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Dėl Tų Kalbu ir 
Komentarų.

Jų Tikslai.

Metai XXXVII., Dienraščio XXIX.Sunku, tiesiog, negalima be- 
suspėti perskaityti ir paanali
zuoti visas kalbas, sakytas 
Jungtinių Tautų Asamblėjos 
sesijose, besitęsiančiose šiuo 
metu Flushinge.

Tų kalbų tiek daug ir jos 
apyilgės. Greta jų stambiojoje 
spaudoje telpa apžvalgininkų 
komentarai ir kiekvienas au
torius savaip aiškina kiekvie
na kalbą.

Vidutinis skaitytojas, nesąs 
ekspertu tarptautiniuose rei
kaluose, paskęsta to visko jū
roje.

Ne ką geriau gali žmogus 
pasisemti ir iš per radiją tei
kiamų pranešimų. Kiekvienas 
pranešėjas 
daili na, 
kalbėjusių 
vų kalbas.

Kas blogiausia, kad tiek 
stambioji spauda, tiek radijas 
belygsvariškai giria amerikie
čių atstovų kalbas, drauge aš
triai puldami, su purvais mai
šydami tarybinių atstovų ir jų 
draugų kalbas.

viską savaip ap- 
apipavy dalindamas 
Asemblėjoje atsto-

Koks tų žmonių, kurie ši
taip elgiasi, siekimasis?

Jie siekiasi sukelti ameriki
nę visuomenę prieš Tarybų 
Sąjungą. Jie mano: jeigu mes 
pabersime daugiau žodžių 
prieš Višinskį ar kurį kitą jam 
pritarusįjį, tai tuo būdu nu
statysime daugiau žmonių 
prieš jų atstovaujamą šalį. O 
tuomet: visuomenė bus pa
ruošta karui, kurio taip trokš
ta tūli karo provokatoriai

* Amerikoje!
• Va, kur glūdi viso to pa

slaptis! Va, kur Amerikos 
žmonių nelaimė!

Jei liaudis galėtų turėti bal
są stambiosios spaudos ir ra
dijo kontroliavime, šitaip ne
būtų.. * * * t •

Kaip Jungtinėse Valstijose, 
taip ir Urugvajuje (Pietų 
Amerikos respublikoje) veikė 
Komitetas Lietuvai Remti. Pas 
mus komitetas savo darbą su
laikė jau senokai. Dabar ma
tome, kad ir 
padarė tą patį, 
tome:

“Birželio 29 
rinkę Tarybų

♦judėjimo veikėjai, kad galuti- 
4 nai sutvarkyti viso nuveikto 

darbo atskaitą ir ją patiekti 
visuomenei. Susirinkusieji nu
tarė viešai paskelbti apie Ta
rybų Lietuvai Remtį Komite
to nebegyvavimą ir atsišaukti 
į visus tuos draugus, kurie dir
bo šio komiteto sudėtyje ir 
turi su savimi kvitų knygučių, 
žemėlapių, M. Melnikaitės pa
veikslų bei kitokios piniginės 
vertės medžiagos, kad atsi
skaitytų pirmai progai pasitai
kius su valdyba. Tiktai tada Foster kalbėjo 1,200 žmonių 
bus galima atlikti pilna revizi-‘

urugvajiečiai
“Darbe” skai-

d. buvo susi- 
Lietuvai remti

Kai revizijos komisija vis
ką patikrins, kai visi darbai 

2>us formaliai užbaigti, tuomet 
komiteto knygos ir kitoki do
kumentai bus sudėti į Urugva
jaus Lietuvių Centro archyvą. 
Kitais žodžiais: bus palikti 
torijai, kurioje jie užims 
vieną reikšmingą puslapį.

is- 
ne

šiuo metu, mano nuomone, 
tiek Urugvajaus, tiek Argen
tinos lietuviai turėtų dėti di
džiausių pastangų savo spau
dai sutvirtinti.

“Vienybė” turėtų būti pa
daryta savaitraščiu. “Darbo” 
išleidinėjimas turėtų būti pa- 
dažnintas.

Abu laikraščiai vaidina di
džiulį vaidmenį, abu labai rei
kalingi ; abu turėtų būti tvir
ti.

O Brazilijos lietuvių visuo
menė privalėtų rūpintis savo 
laikraščio įsikūrimu.

(Pabaiga 5-me pusi.)

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

Kopija 5c

Ginčai dėl Triesto 
Gubernatoriaus 
Skyrimo

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba ginčijasi, ką pas
kirt Triesto “Laisvosios Že
mės” gubernatorium. Sovie
tų delegatas Andrius Gro
myko leido suprasti, kad jis 
neužgirs ryškiai prieš-So- 
vietinio kandidato į guber
natorius. Anglų-amerikonų 
bloko siūlomi kandidatai y- 
ra šie: belgas Aug. Bisse- 
ret; Joaquin Fernandes, bu
vęs Čilės užsienio reikalų 
ministras, ir norvegas Thfe- 
odor Brock, Narviko majo
ras. Be to, chinai siūlysią 
savo žmogų.

Pakistan ir Yemen Bus 
Priimti į J. Tautas

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų seimo po
litinis - saugumo komitetas 
vienbalsiai užgyrė Pakista
no ir Yemeno aplikacijas į 
Jungt. Tautų narius. Su
prantama, kad seimas nu
tars priimti šiuodu kraštu. 
Pakistanas yra nauja ma- 
hometoniška valstybė Indi
joj, o Yemen arabiška ka
ralystėje.

Pasmarkčio,Skerdynės Tarp 
Indijos Mahometonų ir Indusu

Karachi, Pakistan. — In- 
dusai puola ir urmu žudo 
mahometonus, bėgančius iš 
Indusų valstybės į maho
metonų kraštą Pakistaną; o 
mahometonai m a s i n i ai 
skerdžia indusus, bėgančius 
iš Pakistano į Indusų vals
tybę, kaip praneša Reuters, 
anglų žinių gaentūra. Vie
nu traukiniu važiavo keli 
tūkstančiai mahometonų, ir 
indusai visus juos paskerdė 
bei sužeidė, apart 100. Ma
hometonai lygiu # įnirtimu 
žudo indusus. Skerdynės 
platėja.

FOSTERIO MARŠRUTAS
Amerik. Komunistų Par

tijos pirmininkas Wm. Z.

susirinkime San Francisco. 
Dabar jis tęsia savo marš
rutą kitur vakariniame 
Jungtinių Valstijų pakraš
tyje.

Nė-Amerikinis Komitetas Kvočia Garsų Muzikos Kompozitorių Hannsą Eislerį
H-

Washington. — Kongres- 
manų Ne-Ameriklnių Veik
smų Komitetas tyrinėja 
Hannsą Eislerį, tarptauti
niai žinomą muzikos kom
pozitorių, prieš-fašistinį aL 
eivį iš Vokietijos. Komiteto 
pirmininkas republikonas J. 
Parnell Thomas ir jo advo
katas Striplingas stengiasi 
įrodyti, kad H. Eisleris esąs 
komunistas.

Eisleris rašė muziką ir 
Hollywoodo judamiesiems 
paveikslams, o Ne-Ameri
kinis Komitetas šaukia “ap
valyt judžių pramonę nuo 
raudonųjų”.

CIO Elekirininkų Unijos Suvažiavimas 
Pasmerkė Raudon^j^ Ėdikai Grupę Unijoj

Boston. — CIO Elektri
ninkų, Radijo Darbininkų ir 

’Mašinistų Unijos suvažia
vimas 3,817 balsų prieš 5i96 
pasmerkė dešiniųjų grupę, 
vadovaujamą Carey - Blo- 
ck’o, kaip unijos ardytojus. 
Suvažiavimo priimta rezo
liucija reikalauja, kad ta 
grupė, “samdytojų agen
tai”, išsisklaidytų. O jeigu 
Carey-Block su savo šali
ninkais dar nesiliaus taip 
veikę, tai “nariai privalo 
visai išvyt juos iš unijos”, 
kaip sako rezoliucija.
Vėl Išrinkti Kairieji Vadai

Unijos pirmininku vėl ta
po išrinktas Albertas J. 
Fitzgerald. Jis gavo 3,941 
balsą prieš Harry Blocką, 
gavusį tik 493 balsus. Sek
retorium - iždininku taipgi 
vėl išrinkta Julius Emspak, 
o organizaciniu direkto
rium James Matles. Už 
Emspaką balsavo 3,877 
prieš dešiniųjų kandidatą 
J. Clicką, už kurį paduota 
587 baldai. James Matles 
gavo 3,953 balsus, o Carey- 
Blocko grupės žmogus 
.Barth. Enright 504.

Suvažiavime dalyvavo 1,-

ŠIMTAI STREIKIERIŲ 
TEBELAIKOMI FRANKO 
KALĖJIMUOSE

Madrid. — Ispanijos fa
šistų kalėjimuose dar tebe
laikoma 600 baskų darbi
ninkų, streikavusių Pirmo
joj Gegužės, nors vidaus 
reikalų ministras tada buvo 
žadėjęs nekeršyti dalyvavu
siems gegužinėse demons
tracijose .ir streikuose.

MAISTO PIGINIMAS 
SOVIETUOSE

Maskva. — Kooperatyves 
parduotuvės Sovietuose nu
mušė mėsos kainą 20 iki 30 
nuošimčių, nupigino žuvį 20 
nuoš., o sviestą 16 nuošim
čių.

Namo Reikalais
Kai jūs skaitote šią dien

raščio laidą, mūsų kultūri
nio centro įsigijimui komi
sija dirba su architektais ir 
advokatais dėl namo nupir
kimo. Būkite pasirengę 
pirkti Namo Bendrovės Še
rus. Būkite nusisprendę, 
kiek kirksite, ir tuojau at
likite tą savo pareigą.

Namo Sekretorius.

H

Rooseveltienės žodis
Į liudytojus, betardant H. 

Eislerį, buvo pakviestas ir 
Sumner Welles, buvęs Ame
rikos valstyb. sekretoriaus 
pavaduotojas. Ne-Ameriki- 
nis komitetas teiravosi, ko
dėl Sumner Welles davėdei- 
dimą Eisleriui atvykti į 
Jungtines Valstijas. Welles 
atsakė, kad jis nežinojęs a- 
pie Eislerio ryšius su ko
munistais. Be to, Eleanora 
Rooseveltiene, velionio pre
zidento našlėj parašė laiš
kutį Wellesui 1939 m. sau
sio 11 d., ragindama duoti 
prieglaudą politiniam pabė-

Suvažiavimas Išrinko Pažangius 
Unijos Vadus ir Ragino Narius 
Iššluot Dešiniuosius Ardytojus
000 delegatų, bet kiekvie
nas turėjo proporcibnaliai 
tiek balsų, kiek narių jis at
stovauja.

Rezoliucija
Carey - Blocko dešinieji, 

“raudonųjų” ėdikų grupė, 
vadinasi “Nariais dėl De
mokratinio Veikimo.”

Suvažiayimo rezoliucija 
štai ką apie juos sako:

“Šią grupę sumanė, diri
gavo ir finansavo ne unijos 
žmonės. Ši grupė prašo ir 
gauna paramos iš samdyto-

GALINGAS AMERIKOS
LAIVYNAS VIDURŽEMYJ

New York. — Jungtinės 
Valstijos laiko galingas sa
vo karinio laivyno jėgas 
Viduržemio Jūroje, ir tos 
jėgos “kuo gęriausiai pa
ruoštos” veiksman, kaip sa
kė admirolas C. D. Glover, 
kalbėdamas Waldorf-Asto
ria viešbutyj. (Tas laivynas 
yra grūmojimas Jugoslavi
jai, Albanijai ir Italijos ko- 
muinstam.)

Berlin. — Amerikiniai re
porteriai skleidžia gandus, 
kad Sovietai “plačiai išvys
tę atominių medžiagų ka- 
sayklas” Saksonijoj, rytinėj 
Vokietijoj.

Lawrence, Mass.—Subatoj Įvyks Svarbus 
Pasikalbėjimas; Dalyvaus D. M. Šoloms- 
kas; Ant Rytojaus Piknikas Maple Parke

Subatoj, rugsėjo 27 d., 6 
vai. vakare, Maple Parke, 
turėsime pasikalbėjimą bė
gamaisiais reikalais. Law- 
renco ir priemiesčių lietu
viai, būkite visi ir kitus pa
raginkite. Šiame pasikalbė
jime dalyvaus drg. šoloms- 
kas iš Brooklyn. Jis praneš 
ką naujo mums apie lietu
vių veikimą kitose kolonijo
se. Po to peržvelgsime, ap
svarstysime savo veikimą.

Ant rytojaus įvyks dide
lis piknikas Maple Parke, 
rengiamas Lietuvių -Litera- 

H. Eisler Įtariamas Kaip Komunistas; Roosevelto Našlė 
Surišama su Jo Įleidimu į Jungtines Valstijas

geliui H. Eisleriui, kaip liu
dijo Sumner Welles.
Eislerio Rekordas kaip Mu

zikos Kompozitoriaus ir
Nacių Priešo

“Demokratas” kongreš- 
manas John Rankin ir kiti 
Ne - Amerikinio Komiteto 
nariai mėgino suteršti 
Hannso Eislerio garbę kaip 
muzikos k o mpozitoriaus, 
Eisleris gabiai gynėsi ir nu
rodė, kad jis mokė muzikos 
kompozicijos Universitete 

jų; ir jinai mielu noru tar
nauja kaip įrankis samdy
tojams, lehdantiems į uni
jos reikalus.”
Kompanijų Bendradarbiai
Rezoliucija toliau nurodo, 

kaip Carey-Blocko grupė 
rėmė kompaniškas unijėles 
ir Darbo Federacijos rake- 
tierius, CIO unijos priešus.

Rezoliucija tęsia:
“Ta grupė nuodingi puolė 

mūsų uniją per spaudą ir 
radiją; davė paramos di
džiajam bizniui- ir prieš-

AMERIKOS ĮSPĖJIMAS 
JUGOSLAVIJAI

Washington.' — Amerika 
įspėjo Jugoslavijos valdžią, 
kad nemėgintų- “pakeisti 
sieną” tarp Jugoslavijos ir 
Triesto, nes gali dėl to su
silaukti “labai rimtų pa
sekmių”. Amerika atmetė 
Jugoslavijos skundą, kad 
amerikonai šaudė į Jugo
slavijos pusę, plėšė jos žmo
nes ir neleido jugoslavam 
įeit i jiem priklausomą že
mę.

Lake Success, N. Y. — 
Sovietai reikalauja primti 
Bulgariją, Albaniją ir Ru
muniją į Jungt. Tautaę.

tūros Draugijos Septintos 
Apskrities, kuri apima 
Mass., New Hampshire, 
Maine ir Rhode Island val
stijas. Tai bus didelis pik
nikas. Bus daug žmonių iš 
kitų miestų.

Šiame piknike d. Šoloms- 
kas pasakys prakalbą apie 
pasaulinius įvykius. Atva
žiuokite visi į Maple Parką 
išgirsti gerą prakalbą ir 
pasimatyti su daugeliu sve
čių iš kitų miestų.

V. Taraškiene, 
LLD 37 kp. rašt.

of Southern California ir 
kad Oxfordo Universiteto 
Spauda išleido jo knygą 
Muzikus Kompozicija Ju- 
džiams. Be to, Eisleris pri
minė, kad jo muzika buvo 
grojama tokiuose žymiuose 
judamuosiuose paveiksluo
se, kaip None but the Lone
ly Heart; Hangmen also 
Die; Spanish Main, Woman 
om the Beach ir So Well Re
membered. 

I /

Eisleris prisipažino, kad 

L

darbininkiškiems politikie
riams ir padėjo jiems išlei
sti Tafto-Hartley’o įstaty
mą,

“Savo užvaldytuose uni
jos skyriuose ši grupė lei
do samdytojams įvesti pa
skubos darbą, atmesti dar
bininkų laimėtus algų prie
dus, paneigti nuo seniau 
dirbančiųjų teises; ir to
kiais žygiais viešai gyrėsi 
spaudoje.

“Suvažiavimas todėl šau
kia Elektrininkų Unijos na
rius neleisti šiai grupei var
toti lokalų iždus; neduoti 
jai jokios finansines ar ki
tokios paramos; atmesti 
tos grupės vadus, išvyti 
juos iš vadovybės, o jeigu 
jie dar nesiliaus varę ardy
mo darbo, tai visai išmesti 
juos iš unijos.”

