
Bagočiaus Išpažintis.
Andrius Ramoška.
Rastenis Vietoj Karpiaus. 
Ar Yra Kuo Džiaugtis ? , 

Rašo R. MIZARA

“...Anais tarpusaviu kovų 
laikais kunigai buvo priversti 
parodyti, kad jie yra gėresni 
Už mus. Ir parodė šimtu pro
centų: įsteigė mokyklas, aka
demijas, vienuolynus... Žmo
nėse stoka apšvietos... Pabai
gia viešąsias mokyklas, neturi 
jokio tikėjimo, nebijo nei kip-* 
šo, nei Dievo, ir nueina sli
džiais kaliais... Mano pažiūros 
ypatingos, savotiškos, bet ti
kėjimą į Dievą turiu ir aš ne
su bedievis. Esu labai tikintis 
žmogus.. J*

Skaitytojas turbūt jieatspės, 
kieno šitie žodžiai ? Jis ste- 

. bėsis, sužinojęs, jog tai žo
džiai adv. F. J. Bagočiaus, bu
vusio “didelio laisvamanio,’’. 
“Sakėsi-’ bendradarbio, “Kar'- 
do” redaktoriaus ir leidėjo, 
bedieviškų' kalbų sakytojo.

Atsimenate Ferdinand de 
Samogitia? Tai jis šitaip per
sivertė kūliais, atlikdamas Iš
pažintį kunigui Prunskiui. O 
pastarasis ją paskelbė South 
Bostono klerikalų laikraštyj, 

a Apie tai skaitytojas išsames
nių duomenų ras šios dienos 
Laisvės antrajame puslapyj.

Dar visai neseniai piknike 
(Waterburyj) su hartfordie- 
čiu Andrium Ramoška sma
giai pajuokavome. Jis atro
dė sveikas ir linksmas.

Na,* o šiandien, kai šitie žo
džiai rašomi, Andriaus Ra
moškos palaikai, laidojami 

v Rose Hill- kapinėse.
, Toks tai žmogaus likimas.

Bet mirdamas, Andrius pali
ko lietuvių visuomenei, be 
kitko, aukštai išlavintą daino
je savo dukrą Birutą, — paži- 

t bą dainos meno srityje, lietu- 
wįų visuomenės šiltai mylimą 

_. gerbiamą.
Ramiai ilsėkis, Andriau !
O jums, Biruta, jums, Ade

le, Edvardai ir drauge Ramoš- 
kiene : mūsų nuoširdi užuojau
ta!

- Chicagos klerikalų Draugas 
rašo:

“ ‘Vienybė’ praneša, kad 
neseniai atvykęs iš Europos 
tautininkų veikėjas V. Ras
tenis nuo šių metų spalių 1 
d. perima iš K. S. Karpiaus 
savaitraščio “Dirvos,” einan
čio'Cleveland, Ohio, redaga
vimą. , -

“Iš kelių kitų šaltinių, kol 
kas nepatvirtintų, sužinoma, 
kad “Dirvą”-ir jos spaustuvę 
yra nupirkęs Juozas Bačiū
nas. Tabor Farmos ir kitų 
rezortų savininkas. Ilgame- 
Us “Dirvos” redaktorius K. 

^karpius persikeliąs gyventi į 
, Kaliforniją.

t ”, 
j
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Amerikos Siuntiniai 
Pūdomi Chini joje

Nanking, Chinija.—Šang- 
hajaus uoste pūva ir rūdyja 
suverstas maistas ir kiti 
reikmenys, kuriuos Ameri
ka atgabeno Čiang Kai-šekę 
valdžiai Chinijoje. Dabar 
Čiangas pasiuntė savo karo 
vice - ministrą į Šanghajų,' 
kad tuos daiktus parduotų. 
Associated Press sako, 
dalykai labai reikalingi 
čiai Chinijos armijai.

Anglija Mobilizuoja 
Milionus Atsarginių

THE LITHUANIAN DAILY
Penktadienis, Rugsejo-Sept. 24, 1948

tie 
pa-

val-London. — Anglijos 
džia registruoja 2 milionus 
savanorių atsarginių karei
vių, tarnavusių praeitame 
kare, kad reikale jie vėl būt 
pašaukti karan. Įsakyta ga
tavai paruošt 100 karo lai
vų. Kartu Anglija geidauja 
naujų karinių Lend-Lease 
paskolų iš Amerikos.

IŠTEISINO NACIŲ 
ŠTABO VADA

-Munich, Vokietija. — Ba
varijos vokiečių nunacinimo 
.teismas išteisino žymų nacį 
generolą Franzą llalderį, 
buvusį Hitlerio armijos ge
neralinio štabo galvą. Hal- 
deris buvo kaltinamas kaip 
žymus kalinis kriminalis
tas. • .

ERITRĖJA REIKALAUJA
NEPRIKLAUSOMYBES

Asmara, Eritrėja. —■Šio 
krašto Mahometonų Sąjun- 
ga pasiuntė protestų Jung
tinių Tautų seimui Paryžiu
je; protestuoja prieš siūly
mų pavesti Eritrejų .Ethio- 
pijai globoti; reikalauja pil
nos nepriklausomybės.

(kalinti 22 Čechoslovakai 
Kaip Valdžios Šmeižikai

LAISVE--LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in tllb Eastern State*.
<27 Lorimer Street, 

Brooklyn 0, N. Y.
Telephone: Stagg 2-8878
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New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos Komi
tetas kaltina demokratus— 
republikonus suokalbinin
kus už pasimojimų nužudyt 
Robertų Thompson^, New 
Yorko valstijos Komunistų 
Partijos pirmininkų. 'Kopi. 
Partijos komiteto išleistas 
pareiškimas dėl to sako:

— Už tų fašistinį užpuo
limų yra atsakingi dvipar- 
tiniai republikonų - demok
ratų sąmokslininkai. Norė
dami praškint kelių fašiz-

Jungi. Tautų Seimas 
Atmeta Sovietų 
Pasiūlymus

Paryžius. Vadovauja
masis Jungtinių Tautų ko^ 
mitetasr atmetė Sovietų de
legato Andriaus Višinskio 
joasiūlymus: Nesvarstyt su
manymo, reikalaujančio pa
naikint penkių didžiųjų tal
kininkų veto teisę Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje; 
atmest klausimą dėl Italijos, 
Portugalijos, Trans j or dano 
ir tūlų kitų kraštų priėmi
mo į Jungt. Tautas; iš
traukt Amerikos armiją iš 
pietinės Korėjos, nes sovie
tai neužilgo ištrauks ’savo 
kariuomenę iš šiaurinės Ko
rėjos, ir 1.1. 7

PALMIRO TOGLIATTI 
VĖL VEIKIA

Komą. — Pasveikęs Pal-? 
miro Togliatti vėl pilnai vei
kia kaip Italijos Komunistų 
Partijos vadas: Vienas faši
stinis studentas liepos 14 d. 
peršovė jį keturiomis kul
komis, beinant Togliatti’ui 
iš valstybės seimo. Togliatti 
yra seimo narys.

