamino krašto ar 
gal ir šiaip bandydamas kojas 
įkišti, visas įkrito ir įstrigo 
kojomis žemyn.

Ko Aido Choras Prašo iš 
Brooklyno ir Apylinkės 
Visuomenės?

Vasarinis sezonas jau pra
ėjo ir visi mes laukiame žie
minio sezono su koncertais ir 
kibtis svetainėse parengimais.

Aido Choras šiais metąis tu
rės savo motini koncertą spa
lių 18 d., Liet. Amerikos Pilie
čių Klubo svetainėje, 
Union St., Brooklyne.

Kaip žinia, Aido Choras I 
kas metai mėgina publikai 
duoti geriausio ką jis gali — 
duoda gerus koncertus, 
metais taipgi.

Dėl to Aido Choras 
Brooklyno ir apylinkės 
menę užsižymėti spalių 
savo kalendoriuose, kad 
mirštumėt.

Rado Žmogaus Galvą

Įkrintant niekas nematė ir iš 
karto niekas neieškojo. Bet 
už poros valandų, kada vaikas 
neparėjo valgyti, motina susi
rūpino. Tačiau ir vėl susira
mino — gal bus su vaikais už
ėjęs kur pas draugus ir užtru
kęs. Praėjo kelios valandos, o 
vaiko vis nėra. Motina pra
dėjo rimtai ieškoti. Neradusi, 
pasišaukė policiją, bet ir 
nerado. O Vaikas kamine, 
alkęs, pavargęs, paverkia 
vėl nutyla. „

B

280

Šiais

praso 
visuo- 
18 d. 
neuž- 

jog tą. dieną bus 
| Aido koncertas. Taipgi Aidas 
' prašo visus tuos, kurie myli 
dainas ir gali dainuoti, nepai
sant amžiaus, stoti Aido Cho- 

nariais.
Aido Choro mokytojas Jur

gis Kazakevičius deda .visas 
pastangas, kad iš choristų pa
daryti gerus dainininkus, ku- 

vartojąs jokių nepaprastų di-jrie galės tinkamai pasirodyti 
jetų. Ir įsigeriąs, tik nepa-! ne GJioro koncerte,
sigeriąs. F)et ir LMS Festpvalyje,

George Gru, tebepraktikuo
jąs brook lynietis advokatas, 
minėdamas 90-tą savo gimta- •*<> 
dienį, sakė, kad jei jis gyven
tų iš naujo, jis taptų biznie
rium 
mui! prailginti jis sAkėsi ne

ne advokatu. Gyveni-

Alex Brooks. Corona, nu
baustas $75 už priiminėjimą 
“betų” telefonu.

lais-Pradžioje šios savaitės 
viečius atlankė Ignas Kubiliū
nas iš Bostono, dainininkas, 
atvykęs dainuoti muzikos ir 
dainos Ansamblio Vyturėlio 
koncerte, įvykusiame rugsėjo 
14-tą. Jo dainavimas brook- 
lyniečius užžavėjo.

kuris jau irgi tik “už kampo.” 
Dėl to mums reikalinga juo 
daugiau dainininkų, kad visur 
Aidas su savo dainomis išeitų 
su pirmos rūšies dainininkais.

Tikimės su jumis malonaus 
pasimatymo, jeigu ne Aido 
Choro repeticijose kaipo jo 
nariai, tai jo koncerte, o jeigu 
ne koncerte, tai LMS Festiva-

Aidietė M. M.

Pas jaunuolę . švelniabalsę 
Liliją Bastytę tebvieši jos mo
tina Mrs. K. Bastienė iš Man
chester, Conn. Jinai taipgi bu
vo atvykusi į vyturiečių kon
certą, kuriame ir jos Lilija, 
mūsų LDS Centro raštinės dar
bininkė, dalyvavo grodama ir 
dainuodama solo ir. Merginų 
Kvintete.

VEDYBOS'
Sekantį sekmadieni, rugsėjo 

(Sept.) 21-mą, Eleanora Jece- 
•vigz, gyvenanti 96 Jackson 
St., Brooklyne, išteka už Will
iam Borus, 517 E. 147th St., 
Bronx, N. Y. Šliūbą ims Ap
reiškimo bažnyčioje, 4 vai. po 
pietų?

Vedybų pokiliui dekoravimą 
ir gėlėmis aprūpins Augusto 
Gusto gėlių įstaiga, Bellaire 
Florist, 6762 Fourth Ave., 
Brooklyn 20, N. Y.