Pamatinis Carey- Blocko 
grupės obalsis yra,“apvaly- 
ti” uniją ntio komunistų. 
Buvęs tos grupės pirminin
kas H. Stevens ir kiti vadai 
tarnavo kompanijoms ir re
akciniams poli tikieriams 
kaip liudytojai prieš vadi
namus “raudonuosius” uni
jos pareigūnus. •

Suklastuotas Laiškas Prieš 
Jugoslavų Ambasadą

Pittsburgh, Pa. — Jugo
slavijos ambasadorius Sava 
Kosanovič pareiškė, jog 
priešai gremėzdiškai sukla- 
stavo melagingą laišką, būk* 
jugoslavų ambasada Wa
shingtone davus pinigų ko
munistinei propagandai A- 
merikoje. O tas melo laiš
kas buvo plačiai išbūbnytas 
amerikinėje spaudoje.

AMERIKOS IŠDAVIKAS 
NEPAMIŠĘS

Boston. — Gydytojai psi
chiatrai pripažino, kad pro
tiniai yra sveikas ameriko
nas Robert H. Best, kuris 
patrauktas teisman, kaip 
savo šalies išdavikas. Karo 
metu jis skleidė nacių pro
pagandą per Berlyno radi
ju. Pirmiau jis buvo ameri
kinių laikraščių rašytojas.

Roma. — Audyklų mecha
nikų streikas sustabdė dar
bą faktinai visose Italijos 
audyklose - verpyklose.

Trumanas ragino ameri
kiečius savanoriai “racio- 
nuoti” - taupyti maistą.

jis draugiškai žiūri į Sovie
tų Sąjungą ir kad jis prita
rė vokiečių komunistų ko
vai prieš Hitlerį. Bet Eisle
ris užginčijo įtarimą, kad 
jis buvęs Komunistų Parti
jos narys. Jisai sakė, jog 
1926 m. buvo davęs aplika
ciją į vokiečių Komunistų 
partiją, bet niekuomet ne
mokėjo jai duoklių ir nevei
kė toje organizacijoje. Tai
gi formaliai jis niekuomet 
nebuvo Komunistę Partijos 
narys. Todėl Eisleris teisin
gai atsakė Amerikos atei- 
vystės valdininKams, pa
reikšdamas/kad jis nepri-

Vokiečių Sugrobtas 
Auksas Skinamas 
Italijai, Trancijai

Washington. — Valstyb. 
sekretoriaus pavaduotojas 
Robert A. Lovett pranešė, 
kad atgriebta $330,000,000 
vertės aukso, kurį naciai 
buvo suvogę iš įvairių kraš
tų. Iš tos sumos jau skiria
ma Franci j ai $90,000,000 ir 
Italijai $20,000,000. Belgija 
taip pat gausianti savo da
lį. Tuo tarpu nesakoma, 
kiek bus skirta Lenkijai, 
Čechoslovakijai, Jugoslavi
jai ir kitiem kraštam, ku
rių auksą naciai išplėšė. Su
prantama, jog apie pusė jo 
dar slapstoma.

Rooseveltiene Gins 
Karo Kurstytojus

Washington. — Valstyb. 
departmentas paskyrė pre
zidento Roosevelto našlę 
Eleanora atremt Sovietų 
delegato Andriaus Višins
kio kaltinimus Jungt. Tau
tų seime, kad Amerikos po
litikai, spauda ir radijas 
kursto karinį ūpą prieš So
vietus. (Reiškįa, Roosevel- 
tienei pavesta apgint karo 
kurstytojus.)

Sovietai Pakėlė Mainit. hm 
Algas ir Pensijas

Maskva. — , Sovietų vy
riausybė žymiai pakėlė an
gliakasiam algas ir pensi
jas, o kartu ragino juos 
smarkiau anglį gaminai. 
Vienus metus išdir 
angliakasiui bus duąta 10 
nuošimčių bonų, o metų 
dirbusiems net 30 nuošim
čių. Sergantiem mainieriam 
mokesnis pakeltas iki 100 
nuošimčių, o pensijos 
50 nuoš. Dirbusiem bent 
20 metų kasyklose leidžia
ma pasitraukti, sulaukus 50 
metų amžiaus, ir gyventi iš 
pensijos.

SMARKESNĖS ATOMI
NĖS BOMBOS

Washington. — Amerikos 
Atomų Jėgos Komisija pra
nešė, jog dabar gaminama 
kelis kartus smarkesnės a- 
tominės bombos, negu tos, 
kurios sunaikino Japonijos 
miestus Hirosimą ir Naga- 

klausė Komunistų Partijai.
Ne - Amerikinis Komite

tas, bandydamas įrodyt, jog 
Eisleris komunistas, primi
nė, kad jis parašė ir kai 
kurias revoliucines dainas 
ir kad komunistinė spauda 
gyrė jo muzikos kompozici
jas.

Komitetas neleido Eisle
riui perskaityti savo pareiš
kimo ir atmetė jo advokatų 
prašymą leisti statyti klau
simus komitetui.

Argentina siūlo priimt fa- 
šistuojančias Portugaliją ir 
Airiją į Jungt. Tautas. t
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Tafto Maršrutas
Vergiškojo Taft-Hartley įstatymo autorius senato

rius Taftas važinėja su prakalbu maršrutu. Nusidavė 
net į tolimuosius vakarus. Visur jis bando įtikinti darbo 
žmones, kad tasai įstatymas yra jų laimė ir išganymas. 
Bet visur, kur tik jis pasisuka, susiduria su organizuotų 
darbininkų demonstracijomis prieš tą įstatymą ir jo au
torių.

Demonstracijas ruošia darbo unijos bendromis jė
gomis. Džiugu, kad šiame nusistatyme tarpe darbininkų 
nėra pasidalinimo. Gal visoje Amerikos istorijoje nėra 
buvę taip nusikaltusio ir darbininkų akyse nusidėvėjusio 
politikieriaus, kaip senatorius Taft. Jis tai dabar pats 
mato.

Tačiau, žinoma, tas dar nereiškia, kad jo republiko- 
nų partija nenominuos į prezidentus 1948 metais. Jis ti
kisi nominacijas laimėti. Reikia žinoti, kad buržuazija jį 
karštai remia. Jis jai darbuojasi, jis jai tarnaudamas 
iškepė ir pravarė Taft-Hartley įstatymą Kongrese, jos 
kandidatu jis ir gali būti. Kiekvienas dabar gali įsivaiz
duoti, kas atsitiktų su darbo unijomis ir darbo žmonių 
demokratinėmis laisvėmis, jeigu šis reakcijonierius tap
tų Amerikos prezidentu.

Tai puikiai supranta darbo unijos ir už tai jos savo 
opoziciją viešai demonstruoja.

Kai Išdavikas Paverčiamas Didvyriu
Bulgarijos liaudies teismas pasmerkė mirtin išdavi

ką Petkov. Teisme jo kaltė buvo ąiškiai įrodyta. Jis bu
vo suorganizavęs suokalbį nuversti liaudišką valdžią. 
Tam tikslui jis buvo susisiekęs su užsienio reakcinėmis 
jėgomis. Už tą išdavystę Petkov tapo pakartas.

Amerikos komercinė spauda dabar Petkovą skelbia 
didvyriu. The New York Times šaukia: “Didvyris eina 
ant kartuvių.” Kodėl jis Amerikos buržuazijai didvyris? 
Argi tas dar aiškiai neįrodo jo ryšių su užsienio jėgo
mis?

Europos jaunosioms liaudies demokratijoms tenka 
susidurti su neapsakomais sunkumais. Tokioje Bulgari
joje viešpatavo fašistinė diktatūra. Karo metu ji ka
riavo prieš Ameriką ir kitas šalis vokiečių ir italų pusė
je. Joje fašistinis elementas buvo tvirtai prigijęs. Iš fa
šizmo išsilaisvinus šalis turi apsivalyti nuo fašistinio 
brudo. Liaudis negali pamiršti savo kančių. Bet štai pa
kyla toks Petkov, pasiskelbia valstiečių vadu,-susisiekia 
su užsieniu ir pradeda organizuoti suokalbį prieš naują 
liaudies valdžią. Tampa sugautas ir nubaustas.

Tas, aišku, nepatinka tiems, kurie liaudies valdžios 
neapkenčia, kurie negali suprasti, kaip Bulgarijos val
džioje gali rastis komunistų. Jiems dabar didvyriai visi, 
kurie priešingi tai valdžiai ir stengias ją nuversti. Bet 
taip pat aišku, kad toji valdžia turi teisę save ginti. Ji 
turi teisę suokalbininkus užsitarnautai nubausti.

Dauguma Aiški, Bet Kaip Toli Ji Eis?
Niekas neabejoja, kad Jungtinės Valstijos turi savo 

pasekėjų didelę daugumą Jungtinių Tautų Asamblėjoje, 
taip pat Saugumo Taryboje. Rankų pakėlimu ji gali pa
keisti visą organizaciją, suplėšyti jos čarterį, išvaikyti iš 
Jungtinių Tautų visas šalis, kurios nesutinka su mūsų 
vyriausybės pozicija bei žygiais. Tos šalys, kurios ran
dasi ant bankrūto slenksčio ir kurios be Amerikos dole- 

• rinės pagalbos negali išsiversti, juk nepakels balso bei 
rankos prieš Ameriką! ' . »

Tokia yra situacija ir su ja reikia skaitytis. Klausi
mas tik yra, kur link ir kaip toli su tąja dauguma eis 
mūsų valstybės sekretorius Marshall ir prezidentas 
Trumanas?
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URUGVAJAUS DARBO 
ŽMONIŲ VIENINGUMAS 

Imdami pavyzdį iš Jungt. 
Valstijų kongreso, republi- 
konų kontroliuojamo, ma
žyčio Urugvajaus parla
mentas praeitą vasarą taip
gi priėmė įstatymą, nu
kreiptą prieš darbininkus. 
Plačiau apie tai rašo Urug
vajaus lietuvių laikraštis 
“Darbas” (išėjęs* liepos 5 
d., bet pas mus gautaš tik 
šiomis dienomis). Pasiskai- 
tykime:

Praeito mėnesio pabaigoi 
je Urugvajaus įstatymdavys- 
tės rūmai priėmė priešdarbi- 
ninkišką įstatymą, pasikėsi
nantį prieš streiko teisę va
dinamuose viešosios tarnybos 
darbuose, kaip transporto, 
maisto, vandentiekio ir kt. 
Pagal tą įstatymą, minėtų 
darbų darbininkams uždrau
džiama streiko būdu reika
lauti bet kokių 
bei savo teisių 
Nepaklausius 
darbininkams 
mas iš darbo
atėmimo bausmė.

Įdomu pažymėti, kad prieš 
šį neteisėtą įstatymą deputa
tų rūmuose balsavo komunis
tų, socialistų, nepriklausomų
jų tautininkų, pora katalikų, 
pora herreristų, vienas kitas 
baldomiristų 
kiti atidavė 
darbo klasės 
įstatymą.

Tačiau Urugvajaus prole
tariatas vieningai, kaip nie
kada, išstojo prieš šį įstaty
mišką pasikėsinimą. Ant ry
tojaus po įstatymo paskelbi
mo, Urugvajaus organizuoti 
darbininkai priėmė griežtą 
pasipriešinimą: birželio 30 
dieną įvykdė' visuotinį darbo 
sulaikymą 24 valandoms. Tą 
dieną buvo įrodyta darbinin
kų vienybės - demonstracija, 
ko pasėkoje sustojo visa pra
monė, transportas, didžioji 
dalis prekybos, municipalite
to darbininkai ir kitų šakų 
alginiai samdiniai. Sakome, 
kad tai buvo tikra vienybės 
demonstracija, nes į kovą su 
neteisėtu įstatymu išstojo vi
sos profesinės sąjungos, išti
sos profsąjungų federacijos, 
sudarančios tiek UGT, tiek 
vadinamas autonomines ir 
visas kitas. Tokio vieningo 
darbo žmonių protesto ši ša
lis jau kelios dešimtys metų, 
kaip nematė!

Birželio 30 ęl. po piet, ko
vingasis Montevidejaus pro
letariatas suruošė milžiniš
ką eiseną nuo Seimo rūmų 
iki miesto centro. Dalyvių 
buvo priskaityta iki apie 
80,0A)Ū. Demonstrantai išsi
skirstė ramiai, pilniausioje 
tvarkoje, šio proletarų išsto
jimo pabūgo valdančioji kla
sė, kuri sutraukė į sostinę iš
tisus ginkluotųjų pajėgų ba
talionus, dujų vienetus, karo 
lėktuvus ir ant kojų pastatė 
visą policiją.

Reakciniai pasikėsinimai 
prieš darbininkų teises ver
čia visus dirbančiuosius, ne
atsižvelgiant į politinius bei 
kitokius skirtumus, išvien 
kovoti, kad pastojus kelią 
didesniam išnaudojimui ir 
savo teisių apgynimui.

Trygve Lie Atsikreipimas
. Pereitą antradienį Jungtinių Tautų Asamblėjoje bai

gėsi abelnosios diskusijos. Visos delegacijos turėjo pro-’* 
gą tarti savo žodį visais klausimais. Dauguma jų pasi
naudojo ta proga ir išdėstė savo poziciją. Tose diskusi
jose pasirodė aiškus tarpe didžiųjų valstybių pasidalini
mas. i • r i »r •

Pabaigoje diskusijų tarė žodį ir Jungtinių Tautų ge
neralinis sekretorius Trygve Lie. Jo misija' yra gelbėti 
Jungtines Tautas nuo suskilimo. Jis negali būti šališku, 
partyvišku. Reikia pripažinti, kad Lie suprąnta savo 
tas sunkias ir painingas pareigas. Jis tai parodė savo 
prakalboje.

Lie atsikreipė į didžiąsias valstybes ir ragino jas 
ne aštrinti, bet švelninti skirtumus. Jis priminė, kad 
Anglija, Jungtinės Valstijos ir Tarybų Sąjunga puikiai 
susikalbėjo karo metu ir tik suvienytomis spėkomis karą 
laimėjo. Jis paskaitė ištraukas iš Jaltos konferencijos 
pareiškimo, kurį pasirašė Rooseveltas, Stalinas ir Chur- 

/ chilas. Ten pasižadama taip pat suvienytomis pastango
mis išlaikyti pasaulyje taiką. Jis pasakė, kad kaip tik 
tos pačios didžiosios valstybės sumanė ir suorganizavo 
Jungtines Tautas. Argi dabar tos pačias didžiosios vals
tybės tą tarptautinę organizaciją sugriaus ir palaidos?

Kiek ši Lie karšta prakalba paveiks įvairias delega
cijas,'dabar dar sunku pasakyti. Amerikos reikalavimu ; 
į Asamblėjos dienotvarkį sudėti visi klausiniai, kurių ten

Pasirodo, jog Urugvajaus 
darbo žmonės kur kas vie
ningiau veikia, negu Jungt. 
Valstijų. Pas mus, kai kon
grese buvo svarstomas an- 
ti-unijinis Tafto - Hartley 
bilius, buvo dedama pastan
gų apvienyti visus darbo 
žmones kovai prieš tą bilių. 
Deja, pastangos veltui. 
Tarp CIO ir ADF nebuvo 
galima sudaryti nei jokios 
bendrai akcijai vienybės.

B KAS KĄ RAŠO IR SAKO

lių buvo demonstratyviai 
išstota visoje miestų eilėje, 
bet tie išstojimai, imant 
proporcionaliai, nesilygino 
Montevidejaus miesto dar
bininkų išstojimui.

Tiesa, vėliau prieš tą bi-1 Sandras Tulpanovas, kaipo 
1 1 ' ’ ’ sovietinės administracijos

atstovas. Pulk. Tulpanovas 
civiliniame gyvenime buvo 
profesorius ir jis, rašo ko
respondentas, laisvai varto
ja vokiečių kalbą.

Kalbėdamas apie Vokieti
jos ateitį, apie padėtį tri
jose Vokietijos zonose, Tul
panovas, . sakoma, padaręs 
išvadą, kad visai Vokietijai 
geriausia išeitis būtų eiti 
išvien su Tarybų Sąjunga, 
su rytais.'
. Visai tai sudarė nemažai 

gyvų diskusijų vokiečiuose'

SAKO, SOVIETAI KVIE
ČIĄ VOKIEČIUS 
DĖTIS SU RYTAIS

Žinių agentūra ONA pra
neša iš Berlyno, kad ten ne
seniai įvyko Vokiečių So
cialistinės Vienybės Parti
jos atstovų suvažiavimas, 
kuriame kalbėjo pulk. Alek-

Dienraščiui Laisvei Reika 
linga Talka

pagerinimų 
apgynimo, 

to įstatymo, 
gręsia išmeti- 
ir net laisvės

atstovai. Visi 
savo balsą už' 
teises varžantį

Reikalinga dienraščiui Lais
vei talka. Ta talka reikalinga 
nuo 1 d. spalių iki 1 d. sausio, 
1948 m. Talka reikalinga ga
vimui naujų skaitytojų ir at
naujinimui senų. Taipgi, rei
kalinga sukelti fondas, kad 
užtikrinus 1948 metų gyvavi
mą.