Smerkia Republikonų

Robertą Thompson^
Wall Suryto Politikierių Kurstoma Isterija 
Prieš Raudonuosius Skina Kelią Fašizmui ir 
Karui,--Sako Komunistą Partijos Pareiškimas

■i ■ y - ________

mui ir karui, jie sukėlė pa
šėlusią isterija, gąsdindami 
raudonaisiais baubais.

Baugindami raudonai
siais, jie drąsino fašistinius 
užpuolimus prieš komunis
tus ir visus pažangius ame
rikiečius, kurie priešinasi 
Wall S try to pląnams plėšti 
ir spausti žmonių dauguo- 
menę šioje šalyje ir vykdyti 
'imperialistinio užpuolimo 
politiką užsienyje.

Šis bandymas nužudyt 
Robertą Thorhpsoną, —An
trojo pasauliniO'karo didvy
rį, Atsižymėjusios Tarnybos 
Kryž. (Distinguished Ser
vice Cross) laimėtoją, Lin- 
colno Brigados veteraną, —

tiešiogiai įrodo< mūsų tvir
tinimą, jog reakcininkai sis- 
temačiai daro jėgos ir prie
vartos žygius, bet melagin
gai kaltina‘Thomsoną ir jo 
draugus ‘komunistus,./ būk 
■pastarieji siūlo jėga ir prie
varta nuversti Amerikos 
valdžią. 4

Amerikos žmonas matė 
šlykštų fašizmo veidą, kuo
met Henry Wallace buvo a- 
takuojamas pietinėse valsti
jose; fašizmo veidą jie taip 
pat matė, kada buvo nužu
dytas Rob. New, Wallace’o 
komiteto pirmininkas Char^ 
lestone, South Carolinoj; to
kius reiškinius jie mato ir 
žiauriuose užpuolimu d s e

o----------- -----------------------------
prieš Ohio ir Californijos 
streikierius ir gehgsterių- 
mušeikų atakose prieš uni- 
jistus rūbsiuvius New Yor
ke. 7 •

(Komunistų Partija šau
kia visus New York’o ir A- 
merikos žmones išvien at
mušti tokius demokratų-re- 
publįkonų kurstomus bei 
remiamus fašistinius šėli
mus. Plačiau skaitykit New 
Yorko ir Apielinkės Žiniose 
apie pasikėsiniiiią nužudyti 
Robertą Thompšoną.) ___ i___________________

Višinskis Pareiškė: 
Amerikinis Blokas 
Ardo Jungt. Tautas

Chiny Komunistai

Nanking, Chiųija. — Ko
munistų vadovaujama, chi- 
nų liaudies armija iš kelių 
pusių įsiveržė į Tsinanų, 
Šantungo provincijos,sosti
nę. Kiti liaudiečių kariuo
menės ‘ junginiai atakuoja 
Čiang Kai-seko tautininkus 
paliai Peipingo - Mukdeno 
geležinkelį; dar kiti liaudies 
armijos būriai pradėjo o- 
fensyvą/ prieš, -tautininkus 
Činhsien srityje.

Čechoslovakija Pakars 
Anglijos Šnipą

Bevin ir MarshalLGrūmpja 
Sovietams dėl Berlyno

London.— Užsieninis An
glijos ministras, kalbėda
mas seime, lygino Sotietų 
Sąjungą su naciais; pasako
jo, kad iš Sovietų negalima 
esą net “nupirkti taikos;” 
vadino Berlyną vakarinių 
kraštų tvirtove ir pranešė, 
kad Anglija, Amerika ir 
Francija “pilnai susitarė” 
išvien veikti - tos tvirtovės 
atlaikymui. Šių trijų kraš
tų užsieniniai ministrai jau s 
nusprendę, koki 1 “tolesni' 
žingsniai” bus daromi, jeigu 
Sovietai dar neatidarys an
glam - amerikonam važia
vimą per sovietinį ruožtą į 
Berlyną. Pagaliaus, Bevi-

« cnąs pridūrė: —rMes4axAe^ 
pasiekėhY"' tokios padėties, 
kur jau karas būtų skelbia
mas. / . / '

, Paryžius, rugs. 23.—Ame
rikos valstybės sekretorius 
Marshallas pareiškė Jungt. 
Tautų seime: — Mes nesi
trauksime iš savo pozicijų 
Berlyne. Mes esame kant
rūs, bet tegul jie (Sovietai) 
nemano, kad mes būtume 
silpni.

Amerikos, Anglijos ir 
Francijos užsieniųiai minis
trai pasiuntė Sovietų Są
jungai “paskutinę” notą dėl 
Berlyno .

Paryžius. — Andrius Vi
šinskis, vyriausia^ Sovietų 
delegatas Jungtiųih Tautų 
seimui, įspėjo, kad ameriki
nis blokas, mašinaliai.suda
rydama sau daugumą seime, 
veda link Jungtinių Tautų 
organizacijosmkaldymo. Tas 
mašinalis amerikonų - anglų 
blokas vis aršiau išstoja- 
prieš Sovietus .ir geruosius 
j 4 kaimynus.; Kas liečia So
vietų Sąjungą, tai ji steng
sis, kad Jungtinės Tautos 
tarnautų taikai ir apsaugo
tų nuo naujo pasaulinio ka
ro, sakė Višinskis.

Praga. — Čechoslovakų 
teismas nusmerkė pakarti 
armijos z kapitonų Rudolfų 
Hrazdilekų. Jis agrastas kal
tu, kad šnipinėjo Anglijai.

Čechoslovakijos valdžia 
pranešė, jog areštavo 32 as
menis už šnfpinėjima Jung
tinėms Valstijoms.'

KVAILAS GRAIKŲ 
FAŠISTŲ PAGYRAS

♦
Athenai, Graikija.— Mo-V 

narcho - fašistų armijos ko
manda pasigyrė, kad jie at
metę partizanus nuo Kasto-’r 
rijos 'miesto, būk užmušę 
423 partizanus, suėmę 123, 
o monarchistų pusėje buvę 
užmušta “tik 1 kareivis ir ‘ 
sužeista 4...” $

Vincas Rastenis, skaityto
jai gal jau žino, — yra at- 
bėgėlis iš Vokietijos.

Lietuvoje, smetoninio žydė
jimo laikais, jis buvo Lietuvos 
Tautininkų Sąjungos generali
nis sekretorius.

Kai jis * atvyko Amerikon, 
Juozas Tysliava buvo pastatęs 
jį redaguoti Vienybę, bet vė
liau palefdo.

Dabar, jei tai tiesa, ką 
Draugas rašo, kitas Juozas— 
Bačiūnas — pastatys j| reda
guoti Dirvą, Karpiaus nuzylio- 
tą savaitraštį.

Bet Cleveląndas tautinin
kams niekad nebuvo rojus. Ir 
nebus!

Praga. — Tapo nuteisti 
kalejiman 22 čechoslovakai, 
vyrai ir moterys, kurie 
skleidė melagingus priešval- 
di'škus lapelius. Jie tuose la
peliuose įtarė, būk ne pats 
Jan Masaryk, buvęs užsie
ninis ’ ministras, nusižudė, 
bet būk kairiųjų valdžia 
Masarykų nnžūdė.

