
Garbingas “Prakeikimas.” 
Draugo ir Darbininko

Redaktoriams. e 
Nei Kaimas, nei Miestas. 
Laisves Vajus ir Talka.

Rašo A. BIMBA

Tarpe juodosios spalvos 
žmonių katalikų bažnyčia tu
ri labai mažai pasekėjų. Bet 
St. Louis, Mo., matyt, randasi 
saujelė negrų katalikų.

Kaip visų kitų katalikų vai
kai, taip negrų yra traukiami 
j parapijines mokyklas. C’ia 
irgi tas pats. Bet atsirado gru
pė karštų katalikų, kurie pa
kėlė revoliuciją prieš negrų 
vaikų leidimą j parapijinę mo
kyklą kartu su baltųjų vai
kais.

Jie netiki, kad tas pats Die
vas sutvėrė baltus ir juodus 
žmones. Jeigu ir sutvėrė, gir
di, tai klaidą padarė ir tas ne
reiškia, kad mūsų balti vai
kai turi ką nors bendro m rėti 
su tais juodais Dievo sutvėri
mais !

★ ★ ★
J tą reikalą įsimaišė arki

vyskupas Joseph E. Ritter. Jis 
pareiškė, kad visi vaikai yra 
to paties Dievo lygiai gerbia
mi sutvėrimai ir negali būti 
jokios diskriminacijos prieš 
juoduosius vaikus parapijinė
je mokykloje. Dievas, girdi, 
žinojo, ką jis daro ir jo darbo 
vaisius turime priimti.

Jei ir po šio persergėjimo 
baltieji šovinistai nesiliaus 
agitavę už rasinę diskrimina
ciją, arkivyskupas Ritter juos 
prakeiks ir išmes iš katalikų 
bažnyčios!

Ką tie šovinistai dabar pa
giedos, nežinia, žinia tik tas, 
kad šį arkivyskupo žygį karš
tai pasveikins kiekvienas tau
tų, rasių ir žmonių meilės ir 
lygybės šalininkas.

★ ★ ★
Gerai būtų, kad į šį inci

dentą įsigilintų Draugo ir Dar
bininko redaktoriai. Už sklei
dimą rasinės neapykantos jie 
yra užsitarnavę šimtus iškei- 
kimų ir išmetimų iš katalikų 
bažnyčios. Jų laimė, kad jų 
bosais yra ne Ritter, bet Cush
ing ir Stretch, kurie, matyt, 
netiki, kad tas pats Dievas su
tvėrė baltuosius ir juoduosius.

★ ★ ★
Tame ir nelaimė katalikų 

bažnyčios. Tame bus ir prie
žastis, kad ji tiek mažai pa
sekėjų teturi tarpe nebaltųjų 
rasių žmofnių. Kitos bažnyčios 
daug gudresnės.

Lietuviškoje b a ž n y t inėje 
spaudoje į nebaltųjų rasių 
žmones žiūrima su panieka ir 
pažeminimu. Kiek ji, pavyz
džiui, yra išliejusi tulžies ant 
komu įrištų, kam jie negrus 
skaito lygiais žmonėmis! Jos 
skaitytojai negrus Vadina ne 
negrais, bet “nigeriais.” Tik 
įsivaizduokite, kas atsitiktų, 
jeigu negrai vaikai pradėtų 
lankyti lietuviškas parapijines 
mokyklas!

Vyt. Sirvydas tgieda: ’“So
vietu Sąjunga ir Rytų Europa, 
visgi, kaimas, o Vakarų Euro
pa — miestas.”

* Bėda su Vytautu yra tame, 
kad jis niekad iki galo neda- 
galVbia. Su faktais jam skai
tytis labai sunku. Nuo gyveni
mo jis labai toli atsilikęs.

Jei jis nebūtu atsilikęs, tai 
negalėtų nežinoti, kad pasku
tiniais pora desėtku metų So
vietu Sąjungoje pakilo milži
niški pramoniniai centrai, kad 
čechoslovakija ir Lenkija nė 
kiek ne daugiau kaimai, kaip 
Francūzija ir Italija.

Jau matėte paskelbimą, 
kad dienraščio Laisvės metinis 
vajus prasidės snaliu 1 dieną 
ir tesis iki pradžiai kitu me
tu. Kad vajus praeitu gražiai 
ir naudingai, tai reikia dide
lės, nuoširdžios talkos iš visų 
Laisvės skaitytojų. “Kiekvie
nas gaukime nors po vieną 
naują skaitytoją,^ yra senas,

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama
Užsieniuose $9.00 
Brool^lyne $8.00
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I RI MANAS RAGINSIĄS 
TIKTAI “SAVANORIAI 
MAISTĄ RACIONUOTI” 

‘ _______ L
Kongresiniai Kainų Tyrinėtojai Pataria Suvaldyt Grūdų 

Spekuliantus, bet Nereikalauja Tam Kongreso Sesijos
Washington. — Artimi 

prez. Trumanui valdininkai 
sakė, jog jis šią savaite 
“smarkiai atsišauks”, kad 
amerikiečiai “savanoriškai 
maistą racionuotų - taupy
tų”, taip kad galėtų likt 
valgio produktų alkanoms 
tautoms sušelpti vakarinėje 
Europoje. Be kitko, prezi
dentas raginsiąs susilaikyti

N Y. Dprbo Federacijos Vadų 
Siūlymas prieš Komunistus

New York. — Šios vals
tijos Darbo Federacijos ta
ryba priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią uždraust ko
munistams dalyvauti, suva
žiavimuose, kaip federaci
nių unijų delegatams. Ši re
zoliucija bus įteikta Ameri
kos Darbo Federacijos su
važiavimui 1948 m. liepos 
mėnesį, kaipo pasiūlymas 
visos Federacijos konstitu
cijai “pataisyti”. New Yor- 
ko valstijos Darbo Federa
cijoj jau uždrausta komu
nistams būti unijų viršinin
kais.

Floridos .Audra Persimeta į 
Šiaurines Valstijas.

Miami, Fla — Audra per
simetė per šiaurinę dalį 
Floridos į Georgijos ir N. 
Car oliuos valstijas. Sykiu 
siautė smarkus lietus; kai 
kur prilijo 5 iki 7 colių,, bet 
mažai nuostolių tepadarė 
šiose valstijose.

Besiblaškanti ir silpnė
janti audra toliau traukė 
pajūriais linkui New Yorko 
ir kitų šiauriniai rytinių 
valstijų, kuriose ji pasiro-1 
dysianti tik kaip vėjai su 
lietum.

Baltimore, Md.
Mirė Kazimieras Stanys
Pirmadienį, rugsėjo mėn. 

22 d., mirė senas “Laisvės” 
skaitytojas ir ALDLD 25 
kuopos narys.

Kazimieras Stanys gyve
no po num. 833 Hollins St. 
Pašarvotas jo paties na
muos. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, rugsėjo 25 d. 11 
v. ryto.

Velionis paliko liūdesyje 
žmoną ir du broliu: Alek
sandrą ir Juozapą. Laido
tuvėmis rūpinasi Charles B. 
Kuchausjias. J. S.

RUHRO ANGLIAKASYKIĄJ GAMYBA MAŽĖJA; AMERIKONAI NUSIGANDĘ
Berlynas. — Žinių agen

tūros ONA korespondentas 
Vokietijoje praneša, kad 
Jungtinių Valstijų ir Britų 

bet puikus šūkis.
Netenka abejoti, kad mūsų 

senieji, ištikimieji vajininkai 
darbuosis sušilę. Jais reikia 
pilnai pasitikėti. Bet nereikia 
manyti, kad jų darbas pa- 
liuosuoja mus nuo mūsų atsa
komybės.

nuo geresnės mėsos, nes gy
vulius dėl tokios mėsos rei
kia ilgiau penėti. Jeigu a- 
merikiečiai išklausytų prez. 
Trumano atsišaukimo, tai 
Amerika, girdi, galėtų šie
met pasiųsti 450,000,000 iki 
500,000,000 bušeliu kviečiu 
užsieniams pašelpti.

Bet prezidentas nesutik
siąs šaukti specialę kongre
so sesiją vėl kainų kontro
lei įvesti, nors to reikalauja 
CIO unijos ir daugelis kitų 
amerikiečių.

New York. — Kongres- 
manų - senatorių komitetas 
kainoms tyrinėti pasiuntė 
prez. Trumanui telegramą, 
kad darytų visus galimus 
valdinius žingsnius grūdų 
spekuliantams pažaboti.

Komiteto p i rmininkas, 
republik. senatorius Ralph 
E. Flanders kartu pastebė
jo, kad prezidentas neturi 
jokios legalės teisės suval
dyti grūdų brangininkų- 
spekuliantų biržas. Tačiaus 
nei sen. Flajiders nei jo 
bendrai nereikalauja su
šaukt specialę kongreso se
siją, kuri galėtų išleist tin
kamą tam įstatymą.

Žydai Stinrinasi prieš 
Arabus Palestinoje

Jeruzalė. — Žydai sionis
tai rekrutuoja daugiau vy
rų į savo slaptą armiją Ra
ganą ir pasmarkintai juos 
lavina atremti arabus, ypač 
po to, kai Anglija atšauks 
savo kariuomenę iš Palesti
nos.

Nežinia kas išbjauriojo 
žydų bažnyčią Jeruzalėje 
per didžiausią metinę jų 
šventę Atgailų Dieną. Ang
lai darė kratą toje bažny
čioje, ieškodami ginklų.

Republikonai, Girdi, 
Sulaikę Socializmą

Chicago. — Kongresma- 
nas Joseph W. Martin, re- 
publikonas kongreso atsto
vų rūmo pirmininkas, gy
rėsi, kad dabartinis repub- 
likoniškas k o n g r e sa s, 
girdi, -sulaikė Ameriką nuo 
valstybinio socializmo. Kal
bėdamas republikonų ban- 
kiete, jis nudavė, būk ir 
Trumano valdžia stūmusi 
links “socializmo.”

militarinės vyriausybės Vo
kietijai gerokai nusiminė, 
sužinojusios, kad Ruhro 
angliakasyklų gamyba ma
žėja, užuot didėjus.

Tiesa, kol kas gamybos 
'sumažėjimas nėrą didelis— 
nuo 243,000 tonų dienai nu
puolė iki 239,000 tonų,—ta
čiau yra manoma, jog šis, 
mažėjimas tebesitęs. O tai 
neis sveikaton tiems ameri- • *

Ispanijos marininkams lavinti laivo pribuvimas i 
Capetown, Afriką, buvo priežastimi tūkstančiu vete
ranų demonstracijų prieš tą, kaip jie sakė, “fašistų de
legacijos iš Franco Ispanijos vizitą.” Kairėje matoma
sis j»j plakatas sako: “Svetinimu fašistų paniekiname 
savo žuvusius kare.” Miesto policija, vienok, neleido 
veteranams ramiai protestuoti, išdraskė mitingus?

LAUKO ŪKIO DARBININKAI 
ITALIJOJ UŽIMINĖJA 
DVARŲ ŽEMES

Roma. — Užsibaigus mi- 
liono žemės ūkio darbinin
kų streikui šiaurinėje Ita
lijoje su tūlais laimėjimais 
streikieriams, kilo farmų 
ir dvarų darbininkų strei-' 
kai kitose vietose.

Dabar streikuoja bent 
60,000 žemės ūkio darbi
ninkų Arezzo ir Romos sri
tyse: Į pietus nuo Romos 
streikieriai užgrobė 75,000 
akrų dvarų ir stambių ūkių 
žemės, ypač tokios, kuri 
buvo nenaudojama der
liams auginti.

Klerikalų valdžia grū
moja visomis jėgomis slo

GENERALIS DARBININKŲ 
STREIKAS TRIES TE

Trieste. —"Vietinė Darbo 
Federacija paskelbė visuo
tiną streiką čia mieste ir 
apylinkėje. Karinė angin
am erikonų vyriausybė sa
ko, kad streikas esąs, girdi, 
“komunistų” suruoštas ir 
atkreiptas prieš valdybą.

Visų pirma sustreikavo 
kairiųjų vadovaujami laiva- 
stačiai dėl to, kad fašisti
niai italai,' su kulkosvai
džiais puldami komunistų 
klubą, nušovė vieną 11 me
tų mergaitę, ir dėl to, kad 
angliškai - amerikinė valdy
ba pavarė 6 kairesnius lai- 
vastačius.

Dabar prie laivastačių 
streiko prisidėjo geso, elek
tros ir kitų įmonių darbi
ninkai.

kiniams- angliškiems sluog- 
sniams, kurie nori tuč-tuo- 
jau pakelti Vokietijos pra
monę. Be anglies negi pa
kelsi pramonę. ‘

Kodėl anglies gamyba 
Ruhre mažėja? Yra viso
kių aiškinimų, tačiau vy- 
riausias'aiškinimas bus šis: 
Iki'Ruhro mainieriams bu
vo duodama specialės mais
to porcijos, tol jie dirbo 

pinti ir bausti žemių uži- 
minėtojus.

Susidūrime tarp streikie- 
rių ir policijos Arezzo, su
žeista keli žemės ūkio dar
bininkai ir tryš, policinin
kai.

Audėjų Streikas
Sustreikavo apie 50,000 

audimo-verpimo pramonės 
mechanikų. Dėl to supara-: 
lyžiuota visa ta pramonė.

“Streikai taip sparčiai 
plečiasi, kad negalima pas- 
pėt net pažymėti,” — rašo 
New Yorko Times kores
pondentas Arnaldo Cortesi.

Fašistiniai - tautinė italų 
“unija” veikia kaip streik
laužiai, kuridos saugo kari
nė anglų - amerikonų poli
cija. Nežiūrint to, streikie
riai pikietuoja užstreikuo- 
tas darbaviėtes ir kartais 
apkulia streiklaužius.

Anglijos Kariuomene 
Laužo Streiką

London. — Sustreikavo 
Smithfield Manketo mėsos 
išvežiotojai be unijos vadų 
užgyrimo. Valdžia atsiuntė 
kareivius mėsai išvežioti. 
Streikan išėjo 7,500 škotų 
mainierių Lankashire ir 
Ayshire, taipgi be unijos 
užgyrimo. Streikieriai rei
kalauja algos priedų.

daugiau ir geriau; kai tik 
tų porcijų teikimas buvo 
nukirstas, tuojau ir anglies 
gamyba sumažėjo.

Sakoma, jog neužilgo ge
nerolas Cląy vyks Wa- 
shingtonan' ir ten pasakys 
Amerikos vyriausybei: Jei 
norite matyti Ruhro ang
lies gamybą augančią, duo
kit daugiau maisto.

!(Washingtone tuo klausi

* ★ ★ Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

TAUTŲ SEIMAS SVARSTYS 
Kl AUSIMUS, KURIEMS 
SOVIETAI PRIEŠINASI

Bet Seimas Spręs ir Sovietų Siūlymą Uždraust Karinius 
Kurstymus; Višinskis Smerkia Sutarčių Laužytojus

4 **

Flushing Meadow, N. Y. 
— Sovietų delegacija stip
riai priešinosi 'Amerikos 
siūlymams, kad Jungtinių 
Tautų seimas svarstytų 
Korėjos ir Graikijos klausi
mus. Sovietų atstovybė taip 
pat ragino atmesti Argenti
nos sumanymą sušvelnini 
taikos sąlygas Italijai. Šį 
sumanymą rėmė Amerikos 
delegatas.