Kiekvienas Laisvės skaity
tojas gauna skyrium per paš
tą visus paaiškinimus vajaus 
reikale. Ten sužymėta, kokios 
dovanos skiriamos už geriau
sią pasidarbavimą, kaip bus 
duodami punktai. Kurie daly
vavo vajuje pereitais metais,
tai esu pilnai įsitikinęs, kad tus politinius 
visi draugai ir draugės daly
vaus ir šiemet.

Bet aš norėčiau atkreipti vi
sų atydą. kad visose kolonijo
se, kur tik yra daugiau Lais
vės skaitytojų, kad jie susior
ganizuotų į būrį, į talką, ir 
stotų darban. Reikia visiems 
dirbti, ar tai remiant atskirą 
vaj įninką, ar organizacijos 
vardu, ar savo, tai nedaro 
skirtumo. Bet reikia, kad 
kiekviename mieste ir mieste
lyje, kiekvienoje valstijoje 
kuo daugiausiai draugų įsi
trauktų į vajaus darbą. '

Mes, dirbdami Laisvės pa
stogėje, skaitome laisviečiais 
kiekvieną mūsų dienraščio 
skaitytoją ir rėmėją. Mes ma
nome, kad didelė didžiuma 
jau supranta, kokią svarbią 
rolę vaidina dienraštis Laisvė, 
kaip yra svarbi demokratinė 
spauda kovoje už liaudies de
mokratines teises. Darbo žmo
nių ir degiokratijos šalininkų 
yra svarbus įrankis kovoje, 
tai demokratinė spauda.

Jau eilė metų, kaip dirbu 
prie Laisvės išsiuntinėjimo 
tvarkymo, kas reiškia, kad 
dienraštį išsiuntinėjo skaity
tojam. Todėl matau, kur dien
raščio skaitytojų skaičius au
ga, kur ne, kur draugai gerai 
platina ir kur tas darbas 
leistas.

Man tenka kaip kada į 
tuvių kolonijas išvažiuoti,
sitaiko girdėti pašiginčijimų 
laikraščių klausimu, keno ir 
kokios klases tas ar kitas laik
raštis reikalus $ina. Visi dien
raščio Laisvės skaitytojai ži
no, kad Ameriko progresyviai, 
demokratiniai nusistatę lietu
viai, turi du dienraščius — 
Laisvę ir VilUiį. Laisvė išeina 
rytuose, o Vilnis, vidurvaka- 
rinėse valstijose.

Šių dienraščių skaitytojai 
visuomet yra gudresni ir ge
riau politiniai apsišvietę, daug 
daugiau žino apie savo šalies 
reikalus, įvykius pasaulyje, o 
ypatingai Lietuvoje, negu kitų 
srovių skaitytojai. Dažnai aš 
girdėjau, kaip mūsų skaityto
jai lengvai Nukerta tuos lietu
vius, kurie yra pasidavę kitų 
srovių laikraščius skaityti ar- 
bą “žinias” ‘semia tik iš ang
liškos komercinės spaudos.

Visi žinome, kad ir komer-

ap-

lie- 
pa-

uždėjimui griežtai priešinosi Tarybų Sąjunga. Tai reiš
kia, kad susikirtimų nebus vengiama. Jeigu Lie halso ir 
patarimo būtų buvę paklausyta, tai Graikijos ir Korėjos 
klausimai nebūtų buvę šioje sesijoje keliami, nes kaip tik 
šiais klausimais matosi aiškūs pozicijų skirtumai tarpe 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos.

'Cine spauda rašo apie visus 
pasaulyje didesnius - įvykius 
arba gamtinius sukrėtimus, 
bet tas “žinias” taip surenka, 
sutvarko, kaip jų reikalai rei
kalauja. Kitas dalykas yra su 
Laisve arba Vilnimi, čia nu
šviečiama klausimai teisingai, 
faktais, kiekvieno lietuvio jo 
prigimtoje kalboje, kas daug 
geriau suprantama.

Todėl aš ir patariu tiems 
lietuviams, kurie dar neskai
tote Laisvę, tai užsirašykite 
ją, skaitykite, o už metų laiko 
jūs nesigailėsite, nes per visus 
metus rasite teisingai nušvies- 

klausimus, ge
rai aiškinamus reikalus, kaip 
reikalinga darbo liaudžiai ir 
demokratijai. Aš ir skaitau ki
tus laikraščius, nusiperku to
kį pagarsėjusį, kaip New Yor- 
ko Times laikraštį, ir ką gi 
randu? Popieros daug, straip
sniai ilgiausi, kuo daugiau pri
rašyta ' ir vis taikoma,, kad 
kaip nors savus — turčių —* 
reikalus pateisinti. Bile kur iš
kilo streikas, tokis laikraštis 
visada suras, kad streikieriai 
yra kalti, — negeri, arba pa
tys yra “raudoni,” arba “rau
donųjų” klauso.

Kas kita yra su Laisve. Čia 
skaitytojas pirmame, puslapy
je suranda pasaulines ir Ame
rikos svarbiausias žinias. Jos 
trumpai parašytos, bet kiek

-vienos žinios patsai branduo
lys perduotas. Čia žinios per
duotos teisingai, dalykai nu
šviesti taip, kaip reikia, o ko
mercinėje spaudoje viskas yra 
ištempta ant shvo kurpalio.

Laisvėje jūs rasite įvairu
mų puslapį, kuris telpa kartą 
į savaitę. Taip pat kartą į sa
vaitę yra Literatūros ir KJc- 
no Skyrius, Moterų Skyrius, ir 
dažnai; Kas ką Sako ir Rašo. 
Pastarajame daroma apžval
ga kitų laikraščių ir žymesnių 
visuomenininkų išsireiškimų. 
Kiekviename numeryje yra 
redakciniai — editorialai. ant
rame puslapyje, kur trumpai 
redakcija aiškina pačius svar
biausius įvykius. Yrą ir Lais
voji Sakykla, kurioje dienraš
čio redakcija leidžia išsireikš
ti skaitytojams ir visuomeni
ninkams, kad ir kitaip ma
nantiems negu redakcija.

Laisvėje nuolatos telpa 
sveikatos patarimai,’ Dr. L J. 
IČaškiaučiaus straipsneliai, ar
ba atsakymai į ligonių pa
klausimus. iš jų galima daug 
pasimokinti, kaip sveikatą už
laikyti ir ligoje gydytis' Lais
vė nuolatos talpina daug, ko
respondencijų iš visų Jungti
nių Valstijų miestų, miestelių, 
įvairių < industrijų, kur rasite 
žinių apie svarbesnius įvykius 
lietuvių tarpe ir bendrai visos 
šalies gyvenime. Laisvėje yra 
daug žinių iš Lietuvos, apie 
atsistatymą po karo, kaip ji 
keliasi iš karo griuvėsių, o 
tuos straipsnius parašo patys 
Lietuvoje gyvenanti geriausi 
mūsų tautos rašytojai, kurie 
ten yra, mato ir žino.

Turime ir vietos žinių pus
lapį, kuriame telpa New Yor- 
ko ir apylinkės žinios, kartu ir 
pasiskelbimai įvairiausių ver
telgų ir užeigų, žmogus vyks-

KO JIE TIKISI PASIEKTI, EIDAMI 
GOEBBELSO KELIAIS?

I 
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buvo žūtbūtiniame kare 
prieš Hitlerio fašistinę Ašį. 
Jei tuomet Chicagos “Drau
go” redaktoriai būtų tokį 
“veikalą” ryžęsi spausdinti, 
jie būtų buvę paimti už pa
karpos kaipo mūsų krašto 
priešai ir padėti į kalėjimą.

Todėl jie “Raudonojo 
Siaubo” tuomet nespausdi
no, bet laukė patogesnės va
landos.

Jie jos sulaukė, — sulau- * 
kė, kadangi šiandien toks 
“veikalas”, kokį spausdina 
“Draugas”, yra tik juokas, 
palyginti su “geresniai- 
siais”, spausdinamais Hear- 
sto ir jiems panašių sutvė
rimų — fašistų arba jiems 
pritarėjų.

Na, ir, štai, šiandien kle
rikalai, pasiėmę 1942 me- / 
tais Goebbelso paruoštą tie- ' 
kalą, bando juo maitinti sa
vo skaitytojus!

Koks šlykštumas! Koks 
politinis prasiradimas!

! Žinoma, tai nėra pirmas f 
toks dalykas, kai pro-naciš-

Visoki Tarybų Sąjungos 
priešai, tiek kitose tautinė
se grupėse, tiek tarp lietu
vių, šmeižtais prieš tą šalį 
pasiryžo pralenkti patį 
Goebbelsą, galą gavusį 
prieš virš dvejus metus.

Jie vaikščioja fašistiniais 
'patvoriais ir iš ten renka 
sau medžiagą, kurią bando 
brukti savo skaitytoj jms 
kaipo “duoną kasdieninę.”

Štai turimex po ranką 
klerikalų “Draugą”, leidžia
mą katalikų pinigais Chi
cago j e. Mūsų dėmesį at
kreipia per dvi skiltis spau
sdinamas “veikalas”, ku
riam vardas duotas “Rau
donasis Siaubas, GPU.”

“Veikalo” autorius yra 
kažin koks tai Henrikas Ža- 
garietis, — be abejo, tai 
netikra pavardė. J a m e 
(“veikale”) rašoma apie 
“bolševikų nedorybes”, apie 
tą ir kitą dalyką, nieko ben
dra neturintį su tiesa ir 
bent kokiu laikraštiniu pa
dorumu.

Svarbiausia, *kad šis “vei
kalas” nėra originalus, — 
jis yra iškeptas (jau pagai- 
šusio) Goebbelso kuknioj, iš 
kurios dvokiąs smokas nuo- 
dino pasaulį per metų eilę, 
iki hitlerinė Vokietija ne
buvo parblokšta. ,

Šis “veikalas” išleistas 
1942 m. “Valstybinės Lei
dyklos Kaune”. Jį redagavo 
tūlas L. Balvočius. Tiražas 
buvo 10,000; gi spaudė 
“Varpo” spaustuvė Kau
ne. Gale- šios knygos buvo 
išspausdintos 8 'iliustraci
jos, Goebbelso paruoštos 
tam, kbd sudariūs didesnį 
efektą. Kaina “veikalo” bu
vo viena reichsmarkė ir 25 
pfenigai. >

Kiekvienam pado r iam 
žmogui yra daugiau negu 
aišku, kad 1942 metais 
Kaune tebuvo leidžiama tik 
goebbelsinė “literatūra”, — 
leista ji buvo tam, idant bū
tų galima bent kiek lietuvių 
patraukti vokiečių ftusėn. 
Ji buvo leista hitlerinei pro
pagandai ir tokiai “litera
tūrai” buvo geras kiekvie
nas “faktas”, kurį nesvei-
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vijotai” tokių priemonių 
griebiasi.

Tuojau po karo Clevelan- 
do “Dirva” išspausdino 
“Veikalą”, pavadintą, “Kaip 
Jie Mus Sušaudė”, kuris 
taipgi buvo išėjęs iš po Go
ebbelso plunksnos ir išleis
tas 1944 rri. Marijampolėje. 
Tuomet, kada vokiečiai bu
vo priversti nešdintis iš Ta
rybų Lietuvos ir visos Ta
rybų Sąjungos, jie kišo 
knygą, pavadintą “Kaip Jie 
Mus Sušaudė”! Gan reikš
mingas pavadinimas!

Vėliau toji knyga buvo 
išversta i anglų k^lbą, ta
čiau, taikydami amerikinei 
publikai “veikalą”, fašistai 
nedrįso išleisti jį pilnai — 
tūlus goebbelsiškus prismo- 
kus pašalino.

Neatsilieka nuo to ir 
“Naujienos”, — 1946 m.

lucko “Kolektyvinė Tironi
ja”, kurią Goebbelso įsaky
mu lietuviškieji .hitlerinin
kai buvo išleidę knygoje 
W43 m. Marijampolėje..

ka Goebbelso^ vaizduotė tik yaj Reieįas pavyzdžių
galėjo išstenėti.

1942 m., kaip žinoma, mū
są kraštas, drauge su Ta
rybų Sąjunga, Anglija, 
Francija ir kitomis šalimis,

visos tos tironijos, kurią at
lieka anti-tarybinė prona- 
ciška spauda Jungtinėse

tąsj New Yorką - Brooklyna' 
bile iš kolonijos, pasiima 
Laisvę ir jis atvažiavęs yra 
“savas,” Sės žino, kur gali 
sustoti, pas ką užeitj. Į vietos 
žinias redakcija visada prašo 
visų skaitytojų, kad parašytų, 
arba telefonu praneštų bile 
svarbesnius įvykius, kad jas 
dar įvairesnes padarius.

Taigi, , čia padariąu tik su
glaustą dienraščio Laisves ap
žvalgą, o jau matome, kiek 
daug svarbių raštų telpa. Vien 
apysakos, kurios talpinamos 
Laisvėje, jeigu reikėtų nusi
pirkti knygų pavidale, o ne 
visas ir galima nusipjrkti> tai j 
daugiau atsieitų pinigais, ne 
gu Laisvės metinė prenumera 
ta.

pazan- 
lietuvis

Ką tik nugriebė, ką tik 
Goebbelsas buvo numetęs 
patvoriu karo met-u, šian
dien šitie ponai surenka ir 
sudoroja, kišdami po skai
tytojų nosimi!

Kur anti- tarybiniai gai
valai nueis šitokiais keliais 
beeidami? *

Mes, iš tikrųjų, negalime 
į tai atsakyti.

Tiek žinome, kad jų tak
tika tokia žalinga, kad jų 
pasirinktas kelias toks 
bjaurus, jog juo tegali pasi- 
šlykštėti kiekvienas1 pado
rus žmogus.

Išvada savaime plaukia 
1 tokia: Kiekvienas 
Į gesnis Amerikos 
j privalo darbuotis sutvirti- 

7 Matote^kokis didelis turtas | Padoresnės spaudos, 
Laisvę tureli kasdien per visus į kiekvienas privalo dėti pa
metus savo namuose. Todėl, | stangų, kad atitraukus nuo 
kurie neskaitote, neprenume
ruojate, tai tuojau užsirašyki
te. Skaitanti padėkite gauti 
kuo daugiausiai naują skaity
tojų, kad dar daugiau padidi
nus Laisvės skaitytojų skaičių. 
.Jeigu visi nuoširdžiai pasidar
buosime, tai galėsime gauti 
apie 2,000 naujų skaitytojų ir 
sudarysime pilnai užtikrintą 
fondą dėl J 948 metų dienraš
čio gyvavimo. Visi ir visoš^to- 
kime darban!

Geo. Kuraitis.

goebbelsinės-hitlerinės pro
pagandos juo daugiau ge
resnių žmonių!

M. Galinis.

Monarchistai- Fašistai Lai
mėjo Vietftiius Rinkimus
Caserta, Italija. — Susi

būrę fašistai, monarchistai 
ir neva liberalai ir nepri
klausomieji laimėjo, čia mie
stinius rinkimus prieš kai
riųjų kandidatus.

1

2 pusi., Laisvė (Liberty, Hth. Daily), Penkt., Rug$. 26, 1947
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PITTSBURGH© ŽINIOS *i.

Pittsburgho Spirgučiai

Iš Tikrų Įvykių

• Eksplozija ekskursinio laivo 
Island Queen, rugsėjo 9, kaip 
jau žinoma, nunešė apie 20 gy
vybių ir padarė apie milijoną 
dolerių nuostolio. Gerai,, kad tas 
įvyko tada, kada laivas stovė
jo savo prieplaukoje ir jame 
buvo vien tik įgulos apie 90 
darbininkų, bet jeigu eksplozija 
būtų įvykus tada, kada laivas 
buvo pilnas pasažierių, tai bū
tų galėję žūti šimtai gyvybių.

Minėtas laivas buvo didelis, 
turėjo šokių fliorą, kur galėjo 
šokti apie du tūkstančiai porų. 
Kaip paskutinės žinios sako, tai 
eksplozija įvyko dėl senų, silp
nų boilerių. Pakeitimas senų 
boilerių lėšuoja pinigus. Kad 
padidint pelnus, nepaisoma „ap
saugos gyvybių ir, ot, dėl to pas 
mus eksplozijos ir nelaimingi 
atsitikimai didėja.