TITO MOJOSI
UŽGROBT ALBANIJĄ

London. — Albanijos pra
monės ministras Jakov Tuk 
per radijų tvirtino, kad Ju
goslavijos valdovas Tito 
planavo prievarta prijungt 
Albaniją Jugoslavijai.

Jungt. Tautų Vadai ir Francija 
Neišduoda Čechoslovakijai J.
Papaneko, Kaip Įkaitinto Vagies

Prancūzu Amunicijos Spro- 
tfimas Užmušė 19 Žmonių

Alžy rijos

‘ Jungtinių Tautų Assemble
rs Paryžiuje atsidarė. Ryšium 
su tuo, komercinė spauda pa
skelbė tokią 1‘sensdciją”: ruP 
sai nebuvo įsileisti jiei į vieną 
svarbesnę Assemblėjos komi- 

t x **
R Ar tuo galima džiaugtis ?

Į? , žmonės, kuriems,rūpi pa
laikyti vieningas pasaulis • ir 

LWname taika, tegali tuo tik pa
rs ipiktinti.

Paryžius.
mieste Laghouate sprogo 
fnancūzį amunicija; užmu
šė 19 žmonių ir sužeidė dau
giai! kaip 100. Ąlžyrija yra 
Franci jos kolonija šiaurinė
je Afrikoje. , r

Jankiai Įkalino Japoną " 
Darbo Uniją Vadą '

Tokio, Japonija, Kari
nis amerikonų teismas nu
teisė darbo unijos viršinip- 
kų Kazdo Yonekurų 3 metus 
kalėti ir 10,0Q0 jenų baudos 
sumokėti. Yonekura bau
džiamas už tai, kad jis per 
laikraštį’ kritikavo jankių 
oficierius už blogų elgimąsi 
su japonais darbįninkais.

Paryžius. — Anglo - amo-, 
rikohai Jungtinių Tautų va
dai ir Francijos valdžia ne
išduos Čechoslovakijai Jano 
Papaneko, buvusio čechoslo
vakų dėlegąto Jungt. Tauto
se. Čechoslovakija atšaukė 
Papaneką, kaip v^agį ir savo 
šalies valdžios priešą, ir pa
reikalavo išduot. jį teismūi. 
Bet anglų-amerikonų blokas 
vis laiko Papaneką savo “ži-

novu” - patarėju Jungtinėse 
Tautose.

Čechoslovakijos valdžia į- 
kaltino Papanęką, kad jis 
pasiglemžė $125,000 iš šalies 
iždo ir čechoslovakų Rau
donojo Kryžiaus, o paskui, 
jau būdamas užsienyje, pa
reiškė, kad jis atmeta nau
jųjų Čechoslovakijos val-

Tūk-

SulaukęsNew York.
102 meįų amžiaus, mirė Ig- 
natz Richter, dramų žino
vas. ' ' " • !

Brussel, Belgija 
stančiai darbininkų čia de
monstravo prieš amerikinio 
judžio “Iron Curtain” rody
mą. Tai priešsovietinis ju- 
dis.

; r
Įvyko

Franci jos Darbininkai 
Priverčia Kelt Algas *

Paryžius. —1 Francijos 
valdžia ketvirtadienį prane
šė, kad ji pakels darbinin
kams algas 15 nuošimčių; 
sako, Amerika leido paVar-

Trumanas* Pasmerkia 
Neamerikinj Komitetą 

( Oakland, Calif.

Pasąulis trokšta Jungtinėse 
Tautose vieningumo ir bendro 
darbo, o • ne> anti-tarybinių
parlamentariškij triksų

Bangkok, Siam
20 valandų mūšis šaunamais 
ginklais tarp Siamo lakūnų 
ir policijos. Siamas yra pie

tot $400,000,000 algų pakeli

deracija paskelbė visuotinų 
streikų penktadienį dėl algų 
pakėlimo 33 nuošimčiais.

--- ------------

London. — Anglija (išgy
rė Bernadotte’o planų Pa
lestinai padalinti.

Generalė Darbo -Fe

- Oakland, Calif. — Prezid. 
Trumanas, čia kalbėdamas, 
smerkė republikonų vado
vautą “apsamanojusį”7 80-• 
jį Kongresą ir pareiškė: — 
Kongijesmanų Neameriki- 
nės Veiklos Komitetas yra 
labiau neamerikoniškas, ne
gu ta (vadinamų raudonų
jų) veikla, kurią tąs komi
tetas tyrinėja.' ’

SPEKULIANTŲ INSPEK
TORIUS SUŠAUDYTAS

Šanghai, Chinija. — Val
džia buvo paskyrus pulki-' 
ninką Čangtfą!. Ja-miną in
spektorium juodosios rinkos 
šniugelninkam gaudyti; tuo
met jis pats ėmė šmugeliuo- 
ti. Už tai tapo nusmerktas 
ir sušaudytas.

Lenkijos Socialistai Pašali
na Dešiniuosius Vadus 
Varšava. — Lenkijos So

cialistų Partija pašalino iš- 
savo centro komiteto buvu
sį premjerą Edwardą Osub- 
ką - Morawskį ir 15 kitų 
vadų, nesutinkančių su val
džios politika. Jie kaltinami 
kaip tautiniai šovinistai.

TIK DU SOVIETAM AT
STOVAI J. TAUTŲ SEI
MO VADOVYBĖJE

Paryžius. — Į Jungtinių 
Tautų seimo pirmininko pa
vaduotojus tapo išrinkti 1 
Sovietų ir 1 Lenkijos atstos 
vas, o 5 anglų-amerikonų 
bloko žmonės. Tas blokas iš
rinko seimo pirmininku au
stralą ir savus pirmininkus 
komitetam. Visi 14 sudaro 
šešiem svarbiausiem seimo 
vairuojamąjį seimo komite
tą, kuriame Sovietų Sąjun
ga turi tik du žrtiones —są- 
.yo atstovą ir Lenkijos dele
gatą.

JUNGT. VALSTIJOS DUOS 
IRANU! DAUGIAU GINKLU ■

Teheran, Iran. — Repub- 
likonas Jungtinių Valstijų 
senatorius Ch. Gurney kal
bėjosi su Irano karalium ir 
premjeru; žadėjo pasiųst 
Iranui daugiau karinių 
reikmenų. Sen. Gurney yra 
pirmininkas Senato komite
to -dėl ginklų.

Anglai Giriasi, Kad Nužudė 
158 Malaju Pabijotus

London. — Anglų koloni
jų ministras Arthur Cr. 
Jones pranešė seimui, kad 
Anglijos kariuomenė ir po
licija mažu-pamažu ima 
viršų prieš sukilėlius Mala
jų pussalyje. Jis pasigyrė,' 
kad anglai ten užmušę jau 
158 sukilėlius in suėmę bent 
200. ^(Malajiečiai kovoja už 
tautinę nepriklausomybę.)