Nežiūrint Sovietų ir jų 
drafugų pasipriešinimų, sei
mas dauguma balsų nutarė 
diskusuoti Korėjos, Italijos 
ir Graikijos klausimus.
Korėjos, Italijos ir Graiki

jos Klausimai
Sovietų užsienio reikalų 

ministro pavaduotojas An
drius Višinskis įtarė Ame
riką, kad ji, nešdama Korė
jos klausimą į Jungt. Tau
tų seimą, laužo Maskvos 
konferencijos 1946 m. su
tartį, pavedusią Sovietam 
ir Amerikai išyien tvarkyti 
Korėjos dalykus ir paruošti, 
ją visiškai nepriklausomy
bei. Tą sutartį pasirašė ne 
tik Amerika ir Sovietų Są
junga, bet ir Anglija ir Chi- 
nija.

Už nesusitarimą dėl Ko-

Amerikos Protestas 
Bulgaram dėl Petkovo

Washington. — Ameri
kos valstybės departmen
ts išleido protestą-pareiš- 
kimą, kuriame karčiai 
smerkia Bulgarijos Tėvy
nės Fronto valdžią dėl to, 
kad bulgarų teismo spren
dimu pakartas Nikola Pet- 
kovas, vadinamas “valstie
čių” vadas. Jis nubaustas 
už sąmokslą ginklai^ nu
versti esamąją Bulgarijos 
Respublikos vyriausybę. A- 
meriką, p r o t e stuodama 
prieš Petkovo nubaudimą, 
apšaukia Bulgarijos valdžią 
“totalitarine” ir “komunis
tų viešpataujama.”

JUODOJI RINKA ANGLI
JOJE PLEČIASI

London. — Iš visų šalies 
kraštų ateina žinių, kad 
juodoji rinka Anglijos salo
se plečiasi, Visoki pelnagro- 
biai ir raketieriai siautėja 
naktimis. Šiandien Anglijoj 
visko gali gauti, jei tik su
tiksi mokėti tokias kainas, 
kokių juodosios rinkos,ri- 
tieriai reikalauja: 

mu yra visokių nuomonių. 
Tūli mano, kad tik maistu 
vokiečių mainierių nepri
versi sunkiau ir tiksliau 
dirbti. Liepos 24 d. kongres- 
manas Blatnik (iš Minne
sota valstijos) pareiškė, jog 
Ruhro mainieriai gauna po 
4,000 kalorijų maisto per 
dieną, kuomet Saare kasyk
lų mainieriai, francūzai, te
gauna tik po 3,800 kalorijų
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rėjos Višinskis kaltino A- 
meriką, k#d ji atmetė tei
giamuosius Sovietų pasiūly
mus tautinei korėjiečių val
džiai įsteigti. Jis tvirtino, 
kad Jungt. Tautų seimas 
neturi ’ teisės šį klausimą 
paliesti.

Kritikuodamas Argenti
nos sumanymą sušvelninti 
taikos sutartį Italijai, Vi
šinskis sakė, kad jeigu sei
mas svarstytų šią sutartį, 
tai laužytų Jungtinių Tau
tų Konstitucijos 107-tą sky
rių.

Jugoslavijos d e le gatas 
Ljubo Leontič pareiškė, jog 
vienintelis kelias graikų 
klausimui išspręsti — tai 
atšaukti svetimą kariuome
nę iš Graikijos.
Marshallo Pasiūlymas prieš 

Veto Teisę
Amerikos valstybės sek

retoriaus Marshallo pasiū
lymas sudaryti ir palaikyti 
nuolatinę Jungtinių Tautų 
seimo komisiją buvo be for- 
malio balsavimo priimtas 
svarstymui, ši komisija, pa
sak Marshallo, turėtų tė- 
myti Jungt. Tautų Saugu
mo Tarybos darbą ir prilai
kyti didžiuosius talkininkus 
taryboje nuo per tankaus 
veto teisės vartojimo. Ta 
komisija būtų atkreipta y- 
pač prieš veto iš Sovietų 
pusės. ' . •

Višinskis pirmesnėje sa
vo kalboje nurodė, jog to
kia komisija būtų laužy
mas Jungtinių Tautų kons
titucijos.

Seimas be pasipriešinimo 
priėmė svarstymui Višins
kio siūlymą uždrausti karo 
kurstymus.

Balsai ir Susilaikymai.
Už Argentinos siūlymą 

palengvinti Italijai taikos 
sąlygas balsavo 22 kraštų 
atstovai prieš 8, o nuo bal
savimo susilaikė Anglija, 
Franci ja, Chinija ir 16 ki
tų.

Už Amerikos įteiktą Ko
rėjos klausimą balsavo 41, 
prieš 6 ir susilaikė 7 — 
Egiptas,' Afganistanas, E- 
thiopija, Irakas, Lebanas, 
Saudi Arabija ir Syrija.

Amerikinis pasiūlymas 
aptarti Graikijos “nepri
klausomybės” gynimą pri
imtas 38 balsais prieš 8, o 
9 susilaikė nuo balsavimo— 
tame skaičiuje arabiškieji 
kraštai, Ethiopija ir Haiti.

maisto per dieną, tačiau 
francūzai mainieriai dau
giau iškasė tuomet anglies, 
kaip vokiečiai.)

Kaip ten bebūtų, ameri
konams ir anglams valdi
ninkams Ruhro mainieriai 
sudarė savotiška galvosū
kį. . • _________

Trieste. — Anglai-ameri- 
konai areštavo 9 čionaitinio 
streiko vadus. x
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Republikonų Patarimas: Mažiau, Valgykite.
Į Amerikos žmonių nusiskundimą dėl kainų iškilimo 

Republikonų Partijos šulai Taft ir Hoover atsako “tė
višku” patarimu: “Mažiau valgykite!” Betgi faktas 
yra, kad ir dabar, “daug valgydami,” milijonai Ameri
kos žmonių nėra tinkamai pavalgę.’ Pripažinta yra, kad 
apie trečdalis žmonių negauna užtenkamai geros sveika
tos išlaikymui maisto.

Hooveris mano, kad mes mažiau valgydami galėtumė
me ne tik savo reikalus geriau sutvarkyti, bet ir Europos 
žmonėms pakankamai maisto suteikti. Tuojau, žinoma^ 
turėtų būti pradėta nuo Hooverio, Tafto ir kitų republi
konų. Jie patys tuojau turėtų sumažinti savo maisto 
porcijas. Bet kad jie savanoriškai to nepadarys, tai 
kiekvienam aišku. Kad jie patys tai filosofojai netiki, 
taip pat aišku.

Brangus maistas—nevalgykite!
Brangūs rūbai—vaikštinėkite nuogi!
Brangus važinėjimas—sėdėkite namie!
Aukštos rendos—gyvenkite gatvėje!
Tokia yra republikonų partijos platforma. Jie panai

kino kainų kontrolę, o dabar siūlo žmonėms atsisakyti 
valgio, maisto ir pastogės.

Kainų kontrolės panaikinimas buvo didžiausia krimi- 
nalystė. Dabar tai visi mato. Štai keli pavyzdžiai, kaip 
nuo to laiko kainos iškilo.

OPA (Office of Price Administration) laikais vendy- 
tos kiaulienos svaras buvo 35 centai, dabar jau kaštuoja 
77 centai.

Kiaušinių tuzinas buvo 50 centų, dabar jau 93 centai.
Byfsteiko svaras buvo 64 centai, dabar kaštuoja visas 

doleris.
Sviesto svaras buvo 68 centai, dabar—89 centai!
Republikonų Partijos vadai juokus daro iš Amerikos 

žmonių nusiskundimo dėl kainų iškilimo. Jie žino, kad 
“mažiau valgyk” nėra išeitis iš dabartinės padėties. Iš
eitis yra kainų numušime ir sugrąžinime griežtos kainų 
kontrolės. To Amerikos žmonės reikalaus^ iki laimės.

Amerika Būtų Be Talkininkų.
Henry Wallace griežtai pasmerkia naujo karo kursty

tojus. Jis juos vadina kriminalistais. Be to, savo pra
kalboje, pasakytoje pereitą pirmadienį United Electrical, 
Radio and Machine Workers Unijos konvencijoje Bos
tone, jis išreiškė didelių abejonių, ar Amerika galėtų 
laimėti karą prieš Tarybų Sąjungą. Reikia žinoti, jis 
sako, kad Trečiajam Kare mes jau nebeturėsime tvir 
talkininkų. “Tos reakcinės valdžios, kurias mes dabar 
remiame,” jis sako, “subyrėtų nuo vidinių revoliucija 
jeigu karas ištiktų tarpe Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos.” Jis mano, kad nei Anglija, nei Francūzija to
kiam karui nepritartų.

Toje pačioje prakalboje Wallace rimtai pagrūmojo ( 
mokratų partijos vadovybei. Tiesa, jis yra demokratas 
nęri juomi pasilikti. Tačiau, sako Wallace, jeigu demo
kratai eis išvien su republikonais, jeigu demokratų par 
tija, kaip ir republikonų partija, pasidarys partija reak
cijos, aukštų kainų ir naujo karo partija, Amerikos žmo
nės turės teisę susikurti progreso ir taikos partiją.

Dvidešimt Du Bilijonai Dolerių.
Dabar jau turime Paryžiaus konferencijos raportą. 

Šešiolikos šalių atstovai prakaitavo keletą savaičių, kol 
apskaitė, kiek Amerika turi per keturis metus išleisti 
Vakarų Europos atstatymui ir “apsaugojimui nuo ko
munizmo.” Trumpai ir drūtai pasakius, reikės viso la
bo $22,^40,000,000. 1948 metais jos turės gauti produktų 
ir patarnavimų vertės $8,040,000,000, 1949 metais $6,350,- 
000,000, 1950 metais, $4,650,000,000 ir 1951 metais $3,- 
400,000,000. Su tokia pagalba tos šalys galėsiančios at
statyti savo ekonomiją iki maždaug prieškarinio lygio. 
Paskui jau jos pačios galės išsiversti savais kaštais. “

Kaip jau žinoma, minėtieji šešiolikos valstybių kon- 
ferentai norėjo daug didesnių sumų, bet joms pasiprie
šino sekretoriaus Marshall Paryžiun nusiųsti ‘patarėjai.

Tuo tarpu iš tų šalių plaukia gausi propaganda, kad 
Amerika turi skubintis su pagalba, arba jose bolševiz
mas įsigalės. Tam, matyt, tiki aukštieji Washingtono 
pareigūnai, nes vis .garsiau ir garsiau šneka apie su
šaukimą speciališkos Kongreso sesijos dėl paskyrimo<mi- 
nėtų sumų. Tačiau prezidentas Trumanas delsia ir gal
voja. Jis ieškąs būdų apėjimui Kongreso. Gal būsią ga
lima vyriausybei pačiai suteikti Europai kreditus be at- 
siklausimo Kongreso. Būtų, sakoma, išvengta ilgų dis
kusijų ir ginčų.

Be to, nėra užtikrinimo, kad speciališka sesija pirmori 
vieton nepastatys naminių reikalų, kaip kainų numaži
nimas ir sugrąžinimas kainų kontrolės. Ypatingai to bi
jo republikonai. Už tai iš jų pusės nesigirdi tvirto rei
kalavimo, kad prezidentas Trumanas sušauktų specia- 
lišką sesiją. Atstovu Buto pirmininkas Martin yra išsita
ręs, kad Marshall Planas gali labai lengvai palaukti iki 
reguliariškos sesijos sausio mėnesį. Reikia žinoti, kad 
republikonai yra Amerikos žmonėms pažadėję taupumą 
ir sumažinimą taksų. Jie dabar žino, kad paskyrimas bi
lijonų dolerių Londonui, Paryžiui ir Romai, kad Tru-

AR *‘DAILY NEWS” 
ATSPĖS?

Dienraštis Vilnis rašo:
Kelios dienos pirm prOSi- 

. dėsiant J. T. Generalės 
Asamblėjos sesijai, New
Yorko “Daily News” rašė: 
“Mes pranašaujame, kad se
kantį pavasarį Jungtinių 
Tautų Organizacijos nebe
bus. Jos vietoj, gal tik po 
kitokiu vardu, bus^ militari- 
nė sąjunga, kurioj dominuos 
Amerikos Jungtinės Valsti
jos ir kuri bus atkreipta 
prieš Maskvos dominuoja
mas komunizmo jėgas.”

Ir taip, vieton Jungtinių 
Tautų Organizacijos — mili- 
tarinė sąjunga, apimanti 
“Vakarų bldką.” Nesakykit, 
kad tai tik McCormickų-Pat- 
tersonų daroma išvada’

Yra labai įtakingų ele
mentų, kurie orientuojasi ta 
kryptim.

Mes sakėm, kad J. T. Ge
neral ėj Asamblėjoje bus au
dringų ginčų. Jie jau prasi
dėjo.

V a 1 s t y b ės Sekretoriaus 
Marshallo kalba, jos pamati
niai dėsniai susiveda prie to, 
kad reorganizuoti J. T. apa
ratą taip drastiškai, kad iš 
originalo liktų tik šešėlis. 
Jis siūlo apeiti Saugumo Ta
rybą. Tas žodis “apėjimas” 
nėra naujiena, nei staigme
na. Graikijos reikale buvo 
apeita • Jungtinės Tautos, 
kada prez. Trumanas pa
skelbė savo doktriną. Taip 
pat ir Turkijos. Tas pat ban
dyta padaryti ir Indonezijos 
reikale.

Saugumo Tarybą Valsty
bės Sekretorius Marshallas 
nori padaryti tik popieriniu 
aparatu, virš kurio bus pa
statyta “mažoji asamblėja” 
— po vieną narį nuo visų 55- 
kių valstybių. Ką,- tas reiš
kia? Tas reiškia, kad mažos 
ir mažutėlytės valstybės, 
kaip San Salvador, Urugva- 

, jus, Luksenburgas, Šveicari
ja ir kitos panašios valsty
bės ir valstybėlės turėtų to
kį jau balsą, kaip Tarybų 
Sąjunga, ar kuri kita didžių
jų valstybių.

Tas planas reiškia visišką 
atsisakymą nuo to originalo, 
kuris gimė San Francisco. 
Valstybės Sekretoriaus siūlo
ma reorganizacija, iš esmės, 
yra likvidacija.

Kodėl Valstybės Sekreto
rius siūlo tą planą? Todėl, 
kad jis užtikrintas, jog JAV 
turės pilną mechanišką kon
trolę tokioj “mažojoj asam
blėjoje.”

Nėya jokios abejonės, kad 
taip sudarytas aparatas 
įamžintų dabartinę padėtį 
Graikijoj ir, eventualiai, vi
suose analogiškuos'e atsitiki
muose.

Iš veto teisės liktų tik pri
siminimas, nors tikruoju ve
to teisės autorium buvo ve
lionis Rooseveltas.

Čia reikia pažymėti, kad 
net britu spauda, net Man
chester “Guardian,” net 
konservą t y v i s Londono 
.“Times” reiškia nepasitenki
nimo Marshallo kalba ir jo 
siūlymais.

ARGENTINOJE 16-KA 
MILIJONŲ GYVENTOJŲ

Š. m. gegužės 10 d. buvo 
paskelbti daviniai <» šalies 
gyventojų surašinėjimo, pa
gal kuriuos Argentina šian
dien turi 16,107,876 žmo
nių.