Jones & Laughlin Steel Corp., 
viena iš didžiausių plieno kom
panijų Pittsburghe, paskyrė 
keturis ir pusę milijono dolerii] 
pertaisymui savo fornasų boi- 

, lerauzėse, kad prisitaikyti prie 
Pittsburgho miesto patvarkymų 
apsaugai njuo dūmų, nuo surū
kime. Pittsburghui apsivaly
ti ir apsisaugoti nuo dūmų ,yra 
labai reikalinga,, su tuo miestas 
pagražės, pasidarys švaresnis. 
Tik bėda, kad tas švarumas ap
švarins ir biednų žmonių kiše
nes. '

Dabar, kada viskas neišpasa
kytai brangu, perdirbt stubose 
pečius lėšuos didelės sumos pi
nigų, o pinigų pas darbo žmo
nes nelabai taip daug randasi.. 
Kas kita su kompanijomis, ku
rios pertaisymui savo kūriana- 
mų vietų pinigų užtektinai tu
ri. Prie to, jos dar pasidarys ir 
pelno, parduodamos įvairius 
reikmenis dėl fornasų pakeiti
mo ar jų pertaisymo, žodžiu sa
kant, žmonių išleisti pinigai dėl 
prisitaikymo prie kūro, kad ne
būtų dūmų, aplinkiniais keliais 
pereis į stambių kapitalistų ki
šenę.

Buvę praeito karo veteranai 
Pittsburgho Esplen dalies, 17 
d. rngpiūčio turėjo savo pikni
ką. Piknikas gražiai pavyko, bet 
už tai Lietuvių žinios Savo 
spaudoj labai išbarė veteranus, 
kad neatsiklausdami BALF 
staršinu, rengė pikniką, kaip tik 
ta pačia dieną, kurią ir BALF 
rengė pikniką kokiems tai pa- 

(bėgėliams šelpti. Praeito karo 
veteranų daugelis matė, kokie 
tie pabėgėliai yra. Jie dalinai 
žino, kad daug pabėgėlių — tai 
buvo lietuviški fašistiniai virši
ninkai, Hitlerio tarnai, jie pi
nigų ir aprėdalų dar turi ir jo
kia pagalba jiems nereikalinga.

Pabėgėliai iš Lietuvos gerai 
nusipenėję, frakuoti, "ponios šil- 
kiniuotos važiuoja į Braziliją 
ant ūkių dirbti, nors to darbo 
niekada nedirbo. Kiti važiuoja 
į Canada į lumber kempes. Ge
rai, tegu pasimokina ponai, 
kaip reikia dirbti, bet ar jie 
dirbs? Ponai pabėgėliai iš Lie
tuvos, kurie atvažiavo čion 
Amerikon, irgi dirbti nenori, 

±jie nori, kad jūs sudėtumėte 
jiems aukų ir jie 'bendrai su 
BALF štabu ir kitais tarybiniu- 
kais, jums už tai “Lietuvą nu
pirks. Kas turite mažai proto, 
o daug pinigų, tai aukokite 
jiems.

LDŠ kuopos Pittsburgho apy
linkėj vis gerais darbais* pasi
žymi. LDS 142 kuopa Esplen 
dalyj šio mėnesio susirinkime 
paaukoio $10 dėl Piliečių Tei
siu Kongreso ir paaukojo $10 
ateiviu teisių gynimui. $20 pa
aukojo vietiniams jaunuoliams, 
kurie nori įsisteigti bolininkų 
tyma. Praeitą mėnesį irgi buvo 
aukota geriems tikslams panaši 
suma pinigų. . '

Dabar eina LDS vajus. Su- 
lyg praeito LDS seimo nusista
tymo, ŽDS kuopos turi gauti 

2,000 narių į organizaciją. Kaip 
mūsų Pittsburgho ir apylinkės 
LDS kuopos pasirodys, tai sun
ku pasakyti. Pradžia pas mus 
silpna, bet orui atvėsus, mes vi
si • nusistatykim ir padėkim 
Pittsburghą ant LDS žemlapio. 
Pittsburgho rubežiuose lietuvių 
yra daug ir išaiškinus LDS 
naudingumą bus galima gauti 
daug narių į organizaciją, ži
noma, prie šio garbingo darbo 
reikia prisirengti ir padirbėti. 
Aš seksiu, kuri kuopa Pittsbur
gho apylinkėj bus vajuj veik
liausia ir garbingiausia. Sek
damas LDS kuopų veiklą, aš ir
gi prie darbo prisidėsiu. O kaip 
jūs, mieli LDS nariai, ar pa
sižadate dėl savo kuopos, dėl 
savo draugijos padirbėti ir gau
ti naujų narių? Aš manau, kad 
taip, mes visi dirbsime!

★ i

Jau oras darosi vėsesnis, ru
duo artinasi, rudeniui artinan
tis, rengiamės prie parengimų. 
Kaip girdėti, pirmas rudeninis 
parengimas įvyks lapkričio > 23 
d. Jį rengia draugės moterys. 
Sakoma, bus labai skani vaka
rienė ir dar kas tokio. Apart 
vakarienės, kas dar tokio bus, 
tai draugės moterys laiko.slap
ty bėję.

Antras parengimas, tai jau 
bus vyrų, LLD ir LDS apskri
čių,, kuris įvyks, rodos, sausio 
25 d. Apie moterų ir vyrų pa
rengimus teks vėliau daugiau 
parašyti, žinot, draugai, mote
rų parengiman mes visi vyrai 
būtinai rengkimės ir dalyvau
kime; o -jūs, draugės moterys, 
visos dalyvaukite vyrų paren
gime. žinoma, pasižadėkime ir 
darbe vieni kitiems pagelbėti.

Labai į trumpą laiką bus pa
skelbtas mūsų dienraščių — 
Vilnies ir Laisvės — vajus, šį 
metą mes, Pittsburgho ir apy
linkės lietuviai, turėsime ge
riau pasikalbėti ir paplanuoti, 
kad mūsų spauda plačiau pa
siektų mūsų brolius ir seseris 
lietuvius čion pas mumis. Pa
žiūrėjus į mūsų priešų spaudą, 
pamatai, kaip tie lietuviški 
lengvaduoniai meltioja ir ap
gaudinėja mažiau susipratusius 
lietuvius. Kiek jie visokių ne
teisybių prirašo apie Lietuvą, 
kiek jie pinigų išvilioja iš gerų 
žmonių, būk tai Lietuvai at
pirkti. O kaip jie gražiai rašo 
ir garbina tuos iš Lietuvos pa
bėgėlius, Smetonos ir ^Hitlerio 
žandarus ir t.t. Atmušti tuos 
visus melus, tas visas neteisy
bes .tik mūsų spauda gali. Tik 
Laisvę ir Vilnį skaitydami žmo
nės ‘plačiau susipažįsta su Lie
tuvos atbudavojimu, su Lietu
vos ir viso pasaulio gyvenimu, 
šį rudenį laike vajaus, mūsų pa
reiga bus kiek galint plačiau 
paskleisti mūsų spaudą.

Laisvės num. 199, Moterų 
Skyriuje, Johanna rašo straips
niuką “Draugė Veikėja.” Kada 
minėtą straipsniuką perskaitai, 
tai žinai, kad rašyt, rašo apie 
pittsburghiečius (buvusius). 
Kad rimtai pakritikuoti už ne- 
Veikimą, už pasipūtimą an tam 
panašiai, tai yra nebloga. Bet 
būtų geriau, jeigu mes turėtu
me papročius pirmiausia nuo 
galvos ligi kojų kritikuoti sa
ve, peržvelgti savo gyvenimo 
darbus ir pamąstyti, ar užtekti
nai mes zęhrbom ir dirbam pa
žangiajam judėjimui? Ar tik
rai mes esame idealistai ir ar 
neprasfžengėm savo idėjai?

Patyč save pakritikavę, per
žvelgę, mes surasime, kad ir 
mes esame kalti vienaip ar ki
taip. ,

Apie minėtas ypatas Johan
uos parašyta perdaug iš blogo
sios pusės, žiūrint iš geręsios 
pusės, Johanno's paliestos ypa- 
tos čion dirbo daug, atliko daug 
labai gerų darbų, bet, žinoma; 
jie buvo patyrę veikime ir ga-

Atsiminimai iš Pirmo
I

Pasaulinio Karo
Rašo FRANK 1MBRAS

gilyn į Prūsus.
Mūsų pozicijos buvo apie 

Trakiškius, tai yra, ant Stalu
pėnų - Goldapo plento. Vieną 
vakarą aš gavau prisakymą, 
kad rytoj anksti rytą joti į 
Stalupėnus, kurie buvo nuo mū
sų 53 kilometrų.

Išjojau anksti; žirgas geras. 
Beveik pusę kelio prajojus, pra
dėjo švisti .rytas. Pribuvęs į 
Stalupėnus, atlikau visus užda
vinius, pasišėręs ir pasigirdęs 
žirgą, pradėjau’ joti atgal. Pri
jojau miestelį, ant kiek aš atsi
menu, tai turbūt buvo Darke- 
men. Gale miestelio radosi liu- 
terionų bažnyčia. Atsimenu, 
kad buvo raudonų plytų, tarp 
didelių medžių ir didelis plotas 
žemės apie bažnyčią. Matau, iš
eina iš bažnyčioj kariškiai su 
laidotuvių ceremonijomis. Nu
tariau duoti savo žirgui pasil
sėt. Užsukau į kiemą, žirgą pri
rišau ir aš su kitais kareiviais 
nuėjau prie laidojamos vietos.

Kareivis pašnibždėjo s man, 
kad karininką, užmušta ant t 
fronto, čia laidoja.

Pravoslavu tikybos kunigas 
(popas), atlikęs reikiamas pa
maldas. pradėio sakyti pamoks
lą apie žuvusi karininka, o la
biausiai kalbėjo i buvusius prie 
laidotuvių karininkus, kad atei
tyj karininkai atydžiai saugoti] 
savo gyvastis, ir patarė būti 
kuo toliau nuo pavojaus, nes, 
girdi. Rišu gyvastis yra brangi. 
Jūs galite prisakyti paprastiem 
kareiviam (nižnim-činam) ir 
jie gali atlikti pavojingose vie
tose darbus, pagal jūsų prisa- 
kvma, ju mums nėra ko gailėt, 
nes ju mum užteks iki valios. 
Po užbaigos visu tu laidotuvių 
e.eremoniiu, kada mes grįžom i 
kiemą, keli rusai kareiviai, ėję 
su manim, dantimis griežė iš 
neapykantos" ant kunigo (po
po) Į vadindami ji kudlotu vel
niu (kosmatyi čiort) už panie
kinimą kareivių ir prilyginimą 
nrie mėšlo.

Pasirodo, kad dvasiškijai ne
rūpėjo apie biednus vargšus ir 
praščiokus, iš kurių turtus sau 
krovė ir lėbavo. , Dvasiški ja 
draugavo su dykaduoniais di
džiūnais, pasipūtėliais inteligen
tais.

Man teko kalbėtis su karei
viais^ kurie tarnavo armijos 
štabe. Buvo tokių atsitikimų, 
kad atveždavo į armijos štabą 
areštuotus kareivius pridavi- 
mui kariškam teismui. • Juos, 
žinoma, nuteisdavo sušaudymui 
už pakėlimą maišto ‘prieš blp- 
gą valgį. Prieš sušaudymą ver
čia spavįedotis. žinoma, pravo
slavams duoda popą, o katali
kams — katalikų kunigą. Bu
vo tokių atsitikimų, kad po su
šaudymo iš to paties pulko už 
tą patį prasikaltimą 'būdaVo 
naujų areštų. Pasirodė, kad 
dvasiškiai pei\ spaviednę iška- 
mantinėja nuteistuosius, kas 
juos akstino ‘prie rriaišto ir pas
kui išduodavo kitus kariškius 
kariškam teismui!

1914 metų rudenį, kada vo
kiečiai pralaužė frontą 2-ros 
rusų armijos, kurią komanda
vo gen. Samsonov, tad pirmoji 
armija, kuriai ir mūsų dalinys 
priklausė, turėjo bėgti ir bėgti 
per dienas ir naktis. Nemiegojo 
ir nevalgė, taip, kad mūsų barš
čiai važiuojant išvirdavo ir va-, 
žiuojant ataušdavo, nes valgyti 
nebuvo kada.

Atsimenu, kaip per ištisos 
dienos ir visos nakties bėgimą 
mes pribuvome prieš auštant 
rytui į Eitkūnus ir sustojom 
gale miestelio į Kybartų pusę, 
kur jau mūsų komandierius 
mislino, kad pavojaus nėra, 
nors per trumpą laiką, kad 
gausim progą’ pavalgyti ir ark
lius pašerti. Ir jau barščiai bu
vo sušildyti važiuojant. Susto
jom į eiles su blekinėm ir jau 
mislinam, kad čia mums įnils 
no kaušą tu suplaktu barščių. 
O mūsų oficieriai, žinoma, kaip 
išlenus ponstva. jau negalėjo iš
silaikyti nuo miego, jodami ant 
arklių. Sukomandavo patarnau
tojus išimti iš vežimu jų lovu- 
kes ir nunešti į tuščia narna, 
kuris radosi skersai kelio, ir bu
vo pusėtinai apgriautas bombų. 
Kaip tik lovukės buvo išstaty
tos ir kai katrie jau buvo nu
virtę ant lovukui. užjoio pulkas 
dragūnu su kulkosvaidžiais ant 
arkliu, kurie prilaikydavo puo
lančius vokiečius ir duodavo 
savai armijai pasitraukti. Mes 
juos vadindavom “ariergar
dais.”

Dragūnų komandierius suri
ko ant mūsų, stovinčiu eilei prie 
barščiu katilo, kuris stovėjo 
nrie pat kelio: “Koks velnias 
laiko jus čia? Nešdinkitės tuo- 
iaus, nes vokiečiai Eitkūnuose!” 
Pasirodė, kad mes esam vienam 
gale miestelio, o vokiečiai ki
tam gale. Ir vėl mums neteko 
tu suplaktu barščiu valgyti, o 
mūsų ponam oficieriam pamie- 
got. I penkias minutes laiko 
mes jau išsirikiavom ant kelio 
ir bėgom Kvbartu link, ir ra
dom tuos dragūnus užėmusius 
apkasus, o ju arkliai gerai už
pakalyj, po dešimts arkliu vie
nam būrelyj ir vienas karei
vis juos laiko. Tik davažiave 
Vilkaviškin, gavom progą už
valgyti ir arklius pašerti. Ir 
taip per dienas ir naktis dasi- 
gavom iki Prienų. *

Prienuose sustoti nevalia, 
prisakymas keltis per Nemuną. 
Naktis tamsi, smulkus rudens 
lietus lijo, reikėjo nusileisti pa
kalnėn į Nemuną, kur buvo 
nutiestas kariškas pontonfnis 
tiltas, per kurį reikėjo keltis 
Vilniaus pusėn.

Tiltas šiauras, virvėm šonai 
užtraukti, kada užėjo artileri
jos sunkūs vežimai,,pradėjo bo- 
tukus nardint, rodos, kad mes 
visi xnugarmėsim į to garsaus 
Nemuno dugną. Turbūt niekur 
man neprisiėjo parodyti tiek 
baimės, kaip keliantis per Ne
munėlį toj tamsioj naktelėj.

Po persiorganizavimo armi
jos, rusų kariuomenė pradėjo 
puolimą ir vokiečius stumt at
gal į Prūsus ir po kiek klaiko, 
jau mes vėl pasiekėm vokiečių 
rubežių, ir pro Vištytį įėjom 
- I ■■■■!■■■ — 1— .■■■!! .. .Į .. ........................................ I, ...........■■■■■■■■.....

Įėjo dar daugiau savo idėjai pa
sišvęsti ir daugiau padirbėti. 
Mes kiekvienas galėtume dau
giau padirbėti, bet už tai sa
vęs nebaram. Na, ar nebūtų ge
rai, kad mes kiekvienas save 
bartume ir daugiau dirbtume 
savo įsitikinimui, savo idėjai?

," <7. Kantrybe.