Transporto Lėktuvai iš, 
Japonijos j Berlyną

ORAS.—šaltoka giedra

Beveik Milionas Dolerių 
Demokratų Radio šnekoms 

New York. •— NaCionalis 
Demokratų Komitetas nu
tarė sudaryt iki MO tūks
tančių dolerių propagandai

Tokio.^—- Karinė ameri
konų vyrįausybė Japonijoj 
siunčia savo transporto lėk
tuvus Vokietijon. Jie ga
bens vakar. Berlyno daliai 
maistų, anglį ir kitus reik
menis. Vakarinė to mieto 
dalis užimta amerikonų, an
glų ir francūzų, o rytinė — 
Sovietų.

. Tokio. į— Japonijos val
džia užpirko 250,000 tonų 
geležieš rūdos iš Pietų Ą-

%.-1.1
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Gengsteriai New Yorko Mieste
. Praėjusį pirmadienį į vienų ILGWU ofisų įsiveržė pen
ki ginkluoti gengsteriai ir sumušė tris unijos pareigū
nus.

Vėliau gengsteriai gatvėje užpuolė tos pačios unijos 
pikietuotojus darbininkus ir juos sumušė.

Antradienio vakarų gengsteriai - chuliganai užpuolė 
naktį USA Komunistų Partijos veikėjų, koipuništinės or
ganizacijos Nevy Yorko valstijoje pirmininkų, Robert G. 
Thompson^. , * ’

Trys gengsteriai, matyt, sekioję -Thompsoną, vakare, 
kai jis grįžo namo (Sunnyside, Queens), patamsyj jį už
puolė, sumušė, sužalojo ir pabėgo.

Aiškus dalykas, jog Thompsono užpuolimas buvo pa
darytas ne apvogimo-apiplėšimo tikslu: jis turėjo .prie 
savęs pinigų ir jų niekas nepaėmė. Tai politinių jo priešų 
darbas —- priešų’, kurie, matyt, pasamdė gengsterius už
puolimui atlikti. , ’

Robert G. Thompson jaunas vyras. Jis buvo sužeistas 
Ispanijos kare, kur jis vadovavo kanadiečių batalijonų.

Praėjusio karo metu Thompson tarnavo Amerikos ka
riuomenėje iy joje gavo Distinguished Service Cross už 
pasižymėjimų mūšiuose. Kariuomenėje jis buvo štabinis 
seržantas. , 1 ,

Šiuo metu Thompsonas laukia teismo: jis yra vienas tų 
12-kos kompartijos vadų, kurie dabar laukia teismo, ku
riuos FBI ir Tom Clark kaltina “siekimesi jėga ameriki
nei vyriausybei nuversti.”

Amerikoj veikia šaikos organizuotų gengstėrių. Šiuo 
isterijos prieš komunizmų metu sįitie gengsteriai, padrų- 
sinti spaudos ir radijo, yra, matyt, naudojami politiniams 
užpuolimams, — atentatams, kur bus reikalo.

Pietinėse valstijose, šitie geųgsteriai puldinėjo Wal- 
lace’ų kiaušiniais ir tomaitėmiskitaip jie negalėjo jb 
pasiekti. O kur gali pasiekti, jie naudoja kįjĮaš priemones 
prieš pažangesnius veikėjus.

L New Yorko miestas palaiko policijų,, palaiko detek
tyvus, palaiko juos tam, kad jie apsaugotų piliečius. 
Dėto, kaip nhatome, gėngsterizmas gyvuoja.

O jam turi būti padarytas galas! > t

s J - -. . ---- - . .1 - -- -

f' ‘ ' Chinijoj .
Savaitraščio “New Republic” korespondentas Pekine, 

Walter L. Briggs, rašo savo laikraščiui, jog Chinijos žmo
nės — žinoma, daugiausiai valstiečiai, — rudens laukia 
šu baime. Rudenį, žmonės tikisi, paaštrės civilinio karo 
Veiksmai. O civilinis karas, nepaisant, kur jis vyktų, vi
dutiniams, ramiai gyvenantiems žmonėms visuomet lė* 
šuoja daug.

Chinijoj karas valstiečidms reiškia tai: ten, iš kur 
čiang Kai-šeko pajėgos išmušamos, jos, išvykdamos, api
plėšia žmones ligi kaulo. Ten, kur čiang Kai-šeko armi
joms pavyksta sugrįžti, jos išžudo daugybę žmonių, stač
iusių su liaudies vyriausybe arba, kaip sakoma, su ko- 
munistais.

■ Biednuomenė džiaugiasi -tik ten, kur ji, išlaisvinta ko
munistinių armijų, yra saugi, jog čiang kai-šekiniai ne- 

: besugrįš,. ■ • / • . ,
U Korąspondentas pažymi, jog 37 nuošimčiai Chinijos 
gyventojų jau yra komunistų išlaisvinta, bet žemės iš 
viso tėra atimta iš čiang kai-šekinės valdžios tik apie 24 
riuoš. Vadinasi, čiang Kai-šekas dar kol kas valdo dide
lius Chinijos 'plotus.

• ? O* • • • j < * ‘ • • I

• /Tūlų miestų liaudies kariuomenė kol kas nepuola, -U 
•pav. Pekingo, Shanghaj.aus ir kitų, * vyriausiai dėl to,
kųd'joms stokuoja technikų, mokančių ir galinčių ,at- 

•.Steigti susisiekimu^, elektrų,, etc. Mat, čiang kai-šekiniai, 
į pasitraukdami iš miestų, viskų sugriauna. Žiemų, gali
mas. daiktas; liaudies armijos užims ne vienų didžiulį 
miestų. • •

Korespondentas kartoja vienų visiems žinomų tiesų: 
čiahg Kai-šekas kayo nelaimes. Jo valdžioje viešpatau
ja korupcija, prasiradimas.: Valdininkai iš karo lobsta, 
o kol Jie lobsta, tol jie jį ir tęsia.

< Kaip gi su ginklais? f . *
Amerika nešykšti, — ji teikia čiang Kai-šekui ginklų 

ir. amunicijos. Tik neseniai jam buvo duota 125 milionų
• dolerių vertės karinių reikmenų. Bet kur gi tie ginklai 
dęaasj? Atsiminkime, įog ligi šiol Amerika yra Čiang 
Kai-šekui davusi karinių reikmenų už bilijonus dolerių.

į * f9 w '
Daug tų ginklų, rašo korespondentas, čiang kai-šeki

niai sugadina, bet labai daug jų pereina j liaudies armijos 
.Tankas! Pastarieji, matyt, ginklus gauna dVejopais bū

dais: pasiima juos paimdami nelaisvėn Čiang Kai-šeko 
armijas arba nuperka. Čiang Kųi-šekb šalininkai, visoki 
biznieriai, daugelyje vietų veda slaptų prekybų su ko
munistinėmis armijomis, su liaudiška vyriausybe. ♦

Tiesa, ruduo ir-žiema atneš Chinijos kaimui (ten, kur 
prasidės kariniai veiksmai) sunkumų, šiurkštumų, bet 
jie podraug ųtneš japi ir viltį:; netoli toji dienelė* kaj fa*- 
šisto Čiang Kai-šeko režimas bus . visiškai iššluotas iš 
Chinijos! •. • • V

D£L BAGOČIAUS ) 
IŠPAŽINTIES ; :

Amerikoje tarp lietuvių 
sukinėjasi karo metu atbė
gęs iš Kauno kunigas Prun- 
skis. Tai apygucĮris klerika
las'ir drųšus. Sužinojęs kur 
nors svyruojantį bedievį, — 
jis jau’pas jį. Jis jį gali ap
krikštyti, bažnytiškai su- 
šliūbuoti ir kitokius' patepi
mus jam suteikti — ir “nie
kas apie tai nežinos”!