“Arg. Lietuvių Balsas” 
paduoda sekamus pavyz
džius, kaip augo minėtosios 
šalies gyventojai:

Pirmo gyventojų surašinė
jimo metu, 1797 metais, Ar
gentinoje buvo vos 310,628 
gyventojų; 1819 metais pri- 
skaityta 523,000; 1836-37
met. jau buvo 675,000; 1869 
m. buvo 1,830,214; 1895 m. 
jau 4,044,911, o 1914 metų 
cenzo metu buvo 8,092,216 
gyventojų.

Buenos Aires mieste dabar 
gyvena 3,000,371 gyvento
jas, o Buenos Aires provin
cijoj 4,408,373.

Per paskutiniuosius 33 me
tus gyventojų skaičius padi
dėjo žemdirbystės Srityse, 
pavyzdžiui, Chaco: 1914 
metuose buvo 47,653, o da
bar — 408,897 gyventojai. 
Ugninėj žemėj 1914 metuose 
buvo 2,504 gyventojai, o da
bar 4,921. Misiones prieš 33 
metus buvo 53,563, o dabar 
244,123, ir t.t.'

Visoj Argentinos respubli
koj dabar, veikia 101,884 
gamybos įmonių . ir 248,700 
prekybos įstaigų.

KULTŪRA IR 
RASIZMAS

Dienraštis Vilnis rašo:
Praeitu teatriniu sezonu 

vienas Washingtono teatrų 
atsisakė įsileisti negrus. Tas 
rasinis žygis iškėlė teisėtą 
pasipiktinimą visoje šalyje. 
Visa eilė žymių artistų, tarp 
jų, Hollywood© žvaigždė In
grid Bergman, protestavo. 
Protestavo ir didelis skaičius 
New Yorko teatrų direkto
rių ir artistų.

Bet, kaip iškelia Marshall

Field laikraščių (“Chicago 
Sun,” “PM”) bendradarbis 
B. Rose, rasinė diskriminaci
ja yra labai plačiai prakti-. 
kuojama ir New Yorko te
atruose.

Negras ateina prie teatro 
būdelės. Jis prašo du bilietus 
prie pačios orkestros, bran
gesnius. “Gaila, visi išpar
duoti,” atsako mandagiai 
kasierius, “mes turime liku
sius tik galerijos bilietus.” Ir 
negras dažniausiai tuos nusi
perka. Bet jeigu jis pastovė
tų bent minutę prie kasie- 
riaus būdelės, jis pastebėtų, 
kad vėliau atėjęs baltas as
muo pirks kaip tik tokios rū
šies bilietus, kurie jau buvo 
“išparduoti!” </

Kad taip yra, kaip rašo 
Billy Rose, labai aišku kiek
vienam dažnam teatrų lan
kytojui New Yorke. Retai 
kada pamatysi teatro orke
striniame (pirmą j ame) 
aukšte negrą ir taip yra ne 
dėl to, kad negrai negalėtų 
užsimokėti aukštesnės kai
nos už įėjimą (negrų yra 
pasiturinčių), bet dėl to, 
kad čia gyvuoja rasistinė 
diskriminacija.

Turtingesnieji b a 1 tvei- 
džiai teatrų lankytojai, — 
tie, kurie neapkenčia neg
rų, — net turi sudarę savo 
ratelius, per kuriuos jie su
perka tikietus ant syk prie 
vienos vietos, kad tarp jų 
neįsimaišytų joks nepagei
daujamasis, sakysime, neg
ras arba žydas.

Juozas Baltrušaitis sulo
šė svarbią rolę mūsų išeivi
jos gyvenime. Iš senos tė
vynės jis atvyko užsigrūdi
nusiu kovotoju už darbo 
žmonių reikalus. Tokiu jis 
išbuvo iki pat 'Savo mirties, 
uoliai dirbdamas, uoliai 
šviesdamas mūsų liaudį.

Juozas Baltrušaitis gimė 
Suvalkijoj, Buktiškių kai
me, Šakių apskr., rugpjūčio 
25 d., 1875 m. Iš pat jaunų 
dienų turėjo palinkimo mo
kytis. Įsigįjgs pradinio ir 
vidurinio mofek) savo tėvy-

Juozas Baltrušaitis

Aprūpinkime Savo Dienraštį
1948 Metams

Su pirma diena spalių- 
Oct. pradėsime vajų gavi
mui dienraščiui Laisvei 
naujų skaitytojų. Kartu 
bus vajus sukėlimui 1948 
metams mūsų dieriraščio iš
silaikymui biudžeto.

Prie dabartinės brange
nybės išleidimas dienraščio 
Laisvės kainuoja visai arti 
šimto tūkstančių dolerių 
per metus. Pernai, popie
rius ir kitos medžiagos bu
vo žymiai pigesnės, ir tai 
dienraščio išleidimas kaina
vo virš septyniasdešimts 
tūkstančių dolerių, šiemet 
tikimės jog bus reikalinga 
labai arti 100,000 apskri
tiems metams. .
. Čia kalbame vien tik apie 
dienraščio biudžetą. Jei įei
tume ir spaustuvę, kuri pri
klauso skirtingam n u o 
Laisvės ko-operatyvui, tai 
mūsų įstaigom apsisukti 
apskritus metus reikalinga 
$200,000. Apie ko-opera- 
tyvą, kuris verčiasi leidimu 
knygų ir visokiais spaudos 
darbais, čia nekalbame. Ko
operatyvas finansiniai su
veda galą su galu. Trūku
mo yra dienraščiui.

Užtikrinimui Laisvei 1948 
metams biudžeto, nuo spa
lių pirmos šių metų iki sau
sio pirmos 1948 metų turi
me sukelti apie trečdalį ap

skritiems metams reikalin
gų įeigų. Tą būtų galima 
atsiekti sekamais būdais:

Už naująs ir atnaujintas 
prenumeratas vajaus laiku 
reikia sukelt $20,000.00. Su 
parengimais ir aukomis 
$10,000.00. Už Laisvės ben- 
drov. šėrus $1,500.00. Viso 
susidarytų $31,500.00. Tai

būtų apie trečdalis apskri
tiems metams reikalingų į- 
plaukų. Kiti du trečdaliai 
įplauks per 1948 metus re
guliariai už prenumeratas, 
už skelbimus dienraštyje, 
aukomis ir už L. bendrovės 
šėrus.

Taigi užtikrinimui dien
raščiui Laisvei b i u džeto, 
1948 metams, stokime į dar
bą visi. Rinkime prenume
ratas, ruoškime parengi
mus, gaukime naujų šėri- 
ninkų ir rinkime aukas.

Višus buvusius vajinin- 
kus kviečiame į kontestą 
gavimui Laisvei naujų 
skaitytojų. Laukiame nau
jų vajininbų. Kolonijų vei
kėjai privalo rūpintis į- 
traukti naujų žmonių į kon
testą. Rūpinkimės visi, kad 
vajus pavyktų. Kiekvienas 
Laisvės p r e numeratorius 
turėtų gauti savo dienraš
čiui nors po vieną naują 
skaitytoją. Visi remkime 
petys į petį ir dirbkime tą 
gražų apšvietos platinimo 
darbą.

P. Buknys.

nė j, išvyko Varšavon, kur 
studijavo tapybą.

Apie tą laikotarpį, kurį 
praleido Varšavoje, mes be
veik nieko nežinom. Iš Var- 
šavos Juozas persikelia Vil
niun. Vilniuje, ’ iki arešto 
1903 metais, buvo amatnin- 
kas, savo biznio vedėjas. 
Dr. J. Baltruašitienė man 
rašo: “Juozas maliavojo 
ponų salionus ir piešė baž
nyčioms dekoracijas.”

Bet jam nebuvo svetimas 
ir revoliucinis darbas, kova 
prieš caro valdžią. Ta kova 
tuomet pradėjo plėstis viso
je Rusijoj ir Lietuvoj.

1903 metais, už dalinimą 
gegužinių atsišaukimų prie 
Vilniaus kareivinių, (kazar- 
mių), Baltrušaitis buvo su
areštuotas ir įtalpintas ka
lėjimam Kalėjime išbuv.o 
devynius mėnesius. Paleis
tas ant parankos, apleido 
Lietuvą ir išvyko į Berną, 
Šveicarijon.

Ten mokėsi ir rašė.
Amerikon

Į Jungtines Amerik. Val
stijas Juozas Baltrušaitis 
atvyko pradžioj 1905 metų. 
Lietuvių išeivija tuomet 
šioj šalyj degė karščiausiais 
jausmais, kad kuo daugiau
sia padėjus kovotojams 
prieš caro jungą. Juozas 
Baltrušaitis, tuomet jau su
brendęs socialistas, tiko ga
biai dalyvauti tame darbe 
ir tai tuo labiau, kad jis bu
vo pakviestas redaguoti 
“Vienybę Lietuvninkų.” 
“Vienybė” tuomet buvo pa

žangus, artimas socialistam 
laikraštis. Pabuvęs prie 
“Vienybės Lietuvninkų” a- 
pie du metus, persikėlė Phi- 
ladelphijon dirbti prie “Ko
vos.” “Kovos” redaktorium 
išbuvo iki 1909 metų. J\io 
laiku socialistų tarpe jau 
buvo atsiradę oportunistų, 
Širvy do vadovu j amų, ku
rie, padarę trumpą evoliu
ciją, sudarė reakcininkų 
srovę lietuvių visuomenėje. 
Baltrušaitis buvo vienas iš 
pirmutinių, paskelbusių ko
vą Sirvydo vadovaujamiem 
tautininkam. Jis labai daug 
prisidėjo prie socialistinės 
marksistinės minties popu- 
liarizavimo.

190i9 metais jis apsivedė 
ir apsigyveno Pittsburghe. 
Čia jis pradeda platų kul
tūrinį darbą, uždėjęs savo 
spaustuvę ir pradėjęs leisti 
“Dilgėles”. Vėliaus jis, 
Žmonių Knygyno vardu, 
pradėjo leisti didesnes bro
šiūras. Žmonių Knygynas 
išleido ir Mačio-Kėkšto bio
grafiją ir kūrinius.

“Dilgėlės” buvo skiria
mos labiau prasitrynusiems 
darbininkams. Joms netrū
ko nei humoro, nei satyros.

1921 metais, laike Taime
rio ablavų, draugas Baltru
šaitis buvo suareštuotas, 
bet kalėjime jis trumpai te
išbūvu. Tūlą laiką pabuvęs 
opozicijoj, vėliau susitaikė 
su vilniečiais ir laisviečiais 
ir daug rašė į abudu dien
raščius.

Draugas Baltrušaitis tu
rėjo palinkimo ir prie poe
zijos. Jis išvertė lietuviu 
kalbon “Varšavietę”, “Man 
selietę”, išleido “Gegužės 
Balsus.”
Apie jo poetiškus kūrinius 

aš neapsiimu spręsti, bet 
gabumų jisai turėjo.

Įspėjimas.
Mūsų kovose su persi ver

geliais ir reakcininkais Juo- 
zas Baltrušaitis visuomet

! stovėjo su marksistais.
Atsimenu mūsų pasikal- 

. bėjimą tuo laiku, kada kū- 
i vėsi Amerikos Lietuviu 
! Kongresas. Jis labai ir la
bai abejojo dėl bendro dar
bo su vadinamais socialis
tais. Į Grigaičio grupę jis 
visuomet prastai žiūrėjo.

Kartą jis pareiškė, • kad 
jam išrodo, jog grigaitiniai 
bus mūsų didžiausiais prie
šais, tokiais, kokiais savo 
laiku buvo širvydiniai.

Taip, jo buvo teisybė.
Jei šiandien tas draugas 

pittsburghietis būtų gyvas, 
jis būtų giliai solidarus su 
visa mūsų progresyve vi
suomene.

Mes visuomet privalome 
prisimint tą kuklų, darbštų 
ir giliai protavusį draugą.

L. Prūseika.

4

mano Doktriną p ravedus Marshall Planu, neparodys jo
kio taupumo. Todėl jie vengia speciališkos sesijos. Ar 
tra, republikonai ypatingai bijo sugrąžinimo kainų kon
trolės ir k;iinų numilšimo.

Valstybės sekretorius Marshall konferavo su pYeziden- 
tu ir už dienos kitos paaiškės, ar bus speciališka sesija. 
O gal kai šities žodžiai pasirodys spaudoje, jau žinosi
me, iš kur vėjai į kur pučia.

i

Su iškeltomis lazdomis, paruoštomis tvoti bile minutą, Detroito policija pralau
žia taką per pikietą prie Jerry McCarthy garadžiaus, kur CIO United Auto Wor
kers Lokalo 415-to nariai streikuoja ntfo rugpjūčio 19-tos. Tačiau per ryžtingų pi- ,
kietuotojų liniją skebams pusėtinai karšta lįsti.

2 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketv.f Rugs. 25, 1947
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Reading Mr. Visitinsky’s U. N. Speech

Lith Daily 'Draugas' Reprinting 
Nazi Propaganda Book First 
Issued in Lithuania During 1942

We have read the speech 
of Mr. Vishinsky, a represent
ative of the USSR, mad’e to 
the United Nations Ge merai 
Assembly on September IS th. 
It is a long speech, and that 
is too bad for a number af 
reasons: many newspapers 
will not print it because of 
its length and everyone will' 
not bother to read it where ■ 
it is printed.

But those of us who write 
columns and articles must 
read these things and give 
our interpretations of them. 
What did this speech contain 
that was so explosive, that 
practically every American 
newspaper in this country is 
trying to explain it away? 
Was there any fruth, bitter 
truth Jn it? Must we begin 
to re-examine our foreign po
licy in the light of the charges 
that Mr. Vishinsky has made?

We shall leave most of the 
conclusions to the reader himr 
self. But we do want to point 
to some things that are very 
important. Let us place our
selves in Mr. Vish insky’s 
shoes, or rather the reverse.

Suppose there were two 
sides fighting it out among 
themselves in Mexico, close to 
our border. Then suppose 
that the Soviet Union would 
come in and support the side 
with ^which we were the least 
friendly — give it large loans, 
supply it with military equip
ment and such. Would we be 
suspicious of the Soviet Uni
on’s intentions? We certainly 
would I We and our press 
would yell that the Soviets 
are planning an outpost to u&e 
against us. We and our press 
would whip up a war-frenzy 
in this country not to allow 
it.

Now, compare this situation 
in the relashionship of the 
USSR, USA and Grece, and 
you have a similar picture.

★ ★ ★
Mr. Vishinsky claims that 

our country is doing many 
things, such as the Truman. 
Doctrine and the Marshall 
Plan, and circumventing the 
United Nations in order to 
pursue a policy of keeping 
people who are friendly to 
the USSR out of office. The 
question is — are we doing 
this? )One of the first con
ditions which we plące on 
aiding starving people these 
days has been to “get rid of 
te communists and others 
friendly to the USSR.’’ In this 
way, are we building a*so- 
called “Western block” that 
is anti-USSR in character? 
We are doing this in the name 
of democracy — and we are 
defranchizing large sections 
of the populations merely 
because wę do not like their 
point of view.

"Ar ★
Another point Mr. Vishins

ky raises is that there are 
certain important people in 
this country who are bent on, 
starting an actual ^shooting 
war against the USSR. They 
have made public utterances 
and written articles which 
were published ifi the Americ
an newspapers to this effect. 
Some of them are government 
officials. There are many 
newspapers whooping it up 
for a war against the USSR 
“before the Russians get the 
atom-bomb (know-how.”