KARDINOLU PAMOKS
LAI PRIEŠ KOMU
NISTUS

Buffalo, N. Y. — Eucha
ristiniame kongrese kardi
nolas Griffin (iš Anglijos) 
šaukė katalikus mobilizuo
tis kovai prieš komunizmą. 
New Yorko kardinolas 
Snellmanas kalbėjo, . būk 
Sovietai, girdi, labiausiai 
gresia taiką suardyti. Pa
sak Spellmano, kas eina 
prieš bažnyčią, tai, esą, 
“kovoja prieš taiką”.

Allegheny 
nominacijos

pralai- 
Register of Wills vietą 
žinomas lietuviams “lie- 
draugas,” John M. IIus- 
tikrai pasakius, Huston

“Lietuvių Draugas” 
j Pralaimėjo

Pittsburgho ir 
County įvyko 
rugsėjo 9 dieną dėl visokių 
viršininkų ir teisėjų vietų-, lai
ke nominacijų eina atkakali 
kova tarpe politiekirių demo
kratų ir republikonų. Mat, 
kiekvienas nori būti nominuo
tas ir gauti daugiau balsų, 
kad įsiveržus į kandidatą ant 
lapkričio menesio balsavimų. 
Pirm nominacijos dienos, per 
kiek savaičių laiko, republiko- 
niški ir demokratiški politikie
riai save visokiais būdais gar
sinasi ir prižada gerovės kal
nus piliečiams. Atėjus nomi
nacijų dienai, kiekvienas iš jų 
turi piliečių sąrašus, tai ir va
žinėja po namus, rinkdami 
balsuotojus. Ir tada visi lygūs 
ir geri — baltas ar juodas — 
bile tik turi teisę balsuoti. 
Surinkti ir važinėjami balsuo
tojai, reikia žinoti, savo balsą 
atiduoda tankiausią! save par
duodami tlėl išnaudojimo... 
Kai kada tose politikierių peš
tynėse pasitaiko, kad ir stam
būs'politikierių pilioriai būna 
išversti iš pelningų vietų.

šiose nominacijose 
mėjo 
gerai 
tuvių 
ton;
niekados nebuvo lietuvių drau
gu ir niekados nėra nieko 
lietuviams gero padaręs. Bet 
Povilas Dargis turėjo pas Hus- 
toną politinį darbelį, tai per 
savo radio kas rinkimais šauk
davo. kad tai “friend of Lith
uanians.” Huston, nors skai
tėsi demokratų partijos žmo
gumi, bet pereitą metą ėjo su 
republikonais ir jo republiko- 
niškas kandidatas ant miesto 
g a s p a d oriaus pralaimėjo, 
taipgi eina skandalas už 
$80.000.00 . . .

“Pittsburgh Press” savo edi- 
toriale prieš pačius rinkimus 
smarkiai išėjo prieš Hustoną 
už tuos pinigus. Taigi, ar ga
li būti tokio plauko politikie
riai lietuviu draugais? Bet. 
matyt, yra žmonių, kurie per
ša jį lietuviams kaip “Lithua
nian friend”! Aišku, kad to
kiems žmonėms neapeina vi
suomenės reikalai.

Lietuviai balsuotojai turi 
žiūrėti ir žinoti, už ką jie 
balsuoja: Kiek teko girdėti. 
Iš jaunųjų lietuviu Čia orga
nizuojasi balsuotojų Ivga. Be 
abejonės, jie gali daug pagel
bėti balsavimuose, nurodvda- 
mi, už kuriuos lietuviai turė
tų balsuoti.

tikieto į 
rinkimuo- 
prieš rė
žiais' me-

Lietuviams Nesiseka Politikoj
Pittsburghe’ atsiranda lietu

vių. kurie kandidatuoja' į 
įvairias valdiškas vietas, bet 
rinkimuose vis susilaukia 
prastų pasekmių, oponentai 
juos sumuša labai dideliu 
skaičiumi balsų. Pereitais 
met. ądv. Schultz kandidata
vo ant demokratų 
kongresmano vieta, 
se prastai pasirodė 
publikoną Fultoną.
tais, tai yra rugsėjo 9-tą die
ną, John M. Gailys kandi
datavo ant demokratii tikie
to 16-tame ward e ant alder- 
mano ir, gavo 361 balsą, gi jo 
oponentas gavo 1,973 balsus. 
Kame priežastis? Kodėl lie
tuviai politikoje taip prastai 
pasirodė ? Man rodos, kad vi
si buvę kandidatai prisilaiko 
labai kraštutinio-kuniginio nu
sistatymo, nei vienas iš j u nė
ra demokratiškas, nors jie sa
ve ir vadina demokratais...

Lietuvių Ūkio Kliubas
Kliubas turi farmą, ant tos 

farmos yra gėrimu kliubas ir 
yra vieta piknikams, kur kas 
sekmadienis atsibūna pikni
kai. L. “ū. K. gauna gerą ven
dą nuo piknikieriu, bet kurie 
laiko tenai pikniką, . negali 
parduoti svaiginančiu .gėrimų, 
nes pats kliubas turi leidimą 
perduoti svaiginančius gėri
mus, todėl kiti negali ant .tos 
vietos jų parduoti. Tokios 
yra Pennsylvanijos. tiesos ir 
taip aiškina L. ū. K. valdyba.

Kada piknikai įvyksta kokių 
smetonininkų, arba tarybinin- 
kų, tada tenai alus ir degti
nė parduodama, tada pasikei
čia Pennsylvanijos ir kliubo 
įstatai. Man rodos, kad tok
sai neteisingumas L.ū.K. ko
miteto garbės nedaro Lietuvių 
Ūkio Kliubo nariams.

Užpaišino Akį

Smetonininkai laikė pikniką 
rugpjūčio 17 d., Lietuvių ūkio 
farmoje; tenai buvo visko. 
Vienas geras smetoniniu k as 
susiginčino prie “chuck o 
luck” (gemblerystės) stalo ir 
gavo užpaišyti akį. To pikni
ko vedėjui ir dar keliems kas 
tai apkraustė kišenius. Tai, 
mat, piknike buvo visko . . .

Jums bus malonu išgirsti, 
kad besišypsantis sen. Robert 
A. Taft, Ohio republikonas, 
kuris “išrišo’’ darbininkų pro
blemas su savuoju “išlaisvini
mo aktu,” dabar turi būdą iš
spręsti į dausas skrendančias 
kainas. Tas norintysis tapti 
prezidentu ponas sako .— val
gykite po mažiau ir apsieisite 
su pigiau. Jo mintis labai su
puola su Herbert Hooverio, 
kuris irgi seniau sakė tą patį.

Negalėjo Būti pas Brolį
Į Northsidę pas vieną tau

tišką saliūnininką atvyko se
suo iš Vokietijos. Brolis tai 
savo seseriai uždraudė maty
tis su lietuviais ir giminėmis. 
Giminės, atėję lankyti vieš
nios, atvykusios iš Vokietijos, 
buvo per tą brolį išvaryti iš 
saliūno, ir taip niekas nega
lėjo su ja pasimatyti. Kiek 
vėliau ta sesuo pasipriešino 
savo brolio cenzūrai ir reika
lavo pasimatymo su savo gi
minėmis.. Broliui nesutikus 
nuimti cenzūrą, sesuo su paša
limi! ii- giminių pagalba su
sirado kambarį pas pašalinius

Prezid.Washington.
Trumanas sušaukė specialį 
savo kabineto posėdį maisto 
klausimui svarstyti.

žmones.
šiame pasaulyje yra miste

rijų ir misteriškų žmonių. Kai 
kada tos misterijos paaiškėja.

PITTSBURGH IR APYLINKES
LIETUVIŲ BIZNIU ĮSTAIGOS

JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto 
krautuves Savininkas

D. P. LEKAVIČIUS
Batų ir Raktų 
Taisymo Dirbtuvė

1314;. Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

1215 Beaver Ave., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

A. Grigaitis Restaurant
Geriausias patarnavimas 

ir maistas.

3545 Butler St.
Pittsburgh, Pa.

Tel. SC. 9003

JOE KIZIKAS
Restaurant

Visoki Valgiai ir Gėrimai

1100 Carson St. S. S.

ALBERT’S CAFE
Albinas Kaulakis, sav.

Čia geri gėrimai ir 
skanūs valgiai

2130 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO. 8923

A. JOHNSON’S CAFE 
geras maistas ir‘ gėrimai 
(Mount Oliver)
129 Brownsville Rd., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. HE. 9808

ZDANKUS BAR
Vieta gerų valgių ir 

įsigėrimų

Antanas Zdankus, sav.

BEAVER AVENUE
Fish & Poultry Market

Stasys Orda, sav.
1204 Beaver Ave., 

N. S. Pittsburgh, Pa.

100 Anderson St., 
N. S. Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9852

MELNIS CAFE
K. Melnis, sav.

351 Pittsburgh St., 
Springdale, Pa.

PEPPER’S CAFE 
Antanas Pipiras, Sav.

Draugiška Užeiga

1920 Carson St.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vladas Sadauskas, sav.
Geri valgiai ir • 

visoki įsigėrimai
1701-3 Metropolitan St.

Pittsburgh, Pa.,
Tel. CE. 9474

Charles Lalushes
TAVERN

Užeiga Kalakutų,
Dzūkų ir Žemaičių

1828 Carson St.
S. S. Pittsburgh, Pa.

HE. 9683

Kai Būsite Washingtone, 
Sustokite pas

The Maxwell House 
Savininkė, Edith Maxwell 

Vienatinių Lietuvių Tavernas.
Woodland & Jefferson Ave., 

Washington, Pa.
Phone 9636

MUSE CAFE 
Savukaitienė, sav. 

Geri Valgiai ir 
įsigėrimai 

Muse, Pa.

N. Rec. Bowling Alleys 
J. K. Mazukna, sav.

1321-25 Reedsdale Str., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CE. 9585

FELIX CAFE
Įvairūs gėrimai ir valgiai

Felix Gutauskas, sav.

2210 Fifth Aye.,
Pittsburgh, Pa.

' Tel. CO. 9210.

Lietuvis Graborius
JOS. B. WENTZ, JR. 

Laidotuvių Direktorius 
Gražią koplyčią laidotuvėm 

duodame nemokamai
1828 NO. FRANKLIN ST.,

N. S. Pittsburgh, Pa.
CEdar 2200

METROPOLITAN
Restaurant
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AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS
Argentinos Lietuviai ir 

Jį Uždaviniai
Cleveland, Ohio

7-10-47— JYĮažosios Lietuvos
... n------- Rašo Ieva
(Tąsa)

Ir Bintakienė į trobą, o marti iš tro
bos. Nubėgo Etmė prie kaimynės Gel- 
žienės ir paklojo liežuvėlį:

— Žinai, Gelžienėle, mano uošvienė 
sunkiai susirgo.

Bet Gelžienė pažįsta Etmę Šimonienę, 
pažįsta veidmainingą jos veidą, dvišakį 
jos liežuvį, baisųjį jos godą. Kęsti ji jos 
jau niekada negalėjo, nors ir lenda Et
mė į akis. 0 kur pinigų nekaštuoja, čia 
ir lenda ji. Tai Gelžienė ir uždrožė:

— O tu lakstai po kaimynus, kad žmo
gus marinamas?

Lyg ir stabtelėjo Etmė. Tokio atsa
kymo ji, rodos, netikėjo. Bet greit ji su
sigriebė ir, dar daugiau paklojusi lie
žuvėlį, atsakė: . ’

— Aš žinau, kaimynėle, kad tu visada 
gerų žolių turi prie rankos, rasi turėsi 
ir ką nors prieš didelį karštį. Juk tu ne 
vieną žmogų esi išgydžius!, ne vieną nuo 
mirties išgelbėjusi.

— Nuo mirties žolių nėra, — atsakė 
Gelžienė. Šiandien ji negirdi jokių pa
taikavimo žodžių, ir ji paliko pikta, kaip 
buvusi. Tačiau nuėjo į kamarą, išsinešė 
didelį ryšulį ir ėmė skirstyti arbatžoles.

O Šimonienės tulžis jau plyšta iš ap
maudo: kas šiandien Gelžienei skersai 
pasisuko, kad ji visai nesukalbama? Nei 
ji žolių norėjo, nei ką. Bet neapgalvotai 
ji padarė, reikėjo pas kitą kaimynę eiti, 
rasi pas Margienę, arba nors su kitu žy
giu ateiti. Vyriausias jos rūpestis juk 
buvo: nesusitikti su Bintakiene.

— Ar ir užmokėti reikės? — dailiai 
paklausė Šimonienė.

— Juk žiedo dalyką galėtum duoti, ale 
kur tu duosi, tau jau godas per akis per- 
žėlęs.

Ak, tiesink malonu pasidarė Gelžienei, 
kad galėjo Lukšio Etmei teisybę pasaky
ti! Ne, tokių godišių Gelžienė nekenčia, 
baisiai nekenčia! Gelžienė atsimena, 
kaip pereitą žiemą ji numezgė Etmei ke
letą porų margų pirštuotų pirštinių — 
Šilų viensėdžių moterys iš senų dienų 
jau stengiasi kaip nors pasipelnyti. O 
kai Etmė Šimonienė turėjo užmokėti, 
tai kaulijo ir kaulijo, lyg begėdė kokia, 
kur kitos šeimininkės ne tik užmoka, bet 
dar ir dovanų atveža.

Kas per daug, tai per daug: Etmė Ši
monienė paliko be žado. Ji nubalo kaip 
kalkis prie sienos. Bet iš didelio susijau
dinimo, nežinodama ką atsakyti, metė 
arbatžoles į žemę ir išeidama taip už
trenkė duris, kad ir visa troba nuaidė
jo,

Tačiau Bintakienė jau nė kiek nelindo 
brolienei į akis. Kaip tik senoji, išgėrusi 
žolių, prisnūdo, taip ir išsiskubino ji na
mo.

Senoji Šimonienė nebemano keltis. Kė
blintą jau savaitę ji lovoje! Karštis atlei- 
' do, bet už tai silpnumas didėja.

Jau ir kunigas buvo; prisirengė Ši
monienė paskutinei kelionei. Ir beveik 
linksma ji jau laukia mirties angelo.

Krizas Šimonis išvežė kunigą. Ir se
noji, palikusi viena, tyliai kalbasi su sa
vo dievu.

Lauke šėlsta jaunoji Šimonienė; di
džiausią triukšmą kelia ji virtuvėje, ba
rasi ant mergos, pyksta ant vaikų, ūdi
ja vyrą. Visi tyli, tik jos vienos balsas 
tegirdėti.

O ližė Šimonienė, besimelsdama, neju- 
Čioms nuklysta mintimis toli nuo mal
dos:

— Kas bepažintų šiandien šimoniškę?
— vietoj maldos, pradeda dejuoti lūpos:
— Tylu, ramu buvo visada, nieks bar
nių nekeldavo. Jei kas ką pasakyti turė
davo, pasakydavo lengvu balsu. Jeigu 
vaikai tarp savęs susikivirčydavo — Ma
rės balsas buvo kiek aiškesnis, kitų gir
dėt nebuvo. O dabar tikras pragaras!

Subrazdėjo durų rankena, lengvai at- 
* sidarė durys, ir įbėgo Jokūbėlis, sūnaus 
sūnus, kuris labai mylėjo savo senelę:

— Mama sako, kad tu veik mirsi?
— Taip, Jokūbėli, aš tikrai veik mir

siu !
— Bet aš nenoriu. Kas mane pamylės, 

kad tu numirsi? 1
— Tavo mamytė, vaikeli!
— Mama niekada neturi laiko, — de-

Buities Romanas —62—
Simonaitytė, ....... ........ /

juodumas sako vaikas.
Taip, senoji žino, kad marti taip į 

godą įsibrido, kad jau nebeturi laiko nė 
savo vaikams. Ir mažasis, kuris pavasa
rį gimė, menkai motinos teprižiūrimas. 
Pasiėmė jauną mergelę vaikams prižiū
rėti. Bet šitoji teturi menk laiko vai-' 
kams, privalo dirbti su didžiaisiais lau
ke, o vaikai paliekami savo likimui. Jei-'' 
gu ne senoji, kuri visada, marčiai nema
tant, globoja juos, tai vaikai ir pražūtų. 
Ne, senoji negali atseikėti tuo pačiu sai
ku, kokiu jai marčios seikiama. O juk 
kūdikiai nekalti, ir dargi jos sūnaus vai
kai! Teisybę sako Jokūbėlis: kas bepa- 
mylės jį, kas beglobes jį! Ir karšta aša
ra nusirito senolei per veidą.

— Neverk, — ėmė maldauti vaikelis, 
-— juk tu nemirsi?

— Bet, rodos, kad aš veikiai mirsiu.
— Tai tave nuneš ten, į kapus, įdės į 

duobę, — ėmė verkti vaikelis.
— Neverk, balandėli, kad mano kūne

lį ir pakas, bet mano dūšelė nueis į dan
gų prie dievalio, — ramino senoji.