Prunskis andai nuvyko 
pas adv. F. J. Bagočių 
South Bostone ir, pasikalbė
jęs su juo, subaladojo “Dar
bininke” (rugsėjo ’ 21 d.) 
straipsnį, parodant, jog B-a- 
gočius jau atsivertė “į dva
sia šventa.”

Prunskis klausia Bagočių, 
kų šis manus apie klerikalų 
ir socialistų bendrų darbų 
Tarybų (Lietuvai šmeižti ? 
Bagočius atsako:

“Tas bendradarbiavimas 
yra pavėluotas, bet labai 
sveikas... -

Aš manau, kad dabąrtinis 
mūsų bendra darbiavimas, 
prasidėjęs su tokiu chaotišku 
mūsų tautos gyvybės laiku ir 
pasireiškęs Amer. Lietuvių 
Taryboje, .BALFe ir vietinė
se kolonijose bei grupėse, 
pasiliks ir toliau. Buvę drau
gai šiandien^ mes negalėsime s 
spiaudytis į akis rytoj.
Prieš keletu metų Bago- 

čiųs viešai pasibučiavo su 
Leonu Šimučiu. Jeigu tuo
met kas nors manė, būk tai 
tik laikinos aistroj pasireiš
kimas, tai čia Bagpčius už
fiksavo jog ne: .jis pasiren-. 
gęs visados darbuotis išvien 
su klerikalais.' Matyt* visi 
lietuviški socialistai eis tuo 
pačiu keliu.

Prunskis klausia ’ Bago
čių: kų. jis mano apie lietu 
vių. • klerikalų, mokyklas ? 
Bagočius atsako: >

—Aš manau, kad tai di- | 
džiausiąs dalykas, • kurį Ame
rikos lietuviai katalikai’ yra 
pądarę. ' Anais tarpusavio 
kovų laikais kunigai buvo 

' priversti- parodyti,- kad yra 
geresni už mus. Ir parodė 
šimtu ■ procentų: įsteigė mo
kyklas, akademijas, vienuo
lynus. Viešosios 1 mokyklos 
(public schools) neduoda 
pagrindų' dorovingamgyveni- 

'»mui. Aš pats dar vaiku bū
damas, įtakoje ,$ąvQ dėdės 
kunigo Ignaco Mick&u^, ga
vau gera išauklėjimą, ir tas 
davė pagrindą Msam mano 
gyvenimui.

Labai gerai daro tėvai, ku
rie siunčia vaikus į lietuviš
kas mokyklas. Gerai, kad 
lietuviai savas mokyklas pa
laiko. Ir aš,—kalbėjo, adv. 
Bagočius,—savo kontribuciją 
duodu ir Marianaųolio kole
gijai, ir kitur. Kiek įstengiu,, 
padedu ir kitos rūšies lietu
viškoms mokslo įstaigoms, 
kaip pavyzdžiui, Baltijoskaip
universitetui. Vokietijoje. Aš 
pritariu kiekvienai katalikų 
mokyklai,' ligtolinei^ jei bū-

— ■■■». ..........................  ......

čiau milijonieriumi, paskir
čiau'jotos, po' milijoną...
Kų'šis Bagočiaus pareiš

kimas parodo? Jis parodo 
tai, kad Bagočius jau prie
šingas ir amerikinei siste
mai, viešosioms mokykloms 
(public schools). Girdi, jos 
neduodančios “pagrindų do
rovingam gyvenimui”! Jei 
šiandien Bagočius turėtų 
galios, jis jas jau panaikin
tų kaipo beverčias, kenks
mingas, perleisdamas mo
kyklų kontrolę klerikalams, 
— kaip buvo kadaise Lietu
voje, kaip dabar yra Ispa
nijoje ir kituose tamsiau
siuose, reakcijos užguituose 
kraštuose! ' '

Bagočius, anot jo paties, 
gavo gerų pagrindų “visam 
jo gyvenimui” iš savo dėdės 
kunigo .Mickaus. Matyt, tas 
“pagrindas” privertė Bago
čių parašyti nemažai straip- 
snįų, populiarizuojančių be
dievybę ir net vienų ar po
rų brošiūrų. Matyt, tas “pa
grindas” jį kadaise padarė 
“Šakes” bendradarbiu ir 
“Kardo” leidėju ir redakto-' 
rium. Matyt, dėl to, kad bu
vo įkvėptas kun. Mickaus, 
jis yra pasakęs daug “rę- 
fėratų” ir kalbų,‘dažnai at
mieštų vulgarizmu, bet 
griežtai nukreiptų prieš 
Dievų, dangų, pragarų ir ki
tokias katalikų dogmas.

Prunskis kiaušiai Bago
čiaus: kų jis mano/apie “a- 
na pasaulį”, — dangų, čys- 
čių, peklų ir kitus 
liūs?
*. Bagočius atsako:

—Mano pažiūros
gos, savotiškos, bet tikėjimą 
į Dievą turiu ir aš nesu /be
dievis. Esu labai tikintis 
žmogus, bet turiu savotišką 
supratimą apie Dievą, Kūris 
yra vientotš.liši Kuris įsutvė* 
re ir žino pradžią laiko ir 
galą erdvių.

Namuose turime sodą, 
sodinome rožes; Išeinu 
d a į jį ir mąstau: rožės
na raudęna, kita geltona. 
Kas gi tą padarė? Nutupia 
Uodas ant rankos* pradeda 
čiulpti sau maistą. Jis turi, 
kad ir mažą, bet sudėtingą 

ur tikslų organizmą. Kas gi 
tą padarė?, Padarė 'KUrS- 

; jas. Aš būčiau vienas iš 
laimingiausių žmonių, jeigu 
aš galėčiau būti katąliku. 
Jei aš galėčiau atsiversti 
kaip šv,' Povilas, kaip šv. 
Augustinas, mielai tą pada
ryčiau, bet tas turi būti be 

' veįdma i n i a v i m o , nuošir
džiau..” , " \

• Paskutinis sakinys, mums 
atrodo,, geriausiai p. B ago* 
čių apibūdina: jis nori ir 
gali padaryti daug dalykų, 
bet negali jų padaryti be 
veidmainiavimo, nuo šir
džiai!

Kada jis prie to prisipažį
sta, tuomet jam tenka atlei
sti kai kurie jo kiti griekai.

Bagočius jau prežęngė 60 
metų, amžiaus. Geriausiųjų

savo amžiaus dalį jis pra-7 
leido kovodanĮaa. religijų, 
skelbdamas laisvathanybę. 
Dabar, senatvėje, žmogus 
pasirinko lengviausių r kelių 
— kelių, kuriuo einant tau 
plaukas* nuo gųlvos nenu
kris. ' ' ' >

Ne vienas Bagočius tai 
padarė; panašiai pasielgė ir 
Šliupas, panašiai pasielgė ir 
daug kitų laisvamanių, bu
vusių socialistų.