The point to consider here—• 
is it true? Mr. Vishinsky 
says that these, people and 
newspapers should be pro
hibited from publishing war 
propaganda “on pain of crim
inal punishment.” Well, Ame

rican newspapers are yelling 
that this would interfere with 
freedom of the press, which 
the Russians do not know 
about.

If we say that it is crimin
al to make .war, to slaughter 
people on the battlefield, then, 
would it riot be a crime to 
urge this type of killing? If 
it is a criminal offense to 
stage a duel, would it not be 
a criminal offense to urge 
siomone to stage a duel ? 
Would it be taking away the 
frteedom of the press to pro
hibit the newspaper “on pain 
of criminal punishment” from 
urgring duels? If it is crim
inal’. to murder, to steal, then 
is it infringing on the free
dom of the press to punish a 
newspaper which urges mur
der, stealing, etc. ?

Why we prohibit newspa
pers from writing about and 

•advertising raffles! No one 
talks about freedom of the 
press being violated here. We 
have libel laws which protect 
the individual from being 
slandered. Is it a violation of 
the freedom of the press 
when a newspaper is sued by 
someone who feels he is li
beled ? The question arises, 
can we make it so that a 
country as well as an indi
vidual can be thusly pro
tected ?

Vishinsky laid his cards on 
the table. He told the As
sembly that his country, see
ing all these things, feels 
that this country is gradually 
getting ready for a war 
against his country. As a 
matter of fact, despite any 
diplomatic double-talk, a lot 
Of Americans have had the 
same feeling themselves, and 
have been wopdering where 
and how it can be stonped.

Mr. Vishinsky has asked 
flatly that the United Nations 
Assembly make a try. After 
all, the United Nations was 
organized for'the purpose of 
preventing war.

We may have the dollars, 
and we may have a lot of 
small countries in the United 
Nations that will look to see 
where Marshall and Austin 
cast their votes before voting 
themselves — but such a vote 
is an artificial majority. The 
USSR has been accused of the 
misuse of the Veto—but the 
United Nations Charter gua
rantees that there will be a 
unanimity of the great pow
ers on certain questions. Once 
someone tries to settle mat
ters by mechanical majorities, 
then the United Nations will 
be meaningless.

The mere fact that the 
populations are so vastly dif
ferent in each country in the 
U. N. is an illustration of how 
one country which corralls a 
lot of small country votes can 
over-rule the large ones. The 
USSR has about 200, million 
people while another country 
can have less than a million, 
and this country would tell 
the 200; million what to do. 
It would be a* case of the tail 
wagging the dog.

This Vishinsky speech re
quires some thought bv all 
Americans.. So does Marsh
all’s talk given at the opening 
of the UN Assembly. So do 
the speeches of Mr.. Henry 
Wallace who is nbw touring 
the country. If we want to 
be part of an informed Ame
rican public opinion, we must 
study the trends and the 
events that are taking place

BRIDGEPORT, Conn.—In a 
few days, the first Eastern 
LDS Golf Tournament will be 
on. Golfers from three 
states, and maybe more, will 
gather at the F'airchild Wheel
er Park Golf Course in 
Bridgeport, Conn., on Sunday, 
September 28th, ready to te«e 
off at 12:00- Noon,, Eastern 
Standard Time.

After playing the 6404 
yard, par 71, golf course, thes 
’boys will be ready fob. the 
big dinner which is being 
planned for them at the Lith
uanian Hall, 407 Lafayette 
St., beginning at 6:30 p. m. 
It will be a good roast beef 
dinner with all refreshments 
tnrown in.

Non-golfers are welcome to 
the dinner at the rate of $2.50 
per person, while the golfers 
will attend as it is included 
jn the entry fee.

The special feature of the 
dinner will be the presenta
tion of the prizes — among 
them a beautiful trophy for 
the low gross (not counting 
handicap) score and one like 
it for the low score after the 
handicap is deducted.

Other prizes, depending on 
the number of entries, will be 
awarded according to the Pe
oria Handicap System.

' Although entries closed on 
September 22nd, last Monday, 
if anyone still has intentions 
of entering, he may be able 
to do so by contacting John 
Jocis, 993 Lindley St., Bridge
port, Conn., to see if there is 
any foursome that is as yet 
incomplete. The entry fee

Concert Program Enjoyed
By Sietynas Picnic Crowd

NEWARK, N. J.—On Sun
day, September 7th, 1947, the 
Sietyno Chorus combined its 
efforts with the Newark 
Russians and held an annual 
picnic at the Polish National 
Home in Irvington, N. J.

For the past five years 
these picnics were always 
successfully run but this one 
topped t|iem all. Close to 700 
people thoroughly enjoyed 
themselves throughout the 
day and, from most of their 
comments, it apparently was 
the most enjoyable picnic 
this summer in the Jersey 
area. Not only did they en
joy the picnic in the usual 
manner by dancįng, singing, 
eating and drinking, but the 
program as well.

As a change from most pic
nics, the audience proved to 
be most attentive and appre
ciative. All were seated in 
the large hall while the pro
gram ran in true concert 
form. ,

We were fortunate to be the 
first tq have heard the new 
Philadelphia Lyros Chorus 
which, though small in num
bers, really presented a fine 
array of young people that 
would give any chorus a 
twinge of envy. Having been 
organized within the past six 
months, they did a remark
ably fine singing job. Keep 
the fine work up, Philadel
phia ! See you at the festival!

Under Walter 'Žukas’ baton, 
our Sietynas sang with new 
vigor and vitality making a 
definite improvement over, 
last year. It will not be long 
before the Sietynas is once 
more the stiffest competitor 
of other Lith Choruses. All 
it needs now is more young 
members. With plans for big 

today, so that we could avoid 
musket - shouldering at least 
for a generation or two.

for the tourney is $5.00 and' 
includes the green fees, the 
tournament fee and the din
ner.

Golfers already registered 
come from three states alrea
dy: New York, New Jer
sey and Connecticut. Some 
Massachusetts entries are al
so expected.

Fairchild - Wheeler Park 
Golf Course is easily access
ible, being about a quarter 
mile off Merritt Parkway on 
Eastern Turnpike toward 
Bridgeport. It is a good 6404 
yard course, with a par 71. 
There are three par-5 holes, 
four par-3’s and the rest are 
par-4’s. The shortest hole is 
a scant 135 yards and is num
ber 12. The longest is num
ber 4 and is 480 yards.

Golfers coming in by auto 
should go directly to the golf 
course ready to play when 
told they can tee off by the 
committee. < Those coming in 
by other means of transporta
tion should, get in touch with 
John Jocis in order to arrange 
transportation to the golf 
course.

Let’s hope for a nice clear 
day, and a ’good crowd of 
golfers, and we are lertain to 
have a good time.

In the event of heavy rain, 
however, the local golfers and 
as many out-of-towner as 
possible will play off the 
following day while others 
will have to play the follow
ing Sunday. The dinner at 
the Lithuanian Hall on Sep
tember 28th will take place as 
scheduled, rain or shine.

doings in the near future the 
chorus will really be the or
ganization to join not only 
for the singing and traveling 
angle, but even for the sake 
of just plain good times.

After a few' tribulations 
during the summer, the Sie
tyno Men’s octette is once 
more in full swing. Learning 
new songs, both Lithuanian 
and American, they are again 
ready for any appearance 
wherever it may be. We 
heard them once again aj; this 
picnic, and, as usual, ‘ they 
met with an excellent res
ponse from the public.

The’ Russian Volga Dance 
Group really couldn’t give the 
audience enough of its color
ful and exhilarating exhibi
tion of Russian Folk Dancing. 
Truly one sits on the edge of 
his seat, jaw agape, watching 
these Russian beauties twirl
ing around in their native 
costume while their male 
partners are leaping through 
the air with the ease of ga
zelles. It was indeed a fitting 
finale to a perfect program.

Though- the program was 
over, the picnic was . not. It 
continued until, well into the 
night ’til slowly the people 
started to drift home, tired, 
but with that look of satis
faction of a day well spent.

Notice to Brooklyn Bowlers:

All those interested in ent
ering the Brooklyn LDS Bowl
ing League for this season are 
asked to get an entry blank 
and send it in to the LDS 
Bowling Committee, 419 Lo
rimer Street, Brooklyn 6, N.

If you haven’t received a 
Bowling League Entry Blank 
thru’ the mail as yet, please 
drop a 'Card to the Bowling 
Committee as your address 
may have been overlooked.

-tCommittee.

By FRANK STULGIS

Leave it to the Lithuanian 
fascists- and pro-NazisI They 
will always pull a fast one 
when they think that the eyes 
of the people are turned in 
another direction.

The latest' trick being put 
over on the unsuspecting Lith
uanian American public is the 
publication of another Nazi 
book thru’ the columns of the 
Lithuanian Daily “Draugas” 
of Chicago.

The first instalment ap
peared on September 15th 
and now it . has been running 
for over a week. If you get 
a hold of the Draugas, you 
will find the continued story 
entitled “Raudonasis Siaubas, 
GPU” (The Red Monster, 
GPU) on the Editorial page. 
Since this sort of thing is in 
line with the current “hate- 
Russia” campaign conducted 
by the Hearst newspapers, the 
Chicago Tribune and others, 
the Editors of Draugas will 
no doubt be congratulated 
upon their new find by those 
who make a living from the 
Anti-Soviet propaganda rack
et.

Had the story been printed 
two and a half years ago, the 
editor could have been held 
for treason. But things have 
changed today, and one does 
not have to look which can 
his anti-Soviet garbage comes 
from—so long as it is anti- 
Soviet. “Draugas” doesn’t 
tell its readers where “Raudo
nasis Siaubas” comes from.

“Raudonasis Siaubas’’ 
matches the tales about Sovi
et brutality that have been 
appearing in a large section 
of the American press. The 
author, who uses the pen
name “Henrikas žagarietis,” 
for reasons other than mere 
modesty, penned the book in 
Berlin while awaiting the Na
zis to invade Lithuania, “ža
garietis” had a good reason 
for not signing his right name 
to the book. He did not write 
it all by himself. He merely 
translated most of the stuff it 
contains from the late Goeb
bels’ late Propaganda Minis
try’s official German text and 
added only a few things 
which he dreamed up himself.

Soon after the Nazis occup
ied Lithuania, the “žvagarie- 
tis” book was sent to the 
presses and was sold for one 
reichsmark and twenty-five 
pfennigs, in every bookstall 
in Lithuania occupied by the 
Nazis. It was a forced reading 
matter * upon Lithuanians, 
especially intellectuals. Its 
purposes were obvious: To 
scare the Lithuanian people, 
to make them friendly toward 
the ?Naci occupation and to 
make them believe the Nazi 
army had saved them from a 
fate much worse than death.

The first edition of “Raudo
nasis Siaubas” rolled off the 
Varpas Printing plant’s ma
chines in 1942, in Kaunas. 
The publisher was the Valsty
bine Leidykla Kaune (State 
Publishing House in Kaunas), 
mind you—in 1942! The Na
zis invaded Lithuania in June, 
1941! It was assigned public
ation number 122.

Ten thousand copies of the 
first edition were rushed to 
the bookstalls whose shelves 
had been emptied for nearly a 
year of any decent Lithuanian 
literature by the propaganda 
bureau’s decree.

Henrikas žagarietis. who 
ever he was, could not write 
well in Lithuanian and as a 
result much of the translation 
was messed up. So the Na
zis employed a man by the 
name of L. Balvočius to do 
the editing, and putting the 
right ‘word in the right place. 
Later, a second edition of this 
book was printed, and con

tained certain revisions.
The first edition of the book 

had 178 pages including eight 
illustrations of “red terror” in 
the back of the book. The 
illustrations were taken from 
the Nazi-organized “Museum 
of Red Terror,” and directly 
supervised by propaganda ex
perts from Berlin w h o 
brought most of the photos 
and exhibits from their Ber
lin files with them. The Lith
uanian name of the 'sponsors 
of this propaganda “museum” 
was “Studijų Biuras” (Re
search Bureau) which also 
published an annual propa* 
ganda book “Lietuvių Archy
vas” to which many Lithuani
an quislings contributed art-♦ 
ides.

But the Draugas was’not 
the first Lithuanian Americ
an newspaper or publication 
to dip its arm into the Nazis 
garbage can to pull out a 
book or an article to reprint 
in its columns.

Just about a year ago, the 
Lithuanian Daily “Naujienos” 
published serially a book en
titled “Kolektyvine Tironija”

By MILDRED STENSLER

The coming LMS Festival, 
slated for Nov. 27-30, has 
stirred up our Lithuanian art
ists to renewed activity. I’ve 
been approached on several oc- 
cassions by singers who com
plained they Can’t find enough 
material from which to pick 
their songs.

“Do you belong to the ‘Lietu
vių Meno Sąjunga?’ ” I ask 
them. Invariably the answer is 
“no.”

“Then I can see why you’re 
in such a predicament.”

The LMS has on file perhaps 
the greatest collection of Lith
uanian songs in this country. 
From them you can get tradi
tional folk-songs, modern bal
lads and operettas. Simply drop 
a card to the LMS Center, 3116 
So. Halsted St., Chicago, Ill., 
and ask for a catalogue. And 
whether you are an LMS mem
ber or not, you can order music 
there at the nominal cost.

Become a member and you 
will profit by getting all the 
songs, plays and other mate
rial published throughout the 
coming year free of charge. 
Your membership in the LMS 
will mean a widening insight 
and interest into Lithuanian- 
American culture. You will be
come acquainted with our wri
ters and composers. You will 
be up-to-date in your reper
toire.

“So I receive a catalogue. 
How can I tell by just a title 
whether the song would be ap
propriate for my voice, for my 
groun. for the occasion?”

“That, of course, is the trou
ble with ordering unfamiliar 
music thorough catalogues. Here 
is where the LMS member has 
another advantage. He can look 
over the music. He doesn’t have 
to guess at the mood, the tem
po. or the voice gauge by just 
reading a title.”

Recently I looked over an 
LMS song catalogue and re
called mos(; pleasantly some of 
the songs I< heard years ago 
and wondered if our artists 
have forgotten the old adage of 
familiar music. Some 

3 pusi., Laisve (Liberty, Lith. Daily), Ketv., Rugs. 25, 1947

by one Andrius Valuckas. The 
bftok which “Naujienos” (al
so of Chicago) printed in its 
columns had been published 
originally in 1943, also by the 
State Publishing House, and 
in an original edition of 15,- 
000 copies which could be 
bought at that” time for one 
reichsmark and fifty pfen
nigs each. It had been de
signated by the Nazi bureau 
of propaganda as publication 
number 199 and was printed 
by the “Šešupė” pointing plant 
in Marijampolė*

Needless to say, “Naujie
nos” didn’t warn its readers 
that this was originally a 
Goebbels’ product intended to 
win friends and influence 
people in favor of the Gerfnan 
occupation of Lithuania.

But “Naujienos” and 
“Draugas” aren’t the only sin
ners. “Dina.” a weekly 
publication in Cleveland, 
some time ago published a 
book “Kaip Jie Mus Sušaudė” 
by “Colonel” Jonas Petruitis, 
20,00'0 copies of which were 
authorized to be printed bj' 
the Gen erai komissar on July 
26, 1943.

years ago our choruses were 
putting on such operettas as 
“Inkvizicija,” “Alkis,” “Kova 
už Idėjas.” These operettas are 
now passe as far as the play is 
concerned, but many of the 
songs are beautiful and melo
dic and can be sung on the con
cert stage. “Auksas” from “In
kvizicija” is a stirring duet, and 
“Skubėk Namo” from the same 
operetta is a very romantic te
nor solo.