Nors dar ne visai gerai suprato vaike
lis, kas kūnelis ir ta dūšelė, kuri nueis į 
dangų, bet vis dėl to jis pamanė, kad tai 
kas geraj ir dėl to tuojau nusiramino.

— Ir aš vis žiūrėsiu iš dangaus į tave, 
tave saugosiu, kad tau nieko blogo ne
atsitiktų.

— O kad aš numirsiu, ar mano dūše
lė ir nueis į dangų? — smalsiai paklau
sėm Jokūbėlis.

— Žinoma, kad nueitų į dangų, prie 
angelėlių, ir tu pats liktume! angelėlis.

— Tai, kad tu mirsi, ir aš noriu mir
ti. Aš noriu geriau su tavim į dangų 
pareiti, aš nenoriu čia pasilikti.

Tylėjo senė. Ir ką beatsakyti į kūdi
kio svajonę! Tiesa, Jokūbėlis, rodosi, ne 
augti užgimęs. Jis visa kuo skiriasi iš 
kitų vaikų. Bet dievas teduodie jam il
gą amžių ir daug palaimos šiame pa
sauly.

Ir kai žiema vėl kartą apdengė žemę 
baltu dangalu, lyg užmigdydama ją am
žiams, vieną dipną Aukštųjų viensėdžiai 
pamatė, kaip keletas vyrų, kastuvais ne
šini, nuėjo į Ankštųjų kapines ir susto
jo ties Šimonių rėžiu. Čia pasitarę, at- 
žingsniavo, atbrėžė sklypelį, atrausi 
sniegą ir iškasė siaurą — pušiniam gra
bui duobę.

ližė Šimonienė jau ant lentos.
Kitą po šermenų dieną liūdnas savo 

stubelėje .sėdi Krizas Šimonis. Jis liūd
nas ir dėl to, kad vienas likęs, ir dėl to, 
kad svetimas tapo savo namuose. Kol 
mamužė gyva buvo, kad ir nedaug, bet, 
dar šiek tiek atsibardavo. Krizas Šimo
nis niekada nėra mokėjęs baltis.

— O dabar, senatvėje?. Apsaugok, die
ve, mane nuo to! Bet marti jį dabar vi
siškai prie sienos prispaus. Kad taip prie 
Bintakienės vietos būtų .. . bet į tą men
ką trobelę negali visi sutilpti. O per ge
ra Ir Bintakienė nėra. Jau dėl Rožės kiek 
ji priskaito ausis! Jos tiesa, bet kaip da
bar gelbėtis? Na, o jeigu aš dar pasisiū
lyčiau ... . .

Žinoma, išimtinę reikėtų per teismą 
išsiprašyti iš sūnaus. Ir eik dabar vargti 
su ponais! ,■

Išgirsta senis Šimonis kaži kokį šnibž
dėjimą prie stubelės durų:

— Eik, eik, ar dabar tėvo bijai? Juk 
paklausti gali, juk jis neįkąs, kaktos ne
pramuš !

Tikrai atsidaro durys, ir įeina Vilius. 
Nedrąsus jis atrodo. Pro pravirąsias du
ris pastebėjo senasis Etmę. Bet ji greit 
•pasitraukę į virtuvės kampą.

— Tėvai, aš norėjau su tavim pasikal
bėti.

•— O ką turi ant širdies, sūneli? —- 
paklausė tėvas.

> — Ar nepareitum prie mūsų stalo 
valgyti? Gyvensime per vieną. Juk tau 
bus geriau. Kas tau dabar išvirs, patai
sys, kad mamužės nebėra? Juk mūsų 
vyriškos rankos ne taip jau susigraibo.

Senis atsiminė, kad jau keli mėnesiai, 
kaip patsai sau valgį virė, ir ligonei dar 
netgi pataisė! O mamužė pagirdavo kar
tais: “Tu taip gerai moki pataisyti!”

— ?Pačiam juk nė apsiplauti, Binita- 
kienė vis nenorės ateiti, — kalba toliau 
Vilius.

(Bus daugiau)

Rašo Danielius Jakubonis
(Tąsa)

Pasaulis kasdien keičiasi
praėjusieji laikai nebegrįš 
ir gyvenimas nuolatiniai 
žengia pirmyn. Europa po 
šio karo yra žymiai pasi
keitusi. Tarybų 'santvarka 
įvesta daug didesnėje že
myno daly, kitur yra labai 
artimos tarybų santvarkai 
liaudies valdžios. Europoje, 
nors ir labai karo sunioko
toje, bet pažengta labai 
daug. Liaudis įstojusi į 
naujH kelią yra pasiryžusi 
jo neapleisti. Tame kelyje 
randasi ir mūsų gimtinė 
Lietuva didžioje Tarybinių 
Socialistin. Respublikų Są
jungos šeimoje. Taigi, di
džiuma Europos žengia 
prie naujos ateities san
tvarkos, tuo rodo visam pa
sauliui, kad jau praėjo ka
pitalizmo ir karų gadynė, 
kad jau žmonija žengia prie 
naujos socijalistinės san
tvarkos ir ųiekas jos nesu
laikys. Tą visi privalome 
matyti ir imti domėn ri
šant kiekvieną mūsų prob
lemą. Tai realybė, kurios 

Į negalima ignoruoti.
III. Pietų Amerikoje

i i Pietų Amerikoje, “įvairio
se šalyse yra nevienoda pa- 

: dėtis. Karo eigoj, vienos 
I kariavo dėl demokratijų, 
I kitos buvo neva neitralės, 
(tad po karo, pasaulio vals- 
i tybių tarpe nevienodai į jas 
įžiūrima, nevienodai jas ap- 
! rūpinama reikalingiausia 
medžiaga ir nevienodose e- 
konominėse ir socijalėse są
lygose jos gyvena.

Argentinoje tris metus 
siautė militarinė diktatūra, 
per tą laikotarpį buvo per
sekiojamas demokratinis 

i judėjimas, ardomos demok
ratinės ir darbininkų parti
jos, kalinami jų veikėjai — 
ir siekiama šalį pasukti ka
re pralaimėjusiu diktatūrų 
linkmė. Betgi, karo žino
mas užsibaigimas jeigu ne
pakeitė Argentinos valdovų 
tikslo, tai smarki liaudies 
kova, kuri vyko šalyje, pri
vertė jos valdžią suteikti 
nekurias lengvatas, o taip

pat nors vien tik pažadais, 
dalinai nuraminti kylantį 
populiarų judėjimą. Val
džios vairas priverstas bu
vo pakeisti savo metodus ir 
ėmė praktikuoti neva de
mokratiją, suteikiant neku
rias lengvatas.

Buvo aršiai atakuojamas 
imperializmas, tik žoažiais* 
ir daug kalbama apie šalies 
industrializaciją,. apie ag-‘ 
narinę reformą ir visas ki
tas šalies problemas, žadant 
jas įvykdyti paliuosuojant 
šalį nuo užsienio kapitalo.

Argentinos liaudis per iš
tisą eilę metų skriausta ir 
nežmoniškai išnaudota, ieš
kojo geresnių gyvenimo są
lygų. Jos troškimais, iš 
ankstyvesn. valdžių niekas 
niekuomet nesirūpino. Tad, 
lengva buvo militarinės val
džios vadams laikinai ap
gauti tas suvargintas ma
ses, duodant joms daug 
.gražių pažadų, d kad ge
riau paveikus, duodant tuo- 
jaus trupinį-kitą.

To pasekmėse, vasario 
mėnesio rinkimuose laimė
jo militarinės valdžios kan
didatas. Jį išrinko plačios, 
jo pažadais sužavėtos dar
bo masės. Jam pritarimą 
davė' ir siauros fašistinės 
teroristų grupelės, kurios 
galėjo laisvai ir nevaržo
mai veikti.

Paėmęs valdžią, visiems 
viską žadėjęs dabartinis 
valstybės prezidentas, iki 
šiol dar rodo norus savo 
pažadus pildyti; užmezgė 
diplomatinius ir komerci
nius ryšius sų Tarybų Są
junga, davė politinėms par
tijoms ir darbininkiškoms 
organizacijoms laisvai veik
ti; bet tuo pačiu laiku duo
da ir teroristų fašist. gru
pelėms laisvai užpuldinėti 
pažangiuosius dienraščius, 
Komunistų Partijos ir kitų 
demokratinių partijų loka
lus. , ,

(Bus daugiau)

New York. — čia pradė
ta vajus maisto pundeliams 
siųsti Anglijon.

Negrai Stoja j Savo Pirmyn- 
žangos Organizaciją

Nacijonalio S u s i v ienijimo 
Negrų Liaudies Pirmynžangos 
Clevelando kuopa, kuri yra 
antra didžiausia kuopa J. V., 
pradėjo šių metų vajų naujų 
narių gavimui. Vajaus atida
rymui masinis mitingas įvyko 
rugsėjo 14 d., Baptistų bažny
čioj, kuri buvo perpildyta • jų 
rasės žmonėmis. Vyriausiu 
kalbėtojum buvo šios organi
zacijos centralinis negrų tei
sių gynėjas ir gerai atsižymė
jęs teisių gynime pietinėse 
valstijose advokatas Thur- 
good Marshall. Buvo ir kiti 
du kalbėtojai — Daisy E. 
Lampkins ir Charles P. Lu
cas. *

Adv. Marshall, analizuoda
mas Taft-Hartley aktą sakė: 
“Savo gyvenime aš nesu už
tikęs tokio palaidai sudėstyto 
istatymdavystės gabalo, kaip 
kad šis aktas. Tame akte nėra 
nei vieno punkto, kuris užtar
tų jus.” Toliau Marshallas, 
neįvardindamas sen. Tafto tie
sioginiai, sakė: “Jūs, tik Ohio 
piliečiai, privalėtumėte to ak
to autoriui atsiteisti taip, kad 
jis turėtų apgailestauti ir tą 
dieną, kurioje jis tą bilių pri
davė kongresui.” Diena, ku
rioje Amerikos negras supras, 
kad šioje šalyje jo likimas yra 
susirišęs su visų darbo žmonių 
likimu, bus ta diena, nuo ku- 
r^js jis pradės daryti progre
są. Adv. Marshall ragino sa
vo pirmynžangos organizaciją 
veikti kartu su visais organi
zuotais darbo žmonėmis, sa

kydamas: “Mes privalome ra
ginti visus savo organizacijos 
narius, kad veiktų kartu su 
visais organizuotais darbinin
kais.”

Vietos advokatas Clayborne 
George, kuris yra išrinktas šio 
vajaus direktorium, raporta
vo, krfd šios negrų apšvietos 
organizacijos Clevelando sky
riuj esą virš 11,000 narių ir 
kad šio vajaus siekis esąs pa
kelti skyriaus narių • skaičių 
iki 12,'000. Adv. George sakė 
jau turįs 740 naujų narių.

J. N. S.

Cliffside, N. J.
Ch. Steponavičius Pagavo 

415 Svarų Žuvį

Esu patėmijęs lietuvių laik
raščiuose, jog brooklyniečiai 
lietuviai sportininkai žvejoja 
ir smarkiai didžiuojasi pagavę 
žuvį, sveriančią virš pustrečio 
šimto svarų. Didoka žuvis. 
Bet lyginant su cliffsidiečio 
Charlio Steponavičiaus 415 
svarų pagauta “tuna fish,” tai 
brooklyniečių žuvis liekasi tik 
žuvytė.

Toji milžinas žtivis buvo su
gauta rugsėjo 18 d., nuo laivo 
Palace No. 2. Charlis varto
jo žuvies pagavimui visai 
naują meškerę, kainuojančią 
$315.00.

Parvežus žuvį prie Stepo
navičiaus įstaigos, susirinko 
bent 300 smalsuolių pamatyti 
tą didžiulę žuvį. Dabar Char
lis kasdien užimtas aiškinimu 
kostumeriams istorijos apie 
tos “tuna fish” sugavimą.

Sporto Mylėtojas.

LAWRENCE-LOWELL-NASHUA

PIKNIKAS I
Lietuvių Literatūros Draugijos 7-tas Apskr

SEKMADIENI

Rugsėjo 28 September
MAPLE .PARK

. METHUEN, MASS.

PRADŽIA 1 VAL. DIENĄ

Bus graži programa iš dainų ir prakalbų: Dainuos Nįpr- 
wood^p Vyrų Choras, vadovybėj S. Pauros; kalbės D. M. 
Šolomskas,

i
■

Laisvės redakcinio štabo narys ir LLD Cen
tres Sekretorius iš Brooklyn©. %

lietuviai ir lietuvaitės! Nuoširdžiai kviečia-Gerbiami I 
me visus ir visas iš plačiausios apylinkės atsilankyti į šį 
kultūros ir apšvietos draugijos pikniką. Jis gal jau bus 

_ ir paskutinis šį sezdną. Išgirsite gražių dainų, susieisite 
1 ir pasikalbėsite su savo draugais ir pažįstamais. D. M. 
| šolomskas sakys prakalbą apie svarbius pasaulinius įvy- 
| kius ir-kaip Lietuva atsistato po karo. Komitetas.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4119

4 pusi.) Laisve {Liberty, Lith.Daily), Penktu Rugs. 26, 1947
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WATERBURY, CONN
Sekmadieni — Piknikas 

Laisvės Reikalams
Vasaros grožė jau beveik 

praėjo ir ruduo prisiartino. 
Taipgi baigiasi ir vasaros pa
rengimai. įvairios organizaci
jos per visą vasarą surengė 
daug visokių piknikų ir kitų 
parengimų. Vieni iš tų paren
gimų buvo pasekmingi, kiti 
gal davė nuostolių ar lygiom 
išėjo. Buvo žmonių, kurie prie 
tų parengimų daug darbo pri
dėjo veltui, kad palaikyti tas 
organizacijas, kurios rengia 
parengimus. Buvo dar dau
giau tokių žmonių, kurie ma
žiau dirbo, bet daugiau pini
gų praleido, lankydami tuos 
piknikus, kad paremti tas or
ganizacijas,* kurios juos ren
gė.

Dabar mes rengiamės prie 
paskutinio šį sezoną pikniko. 
Šį paskutinį pikniką rengia 
ALDU) 28 kp. dėl Laisvės va
jaus reikalų, kad ’ pagelbėti 
tiems žmonėms, kurie dėl se
natvės ar ligos negali atsinau-

jinti Laisvę, o skaityti ją nori. 
Tokių lietuviųx yra daug, ku
rie gyvenimo bangų nublokšti 
yra į tokią padėtį, kad įplau
kų iš niekur jokių negauna ir 
atsinaujinti laikraštį jiems yra 
labai sunku, nes jie neturi pi
nigų. .Kad pagelbėti jiems ir 
yra rengiamas šis parengimas.

Piknikas- įvyks sekmadienį 
rugsėjo (Sept.) 28 d., 'Lietu
vių Parke, Chestnut Hill Rd., 
Waterbury, Conn. Pradžia 1- 
mą vai. dieną, šokiams gros 
gera orkestrą.

Mes kviečiame atsilankyti į 
ši pikniką visus Waterburio ir 
jo apylinkės lietuvius, l^aip 

iš Oakville, Watertown, 
Bristol/ N'augat- 

* City, Seymour, 
ir farmeri us iš 

Southbury, Beth-

Milwaukee, Wis
VALSTIJOS CIO PALAIKO 

NACIONALĘ TARYBĄ

u KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

tokie skanūs, 
paspėti kepti.

mi su mašina prie jūsų akių 
ir galėsite įsigyti.

Praeitą metą, kada buvo 
rengiamas paskutinis piknikas 
dėl I^aisvės vajaus reikalų ir 
moterys kepė bulvinius bly
nus, tai buvo 
kad negalėjo
Visi šaukė, kad jie nori bly
nų, net svetimtaučiai atėję 
sakė: “We want blynis!” Ne- 
kurie per visą dieną laukė ir 
negalėjo gauti blynų, šiemet 
bus kitaip, visi galės gauti, 
bes tik norės, nes moterys ga
vo patyrimo praeitą metą, tai 
šiemet bus geriau prisirengę 
prie jų, galės geriau aptar
nauti visus. Todėl, .nepraleis
kite progos, ^sekmadienio rytą 
— visi traukite į Lietuvių Par
ką, o ten lauks jūsų rengėjai 
ir visiems mandagiai patar
naus. 9

Ta- 
kaslink 

reikalauja 
reiškia, 
priesai- 

n ari ai 
Taryba 
griežtą

Komisija.