Kapitalistinei santvarkai 
įrant, kovoms tarp naujo ir 
seno pasaulio f aštrėjant, 
silpni, nepastovūs, be mok
slinio pagrindo, be istorinių 
iferspektyvų ž m o n e 1 i a iz 
klump'a, kalba “mea culpa”, 
mušasi į krūtinę ir beldžia į 
senovės duris, kad jas atida
rytų, juos įleistų ir ten pri
glaustų, kaip našlaičius.

Jie žiūri į uodus, į' kakro- 
čius (prūsokus), į blusas įr- 
blakes ir jiems pradeda ro
dytis sėbūklas. Kaip visa tai 
atsirado? “Kūrėjas pada
rė!” — šaukia jie. Ir jie 
puola ant kelių. Jie pažada 
savo geradariams, senojo 
pasaulio gynėjams, smar
kiau kovoti komunįzųių ir 
visus, kurie nepasitenkinę 
kapitalizmu, kurie skelbia, 
jog neišvengiamai jo vietų 
užims socializmas.

Tai yra pasigailėjimo ver
ti žmonės!

Bet jų “žygiai” yra be
reikšmiai.

"Balsuotojas” . *
. » -t

Tokiu pavadinimu Nacionalis Lietuvių-Wallace-for 
President Komitetas leidžia laikraštį.

Tai bus keturių puslapių tabloidinio formato laikraštis, 
iliustruotas,

“BALSUOTOJAS” jau baigiamas ruošti; neužilgo jis 
bus gatavas ir siuntinėjamas lietuvių kolonijoms;

Mes jo spausdinsime 20,000 kopijų..
Mes jį siuntinėsime nemokamai. • . -
“BALSUOTOJAS” bus skleidžiamas nemokamai, kad 

amerikiečiai lietuviai galėtų susipažinti d savo kalboje} 
su pagrindiniais Progresyvių Partijos dėsniais, su mūsų 
kandidatais prezidento ir vice-prezidento vietanls, su jų 
programa. ■ < v * ' \

“BALSUOTOJAS” neužilgo jus pasieks.
Laikraščio išleidimas lėšuos nemažai pinigų — šiuo me-; 

tu viskas pašėlusiai brangsta. • * -
Bet mes manome, jog amerikiečių lietuvių visuomenė 

už tai atsilygins, padėdama mums šį svarbų apšvietos 
darbų, tęsti pirmyn.

’Organizacijos ir pavieniai, kurie tik išgalite, paauki 
kite Lietuvių Wallace-for-President Komitetui, kad jis 
galėtų pasekmingai apšvietos darbų skleisti.

Money orderius arba, banko čekius, rašykite iždininko 
vardu: Vincent Chapėls, ir siųskite vardu sekretorės, 
Amelia Burba, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N.; Y.

Beje, prašome kuo veikiausiai atsiteisti už brošiūrų: 
“Henry A. Wallace ir Naujoji Partija.”

Mums pinigai labai reikalingi!
Nacionalis Lietuvių 

; Wallace-for-President
Komitetas.

Redakcijos Atsakymai ^alėi°me Kitfi p>

Juozui Miliauskui. — Kai 
pataisymai redakcijų pasie
kė, .vienas rašinys jau buvo 
laikraštyje, tai jo pataisyti

aise

A. Pipirui. — Atvirukų 
per vėlai gavome.

Key West, Fla. - 
atūžė viesulas.
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TIIFJ PEOPLE of the 'southern zone of Korea 
are organizing their own government for the 
first tone since the war ended the 40-year-ęld
are ______
first thne since the war

........................    ■■ į;Į , j..... U.m. , .          .

Harvey ir Sidabrinis Šaukštelis
. Veikiausiai pas tebė j o te, 
kad Russell Harvey, <Ameri- 
kos Darbo Federacijos or
ganizatorius Ontarijoj, bu-_ 
vo išrinktas viceprezidentu ’ 
“gunų škvado”, kurs turėjo 
susirinkimų Ottawoje praė
jusių savaitę sudarymui 
plano dėl suardymo Amatų 
ir Darbo Kongreso. Papras
tai, išrinkimas Harvio į ko
kių nors vietų visai mums 
neapeitų, bet šiame atsitiki
me išrinkimas jo vyresniuo
ju “antikomunistiniu” kovo
ju apkarūnuoja karjerų, ku
ri be abejonės neapsieis be 
Aukso Medalio nuo Kana
dos Pramonininkų Asocia
cijos.

Mums nebuvo nuostabu 
sužinoti, kad Jdarvey leidosi 
išrinkti į tas pareigas, ka
dangi tas reiškė laikymusi 
vienoj ar kitoj' pusėj. Mes 
stebėjom jį ilgų laikųAmatų 
Tarybos susirinkimuose ir 
konvencijose ir pastebėjo
me, kad jis paprastai visada 
turi eiti į vyrų išeinamųjų, 
kuomet aštrūs ginčai iškyla. 
Net tokiuose balsavimuose, 
kur reikia tik pakelti rankų, 
Harvey sėdi rankas susidė
jęs, ka'dangi pajudinimas 
rankų gali suraukšlėti šim
to dolerių siūtų; kurį nešio
ja “darbininkų” vųdas.

Tiktai tuomet Harvey nu
lipdavo nuo , tvoros, kada 
reikėdavo vesti kovų su bo-

Japanese occupation/ Tfhe way for the general bal
loting shown above had been prepared by the 
United Nations Special Commission for Korea.

RašoMel Colby
sais. Vėliausis Harvey šūvis 
už laisvę buvo Trentone, 
Ontarijoj, kur jis rekomen
davo, kad 120 • Benedict 
Proctor sidabro išdirbinių 
darbininkų sutiktų nusikirs
ti algas. Darbininkai, bend
rai išdirbę 1,000 metų tame 
sidabro išdirbinių fabrike, 
atsidūrė bedarbių eilėse, 
kuomet bosas uždarė dirb
tuvę, nusiskųsdamas, kad 
darbininkai neproduktyvūs 
užtektinai už tų algų, kurių 
jie gauna. (Jie gavo vidu
tiniškai po 77 centus į -va
landų.) . ' .♦. * * *

Palaikius dirbtuvę užda
rų visų savaitę, bosas sura
do, kad jam perdaug nuos
tolių laikyti uždarytų, todėl 
jis pasišaukė Harvey Rus
sell į pagalbų., Tai naujas 
dalykas unijiniame judėji
me, kurį,tačiau,'greitai už- 
girs Pramonininkų Taryba; 
medikalė profesija irgi ap
sivers kojomis aukštyn ir 
gydytojai reikalaus, kad 
juos- egzaminuotų pacijen-’ 
tai.