But perhaps “Kova už Idė
jas” offers more tuneful songs 
for many occasions. There’s the 
lyrical soprano solo “Oi viena, 
aš Viena,” and the popular se
renade for tenor “Aš po Skver
nu Besinešdamas Gitarą,” an
other romantic duet “Oi tu 
Mergyte.” For the men’s chor
us the lively “Kareivėliai” and 
“čiumakas” and for the mixed 
chorus “Laukai Nearti” and 
“Malonu Mums Matyti.” The 
.latter is appropriate for wed-* 
dings and anniversaries.

J. Žilevičius, a N. J. organist, 
has composed numerous 4-part 
ballads. Some years ago the 
IMS published “Anoj Pusėj 
Ežerėlio” and “Pasakyk Mer
gele.” among others. Chorus 
teachers should look these de
scriptive "ballads over.

Of our modern composers 
nerhans Walter Žukas has sub
mitted the most material. In 
a previous column. I included 
a list of all his published works, 
but I do want to suggest to art
ists in the West to look up 
“Ant Visados.” It’s a duet that 
has everyone here around New 
York humming it’s catchy tune.

The LMS has also published 
collections * of songs in book 
form. Twenty-two of M. Pe
trauskas’ songs, with interest
ing piano accompaniment, have 
been grouped together in an 
anniversary folder. Another 
fine collection of 11 songs for 
choruses is the booklet “Lie
tuvos Dainos.”

The LMS is always on the 
alert for new material. Com
posers and writers are urged to 
send their works into the Cen
ter in Chicago where they will 
be published and popularized

10-15 throughout the country.
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Argentinos Lietuviai ir 
Jy Uždaviniai
Rašo Danielius Jakubonis

WATERBURY, CONN.

(Tąsa)
Senoji Šimonienė jau nieko nebesakė. 

Ne dėl to, kad ji nieko nebežinotų, kad 
jai žodžių trūktų, bet ji tikrai įgavo bai
mės;' ką gali žinoti, ar daug bereikia, ir 
gauni su kirviu į galvą, ar nebūna pa
saulyje visaip?

Bet senis Šimonis kantriai kentėjo ir 
tylėjo:

— Kad dievo taip likta, kad tokia jo 
valia, — sakė jis savo žmonai, —-tai ir 
kentėkime!

— Ale tai visai ne dievo, o mūsų mar
čios valia, — priešinosi senoji, — ir prieš 
ją reikia kaip nors stengtis. Ir tas Vi
lius toks liurbis pasidarė, visai nesu
prantamas liurbis!

— Juk tu seniai žinai, kad Vilius ty
lus, geros širdies vaikas. Jis nė •vienam 
negalėjo pikto žodžio tarti, tai kaip da
bar savo žmonai.

— x|3et jis neprivalo duotis per daug 
ant piršto vyniotis tai bobai. Atgavo 
taip pigiai ūkį, kuris gana mūsų pra
kaitu aplaistytas, o tai tik todėl, kad 
mūsų vaikas čia galėtų gyventi ir pra
gyventi. Išimtinė maža, dėl jos Vilius iš 
gyvenimo neišeis. O dabar dar ir tą pa
čią nebenori atiduoti.

— Užteks, mamuže, užteks. Kažin 
kaip ilgai mums bereikės. Nebarkimės 
dėl to.

— Bet kad tik tiek tebūtų! Dabar, jau 
nei išeiti niekur nebegali, nei į kiemelį, 
nei į darželį: “Nevalkiokis po kojų!” — 
užrėkia. Ir bėk nusigandęs. Taip tai lie
ki svetimas savo’namuose.

— Juo senyn, juo svetimyn eini žmo
nėse, — tarė senis tyliai, — jau toks 
žmogaus likimas!

— Bet ne savo namuose, — priešta
ravo Šimonienė. — Juk juos mes savo 
rankomis statėme. Čia kiekvienas me
džio rąstas mūsų prakaitu aplaistytas. 
Ir atėjusi tokia merga, jokių vargų ne
mačiusi, ima viešpatauti, lyg kad visa 
kas jos įrengta, lyg kad visa kas nuo 
amžių jai priklausytų. O tai su ta pora 
šimtukų. Ne, aš to negaliu pakelti. Ar 
aš taip dariau savo išimtininkams? Ar 
aš šiaip kokiam žmogui esu neteisybę da
riusi? Už ką dabar taip reikia kentėti?! 
Visą amžių vargusi, senatvės dienose 
veik pastogės nebeturiu, eik, kad tokiai 
marčiai patinka, elgetauti.

Senis Šimonis, galvą nuleidęs, tylėjo. 
Ir ką atsakyti? Teisybę kalba senoji. Beb 
dabar jau prieš vėją nepapūsi. Anądien 
jam pačiam pasakė marti, kad nekūren
tų tiek daug malkų. O juk ugniakuras 
prirašytas per vieną.

— Juk ne jautį kepate ,tai kam jums 
tiek glėbių glėbiai malkos? — suūžė jau
noji Šimonienė: — Manai, kad judviem 
vieniem tereikia? Užrakinsiu.

Visai jau ne glėbių glėbius nešėsi se
nis, o tik šiaip sau, kiek virtuvei, kiek 
stubelei. Bet senis tylėjo ir nė senajai 
nieko apie tai nesakė. Kam dar daugiau 
širdį užgauti?

— O palikome tokį pušyną, — tik su
dejavo.

Bet-vieną žiemos rytą seniui, prie 
lango prižengus, kųpne širdis užšalo: vi
si jo bičių aviliai nuversti, sudraskyti, 
sumindžioti. Kas tai padarė, kas buvo 
toks beširdis, kam buvo tos bitelės į ko
jas?

— Kas kitas tai padarys, kad ne Et- 
mė, — tarė senoji, lyg įspėdama senio 
mintis.

. — Tu negali to sakyti, juk nematei, 
— graudeno senis.

— Bet mano širdis tai liudija. Kas 
būtų kitas toks kiaulė, kas bent turi ko
kią naudą iš to? Nė vienas žmogus, tik 
ji, by tik savo apmaudą išlieja.

Senis tylėjo. Tiesa, ir jis tikras, kad 
tai nelemtas marčios darbas. Bet ką pa
darysi! Nematei, kad padarė, į teismą 
neveši.

Kiek vėliau paklausė senis Vilių, rasi 
jis žino.

Vilius,, nieko nežinodamas, galvą pa
kratė ir pečius- patraukė. O marti ne
mandagiai nusijuokė, seniui berūgojant.

Šiandien išėjęs Krizas Šimonis malkų 
parsinešti tikrai atrado pastogę užra
kintą. Suradęs Vilių skūnėj, paklausė, 
ką tai reikštų.

— Etmė sako, kad judu visą sausąją 
malką sukūrenota, — nusisukęs, akis 
nudūręs, suniurnėjo sūnus.

— Ale, žmogau, tik mudu negaliva ne
valgiusiu \|)ūti! Tu sudrausk savo žmoną. 
Jau ji tikrai pradeda per daug>išdykau- 
ti. Ką aš pasakysiu dabar. įėjęs motinai?

— Etmė sako, kad tu turi daug laiko, 
gali eiti į pušyną šakų pasilaužyti.

— Taigi, Etmė taip sako, ir tu jai pri
tari ?

— Kodėl ne, ar tu negali?’
— Vaikeli, kur tavo protas! Ir aš tu- ’ 

riu dabar eiti į pušyną, kur sniego iki 
pažasčių? Žmonės, ką jūs manote? Ar 
jūs tik juokaujate? Eik, tuojau atrakink 
pastogę. Aš noriu parnešti malkų pusry
čiams virti.. Motina laukia. Ir dabar ne- 
bepaikauk ir nepasidaryk toks vaikiš
kas. Jau motina gana kenčia. Gailėkis 
bent tu, kaip sūnus, jos žilų plaukų.

— Ar aš eisiu su žmona dėl jūsų bar
tis, ypač, kad ji dar tokiame padėjime?

— Čia nereikia bartis, bet reikia ap
galvoti tą beprotystę. Eik) tuojau atra
kink!

— Eik, tėvai, duok man ramybę!
— Ale, sūnau, ar tu ir reikalausi, kad 

tavo tėvai badėtų? Juk jeigu marti be
širdė, tai bent tu atsimuosk. Kur gausiu 
aš dabar malkų?

Vilius Šimonis patraukė pečiais:
— Eik, parsinešk iš pušyno! — pasa

kęs nuėjo į tvartą.
Susigraibęs iš kampų keletą malkos 

šakalių, nuėjo tėvas namo, kur senoji jau 
nekantriai laukė:

— Kodėl įneši tokią šlapią malką, kaip 
aš su ta pakursiu ugnį?

— Pastogė užrakinta, Vilius sakė, kad 
turiu eiti į pušyną šakų pasilaužyti;
' — Ale, tėvai, kas čia dabar vėl pasi
darė? Tai jau vėl marčios prasma! Na, 
ką tu bent pasakei?

— Ką pasakysi! Reikės eiti.
— Tėti, juk tavo surūpinta malkelė 

pastogėje. Kas kitas kapojo, kad ne tu, 
o dabar šitaip?

Tylėjo senis, tik su rankove nubrau
kė ašarą, riedančią per veidą.

Iš šito įvykio vėl pakilo, žinoma, bar
nių. Senoji netylėjo, ji pasakė visą tei
sybę marčiai.

O kai jaunoji paleido savo liežuvį, tai 
ir skambėjo barniai, kad ir kaimynai 
girdėti turėjo, ir girdėjo.

— Užmušiu tave, kad tu neveik pa
dvėsi! — rėkė jaunoji Šimonienė.

Ir vėl sudrebėjo senajai širdis, kaip 
anąmet, kada marti apsiėmė išvaryti iš 
namų Anelę. Tai štai koks dalykaę. Nie
ko nebesakė senoji, tik, įėjusi į stubelę, 
atsisėdo šalia senio.

Ir šį vakarą verkė juodu abu.
— Nebėra čia vietos mums, reikės eiti 

apsižiūrėti vietos ant Aukštųjų kapų,— 
karčiai, bet jau kiek nusiraminusi, tarė 
pagaliau senoji, o senasis, ją maldyda
mas, glostė lengvai jos ranką.

Bet kai ruduo atėjo ir išimtinė tapo - 
atseikėta, sunkiai apsirgo senoji Šimo
nienė. Iš nusiminimo ji apsirgo, iš bai
saus apsivylimo; kas per daug, tai per 
daug: išimtinės grūdai — antrieji, ar
ba vienos dirsės.

— Martele, martele, bijok dievo! Tu 
nežinai, kaip tau senatvėje dar gali bįti.

— Ko nori, ko jau vėl nori? Tu nieko 
daugiau nežinai, kaip tik bartis ir bar
tis.

— Kokius grūdus man atidavei! Vai
keli, vaikeli! Norėsi kuriądien atiduoti, 
bet bus pen vėlu ! '

— Na, ar ir šį kartą negerai? — šai
pėsi marti. — Tokį gerą saiką daviau, ir 
tavo snukiui vis dar neužtenka!

— Kokiu saiku seikėsi, tokiu bus tau 
atseikiama, martele! Dievas viską matę 
ir girdi, nuo jo tu neišbėgsi.

— Ha-ha-ha! — juokiasi Etmė Šimo
nienė.

— Martele, o kad aš dabar eičiau į 
teismą ir parodyčiau tuos grūdus?

— Eik, kodėl neini, nešk visus grū
dus drauge, rasi patrūksi benešdama!

Taip, tik jos mirties išsižiojusi laukė 
Etmė.

— Geriau ir būtų, kad galėtuva nu
mirti, kas ir beliko mum daugiau!

Ir tikrai, Šimonienė sunkiai dabar 
serga. Visa dega lyg ugnyje. Bet marti 
nežiūri į ligonę, o senelis Šimonis, neži
nodamas, ką įduoti ligonei, kuo malšinti 
jos skausmus, vėsinti baisųjį karštį, iš
ėjo Bintakienės parvadinai.

u(Bus daugiau)

(Tąsa)
Kongresas turi sau už 

uždavinį pasukti Pietų’A- 
merikos lietuvių dvasią to 
naujo kelio link, privalo nu
rodyti, jog mes, lietuviai iš
eiviai, tik bendrai eidami 
su mūsų tauta visuose jos 
kultūriniuose, socijaliuose 
ir idėjiniuose pasireiški
muose bei jų kėlime, galėsi
me išsaugoti savo tautinius 
jausmus, meilę savo tėvy
nei, jos liaudžiai ir būti ar
timi su mūsų mylimais tė
vais, broliais ir giminėmis 
gyvenančiais mūsų gimta
jam. krašte. Šis bus svar- 
biausis šio kongreso užda
vinys, jis turi pagrindinę 
vertę, nes jeigu mes’būsi
me svetimi visiems mūsų 
tautos sielvartams, atkūri
mo darbams ir jos liaudies 
rūpesčiams, tada būsime 
kaip ta greitai džiūstanti 
medžio šaka atkirsta nuo 
kamieno; taip ir mes džiū- 
sime, nutautėsime ir nepa
jėgsime išlaikyti to gaju
mo, kuris yra taip reikalin
gas kiekvienos tautos išei
vijai.

Štai, šie ir yra pagrindi
niai šio kongreso uždavi
niai. Bet kad juos galėtume 
tinkamai išspręsti, kad ne
padarius apsirikimų, reikia 
gerai pažinti dabartinę pa
dėtį, kaip pasauliniai, taip 
ir kiekvienoje šalyje atski
rai. Tik tada rasime tinka
mas išeitis visoms mūsų 
problemoms, kuomet jas 
gerai pažinsime, žinosime 
iš kur jos kilo, suprasime 
mus apsupančias sąlygas ir 
imsimės kantriau pasišven
tusiai ir rimtai jas studi
juoti ieškodami išeities.

II. Pasaulinė Padėtis ..
Karo eigoj plačiai buvo 

kalbama, jog šis karas yra 
paskutinis, jog kariaujama 
už demokratiją prieš žiau
riausi žmonijos priešą fa
šizmą, kad po karo viskas 
bus skiriama atstatymui 
karo ir fašizmo sugriautų 
tautų ir kūrimui naujo lai
svo gyvenjmo, kad tautoms 
bus duota laisvė ir nepri
klausomybė ir t.t. Tą visą 
žadėjo ne vien tik didžioji 
Tarybų Sąjunga, kuri jau 
virš .28 metai kaip tą viską 
vykdo gyvenime; tą žadėjo 
ir Anglija su šiaurės Ame
rika, pripažindamos to pa
grindus Teherano ir Yaltos 
sutartyse. Užtai, karo lai
ku, kuomet jos kariavo 
prieš žiaurųjį žmonijos 
priešą fašizmą, viso pasau
lio liaudis ir rėmė jas, neda
rė kliūčių menkais reikala
vimais, ruošėsi pokariniu! 
taikos gyvenimui.

Fašizmas liko sumuštas, 
karas baigėsi ir tiek daug 
žadėję Anglijos ir Šiaurės 
Amerikos valstybių vadai 
viską pamiršo.

Šiandien po dviejų metų 
laimėjus karą, vėl nėra ra-’ 
mumo pasaulyje, vėl pavo
jus taikai ir žmonija, tiek 
daug kentėjusi nuo pereito 
karo yra gązdinama dar 
žiauresniu ir baisesniu ka
ru.