Intensyvė scena iš* filmos “Kiss of Death,” rodomos 
Mayfair Teatre, 47th St. ir 7th Ave., New Yorke.

Fiorello H. La Guardia

Mirė Motiejus 
Varaškevičius

Rugsėjo 16-tą mirė Motiejus 
Varaškevičius, 80 m. amžiaus. 
Jis taipgi buvo žinomas kaipo 
Vasky. Iš Lietuvos paėjo 
Linkuvos valsčiaus, Bučiūnų 
kaimo. Jungtinėse Valstijose 
išgyveno, 38 motus. Visą lai
ką gyveno New York o mieste.

Motiejus Varaškevičius yra 
tėvas Jurgio Varaškevičiaus- 
Warisono, kuris Brook lyne yra 
plačiai žinomas kaipo daily- 
dė, namų budavotojas ir tai
sytojas. J. Warisen taipgi

; Rankiojantis skudurus iš 
pintinės, švaros department© 
pastatytos praeiviams šiukšles 
sumesti, kad neterštų gatvių, 
Thomas Christy, 60 m., radęs 
pintinėje jau apgedusią žmo
gaus galvą. Rado prie kam
po 50th St. ir Avenue of the 

I Americas, New Yorke.
I

Policija radinį. nuvežė tyri- 
I nėti.
ar čia 
kinta 
koks medicinos studentas pa- 
šuleriavęs, atlikusią nuo tyri
nėjimo galvą numetęs svietui 
pagąsdinti ir misterijai sukel- 

I ti.

Iš karto nebuvo aišku, 
bus -vėl buvusi neišaiš- 
žmogžudystė. O gal

Šiltai Pagyvenome
/

Pirmosios 15 dienų šio 
nėšio, bendrai imant, buvusios 
šilčiausios žinomuoju laikotar
piu, po 74.8 laipsnius. Pir
mesnis karščiausias rugsėjis 
buvo 1881 metais. Tuomet vi
so mėnesio bendroji tempera- 

į tūra buvusi po 72.2 laipsnius. 
Ar šių metų rugsėjis išlaikys 
iki galo šilčiausiu, teks 
laukti ir pamalti.

MIKE

mė-

pa-

m.
190 
mi-

Juozas Malinowski. 36 
amžiaus, gyveno po Nr. 
Middleton St., Brooklyne, 
re rugs. 16, Cumberland li
goninėj, Brooklyne. Kūnas pa
šarvotas namuose, po viršmi- 
nėtu adresu. Laidotuvės įvyks 
rugsėjo 19 d., Šv. Jono kapi
nėse.

Laidotuvių, pareigomis .rūpi
nasi grab. Matthew P. Balįas, 
660 Grand St., Brooklyne.

PRANEŠIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Moterų Apšvietos Klubo susirin
kimas jvyks šio ketvirtadienio va
karą, rugsėjo 18-tą, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Turėsime savišvietos 
pusvalandį, kaip kad buvo nutarta 
pirm išsiskirstant atostogų. Kviečia
me ir ne nares. — Valdyba.

ŠUMNUS BANKIETAS
Našlių, gyvanašlių, senbernių ir 

senmergių bankietas įvyks šeštadie
nį. lapkričio (Nov.) 29-tą, Liet. A. 
Pil. Kliubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Prašome organizaci
jų tą dieną nieko nerengti ir kvie
čiame dalyvauti šioje parėję. — 
Rengėjai. , (216-17)

REIKALAVIMAI
VAKACIJOM VIETA

,x Pajieškome vietos ant vaisių far- 
mos arti New York, kur šeima ga
lėtų praleidi dviejų savaičių vaka- 
cijas. PraštEhe rašyti:

Alice Koichow, 298 .Irving Ave., 
Brooklyn, N. Y. •

PARDAVIMAI
Parsiduoda namas ir Bar & Grill 

biznis su pilnais laisniais. Labai ge
ra biznio vieta. Po pardavimo,' sąvi- 
ninkasl išeis už 30 dienų. Namas ir 
biznis kartu $25,000. Kreipkitės pas 
John Ragalis, 57-26 64th St., Mas- 
peth, L. I. N. Y. Nepraleiskite šios 
progos. Prašome kreiptis po 5-tos 
vai. po pietų. ' (215-20)