Hartford, Conn

RAULS
Rengia Laisvės Namo

Bendrovė
Jvyks Šį Sekmadienį

tai: 
Torrington, 
tick, Union 
Thomaston 
Woodbury,
lehem, Cheshire ir kitur. Jūs, 
atsilankydami prisidėsite prie 
Laisvės platinimo. Taipgi, ku
rie norėsite užsirašyti Laisvę 
arba atsinaujinti, tai mes pra
šome 
parengime, 
ninkė 
ir su 
n aus

Los Angeles, Cal

Laisvės Namo Salėje
155 HUNGERFORD ST.

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

RENGĖJAI.

Ė

jus tą padaryti šiame 
nes Laisvės vaji- 

M. Svinkūnienė bus ten 
mielu noru jums patar
to jūs jai sutaupysite 

laiko vaikščioti ar važi
nėti pas jus. Ji bus už tai la
bai jums dėkinga.

Šiame piknike turėsime ge
rų gėrimų ir specialiai paga
mintų valgių. Moterys rengia
si prikepti bulvinių blynų ir 
kugelio iš naujų bulvių. Bus 
farmersku . sūriu ir mėsišku 
užkandžių.

Taipgi Joe Bojus, kuris per 
visą vasarą važinėjo su kau
ni vals, dirbs ten pat ant vie
tos “candy flush’’ ir “candy 

i apple,” tai yra saldainės ir 
I saldainių obuoliai bus gamina-

I

tB

WATERBURY, CONN

Laisves Vajui Fondo

PIKNIKAS
WATERBURIECIAI! RIMTAI SMOKIME | LAISVĖS 

VAJU ŠIEMET!

(vyks Sekmadieni

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

Piknikas Bus

LIETUVIU PARKE
(už Lake Wood Ežero) 

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

sunkesnėse sąlygose ir paremkime savo dienrašti.
------------- 1- ------- --------------- J--------- H9

Dainavo Paul Robeson
Šio mėnesio pradžioje mūsų 

mieste įvyko nepaprastai di
delis masinis susirinkimas. Jo 
tikslas buvo sukelti sumą Pi
nigų Ispanijos našlaičių užlai
kymui Francijoje ir kitur.

Į susirinkimą labai daug 
žmonių patraukė pagarsėjęs 
negras dainininkas Paul Robe- 

Ison. Ir iš tikrųjų, reikėjo ste
bėtis, kad didžiulėje Shrine 
Auditorijoje, turinčioje veik 
7,000 sėdynių, vos užteko vie- 
toš. O tikietų kaina buvo net 
iki $2.

Buvo eilė gerų kalbėtojų, 
kurie plačiai .išdėstė dabarti
nę Amerikos valdžios blogą 
politiką. Kalbėjo apie dalykų 
stovį, taip pat ir apie Ispani
jos našlaičių gyvenimą Fran
cijoje. Tai tikrai apverktiną, 
milžinišką žaizdą Franko pa
darė i Ispanijos darbo žmo
nėms.

Paul Robeson dainavo per 
du atvejus, o užbaigoje, kal
bėjo. Jis pasakė ne tik jaus
mingą, bet ir kovingą prakal
bą prieš įvairias skriaudas ir 
diskriminacijas, ir kad turime 
vesti kovą prieš visokias 
skriaudas darbo žmonėms.

Ispanijos našlaičiams aukų 
surinkta virš $10,000.

M. Alvinienė.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

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

to-

TELEPHONE
8TAGG 2-5043

RONKONKOMA'
8634

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborias
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus „ 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

28 d. rugsėjo, 2 v. dieną. 143 Pierce 
St. Narės dalyvaukite, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Rei
kės išrinkti delegates į konferenci
ją, kuri įvyks ateinantį mėnesį Bal- 
timorėje.'— L. T. (^23-224)

Apart kitų reikalų, pasitarkite ką 
nors surengti Laisvės paramai.

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

Kanados 
Black Horsė Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y.
Valgykite Ęietus pas

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

& •a

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

..•j

/

Wisconsin valstijos CIO Pil
domoji Taryba nubalsavo pa
laikyti CIO Nacionalės 
rybos nusistatymą 
priesaikos, kurios
Taft-Hartley Aktas, 
nutarė nedaryti jokio 
kavimo, kad tarybos 
nėra komunistai, 
taipgi nutarė vesti
kampaniją prieš tą aktą tuo
jau ir dar smarkiau veikti, 
kad aktas būtų visiškai panai
kintas 1948 metais.

Wisconsin CIO Taryba šau
kia specialę valstijos konven
ciją spalio 5 d., kurioj mano 
sudaryti pastovų Politinės Vei
klos Komitetą (PCA). CIO 
taipgi mobilizuoja liaudį ko
voti prieš aukštas pragyveni
mo kainas. Wisconsino loka- 
lai jau sukėlė $10,000 savo 
radijo programai: garsini
mams laikraščiuose, kalbėtojų/ 
maršrutams ir tt. Kalbėtojai 
bus siunčiami tarp ūkininkų, 
kur bandj 
veikimą 
miestiečių.

Mažai kas' tėra girdėjęs 
apie Airijos žydų bendruome
nę, —> kad ir maža, bet ji ten 
yra. *

Iš viso, sakoma, šiuo metu 
Nepriklausomojoje Airijoje ir 
šiaurės Airijoje (pastarąją'te- 
bevaldo anglai) yra apie 7,- 
500 žydų.

žydai Airijoje jau buvo ži
nomi 1062 metafš, tačiau dėl 
visos eilės ne nuo *jų priklau
somų priežasčių jų skaičius 
ten niekad nebuvo didelis.

Devynioliktojo amžiaus pa
baigoje Į Airiją nuvyko žydų 
iš Latvijos ir Lietuvos ir jie 
ten pradėjo baldų ir rūbsiu- 
vystės pramones.

(Visa tai mes sužinome iš 
progresyvių žydų’ anglų kal

yboje leidžiamo žurnalo “Jew
ish Life,” kurio pastarajame 
ųumeryjė bendradarbis Mor
ais U. Schappes pateikia įdo
mių duomenų apie savo tau
tiečius Airijoje.

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

■*

REIKALINGOS
fl I

Siuvamųjų Mašinų Operatorės
Su arba be patyrimo

. Nuolatinis Darbas »
Vakacijos su Alga .

Lengvus Išdirbiniai 
Linksma Aplinkuma 
Tik Dieninis Darbas

♦

KREIPKITĖS

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

(226)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ūkininku irc

$6,400,000 j metus.
kompanija prašė 

daugiau, arba $7,-

Pakels- Telefonų Kainas

500,000 telefonų vartotojų 
mokės po 22 nuošimčiu dau
giau už telefonus sulyg vals
tijos viešosios tarnystės komi
sijos vienbalsio nutarimo. Ta 
komisija leido telefonų kom
panijai pakelti mokestis abel- 
nai po 
Telefonų 
$600,000 
000,000.

Faktinai telefonų vartoto
jai išmokės į metus $7,400,- 
Q00 daugiau, nes . taksai irgi 
bus didesni.

Komisija leido kompanijai 
pakelti kainas nežiūrint, kad 
prieš tai pasisakė 34 apylin
kių vartotojai. Naujos kainos 
įeis į galią tik už 90 dienų. 
Komisija dar laikys viešus su
sirinkimus tuom klausimu. 
Vartotojai, veikiausiai, pro
testuos prieš kainų kėlimą.

Pilietė.

312 SVARŲ ŽMOGAUS 
PASNIKAS

Conyers, Ga. — Kun. G. 
A. Gaines, viršininkas Jolly 
Home benamiams vaikams, 
312 svarų vyras, jau 10 die
nų išbadavo, melsdamasis, 
kad kas duotų $9,000 skolai 
už tuos namus atmokėti. 
Jis ketina dar 18 dienų ba
dauti, jei tuo tarpusneatsi
ras gana pinigų.

Washington. — Praneša
ma, jog Amerikos iždo sek
retorius Snyder surado 
“baisiai blogą” ūkinę padė
tį Francijoj. ‘ >

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame-® 
rikoniškais. Rei-\^ 
kalu! esant IrV; 
padidinu toki o =«• 
dydžio, kokio pa-W 
geidaujama. Tai- \ 
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampaa Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel.'GLenmore 5-6191

/ T

2X

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIĘEKTORIU8

I

Boston, Mass
Henry Wallace atvyksta į 

Bostonai Jis kalbės masinia
me mitinge Bostono Arenoje 
ateinantį antradieni, rugsėjo 
(Sept.) 30-tą, 8 vai. vakare.

Visas Bostonas ir apylinkė 
entuziastiškai rengiasi pasitik
ti tą garsųjį demokratą, buvu
sį Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentą, kuris stoja už pa
prastų žmonių reikalus, už 60 
milionų darbų, už kainų kon
trolę, už panaikinimą Taft- 
Hartley vergijos įstatymo, už 
taiką, už F. D. Roosevelto po
litiką.

Rengia Progresyviai Ameri
kos Piliečiai, Mass, .valstijos 
skyrius ir kviečia visus daly
vauti.

Boston Arena randasi arti 
subway Symphony ’ stoties, 
Bostone. H.

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 sųlygos. Gera alga. 
Nuolatinis darbas ir viršlaikiai.

Matykite Mr. C. S. Pedersen, 
Furniture Division, Fairfield Lurnber 

1700 POST ROAD, FAIRFIELD, CONN.
(224)

SU PERINTEND ENT
$100.00 į mėnesį, pridedant 4 kambarių 
apartmentą. šešių aukščių apartmentinis na
mas Williamsburgh sekcijoje. Garu apšildo

mas. šaukite savininku. SOUTH 8-6243.
(226)

Bridgeport; Conn
Girdi Lietuvių Laisves Radijo 

Programą

Iš Bridgeport© tai mums ži
nomiausias kelias į farmas nu
važiuot — pas Mureikienę. 
Ar tai šeštadienis, ar sekma
dienis — turi liuosesnę valan
dėlę laiko, tad jeigu ne pajū
ryj, tai tuoj-aiis ir traukiame 
pas Mureikųs, Milforde, ant 
farmukės. čia nueini ant 
aukštoko kalno — aplink gra
žūs vaizdai; girioje gali pasi- 
grybauti, pasiuogauti . . . 
Ten vieta tinkama ir pikui-

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.1
‘ 580 Summer Avenue, 

9 Newark 4, N. J. iHUmboldt 2-7964 ,
NiiiiinnimiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

F. W. Shalins
į (Shalinskas) ?

Funeral Home i 
84-02 Jamaica Avende

5 Opposite Forest Parkway >
WOODHAVEN, N. Y.

5 Suteikiam garbingas laidotuves ?

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai > 

visose dalyse miesto. f
Tel Virginia7-4499 ?

Egzaminuojami Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

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

Drs. Stenger & Stenger
' Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

kams. čia pas Mureikienę 
dažnai svečių randi iš Brook
lyn© ir iš kitur. Mureikų far- 
ma ne tiek ji didelė, kiek 
įvairi. Ir kokių čia augalų 
nerasi? Ir obuolių, ir avie
čių, ir įvairiausių gėlių. • Pa- 
galiaus čia rasi ir varną na
mie užaugintą . Čia svečias 
pavaišinamas ir sūriu ir gry
bais ir kitokiom “Dievo” gėry
bėmis. Pagaliau, pas Murei
kienę, galima sakyt, yra pro- 
gresyviško judėjimo centras... 
O Mureikaitė... ji yra žinoma 
kaipo kalbėtoja visoje Con
necticut valstijoje. t Na, tiek 
to—jie biznio neturi ir rek
lamos nenori.

Bet mums su ^lockaičiu aną 
dieną pasirinkus porą tuzinų 
grybų Mureikų farmoje, pa
klausėme Mureikienės, ar gir
di iš Brooklyno Lietuvių Lais
vės Radijo programą.

—Taip, girdime, tik reikia 
mokėti radiją gerai pasūkyti, 
pakraipyti ir užgirsti . . . 
Tai žinot ką? Ir aš noriu bū
ti to Radijo Kliubo nare!— 
Ir čia mums besivaišinant 
Mureikienė paklojo penkinę.

Mes padėkojome už penki
nę, užkandę skanaus sūrio, 
apsikaišėme gėlėmis ir, suli
pę Mockaičio Plymouthan, 
grįžom į Bridge portą.

Dzūkelis.

3
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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)

OPERATORES x 
PRIE MOTERIŠKŲ \ 
SIUTŲ IR KOUTŲ A 

Rankovių f siuvėjos, Finišerkos, A 
Teipų Siuvėjos. AV 

Linksmos darbo sąlygos, 
nuolatinis darbas, 

šviesi moderninė dirbtuvė.
English Tailors, Ltd. 

31-35 Prospect St. 
YONKERS, N. Y. 
Yonkers 5-1434.

____ _________________________________(225)

MERGINOS
Darbas prie surinkimų, sudėstymų ir 

išsiuntimų liuosų lapų leidinių. 
GERA ALGA PRADŽIAI 

Linksma Aplinkuma 
TRUMPOS VALANDOS IR VIRŠLAIKIAI 

Kreipkitės j Employment Department 
N. Y. EMPLOYING PRINTERS 

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

MERGINOS ABELNAM DARBUI
4% dienų savaitė. Nuolatinis darbas.

. Gera alga.
PROSPECT KNITWEAR. 8 FORREST ST.. 
BROOKLYN. EVcrgreen 7-2550.
. (224)

, OPERATORES
Dirbti prie Singer Mašinų. \

£ LENOX DRESS SHOP
700 Lorimer St., Brooklyn.

14th St. Subway iki Lorimer St. Stoties.
_

ATRINKftJOS •
Nuolatinis daubas. Linksmos darbo sąlygos.

‘ Gera alga.
Kreipkitės 

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

(226)

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

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

(224)

IŠROMYTA IŠTEKĖJO
San Rafael, Calif.— Iš

romyta turčių duktė Anna 
Cooper Hewitt, 33 metų, su
situokė su radijo daininin
kų Franku Nicholsonu. An
dai ji buvo patraukus teis
man savo motiną, kuri be 
Annos žinios padarius jai 
romijimo operaciją.

|-------------------- 1---------------«------------------------------------------------------------------------ --------

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN® 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Graen Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

5 pusi., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Rūgs. 26, Į947



New^Yoijkti'^/ž^WZinios Įdomus ir Svarbus 
Mitingas Pirmadienį

gauti iš anks- 
klubietes, taip-

“Tarptautinė” 
Lėktuvams Stotis

ATAKOMIS ANT 40 VALANDŲ SAVAI 
TĘS ponai SUKĖLĖ lermą

Pasiūlytą naujausiąją ir bū- 
siiiią didžiausiąją New Yorko 
lėktuvų stotį, dabar vadina
mąją Idlewild, pavadinti New 
Yorko International 
Tokį pasiūlymą davė Port of 
New York Authority pirminin
kas Howard S. Cuiman.

Stotis bus visiškai užbaig
ta iki sekamo pavasario, sakė 
jos direktorius Austin Tobin. 
Visi šeši keliai (runways), 
kiekvienas po 200 pėdų plo- | 
čio ir po dvi mylias ilgio, bū- i 
šią jau gatavi viduryje atei-! 
nančio lapkričio. Bet dar liks j 
suvesti elektrą ir < _
darbų iki stotis bus įrengta; 
iki paskutinio stoties kontro-Į 
lei ir veikmei reikalingo guzi- į 
ko.

Perdaug mes dykinėjame, 
ne gana anksti keliamo, jne 

| gana vėlai pareiname iš dar- 
Airport. Do, mano sau raudonanosis 

profesorius ir restauranų savi
ninkas ponas Paul II. Nyst
rom. Ir ne tik mano, bet ir 
garsiai tai pasako, to mums

Ponas Nystrom tai pasakė 
kainų kėlimo priežastis tirian
čiai 
New

sylvanijos demokratui. Jis su

Laisvės Radio ŠĮ 
Sekmadienį

Veteranams Darbai 
Armijos StotyseMusic, kurtoje 

randasi 30

kietų prašome 
to pas moteris 
gi Laisvėje.

Academy of
įvyks mitingas, 
Lafayette Ave. Privažiuojama 
BMT ir IRT Atlantic Ave., In
dependent linijomis iki Fulton 
ar Lafayette stočių.

va- Williamsburg©, Greenpoint 
ir apylinkių veteranai dabar 
gali įstoti į gerai apmokamus 
armijos 
mu 
ko 
ard 
jon
rius.