Vos pasibaigus karui, se
kančią dieną nustojus ka- 
nuolių baubimui, jau veikė 
visu smarkumu agitatoriai 
už naują karą. Dar nepasi
rašytos taikos sutartys, dar 
nenubausti visi didieji karo 
kriminalistai, dar milijonai 
žmonių nesugrįžo į savo na
mus ir nesuskaitoma dau
gybė neužgydė' savo* žaizdų, 
o pasaulyje jau ir vėl sklei
džiama baimę naujo karo.

/

Ar turi šie bauginimai 
kokią nors priežastį? Ar 
turi kurios nors šalies liau
dis nusiskųsti jos Užgavimu 
ar įžeidimu nuo kitos šalies 
liaudies? Ne! — Nei tautos, 
nei kariuomenės ieško nau
jo karo, jos siekia taikos ir 
stengiasi ją sutvirtint. Pro
paganda naujo karo kyla iš 
tam tikrų politinių srovių, 
—į fašizmo likučių, iš inte
resuotų imperialistinių gru
pių, kurios sėja neramumus 
ir ieško nesantaikos, kad 
tokiu būdu išgelbėjus siste
mą, kurią gyvenimo žygiuo
to yra nusmerkus? mirti. 
Tai pastangos pratęsti im
perializmo dienas.

Žmonijos nelaimei, impe
rializmas dar spiriasi ir no
ri išsilaikyti. Anglijos ir 
Šiaurinės Amerikos impe
rialistiniam kapitalizmui, 
sumušimas fašistinio vo
kiečių, italų ir japonų im
perializmo neturi kito tiks
lo kaip panaikinimą jų kon
kurento. Šią reikšmę jie. no
ri duoti karo laimėjimui ir 
tą parodo visuose savo 
veiksmuose.

Dar nesibaigus karui, 
Anglija ir Šiaurės Amerika 
jau pradėjo rodyti reakci
nius imperializmo nagus. 
Pirmiausia tą parodė Grai
kijoj, kuomet vvokiečius iš
vijusios a n t i f a šistinės 
Graikijos liaudies jėgos 
EAM ir ELAS buvo ugni
mi ir kardu naikinamos, 
kad įteikus Graikijos val
džią reakcionieriams. Vė
liau mes matėme ir dar ma
tome' visą eilę įvykių: In
donezijoj, Irane, Egipte, In
dijoj, Palestinoj ir kitur, 
kur žiauriausiomis priemo
nėmis slopinama liaudies 
judėjimas už tų kraštų e- 
konominį ir politinį sava
rankiškumą, — už tą karo 
laiku žadėtą laisvę.

. Pagaliau, ir pats atomi
nės bombos garbinimas, 
gązdinimas pasaulio jos ga
lybe, yra niekas Intas, kaip 
tik imperializmo dantų ro
dymas šalims, kurios im
perializmo laikus nori, pa
lieti užpakalyje ir žengti 
taikos ir liaudies gerbūvio 
link.

Kitokią vertę duoda karo 
laimėjimui Tarybų Sąjun
ga, kuri jo laimėjimui pa
aukavo 20 milijonų tarpe 
mirusių, invalidų ir žuvusių 
savo gyventojų. Ji stengia
si, kad duoti pažadai būtų 
pildomi, kad buvusios fašiz
mo pavergtos tautos turėtų 
pilną nepriklausomybę ir 
laisvą apsisprendimą, kad 
karo padaryti nuostoliai 
kuogreičiausiai būtų atsta
tyti, atbudavota šalių eko
nomija ir užgydytos karo 
žaizdos.

Tarybų Sįjunga yra ge
riausia taikos dabotoja, di
džiausia tautų laisvo ap
sisprendimo šalininkė, už 
tai, po. karo, vykstančiose 
konferencijose jos nuomo
nė su imperijalistinių po
tencijų nuomonėmis daž
nai nesutinka; už tai ir da
bar vykstančioje taikos 
konferencijoje yra nesuta
rimų.

(Bus daugiau)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel.EVergreęų 7-6868

Valandą: ! •
• ■ * J 1—t 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

LDS 49 kp. susirinkime pla
čiai kalbėta, kad surengus ko
kį nors apšvietos parengimą. 
Po diskusijų nutarta sureng
ti paskaitas, trečiadienį, spa
lių 1 d., 8:30 vai. vakare, 
103 Green St., Kliubo Svetai
nėje, temoje—Nervų Ligos.

Apsiėmė paskaitą duoti Dr. 
Staneslaw (Stanislovaitis), 
LDS 49 kuopos narys, kuris 
per daugelį metų yra buvęs 
SLA centro daktaras-kvotė- 
jas. • *

LLD 28 kuopos susirinkime 
plačiai kalbėta apie ateinan
tį dienraščio Laisvės vajų. 
Nariai kritikavo Laisvės per
sonalą, kad ilgai nepaskelbė 
vajaus planų.

Po plataUs aptarimo nutarta 
sušaukti platiK 'susirinkimą 
Laisvės vajaus reikale, trečia
dienį, 15 d. spalių, 103 Green 
St. svetainėje. Į šį susirinkimą 
bus pakviestas Laisvės reikalų 
vedėjas P. Buknys.

Spalių 8 d. yra ruošiamos 
prakalbos H. Wallace’ui New 
Haven mieste. Tikietai yra 
platinami plačiai ir kituose 
miestuose, jų tarpe ir Water- 
buryje. Aišku, kad prakal
bos bus labai svarbios ir rei
kia, kad visi, kuriems tik ga
lima, dalyvautų; Jos įvyks 
New Haven Arena, 8:30 vai. 
vakare. Iš Waterbury ruošia 
specialius busus, kurie nuveš 
ir parveš už $1.00.

P. Bokas.
★ ★ ★

Tuom laiku, kai jūs taria
tės apie Laisvės vajų, laiškai 
visiems skaitytojams buvo 
adresuojami ir dabar jau iš
siųsti su informacijomis apie 
vajų. Taipgi jau tada buvo 
pasiųsti pakvietimai visiems 
buvusiems vajininkams. Rug
sėjo 19-tą jau skaitėte dien

SVARBIOS PRAKALBOS
Įvyks Antradienį;

Rugsėjo 30 September
8 VAL. VAKARE

BOSTON ARENOJ
238 St. Batholph St, • Boston, Mass.

Prie Symfonijos subway

HENRYWALLACE
Prezidento Roosevclto Administracijos Vice-Prezidentas 

ir buvęs Komercijos Sekretorius, kalbės 
sekančiais klausimais:

Dėl kokių priežasčių maistas pabrango? Dėl ko Taft- 
Hartley Aktas yra reikalingas? Ar bus trečias pasaulinis 
karas? Kodėl stokuoja gyvenamųjų namų? Ar Jung

tinių Valstijų piliečių laisvė bus suvaržyta?
šiose prakalbose bus nurodyta, ką Amerikos piliečiai 

turi daryti, kad grąžinus savo šalį į normalų gyvenimą 
ir prašalinus karo šmėklą. Dabar yra reikalas visiems 
susirūpinti i į- išgelbėti šalį iš prapulties.

Pažangiųjų Lietuvių Balsuotojų Klubas prašo visų su
augusių lietuvių ateiti į šias be galo svarbias prakalbas 
ir išgirsti buvusį Amerikos Jungtinių Valstijų Vice-Prezi- 
dentą HENRY A. WALLACE.

Pažangiųjų Lietuvių Balsuotojų Klubo Valdyba.

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

1

4 pusi.) Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketv., Rugs. 25, 1047

raštyje pakvietimą į kontestą. 
O vajus prasideda su 1 d. 
spalių. Tai Laisvės administra
cija nėra suvėlavusi informuo
ti veikėjus. Prieš spalių 1-mą 
visi skaitytojai ir vajininkai 
yra pakviesti į kontestą. Ta
čiau mes šią waterburiečių pa
stabą priimame su džiaugsmu. 
Mums malonu, kad kolonijos 
kreipia dėmesio į vajų. Mes 
linkime ir kitoms kolonijoms 
pasekti Waterbury.

Laisves Administracija.

Deerbrook, Wis.
Apsigyvenus čia keletui 

veiklesnių LDS narių, tapo su
tverta LDS kuopa, ši kuopa 
jau turėjo vieną pikniką šią 
vasarą. Spalio 5 d. kuopa 
laikys susirinkimą draugų 
Slenčauskų ūkyje.

Ūkininkai irgi turi savų rei
kalų, kaip ir miesto darbinin
kai. Jų sąlygos irgi galėtų 
būti daug geresnės. Smagu 
pažymėti, kad mūsų kuopos 
keturi nariai — Walter Savic
kas, Stanley Thomas, Chuck 
Pazar ir Joseph Getts — pri
klauso taip vadinamam Farm 
Bureau ir visi įeina į rezoliu
cijų komisiją, kuri darbuojasi 
ūkininkų reikalais. Komisija 
išleido peticijas, kurios bus 
paskleistos tarp ‘ūkininkų. Ko
misija darbuojasi abelnai ūki
ninkų reikalų pagerinimui.

Kaip atrodo, tai mūsų kad 
ir maža kuopa pralenks kitas 
kuopas savo veikimu. Mums 
neseniai čia apsigyvenusiems 
labai smagu, kad turime sa
vo susirinkimus ir dėlto jau
čiamės susirišę «su visų lietu
vių progrėsyvišku veikimu.

Rockfordo jaunuolių LDS 
kuopa (Rockford Rockets) 
žada čia turėti savo išvažia
vimą. Mes jų lauksime.

Naujas Ūkininkas.

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

1113 Ml Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411®

\ . ■ Y;'-i
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Į LLD 7-TOS APSKRITIES PIKNIKU jas Stasys Piura, su grupe 
dainininkų norwoodiškių, vi
sas nelniegiųrvalandas suvar-

Detroito Žinios HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Lawrence, Lowell, Haverhill 
ir Nashua Ruošiasi Dalyvauti

Šį sekmadienį, \ rugsėjo 
(September) 28, visa LLD 7ta 
apskritis suplauks į gražųjį 
Maple parką, Methuen, Mass., 
kur įvyksta Lietuvių Literatū
ros Draugijos 7-tos apskrities 
metinis ir rudeninis gražus 
piknikas.

Kaip man žinoma, tai virš

&

Skubėk, Skubėk, Skubėk!
DUOK MANO 

VAIKUI VARDA!

sako Elsie, 
Borden Karvė

25.000
DOVANŲ PINIGAIS!

t

suminėtų miestų pažangieji 
lietuviai visą šią savaitę pil
name prisiruošime skaitlin
gam dalyvavimui savo apylin
kės piknike, kaipo paskutinia
me šiais metais.

Gi kiti visi miestai neatsi- 
liekančiai, be abejo, irgi ren
giasi skaitlingam dalyvavimui 
tais pačiais sumetimais ir kas 
svarbiausia, tai kad šis pikni
kas yra mūstį. visų brangios 
organizacijos ir didžiai myli
mos 7-tos Apskrities, kurios 
plačiose srityse mes įaugome, 
apšvietą ir gilesnį žinojimą 
pasisėmėme.

Dabar, — šį sekmadienį — 
mes visi didžiu nuoširdumu 
dar kartą suplauksime į gra
žų parką visokeriopai anksty
bo rudens spalvomis nudažytą 
motinos gamtos.

Ir čia mes, pasiklausę gra
žios programos, gerų prakal
bų, pasidalinę draugiškumo 
mintimis, gerokai sustiprinsi
me savo mylimą organizaciją 
finansiniai ir moraliai.
• Gerbiamas Choro mokyto-

Gaukite, smagumo, duodami vardą 
naujam Elsie’s vaikui, ir dalyvauki
te šiame grynai piniginiame kontes- 
te.

Atsiųskite su ženkleliu nuo ska
niojo Borden’s Pieno ... ir pasakyki
te 25 žodžiais, kodėl jūs manote, 
jog tas vardas yra geras.

Paprašykite kontesto blankų iš sa
vo groserninko ar Borden pieniaus.

© The Borden Co.

Hartford, Conn.

BALIUS
Rengia Laisves Namo 

Bendrove
Įvyks Šį Sekmadienį

Rugs. 28 Sept.
Laisves Namo Salėje
155 HUNGERFORD ST.

Šokiams gros gera muzika 
Bus įvairių valgių ir gėrimų 
Kviečiame visus atsilankyti.

RENGĖJAI. '

toj a puikiausiam prisiruošmui 
koncertinei programai. Na, ir 
suaidės Maple parkas dar vie
ną kartą!

Draugo šolomsko prakalba 
bus neapsakomai svarbi šiuo 
momentu. Klausysimės aty- 
džiai svarbių pranešimų.

Jonas M. Karsonas.

Lawrence, Mass.
Piknikas ir Prakalbos

Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 
Maple Parke, Methuen, įvyks
ta labai svarbus piknikas ir 
prakalbos. Pikniką rengia 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
7-ta apskritis, prie kurios 
priklauso Massachusetts, New 
Hampshire ir Maine valstijų 
kuopos.

Šis piknikas gal jau bus pa
skutinis šį sezoną. Jame bus 
ne vien įvairiausių ir ska
niausių valgių, tinkamų gė
rimų, o Maple Parkas, kaip 
jau žinome, yra graži ir pa
togi vieta piknikauti, bet bus 
ir svarbios prakalbos, taipgi 
gražių dainų.

Dainuos Norwoodo Vyrų 
Choras, vadovaujamas Stasio 
Pauros. Kalbės apie svarbius 
įvykius Amerikoje, pasaulyje 
ir Lietuvoje lį). M. šolomskas, 
LLD Centro Komiteto sekre
torius ir dienraščio Laisvės 
redaktorius.

Taigi, šis piknikas bus la
bai svarbus, todėl kviečiame 
visus iš plačios apylinkės lie
tuvius, kaip suaugusius, taip 
ir jaunimą.

Važiuojant, reikia imti bu- 
sai ant kampo Hampshire ir 
Common Sts. su užrašu Mer
rimack arba Newburyport ir 
paklauskite buso vairuotojo, 
kada išlipti ties Maple Parku

WATERBURY, CO\\. T

Laisves Vajui Fondo

PIKNIKAS
WATERBURIECIAI! RIMTAI STOKIME į LAISVĖS 

VAJU ŠIEMET!

Ivvks Sekmadieni

RUGSĖJO 28 SEPTEMBER
Pelnas nuo šio pikniko yra skiriamas apmokėjimui pre
numeratų bedarbiams, seneliams ir sergantiems žmonėms

Piknikas Rus

LIETUVIŲ PARKE
(už Lake Wood Ežero) 

Bus gera muzika šokiams, bus užkandžių ir gėrimų.
Skaitlingai dalyvaukite piknike, pagelbėkime žmonėms 

sunkesnėse sąlygose ir paremkime savo dienrašti.
□-----------------------------—------------ —-----------------------------------r---------

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE
8TAGG 2-5043

L

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) x

Laisniuptas Grabortus 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

Methuen.
Automobiliais atvažiavus į 

Lawrence, imkite Jackson St. 
ir važiuokite tiesiai iki Howe 
St. ir ten po dešinei į Maple 
Parka.

Visus ir visas prašome at
silankyti. Iki pasimatymo.