Po pasitarimo su bosu, 
Harvey pasišaukė darbinin
kus ir rekomendavo, kad jie 
nusikirstų algas. Ašaros, sa
koma, nuriedėjo jo skruos
tais, kada jis aiškino, jog 
dėl didelio pabrangimo ka- 
vijaro bosks nebegali išmai
tinti šeimynų: Aišku,/darbi-, 
ninkai priėmė Harvey patu
rimu, tokiu būdu suteikda
mi jam dar vienų pergalę 
aukšto spaudimo pardavinė
jime. 1 ‘J ;* « «

Mums, būtų malonu, pa
žiūrėti į Harvey dienynų; 
jis veikiausiai ..parodytų 
liūto drųsų, kuri dalinai yra 
atsakominga už šio “darbi
ninkų vado” pasisekimus. 
Dienynas veikiausiai, būtų 
maždaug toks:

Pirmadienis: Pavyko nu
mušti algų trims ■■ šimtams 
darbininkų. Ne visaį paten-' 
kinahčiai, kaip kad aš no
rėjau,‘kadangi teko susitai
kyti ant, 15 centų vietoj’ 
mano reikalautų 25 centų į 
valandų. Aų duodu judėji
mui labai,daug! ?

Antradienis: šiandien lai
mėjau didelę pergalę. Ko
vojant kaip tigrui, .man pa
vyko iškovoti apmokamų 
švenčių padauginimų nuo 
astuonių iki trijų. O, kiek 
gera aš darau dėl judėjimo!
Trečiadienis: Derėjaus ne- 

ruhęžįuotų _ ąlgiĮ plausimu, ir> 
pavoki? laimėti atlyginimį'j 
numušįmų ant 16 centų, at
sižvelgiant į pragyvęnimo 
pabrangimų. Nėra tokio pa
siaukojimo, kurio aš neat
likčiau dėl judėjimo!

Ketvirtadienis: šiandien 
aš turiu priežastį didžiuotis. 
Po ilgo dėrėjimosi man pa
vyko numušti atostogas su 
atlyginimu nuo dviejų 
valčių iki vienos po 25 me
tų darbo, nuo vienos savai
tės iki trijų dienų po 15 w 
tų darbo ir iki 52 savaičių 
darbo po vienų metų dafrbo« 
Tai koks sunkus darbas tas 
judėjimas!

Penktadienis: Kokia per* 
gale! Galų gale sumažinau 
darbo dienų nuo 8 valandų 
iki 12 valandų! Judėjimas 
galės didžiuotis manimi 1

Pirmadienis; O, kokiajl 
sunki buvo savaitės pabai
ga! Turėjau surasti pilno u- 
nijos apsaugojimo būdų. Bet 
pavyko! Atskaitymo iš al
gos' kortas turi pasirašyti 
visi darbininkai, direktorių 
tarybos pareikalavimu. Vi* 
sus nesusipratimuos . turi 
spręsti fabriko vedėjas. Po
ilsio laikas turi būti prailr 
gintas nuo 10 iki 5 minučių. 
Nėra tokio pasiaukojimo^ 
kuris būtjj’per didelis!
.Antradienis: Baigiu užsi

mušti bedirbdamas dėl judė
jimo, bet turiu rasti užtek
tinai jėgos prirengti pra-' 
kalbų dėl Bankierių Asocia
cijos* Jos tema: Aukštos 
Algos ir kaip Kovoti prieš 
Jas. O, tas judėjimas!

Dabar jūs tur būt mato
te, kodėl tie sidabro išdirbi
nių darbininkai yra laimin
gi. Jiems neužtenku dėl pra
gyvenimo, bet visi g;ali dirb
ti visų dienų su sidabriniu 
šaukštu burnoje.. Matot kiek 
gera atlieka dėl judėjimo 
tas mūsų Hąrvey!

2 pusi,—^Laisvė j Liberty, Lithk I>aily)w—-Penktr, Rugs. 24,



PRAKALI?V MARŠRUTAIIš Tikrų Įvykių

Ciceroj ar Roselande

lai vietos veikėjai patys spren

per

J. Kantrybė

LIQUORS

Tai jau tik mttiuo laiko iki 
spalių 24 dienos. Kas bus mi
nėtą dieną? Visi temykite, nes

Nacionalis Lietuviu Wallace-for 
Prėsident Komitetas.

Taigi visi prisirengkime spa 
lių 24 d. pagerbimui mūsų se 
(BU veikėjų! • . -

\ PEPPER’S CAFĘ 
Antanas Pipiras, Sav.

Draugiška Užeiga 
1920 Carson St. -

S. S. Pittsburgh, Pa.

Mirė du miesto buvę 
gaspadoriai

-

Pagarbai seniems veikėjams 
bankietas su įvairiais pamargi- 
rtimais prasidės 6 valandą va
kare. Laike bankieto tie mūsų 
jubiliantai, 65 metų ir viršaus 
“jaunuoliai,.” papasakos mums 
daug visko iš savo pergyventų 
dienų. Minėtam parengimui ti- 
kietai ir garsinimai jau paga
minta ir į kolonijas išsiuntinė
ta. LDS kuopos, LLD kuopos 
ir kitos draugijos remkite pa
rengimą, kiek galite, ir dėkite 
pastangas, kad parengimo ti- 
kietai kuo . daugiausia platin-

BEAVER AVENUE 
Fish & Poultry Market 

Stasys Orda, sav. 
1204 Beaver Ave., 

N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. CE. 0829

Mūsų draugai mikizrokiečiai 
Fr. ir M. Imbrasai, yugpiūčio 
22 d. suruošė parę pasitikimui 
savo giminaičio (jo sesers sū
naus) daktaro Juozo Kama
rausko, kuris su moterimi lie
pos 26 d. pribuvo iš Vokietijos. 
Ačiū draugams Imbrasams. šių 
žodžių rašytojui irgi ten teko 
dalyvauti. Kaip daktaras Ka
marauskas, taip jo moteris, at
rodo, rimti, sukalbami žmonės. 
Daktaras Kamarauskas pora 
metų pirm karo buvo pasiųstas 
iš Lietuvos į Vieną (Austrijon) 
studijuoti X-ray techniką ir ka-

“Laisvės Traukinys” važinė
jo per visus didmiesčius ir po 
visas Jungtines Valstijas, vež
damas svarbiausius šalies isto
rinius dokumentus parodymui 
gyventojams. Jis buvo sustojęs 
ir Pittsburghe trims dienoms, 
— rugsėjo 15, 16,17. Kasdieną 
buvo atidarytas publikai 12 va
landų, bet nebuvo • įmanoma, 
kad visiems, norintiems pama
tyti, būtų buvę galima įeiti; 
tūkstančiai žmonių stovėjo ei
lėse iš ryto pirm atidarymo, ir 
tūkstančiai žmonių pasilikdavo 
eilėse' uždarant 10 vai. pakties. 
Matomai, gyventojai įdomavo 
savo šalies istorija. Tai kodėl 
neduoti progos visiems įdomau
jantiems pamatyti, suteikiant 
daugiau laiko /‘Laisvės Trau
kiniui” pasilikti ilgiau kiekvie
name didmiestyje? Iš įvairių 
mokyklų mokiniai buvo atveža
mi busais, iš busų jie įbėgdavo 
stoti į eiles, ir stovėdavo po 
kiek valandų. Kai kurie, išsto
vėję daug valandų, turėjo grįž
ti- to viso nepamatę!...