Po apie 20 valandų, vaikui 
ten išbuvus pusdienį ir per 
naktį, kaimynų mergytė už
bėgo ant to paties stogo pabė
gioti. Ji išgirdo Henrį ‘ ver-1 
kiant, nubėgusi pasakė moti-j1 as^(,v2’ 
nai, o ta policijai. Bet ir po
licija turėjo daug darbo, kol 
jį ištraukė. Laimei, vaikas 
buvo dar tiek stiprus, kod jis 
pats galėjo užnerti ant savęs 
nuleista jam virvę. Per vir
šų bijojo jį traukti, kad labai 
neapdraskytų, 
jiems parodė gelmę, 
čiame 
mento 
ir pro

Buvęs New Yorko majoras 
LaGuardia, sunkiai sirgęs per 
pastaruosius kelis mėnesius, 
rugsėjo 16-tos vakarą krito vi
siškai nusilpęs, pusiau be są
monės. Jo gydytojas, dakta
ras Baehr, paskelbė? paskelbė, 
kad jo padėtis kritiška:

/ “Mr. LaGuardia laipsniškai 
silpnėjo visą priėjusią savai
tę,” sako jo gydytojas savo 
pareiškime. “Jis prarado 
daug svorio ir spėkų, vienok 
kasdien per kelias valandas 

šį vakarą jis stai
ga sudribo ir pasinėrė giliamo 
snaudulyje. Jo padėtis dabar 
kritiška.”

Jau apie metai laiks nuo lai
ko išgirsdavom, kad tas buvęs 
nepaprastos energijos žmogus

Tačiau virvė 
Tad tre- 

namo aukšte iš apart- 
pramušė į kaminą 
ją vaiką ištraukė.

Policijos viršininkas vėl 
keliąs vieną kapitdną, du 
žentus ir 6 eilinius į kitas 
eigas dėl huožiūros, kad
esą perdaug nuolaidūs gem- 
bleriams. ' *

olą

per- 
sar- 
par- 

jie

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306-UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

GERI PIETŪS!
Kada norite geru pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name t

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

August Gustas 
BEETAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

( Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti par PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 345 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį.

EVergreen 7-4774

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

Du kambariai šermenim, didelis puikiai Įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parėk 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad neniiega.

šian ai’ ten nebedaspėjo daly
vauti. Praėjusio birželio 18- 
tą jam padaryta operacija, 
po jos sugrįžo namo, bet spė
kų nebeatgavo. Prieš tūlą 
laiką apleido radijo progra
mas, bet protarpiais pakilda
mas iš lovos vis dar teberašė.

LaGuardia su žmona ir 
dviem auklėtiniais vaikais gy
veno 5020 Goodridge Avė., 
New York o dalyje, žinomoje 
kaip ftiverdale.

yra dienraščio Laisvės bendro
vės direktorius.

Visas Laisvės štabas reiškia 
Jurgiui Warisonui užuojautą 
dėl tėvo mirties. ,

Motiejaus Varaškevičiaus. 
kūnas bus sudegintas Fresh 
Pond Krematorijoję, Maspe- 
the, penktadieni, rugsėjo 
(Sept.) 19-tą dieną. Jo kū
nas ilsisi Matthew P. Ballas 
(Bieliauskb) šermeninėje, 660 
Grand St., Brooklyne. Bie
liauskas prižiūri ir laidotuvių 
reikalus.

BAR & GRILL
’ Lietuviška Alude
DEGTINĖ, VYNAS 

IR ALUS

Kanados
• Black Horse Ale
JOSEPH ZEIDAT

411 Grand St, 
Brooklyn 11, N. Y.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
. ( 1—2 dienomValandos: t n _ .( 6—8 vakarais

Ir Pagal Pgsitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

g. Valandos: J ?
§ ų 1— 8 vakare •

Penktadieniais Uždaryta v

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vvnai ir Alus j
RHEINGOLD 

BEER& ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174O

Peter Kapiskas

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENE 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptamaUjame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinamai ir Džiuleriai 

Parduodami Labai Nužemintom KaVnom.
Nepaprastai Žemom Kainom!

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

' Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM 

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
\ Jeweler

. 701 Grand St, arti Graham Aye., Brooklyn.
j............................................................................................................................................................................................................    ■ ■ —

6 pusi., Laistė (Liberty, Lith. Daily), Ketv., Rugs. 18, 1947 '