S. Penkauskas.

Worcester, Mass.
Mes Rengiamės Važiuoti į 

Lawrence
Rugsėjo 28 d., kaip žinia, 

įvyksta ALDLD 7-tos Apskri
ties metinis piknikas, Maple 
Parke, Methuen, Mass., tai 
Lawrence’o priemiestis.

Jau yra gana vėlyvas pik
nikams laikas; trumpos ir šal
tos dienos jau darosi, tačiau 
žinant Literatūros Draugijos 
atliktus literatūrinius žygius 
per 37 metus laiko yra miela 
susieiti į kiekvieną didesnę su
eigą, todėl ir ruošiamės skait
lingai nuvažiuoti, kad ir 50 
mylių ir dalyvauti rudeninia
me sąskridyje.

Iki pasimatymo su daugeliu 
draugų. Worcesterietis.

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.

Istorinis LLD 188 Kuopos 
Išvažiavimas X.

Rugsėjo 14 d. LLD 188 kuo
pos išvažiavimą tikrai galima^ 
bus priskaityti prie istorinių 
mūsų išvažiavimų. Rengėjai dė
jo daug, rūpesčio ir pastangų 
kuo geriausiam prisirengimui 
ir kad kuo daugiausiai dėme
sio atkreipus ir suinteresavus 
visus tuom svarbiu LL (Centro 
paramos reikalu.

ir is tiesų, nebuvo nusivyli
mo, uet gražiausiai iiusiseKe 
musų išvažiavimas pas musų 
visų mylimus draugus Kadžius, 
bu važiavo 'daug žmonių į Kad
žių gražiąją larmą ir sudarė 
gan gražią mimą, u kas mums 
svarbiausia, tai kad dauguma 
buvo mūsų brangios organiza
cijos nariai, draugai ir drau
gės. Tai buvo maloniausias 
jspūdis ir džiaugsmas, kacį mes 
juo tolyn, tuo geriau imame 
progresuoti ir įvertinti mūsų 
organizacijos veikimą ir rody
ti didesnį susipratimą.

Šiame išvažiavime matėsi 
mums seniai matyti brangūs 
draugai Mačiai. Per ilgus lai
kus juos vargino ligos, operaci
jos, o dabar jie dalyvavo su 
mumis. Tas suteikė visiems 
džiaugsmo.

Buvo draugų ir iš LLD 52 
kuopos: d-gai Birštonai, Janu- 
lienė ir kiti. Jie stebėjosi iš 
mūsų LLD 188 kp. tokio pa
sekmingo veikimo. Ačiū, ger
biami draugai, už jūsų tokį ma
lonų mūsų atjautimą ir žingei- 
davimą mūsų veikimu. Mes*-lin
kime ir jums kuo geriausių pa
sekmių. Jūs turite daugiau na
rių ir geresnių progų.

Stebėtinai puikiai šį sykį pa
sidarbavo mūsų draugė N. Be- 
liūnienė. Ji pagamino skaniau
sių dešrelių ir kopūstų, kas vi
sų apetitą paakstino. Ačiū jai 
už tokį pasidarbavimą. Prie to, 
kiek ji prilinksmino visus savo 
dainelėmis. • Draugas Beliūnas 
taipgi puikiausiai dainavo. Ačiū 
jiems už palinksminimą publi
kos. 1

LLD Narys.

Jau 194 asmenys įteikė rei
kalavimą stoti į kontestą, kad 
gavus progą būtw kandidatais 
Miesto Tarybos rinkimuose. 
Vienuolika ieško progos kandi
datuoti į majorus.

Spalių 7 d. įvyks nominacijos 
ir 18 iš pateikusių reikalavi
mus, gavusių daugiausiai balsų, 
pateks j kandidatų sleitą ir du 
iš 11 ant majoro.

Keturi iš dabartinių kaunsil- 
manų nekandidatuos, tad jų 
vieton bus proga išrinkti nau
jus.

Teisėjas George Murphy pa
čią paskutinę dieną ištraukė sa
vo vardą ir nekandidatuos į
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Fotografas j

Traukiu paveikslus familijų, ves-l 
tuvių, kitokių grupių ir pavieniu. | 

*;IŠ senų padarau •
:: naujus paveiks- į
; lūs ir kra javus 
: sudarau su ame-W» 
grikoniškais. Rei-^B 

kalui esant ir.,A; 5 
;; padidinu toki o.4^:

dydžio, kokio Pą-w|i 
;; geidaujama. Tai- W 

pogi atmaliavoju X 
;; įvairiom spalvom.

JONAS SUOKĘS |
512 Marion St., Brooklyn, j

Kampai Brt>adwar ir Stbne Avė. • 
o prie Chauncey St., Broadway Line •

Tel. GLenmore 5-6191 , |
liiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

majorus, kaip buvo manyta.-
Iš pateikusių reikalavimą 

kandidatuoti, tarp pažangiųjų 
piliečių gerai žinomi yra šie: 
Rev. Charles Hill, negrų vadas, 
kuriam 1945 metais trūko tik 
keletos tūkstančių balsų iki lai
mėjimo. Plačiai žinomas lenkas 
senatorius Stanley Nowak, še
šis kartus išrinktas į Senatą; 
Tracy Doll, Wayne County CIO 
Council prezidentas, buvęs le
gislatures narys; James Gib
son, Wayne County Federation 
of Labor vice-prezidentas.

Komunistas Kandidatuoja
Teisę kandidatuoti pareikala

vo ir Wm. Allan, vietinis “Dai
ly Worker” reporteris ir šios 
valstijos Komunistų Partijos 
vice-prezidentas. Jis 1939 me
tais kandidatavo ir gavo 11,- 
500 balsų. Jis taipgi kandidata
vo 1946 metais.

William Allan tarnavo 30 
mėnesių Solomon, New Guinea 
ir Filipinų salose paskutiniame 
kare. Yra nenuilstantis veikė
jas ir darbo žmonių reikalų gy
nėjas.

Teko girdėti, kad AFL ir 
CIO unijos bendrai veiks šiuo
se rinkimuose. Sakoma, kad abi 
unijos paskirs po septynis na
rius į bendrą komitetą.' Mano
ma, kad ir Gelžkeliečių Broli
ja kartu prisidės, taipgi ir ne
kurtos nepriklausomos unijos.

Dabar visiems laikas gerai 
prisirengti ir pasidarbuoti, kad 
į Miesto Tarybą patektų ge
riausi kandidatai, kurie tarnaus 
darbo žmonių interesams, ne 
mūsų priešams.

Pažanyietis.

PATYRĘ MOLDERIAI
AUKŠTOS ALGOS 

NUOLATINIS APSKRITŲ METŲ DARBAS
Kreipkitės Tuojau

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

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

■ ■ >

REIKALINGOS
Siuvamųjų Mašinų Operatorės

Su arba be patyrimo t

Nuolatinis Darbas
Vakacijos su Alga

Lengvus Išdirbiniai 
Linksma Aplinkuma 
Tik Dieninis Darbas

KREIPKITĖS

. DU-RAY MILLS, Ine.
S

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

NEW YORK CITY
_________________________________________ (224)

REIKIA PATYRUSIŲ VYRŲ 
Rankom nutrinti lengvos rūšies rakandus. 

Linksmos darbo sąlygos. Gera alga. 
Nuolatinis darbas ir viršlaikiai.

Matykite Mr. C. S. Pedersen, 
Furniture Division, 2 Airfield Lumber 

1700 POST ROAD, FAIRFIELD, CONN.
(224)

PRANEŠIMAI
MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERY.S

MERGINOS-MOTERYS
Su Fabriko Patyrimu 

NUOLATINIS DARBAS 
80 centų į Valandą Pradžiai 

Pakėlimai po trijų savaičių 
Linksmos Darbo Sąlygos 

KREIPKITĖS

430 WASHINGTON STREET 
NEW YORK CITY

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

MERGINOS — FABRIKUI
Lengvas, linksmas darbas.

40 Valandų 
šeštadieniais Nedirbama 

Patenkinanti Bonai.
Kreipkitės:

161 DUANE ST., NEW YORK CITY 
(2 trumpi blokai nuo Chamber St. 

West Side Subway,)
(225)

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

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

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

Tai vieta, kurioje įūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas. 1

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

ra--------------------------------------------- a

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager 
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y. 
Tel. EVerg^een 8-9770 

į------------------------------------------------- ©

: : •

! I Matthew A. I
II BUYAUSKAS I

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

. • 19

Į 426 LAFAYETTE ST^t., Į1
r Newark, N.;J. j

| , Tel. MAx;ket 2-5172

PHILADELPHIA, PA.

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

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

MONTELLO, MASS.

Rugsėjo 28 d., Lietuvių Taut. 
Parke įvyks seniai laukiamas pik
nikas. Jį ruošia vietos Moterų Ap- 
švietos Klubas. Klubietęs turės 
įvairių specialiai gamintų valgių ir 
visokių gėrimų. Bus muzikos ir ki- 
tokų pasilinksminimų. Pradžia 1 vai. 
dieną. Kviečiamo visus iš arti ir to
li. — Kom. ‘ (223-224)

PHILADELPHIA, PA.
t

ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 
28 d. rugsėjo,: 2 v. dieną. 143 Pierce 
fSt. Narės dalyvaukite, nes turime, 
daug svarbių reikalų aptarti. Rei
kės išrinkti delegates į konferenci
ją, kuri įvyks ateinantį mėnesį Bal
timore je. — L. T. (223-224)

Apart kitų reikalų, pasitarkite ką 
nors surengti Laisvės paramai.

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

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

-<224)

NUGAROS SKAUDĖJIMAS 
PRIKELIA NAKTIMIS

Padaro Jus Nuvargusiais, 
Susirūpinusiais ?

Žinoma, jūs rūpinatės, todėl, kad tie 
simptomai gali būt iš priežasties inkstų 
neveiklumo, kurie nepilnai apvalo "susida
riusius nuodingumus kraujyje. Sudaro nu
garos skaudėjimus, erzinančius galvos skau
dėjimus, trūkumą miego dėl išbudinto nak
timis, jausmą pavargimo ir iškilimą akių, 
sunkumą ir nuovargį, kojų skaudėjimai i,r 
net ligos, kurios gali būt gamtos pasarga, 
kad inkstai reikalauja atydos.

Bet štai yra geros žinios: Raportai sa
ko, kad nauja gyduolė vadinama BU-CAL-0 
COMPOUND dabar suteikia prakilnų ir lai
minantį palengvinimą 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-O COMPOUND. Tuojau siųskite 
šią iškarpą į OREGON DRUp PRODUCTS. 
Box 762, Peekskill, N. Y. Bonka už $3 
(užsimokėsite laikanešiui) bus jums tuojau 
pasiųsta.

OPERATORES
PRIE MOTERIŠKŲ
SIUTŲ IR KOUTŲ 

Rankovių {siuvėjos, Flnišerkos, 
Teipų Siuvėjos.

Linksmos darbo sąlygos, 
nudlatinis darbas.

Šviesi moderninė dirbtuvė.

English Tailor, Ltd.
31-35 Prospect St.

YONKERS, N. Y. 
Yonkers 5-1434.

(225)

Name ...... t.

MERGINOS 
Darbas .prie surinkimų, sudėstyiyų ir 

, išsiuntimų liuesų lapų leidinių. 
GERA ALGA PRADŽIAI 

Linksma Aplinkuma
TRUMPOS VALANDOS IR VIRŠLAIKIAI 

Kreipkitės į Employment Department 
N. Y. EMPLOYING PRINTERS 

ASSOCIATION
461—8TH AVE. (34th St.)? N. Y.

MERGINOS ABELNAM DARBUI
4% dienų savaitė. Nuolatinis dalbas. 

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

(224)
______ ■ ----------- — -- ---------------------------- -———

Address ......  ■

City ................................................. State............ i

14 th
Biznieriai, Skelbkitės Laivėje

OPERATORES
Dirbti prie Singer Mašinų.

LENOX DRESS SHOP 
700 Lorimer St., Brooklyn.

St. Subway iki Lorimer St.. Stoties.
(224)

L1TUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAI^

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA DIENA I» NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-961)8

5 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Ketv., Rugs. 25, 1947
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Susiveda
May

2054 E.

Svečias
Rugsėjo • 23-čią laisviečius 

atlankė Juozas Kurnėta-iš De
troit, Mich. Jis savo atostogo
mis atvykęs atlankyti savo gi
minaitį kunigą George Gurins- 
ką, New Yorke, taipgi kitus 
savo gimines ii- pažįstamus. Ta 
proga užėjo ir pas mus, taip
gi buvo nuvykęs ir į Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Cen
trą.

Pirm 
vanojo 
$2 ir 
Laisvę.

išvyksiant, svečias do
ri ienraščio reikalams 
atsinaujino dienraštį

Iš Varaškevičiaus
Laidotuvių

Atsidarė Rodeo

Neturėjimas Buto išardė 
Veterano Šeimą

labai

tūks-

pa-

jie bus paduoti kur nors, kur 
gaus pastogę ir priežiūrą, kol 
jis kur nors ras vietą ir/pro
gą vėl juos susigrąžinti.

Tačiau ir ši išeitis neleido 
j a m n u r i m t i. Jis 
šaukė policiją sužinoti, 
randasi ir 
kai. Jam 
kad jeigu 
duos, jis
nebematysiąs. Jis pasidavė.

Teisėjas Rothenberg pagai
lo .jo, nebaudė ir leido atsiim
ti vaikus. Bet Hill vis dar ne-

pa- 
k u r 

kaip jaučiasi jo vai- 
policija pagrasino, 
jis tuojau nepasi- 
savo vaikų niekad

Muzika
New Yorko City Symphony 

pradėjo simfoniškos muzikos 
sezoną rugsėjo 22-ros vakarą, 
miestavame City Center, su 
palestiniečio Manuel Mahler- 
Kalkstein kūriniu “Symphonia 
Anamith,” sakoma, paremtu 
Palestinos liaudies motyvais.

Pertraukoje, simfonijos .di
rigentas Leonard Bernstein 
pasiūlė ir dalyviai pagerbė ve
lionį La Guardią atsistojimu 
ir tyla pusei minutės. La Guar- 
dijos rūpesčiu buvo įsteigtas 
City Centei*; jis daug rūpinosi 
ir simfonijos auklėjimu.

Johnson, gyvenanti 
38th St., išeina už Al 
gyvenančio 24 Fill

more Place, Brooklyne. San
tuokos ceremonijos įvyks rug
sėjo 28-tos popiečio 5 
landą, šį sekmadienį, 
S h e p h er d b a ž n y č i o j e, 
St. ir Avenue S.

30 va- 
Good 

B)‘own

Trečiadienio vakarą, Madi
son Square Gardene, atsidarė 
rodeo — kaubojų spektaklis ir 
čia pasiliks ištisą mėnesį, bai
giant spalių 26-ta. Pirm, pra- 
dėsiant, 190 asmenų trupė 
maršavo iš Gardeno prie City 
Hali ir atgal, kaip kas metai, 
pilnoje spektaklio aprangoje*.

Džiūrė Apkaltino 
Draiveri

Genevieve 
Mau j er St.,

Vitaitis, 
susiveda 

gyvenančiu
su Al 

386 So. 
2nd St., Brooklyne. Jų santuo
ka įvyks Annunciation bažny
čioje, North 5th ir Havemeyer

Mūšy Parama Piety

Rugsėjo 19-tos popietį, iš 
Bieliausko šermeninės, Brook
lyne, išlydėjome Motiejų Va- 
raškevičių į Fresh Pond kre- 
matoriją, iš kurios jo kūnas 
sugrąžintas orui ir žemei dū
mais ir pelenais. Mirė sulau
kęs 80 metų, išgyvenęs Ame
rikoje apie 40 metų, atrodan
tis jaunesniu %avo amžiaus.