Laisvės Traukinys 
(The Freedom Train) 

f______

Trečiadienį, rugs. 24 d., 
vidudienį, Laisvės (Freedom) 
traūkinys, nudažytas' Ameri
kos tautinėmis spalvomis —- 
raudona, balta • ir mėlyna — 
vežinaš mūsų, kaipo amerikie
čių, paveldėjimo dokumentais, 
įvažiavo į Grand Central sto
tį.

Septynių vagonų traukinyje 
yra išstatyta apie 130 .visokių 
istorinių dokumentų, kurie 
mums primena kovas už lais
vę. Tarp dokumentų randasi: 
Thomo Paine, Jefferson©, G. 
Washington©, Lincoln© ir ki
tų Amerikos istorijoje žymių 
asmenų raštai ir dokumentai, 
kaip ir šių dienų kovos ir per
galės prieš fašizmą dokumen
tai ir užrašai iki Antrojo Pa
saulinio karo.

Laisvės traukinio atidarymo 
ceremonijose kalbėjo N. Y. 
miesto majoras O’Dwyer, bu
vęs karo sekretorius R. Patter
son, prokuroras Theo. Kiendl 
ir Lloyd Stryker, majoro ko
miteto narys.

Beveik visų kalbėtojų tema 
buyo maždaug tokia: “Mes, 
kaipo amerikonai, džiaugia
mės savo valdžios forma ir 
savo istoriniais paveldėjimais, 
mes nepaisome, kokias val
džios formas turi kitos pasau
lyje šalys,” ir 1.1.

šis Laisv.ės Traukinys apke
liaus apie 300 Amerikos mies
tų. New Yorke, Grand Central 
stotyje jis stovi ant 30 trekių. 
įėjimas 
karnas, 
yra nuo 
Vaikai,-
traukiniu neleidžiami.

Laisvės Traukinys New Yor
ko apylinkėje išstatomas pa
rodai sekama tvarka:

Ketvirtadienį ir penktadie
nį Grand Central; šeštadienį 

■— Long Island šalutinėse tre- 
kėsę, Vanderveer Park, Ave. 
H ir Flatbush Ave., Brooklyn.- 
sekmadienį, Jamaica, L. L 
gelžkelio stotyje, ant 1 trekių ; 
pirmadienį parodos nebus; 
antradienį, ant trekių No 12, 
Van Nest New Haven Rail
road stotyje, .Bronx.

Stebint traukinyje išstaty
tus istorinius dokumentus, ne
jučiomis skverbiasi galvon 
mintis: kažin kaip Taftas, 
Hooveris ir ko. traktuotų šian
dien tų dokumentų autorius, 
jei dar jie būtų gyvi. . .

Rep.

darbus su užtikrini- 
pasilikti netoli namų, sa- 
pirmasis leitenantas Rich- 
A. Haskell vietinės armi- 
rekrutavimo stoties oficie-

Barberiams leidimų išdavi
mas New Yorke perimamas j 
valstijinės valdžios rankas. 
Dėl to majoras O’Dwyer pra
šė miesto tarybos panaikinti 
tuo klausimu esamąjį miesta- 
vąjį Įstatymą.

“Mes nenorime grįžti į 1930 
metų depresijos dienas.”

“Mes tukime suvesti galą su 
galu,” rėkė Nystrom.

“Liudytojas dar turi labai 
gerų pasiūlymu, lai juos pasa
kys po pietų,”, šaukė, norėda
mas perrėkti rėkiančiuosius, 
kongr. Robert Rich, Pennsyl- 
vanijos republikonas.

Tuo patim laikotarpiu, per 
tą lermą, nesulaukdama pro
goj būdyti, tūla menkutė mo
teriškė ėmė šaukti:

Karo departmentas nese
niai paskelbė, kad tarnavęs 
bile kuriame mūsų ginkluotų
jų jėgų skyriuje veteranas ga
li įstoti su pasirinkimu tarny
bos netoli namų. Tokia pa
skirtis užtikrinama ne ma
žiau vieniems metams.

New Yorkui žada daugiau 
vėjo ir lietaus. Tai būsią lie
kanos nuo antrosios, mažosios 
audrelės, pastaruoju laiku 
lankiusios Floridą. Bet ten 
jas pūtė iki 60 mylių per 
landą, o kelyje pas mus 
vargęs, keliaująs tik iki 
mylių.

ap- 
vė-
va-
pa-

mūsų miesto reikalus 
Brooklyn© visuo- 
Ada B. Jackson, 
miesto tarybą at
rinkimuose, ku- 

jvyks jau
dienų — spalių

lt ongresin e i k om isi j ai, 
fouKe, praėjusį treČia-
Girdi, panaikinkite 40 

valandų savaitę, prailginkite 
daug kitu ; darbo valandas ir nupuls kai- 

1 ! nos.
Visas posėdžio 

I suūžė juoku, net 
šiauši kainų kūlimo 

' nebegalėjo išlaikyti 
i žinti rimties. Tuojau po to pa
siūlymo pirmininkas senator. 

; Ralph Flanders. Vermont re- 
' publikomis, uždarė posėdi.

Bonas Nystrom, žinoma, 
kalba taip ne iš paikumo. Vis
gi šį tą dar gali surokuoti, 
jeigu dar turi studentų profe
soriaudamas Columbia univer
sitete. Bet jis New Jersey 
valstijoje veda farmą. taipgi 
yra viršininku Limited Price 
Variety Stores Association. Jis 
žino, katras, šonas duonos pa
šviestu otas :

“Mes turime sugrąžinti 
1930-jų metų dienas.” sakė 
ponas Nystrom.

To jau buvo perdaug sena
toriui Francis J. Myers, Penn-

ki u-Lietuvių Laisvės Radio 
bo programoje šį sekmadienį, 
rugsėjo 28-tą, girdėsim Brook
lyno ir apylinkės lietuvių pa
mylėtus duetistus Aleksandrą 
Veličką ir Petrą Grabauską. 
Jiems pianu akompanuos Jur
gis Kazakevičiuą, Aido Choro 
mokytoj as-vaefas.

Įdomių iš Lietuvos žinių 
praneš Steponas Večkys. Gir
dėsime daktaro Kaškiaučiaus 
patarimų, būtinų žinoti norin
tiems ilgiau išsaugoti savo 
sveikatą. Lilija Kavaliauskai- 
tė-Belte, anaunseris, praneši
nės brooklyniečių ir apylinkės 
lietuvių žinias, taipgi paskelbs 
naujus LLR Klubo narius.

LLR Klubo programos 
įvyksta kiekvieno sekmadienio 
ryto 10:30. iš stoties WBYN, 
1430 ant jūsų radio. Progra
mos, kaip jau pranešta radio 
vedėjai Kavaliauskaitei, girdi
mos net Philadelphi joje ir 
daugelyje Conn., taipgi New 
Jersey vietų.

Edward Callahan, 9 metų, 
buvo pagautas i sukamai i mo- 
kesties priėmėja ir keleivio 
įleidėją Independent subvės 
Dyckman St. stotyje.’ Berniu
ką nuvežė j ligoninę ištirti.

Tikimės. Kad Jūs 
Atvyksite, Bet..

tik-

kambarys 
patys al
sai in inkai 
nei sugrą-

“Senatoriai, pasakykit man, 
kaip aš galiu pragyventi su 
$6.50 per savaitę. Už kamba
rį užsimoku $5 per savaitę 
rendos. Gaunu po $12 nedar
bo apdraudos ir maistui ir vis
kam kitam lieka po $6.50. 
Šešios dešimt šešių metu mo
teriškei jie daugiau neduoda 
darbo. Aš dabar priversta gy
venti iš nedarbo apdraudos.”

“Moji •turėtume duoti savo 
seniesiems žmonėms geresnę 
progą,” pasakė biznierius 
kongresmanas Rich. “Bet per 
daug žmonių nori apmokesčių 
be darbo.”

“Žinoma,” perkirto jį New 
Jersey demokratas kongres
manas Walter Hart, ironiškai: 
“duokime seniems žmonėms 
progą ir leiskime biedniesiems 
badauti su $16 per savaitę iki 
jie pasens.” T-as.

Ateinančio pirmadiehio 
karą, 29-tą, Brooklyne, įvyks 
svarbus masinis mitingas. Ja
me bus reta proga išgirsti žy
mu mokslininką daktarą Har
low Shapley, Harvardo uni
versiteto mokslo skyriaus ve
dėją, aiškinant reikšmę ato
mo mūsų šalies gerovei arba 
mūsų šalies pražūčiai.

Dr. Shapley sako, kad ato
mas gali tarnauti vienaip ar 
antraip. Bet kad jo pasukimas 
priklauso nuo mūsų apie jį ži
nojimo ir veikmės pasukti į 
vieną ar į kitą kelią.

Apie
kalbės žymi 
menininkė 
kandidatė į 
einančiuose
i'iems registracija 
už desėtko
6 ■— 11, o rinkimai bus lap
kričio 4-tą.

Taipgi kalbės Tarptautinės 
Moterų Federacijos delegatė 
Jungtinėms Tautoms Susan B. 
Anthony ir Elinor S. Gimbel, 
Vaikų Gerovei ir Mokslui 
Tarptautinės Komisijos pir
mininkė.

Mitingą rengia Amerikos 
Moterų Kongreso Brooklyno 
skyrius, kuris yra pasimojęs 
visomis išgalėmis veikti už tai
kos išlaikymą, kad atomas 
tarnautų žmonių gerovei, ne 
naujam karui ir žmonijos su
naikinimui. įžanga yra $1. Ti

Po to laikotarpio, žinoma, 
armija bile kada gali nutarti 
ir perkelti kitur, jeigu jai to 
reikės.

Atidaryta automobilistams 
telefonų linija ant United 
States Route 1, tarp Bostono- 
New Yorko ir Washington©. 
Jau anksčiau tokia linija vei
kė tarp New Yorko-Albany ir 
tarp Chicago ir St. Louis.

REIKALAVIMAI
Reikalinga senyva moteris, kuri 

galėtų pagelbėti stubą aptvarkyt ir 
būt sądrauge fanuos savininkui. 
Vieta, netoli Lake George, N. Y. 
Dėl informacijų kreipkitės vakarais 
tarp 6—8. Mrs. Hoffman, 113 Ralph 
Ave., Brooklyn, N. Y. (224-226)

Darbų šioje apylinkėje dar 
esama Fort H. G. Wright, 
Fort Wadsworth, Staten Is
lande ir tenykštėje ligoninėje, 
90 Church St.'
krutavimo centre 
New Yorko uosto 
Reikia visokių 
technikų, reikia
maisto srities darbininkų ir 
ekspertų. Algos nustatomos 
pagal patyrimą duodamajame 
darbe.

esančiame re- 
ir įvairiose 
pareigose, 

mechanikų, 
ir visokių

KARININKAI RAGINO VIRŠININKUS 
LIAUTIS SKALDŽIUS SPĖKAS

Laivų delegacijoms • New ’ rimo iš vadovybės.
Yorke prasidėjusioje CIO Na- i Konvencija per pirmą dieną 
tional Maritime Unijos kon-j vos spėjo .išrinkti mandatų 
vencijoje reikalaujant virši-1 komisiją. Toji 15-kos asmenų 
ninku pradėti diskusuoti svąr-| komisija per pirmą dieną sa- 
biausius marininkams klausi-i vo darbo patikrinusi manda
mus, prezidento Curran’o ša-jtus 511 delegatų, rekomenda- 
lininkai vis dar tebesistengė | vo juos priimti. Kitus manda- 
drumsti nuotaikas, sukiršinti I tus tebetikrino. Taipgi pasky- 
vienus narius prieš kitus, su
skaldyti į frakcijas.

Rank

■ i rė pirmininku Samuel Des- 
. Į peaux ir sekretore Alice A.

Bigger.

prie k li
pui k lau- 

lape- 
įvardijančius 34 iš veik-

j traukinį yra nemo 
o lankymo valandos 
10 ryto iki 10 vakaro.

jaunesni 12 metų,

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N, Y.
1—2 dien'om 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

Valandos: 9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

Norintiems nuolat pasilikti 
tuose darbuose už 20 metų 
tarnybos galima gauti pensi
ja ir kitos privilegijos, sako 
Įeit. Haskell.

Kad viską tikrai sužinoti, 
ar atitiks jūsų pageidavimams, 
įdomaujantieji armijoje tarny
ba užeikite pasiteirauti į ar- 
mijon rekrutavimo stotį, 246 
Graham Ave., Brooklyne.

Mes pasitikim, kad jūs 
riausiai dalyvausite mūsų me
tiniame bankiete, kadangi jūs 
visuomet, visokius 'darbus' pa- 
remdavote pagal savo geriau
sią išgale. Reikėjo atiku, da
vėte. .Reikėjo darbo, dirbote 
pagal geriausią išgalę. Reikė
jo masinės paramos, atėjote.

' šis mūsų bankietas yra ren
giamas keliems geriems tiks
lams. Pačiu pirmiausiu yra j 
atidarymas sezono, kuris, at-1 
rodo, bus mums kiminas di
džių ir skubiu darbų, kokių ne 
visuomet turėjome. Apie juos 
norime jums pasisakyti šioje 
sueigoje oficialiai ir su kiek
vienu pasikalbėti asmeniškai.

Bet kad mes galėtume jus 
priimti taip, kaip norime, jūs 
privalote įsigyti tikietus iš 
anksto. Galite gauti pas dau
geli fnūsų khibiečiu ir pas klu- 
bieČių gerus prietelius arba 
pas valdybą, klubo patalpose.

Prašome visus tikietu par
davinėtojus šiomis paskutinė
mis dienomis energingai pasi
darbuoti, visiems pasiūlyti ti
kietu. o visus kitus — įsigyti.

Vakarienė bus kalakutie
nos. su alumi prie valgio. 
Įvyks šeštadieni, snaliu (Oct.) 
4-tą, Laisvės salei e, 419 Loi*k 
mer St. Vakarienė 6 vai.

Taip vadinamasis 
and File” kokusas ' 
pasivadinęs eilinių), 
rio patsai Curran* as
so, dalino delegatams 
liūs, 
liausiu ūnijistų delegatų ko
munistais. Lapeliai taipgi pa
reiškia, būk ir “daugelis kitų” 
esą “komunistų partijos va
dai.” Bet tikrieji eiliniai rei
kalavo paliauti raudonbati- 
biauti, o imtis darbos.

Bosams, žinoma, nieko ge
resnio nereikėtų. Pirmoje vie
toje, tas paskaldo, susilpnina 
uniją. O kadangi didžiuma 
tikrųjų komunistų ar tik ap
šauktųjų komunistais yra bud
riausias ir veikliausias elemen
tas unijoje, tad bosams būtų 
labai daug naudos iš jų išsky-

ORGANIZACIJŲ KUOPOMS

Artinantis prie dienraščio Laisves 
vajaus, pasiuntėme ALDLD ir LDS 
kuopoms laiškus, prašydami vajui 
paramos. Kviečiame tų organizacijų 
narius stoti j kontestą, prašome 
kuopos vardu surengti kokią nors 
pramogą sukėlimui dienraščiui bud- 
žėto 1948 metams. Būkite malonūs 
išklausyti savo dienraščio balso per 
laišką kuopų susirinkimuose ir sto
kite j vajų. (224-226)

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

Pirmadieni New Yorke atsi
darys 17 vakariniu amatu m o-, 
kyklų, su apie 93 skirtingais 

’ kursais ir 18,000 mokinių.

GERT PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės i

Lorimer Coffee Shop
' Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir viltos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS EEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

■»-*

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5569

PRAŠYMAS

dabar negalima įsigyti 
rekordų krautuvėse, tad 

j tuos lietuvius, kurie

Peter Kapiskas

Adele Jergėns, Rita Hayworth ir Larry Parks sceno
je iš filmos “Down to Earth,” rodomoje Radio City Mu
sic Hall, Rockefeller Center, New Yorke.

Kadangi 
lietuviškų 
kreipiamės . 
turi rekordų namieje. Jeigu turiie 
gerų lietuviškų rekordų, .fries gali
me nupirkti arba parenduoti, bet 
turi būti geri, neperskelti arba su
braižyti. Prašome kreiptis į Lietu
vių Laisvės Radio Klubo sekretorę 
L. Kavaliauskaitę, 427 Lorimer St., 

1 Brooklyn, N. Y. (222-224)

PaIaT1

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtinės, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

■—•+

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, 
prakilniuc^e namuose be ekstra išlaidų.

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

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

Mm

August Gustas 
BELT AIRE 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 Kaihom.

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

* Branzalietai ir Špilkos.
Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

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

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom. t

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

6 pu#!., Laisvė (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Rugs. 26, 1947
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