Krematorijos koplyčioje ve
lionį atsisveikinome su liūdna 
vargonų muzika ir D. M. šo-j 
lomsko' pasakyta kalba. Kal
bėtojas priminė, kad seniau, : 

• kol sveikata tarnavo,* kol bu- ’ 
vo jaunesnis, velionis buvo na- j 
riu lietuvių darbininkų organi
zacijų ir politinės darbininkų 
partijos. Palydėjo būrelis sū
naus draugų, kadangi paties 
velionies draugai, didžiumoje, 
jau išsiskirstę pirm jo.

Velionis paliko liūdesyje į 
Amerikoje vieną sūnų, plačiai i 
žinomąjį Brooklyne ir ‘apylin- j 
kėje dailydę Jurgį Wareson, 
uolų ir darbštų mūsų organi
zacijų narį, daug dirbantį 
dienraščiui Laisvei ir labai 
daug prisidėjusį Lietuvai pa
galbos teikimo darbe. Lietu- • 
voje paliko dar trys sūnūs ir 
dvi dukterys.

Ramaus pailsio senukui Va- 
raškevičiui! Užuojauta drau
gui Jurgiui Waresonui!

Gali mylėti <savo šeimą iri 
permylėti,, bet kišeniuje nepa- 
sinešiosi — privalai turėti pa
stogę, duonos ii* visko kito rei
kalingo gyvenimui,
karčiai patyrė veteranas mari
nas Ned Hill, 27 metų, 
kad šiandieną patiria ir 
tančiai kitų tokių.

Veteranas Hill buvo 
šauktas į teismą už tai,
jis tris savo dukrytes paliko 
klebonijoje prie šv. Patričk’o 
katedros, čia jis, ašarodamas, 
vos galėdamas kalbėti iš susi
jaudinimo, pasakojo, kaip jis, į turėjo buto. Vedinas dviemis

i atidirbęs ilgokas valandas vi- vyresnėmis dukrytėmis, 5 ir 4 
i rėjų, bėgiojo ieškoti buto, bet i metų, nuėjo vėl pas savo mo- 
! niekur liuoso buto nerasdavo, 
' o jei kur ir rado liuosą, tuo
jau atsisakė jam išrenduoti po 
išgirdimo, kad j’is ir vaikų tu-^ 
rįs.

Hill iš savo $55 algos mo
kėdavęs savo motinai po $30 
užlaikymui jo vail^ų.
taip vertėsi. Bet jo žmona ne
sutikusi su jo motina. Pri
trūkusi kantrybės, jo žmona 
aną dieną paliko šeimą ii* din- 

: go be žinios. Desperacijoje, 
i jis nunešė ir paliko vaikus 
I klebonijoje, tikėdamasis, kad

Amerikos Lietuviams

Mirė
Sam

tiną, nešinąs ant savo pečių 
begalinę pareigų naštą — už
dirbti joms pragyvenimą, susi
rasti dabartinėse sąlygose ne-' 
randamą butą, susirasti ir su
sigrąžinti spėkų pritrūkusią 
žmoną, vaikų motiną ir tik

šiaip ' tuomet parsinešti iš ligoninės 
Imažiausiaja dukrvte, 7 mėne- i .siu.

Visai tai naštai reikia stip
rių pečių. Susirūpinęs, sumen
kęs ii* atrodąs gerokai senes
niu savo amžiaus, Ned Hill ne
atrodė tuo milžinu. R.

C u rr a n ’ u i N eapsimokė j o 
Skaldyti Darbininkus

Rugsėjo 20-tą mirė 
Snyder, apie viduramžis, žy
dų tautos žmogus, daugeliui į 
Laisvės raštinę užeinančių, 
taipgi biznierių, buvęs gerai 
pažįstamas. Jis užsiimdavo 
sudarymais formalumų gauti 
bei atnaujinti aludėms leidi
mus ir juos paskelbti laikraš
čiuose, kaip reikalauja įstaty
mai.

Snyder mirė staiga, širdies 
liga. Penktadienį dar buvo 
užėjęs į Laisvės raštinę pasi
imti savo pajamų čekio. Kal
bėjosi, buvo linksmas ir gra
žus, kaip ir visuomet, pilno, 
rausvo veido. Niekas nebūtų 
galėjęs įtarti, kad jis ligonis, 
juo labiau nepamanytum, kad 
jis sekamą dieną mirs. Pirma
dienį sužinojome, kad jis jau 
palaidotas.

Velionies liko liūdesyje naš
lė Emma ir duktė Pearl. Reiš
kiame joms *užuojautą.

New Yorke vykstančioje vimą darbininkų judėjimo va- 
CTO National Maritime Unijos dovybės ir tuomi suteptos sa-

■ konvencijoje jos dabartinis vo “dūšios” atidavimą 
' prezidentas Joseph Curran kalų kontroleri.
buvo pasišovęs iššluoti iš va-1 
dovybės komunistus ii* visus, 
už kovingumą darbininkų rei
kalais vadinamus “komunis
tais.” Tuo tikslu buvo susišau- 

| kęs savo šalininku kokusą 
praėjusį sekmadienį.

Rugsėjo 23-čią įvykusiame 
k on ve ne i j os su si orga n i z avim o 
posėdyje, Manhattan Center, 
unijos veikėjas Joseph Stack 
smerkė Curran’ą už sudarinė- 
jimą unijoje frakcijų. Tas, sa
kė jis, gali patarnauti tik bo
sams jau ir be to paakstin- 
tiems į atakas ant darbininkų 
per įvedimą Taft-Hartley įsta
tymo.

Įvykusiuose r i n k i m u o se 
mandatų komisijos tik šeši iš 
Curran’o pasiūlyto 15-kos as
menų sleito tapo išrinkti į ko
misiją. Jeigu sulyg fb spręsti 
delegatų atsinešimą į skaldy- 
tojišką politiką, tai Curran’as 
gali savo taktika gerokai pats 
save “apšluoti,” jei ne visiš
kai Išsišluoti iš vadovybės.

Atrodo,- tarp vis daugiau 
susiprantančių ir kovingėjan
čių darbininkų skaldytojiška 
politika nebeapsimoka tiems, 
kurie nori pasilikti unijų ar 
kitų organizacijų vadovybėse. 
Gal apsimoka tik tokiems, ku
rie jau iš anksto yra bosų ap
mokėti, kaip kad buvo Bu
dei) z apmokėtas darbu kleri
kalų universitete už apmela-

Gal Gausime Tilta

kleri-
T-as.

apieVėl garsiai kalbama 
i statymą tilto tarp Brooklyne 
' ir Staten Island per sąsiaurį 
i (Narrows). Apie tai jau sva
jota per 40 metų, bet vis ne
prieita prie nutarimo ir darbo.

Statybos koordinatorius 
Moses pareiškė viltį, kad gal 
armija užgirsianti planą prin
cipe, kadangi užgyrusi pana
šaus tilto statybą per Dela
ware ties Philadelphia. Mena
ma, kad tai būtų kabantysis 
tiltas, 4,600 pėdų 
tų numatytąjį 
Parkway su Fort 
Fort Wadsworth.

Pereitą mėnesį įvyko posė
dis Pietų Amerikos Lietuvių 
Pažangiajai Spaudai Remti 
Komiteto narių. Buvo tariama, 
kaip sėkmingiau pravesti pie- 
tų-amerikiečiams remti litera
tūros ir spaudos darbą. Kaip 
jau buvo' anksčiau minėta, jie 
turi didelių sunkumų spaudos 
darbe.

Tarėme kaip nors padėti fi
nansiniai, renkant prenumera
tomis, aukomis ir platinant 
knygas. Pirmojo Pietų Ame
rikos Lietuvių Kongreso Leidi
nio randasi Laisvėje ir patar
tina ją įsigyti. Tai yra labai 
įdomi knyga.

Nutarta atsiklausti Meno 
Sąjungos Centro veikalų Ar
gentinos jaunuolių vaidintojų 
būreliui.

Taipgi nutarta pasiųsti kny
gas, kurios buvo aukotos bir
želio mėnesį, moterų susirin- 
kime. Tenka padėkoti drau
gėms kliubietėms už šią dide
lę auką, viso 32 knygos. Au
kavo Olga Reinhadt, Ona Ti- 
tanienė ir Rožė Laukaitienė. 
Šios knygos jau pasiųstos į 
Urugvajų ir ten komiteto bus 
paskirtos, kur kokios reikalin-

šių abiejų - vedybinėms ce
remonijoms ir kitas puošme- 
nines gėles parūpino gėlinin
ko Augusto Gusto įstaiga, Bei
ta i re Florist, 6762 Fourth ' 
Ave., kampas 68th St., Brook-; 
lyn 20. Į juos galima atsikreip
ti asmeniškai, o kam per toli 
— laišku ar telefonu. Jie gali 
patarnauti reikiant gėlių bile 
kokiam tikslui — asmens ari 
kambarių papuošimui. 
SHoreroad 8-9330.

Tel.

Pamanius, kad Belgijos am
basadorius su savo lėktuvo 
vairuotoju dingo kelyje iš 
Washingtono į New Yorką, vi
sas oro trafikas buvo sulaiky
tas pusei valandos iki juos su
sekė nusileidusius Staten Is
lande dėl miglos ir jų radijui 
blogai veikiant.

Iš New York o į Paryžių at
einantį mėnesį pradės kursuo
ti miegamieji lėktuvai, primo- 

' kėjus $125 už lovą vienam ir 
$150 už lovą dviem.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal PasitarimAis.
Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

Ekspeditore,

PRAŠYMAS

dabar negalima Įsigyti 
rekordų krautuvėse, tad 

į tuos lietuvius, kurie

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

ilgio. Jung- 
Richmond 

Hamilton ir

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

TeL SOnth 8-5589

Stanley Wacsulis, 
amžiaus, gyveno 370 
Avė., Brooklyne, mirė rugsėjo 
23 d., Kings County ligoninė- 

. je. Kūnas pašarvotas grab. J.
• Garšvos koplyčioj, 231 Bed

ford Ave., Brooklyne. Laido
tuvės įvyks rugsėjo 27 d., 10 
vai. ryto, šv. Jono kapinėse. 
Velionis paliko nuliūdime tė
vą ir dvi seseris.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab. J. Garšva.

36 m. 
Marcy

Mrs. Doris Parker 21 m., 
nėščia moteriškė, South Ozo
ne Park gyventoja, tapo už
mušta automobiliaus prie Ful
ton Ave. ir Coolidge Place, 
East Meadow, Long Island, 
ten nuvykus svečiuosna.

)

įkliuvo už Plepėjimą
Howard Portnoy, gyvenąs 

172 Amboy St., ir Harold 
Farley, gyvenąs 168 Sutter 
Ave., abu brooklyniečiai ir 
abu 20 metų, bus teisiami už 
bereikalingą ir neteisingą ple
pėjimą. Policija sako, kad jie 
prisipažinę taip sau sumisliję 
ir paleidę pasaką — pagyrą, 

i būk jie matę išmetant iš au- 
i tomobiliaus kūną užmuštos 
i Mrs. Vera Kenny. O tyrimas 
i rodo, kad jinai galėjus būti 
' ten pat automobiliaus užmuš- 

■ ta. Ta pasaka, sakoma kalti
nime, sutrukdė ištyrimą ir pa*- 
kenkė susekti kaltininkus.

Mūšy Tikietai Pigūs
Tūli nauji veikalai New 

Yorke tebepradeda perstaty
mus su $8.40 įžangomis. Ir 
daug senesniųjų tebevaidina
mi su tikietais $4.80 savaitės 
vakarais ir $6 šeštadieniais. 
Už vis pigiausieji, savaitės 
diehų popiečiais (matinees) 
nėra pigiau $1.20, be taksų.

Mūsų organizacijos savo 
geriausius koncertus ir veika
lus duoda 
miestavuose 
kainų arba 
Mūsiškėms
joms pirmoje 
patarnavimas visuomenei. Bet 
už tai joms sunkiau verstis, 
joms tenka iš tos pats visuo
menės tikėtis paramos kitais 
būdais — lankymu jų biznis-

Queens apskrities džiūrė . 
praėjusį antradienį nuteisė 
auto draiverį ir mechaniką 
Adolph Kulikauską. Jį kalti
no, būk jis tiksliai užgavęs 
automobiliumi dvi moteris ir 
paskui, neva veždamas į ligo
ninę, su jomis neleistinai pasi
elgęs. Kaltinamasis gynėsi ne
turėjęs tikslo užgauti.

Jo kaltintojomis buvo jau-» 
nos moterys - merginos. Vie
na, Mrs. Mary Mueller, gyve
nanti Centereach, L. I., turė
jusi prietikį su kaltinamuoju 
3:30 valandą naktį, praėjusio 
kovo 16-tą, sekmadienio rytą, 
po susipykimo su vyru viena 
vaikščiodama keliais. O kita, 
Miss Catherine Galagher, 23 
metų, policisto sesuo, gyve
nanti 61-47 Woodbine St., 
Ridgewoode; sakėsi darbo die
nos ryto 6 :40 bėgusi į bažny
čią ir susidūrusi su Kulikaus
ku.

Pastaroji sakėsi jo nemačiu
si, jis buvęs jai užrišęs akis. 
Jį areštuodino pagal apipasa
kotą panašumą jo mašinos ir 
dekoraciją mašinos fronto su 
Dartmouth kolegijos stikeriu. 
Po to, anot policijos, jis pri
sipažinęs ir, vaduojantis tuo, 
buvo teisiamas. Bausmė dar 
nepaskirta. Patsai Kulikaus
kas yra 26 metų, laivyno ve
teranas, vedęs ir tėvas vieno 
kūdikio.

už žemiausią iš 
teatruose imamų 

už d ai* žemesnę, 
meno organizaci- 

vietoje apeina

kųjų pramogų ir tiesioginėmis 
aukomis. O aktoriams-mėgė- 
jams tenka aukoti savo poilsio 
laiką, kad mūsų menas auk- 
lėtųsi.

TONY’S
UP-TO-DATE /

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

>417 Lorimer Street
Laisvės Name ■

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Atleido iš Darbų

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

Tel. EVergreen 4-8174 •
Peter Kapiskaa

v
Ekspreso agentūros streikai! 

jau įsitraukę virš 11 tūkstan
čių žmonių. Didžiuma iš jų 
sustreikavo, o pasilikusius už- 
streikuotuose darbuose pačios 
kompanijos atleido, nes išėjus 
kitiems Ir tie likosi kompani
joms nebenaudingi. Darbinin
kai, AFL Teamsters Lokalų 
808 ir 459 nariai, reikalauja 
trumpesnės darbo savaitės be 
n u m a ž i n i m o m o k esti es.

Peter 
KA PISK A S

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

SSR. j

■Prezidentas Rooseveltas, nusifotografavęs su marša
lu Stalinu ir premjeru Churchill laike Yalta konferen
cijos. Paveikslas dabar matomas ’ filmoje ‘‘The Roose- 
veltj Story,” paskutines dienas rodomoje Globe Teatre, 
Broadway ir 46th St., New Yorke. Šeštadieni pradės 
rodyti kitą filmą.

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.

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

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite »
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 per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai 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

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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