Sulyg. Women’s Bureau of 
the Labor Department praneši
mo, tai dabar 15,737,000 mote
rų dirba už algą įvairiuose dar
buose, neskaitant farmų darbi
ninkių. Tolus moterų didelis 
skaičius, didžiumoje priverstas, 
kad savo darbo pagalba galima

būtų subalansuoti šeimos pra 
gyvenimą.

MELNIS CAFE 
K. Melais, sav. 

351 Pittsburgh St., 
Springdale, Pa. ~~

per detektyvus parvežti net iš 
toliau. Dabar visų didžiųjų 
dienraščių redaktoriai pastaty
ti piles grand jury. Nors jie 
daug rašo apie miesto raketą- 
gemblerystę, bet, matomai, ir 
jie mažai ką pagelbėjo suradi
me gemblerysčių savininko ... 
Ar dar ilgai tęsis grand jury’s 
tyrinėjimas suradimui raketie- 
rių Pittsburghe? Ar po tų il
gų tyrinėjimų bus kas surastas 
kaltu? Ar tūkstančiai dolerių, 
išleistų tyrinėjimams, atneš ko
kią naudą 7. _7.„ ‘ , 
tas skandaliskas raketiėrių 
kojimas užsibaigs ...

ir matome savo 
per tuos kelis de- 
yra nudirbta čia 

lietuviško darbo.

Raketierią tyrinėjimas tęsiasi 

• Pereitą kartą rašiau, *kaip 
Pittsburghe grand jury ieško 
raketierių. Tas ieškojimas *dar 
ir dabar neužsibaigė, nors jau 
praėjo du mėnesiai laiko. Per 
tą laiką buvo išklausinėta prieš 
grand jury visi didieji policijos 
viršininkai, policijos teismų tei
sėjai, eiliniai policijos nariai, 
daug civilių žmonių; kiti buvo

Mūsų šalies 145 milijonai gy
ventojų, didelėje didžiumoje, 
dabar nori plačios namų staty
bos, infliacijos sustabdymo,' pa
saulyj pilnai karo užbaigos ir 
panaikinimo to isteriško riks
mo už naują karą, už naujas 
žudynes. Tai svarbiausi žmonių 
reikalavimai ir troškimai. Ar 
Rūpinasi tuo da’bar Trumano 
administracija, ar rūpinsis tuo 
Dewey administracija! Kaip 
vieni, taip kiti didžiumos žmo
nių reikalais nesirūpino ir ne
sirūpins. Taigi mūsų piliečių 
pareiga glaustis prie naujos 
partijos, prie Progresyvių Par
tijos vadovybėje H. Wallace ir 
G. Taylor.

MUSE CAFE 
Savukaitienė,' sav. 

Geri Valgiai ir 
įsigėrimai 
Muse, Pa.

venimą, naują tvarką, naują 
Lietuvą, bus ’ Lietuvos istorijoj 
gerbiami. Lietuvos liaudis, pa
galba Lietuvos mokyklų ir 
draugiškų šalių, atsibudavos, 
atsikels iš vargo, išauklės sau 
užtektinai daktarų,- 
ir kitų profesijonalų 
kų. žinoma, reikės 
ims tam laiko. O tie, 
bar pabėgo, žinoma 
tarpe kitų tautų 
tarnaudami ir Lietuvai 
pražuvę.

Užklausus daktaro, kodėl ‘ po, 
karo jis nenorėjo grįžti į' Lie
tuvą, kur taip labai dabar rei
kalingi gydytojai, jis aiškino, 
kad nenori “svetimiems tarnau
ti.” Gal kada vėliau daktaras 
supras, kad Lietuvos liaudis, 
karo audrų išvarginta, dabar 
tiniu laiku daktarių ir kitų 
mokslo vyrų labai pageidauja. 
Dabar ' išvargusiai Lietuvos 
liaudžiai pagelbėti, patarnauti, 
tai didelė garbė. Tie mokslo 
vyrai, kurie dabar Lietuvoje, 
kartu su Lietuvos liaudimi, 
vargsta-ir dirba už naują gy-

1947 m, pas mus Pennsylva- 
nijoj apsivedė 105,852 poros. 
Tuo pačiu laiku 16,285 poros 
divorsavosi - persiskyrė. Visoj 
mūsų šalyj tuo pačiu laiku ap
sivedė 1,992,354 poros. Tuo pa
čiu laiku 471,000 porų persi
skyrė r divorsavosi. Pagalve-' 
kite. Tai milžiniškas skaičius 
perskyrų; vienas ketvirtadalis; 
viena pora i« keturių skiriasi. 
Argi jau čia jaunas svietas ga
lutinai sugedęs, ar tam panaz 
šiai? Tai ne! čia yra kaltė vis 
tos tvarkos, vis to ekonomiško 
trūkumo. Ąpsivedusiems jau
niems žmonėms nėra stubą gy
venti; dėlei ’brangumo,- rakandų 
negalima įpirkti; pats maistas 
pakabintas aukštai ant infliaci
jos šakos, o jauni nori gražiai 
jaunai gyventi. Ot, kame prie
žastis, iš kur prasideda vaidai 
ir nesutikimai ir ardo jaunų 
gyvenimą!

Charles Lalushes 
TAVERN 

Užeiga Kalakutų, 
Dzūkų ir Žemaičių
1828 Carson St.

S. S. Pittsburgh, Pa 
HE. 9083

A. Grigaitis Restaurant 
Geriausias patarnavimas 

ir maistas.
3545 Butler St. 

Pittsburgh, Pa.
Tel. SO. 9003

Gal ne, visose kolonijose nuskirtomis dienomis bus gali 
ma prakalbos suruošti 
džia, kaip ten turi būti

Visais maršruto reikalais reikia rašyti Vincui Andru
liui, kuris vyriausiai rūpinasi maršrutu: 3116 South Hal- 
sted St., Chicago, Ill.

Pageidaujama, kad visose kolonijose, kur bus ruošia
ma, prakalbos būtų gerai išreklamuotos, kad josna būtų 
sutraukta juo daugiau žmonių. Kai kur gal būtų galinga 
sudaryti ir koncertinę programų sale kalbos. Kai kur gal 
būt chicagiečiai kalbėtojai vyks su R. Mizara pakalbėti.

Brooklyne (N. Y.) Lietuvių Wallace-for-President Klu
bas šaukia masinį mitingų š. m. rugsėjo ,30 dienų. Jis 
įvyks Lietuvių Piliečių Klubo salėje (kampas Stagg St. ir 
Union Avė., Brooklyne). Čia sakys kalbų Lietuvių Wal
lace-for-President Komiteto pirmininkė Christina Sta- 
neslow (Stanislovaitienė) iš Waterbury, Conn.

Raginame ir kitas kolonijas rūpintis prakalbų surengi
mu.

METROPOLITAN 
Restaurant 

Vladas Sadauskas,, sav. 
Geri valgiai ir f 

visoki įsigėrimai 
1701-3 Metropolitan St. 

Pittsburgh, Pa., ** 
TeL CE. 9474

Lietuvis Gtaborius
JOS. B. WENTZ, JR. 

Direktores
Graži* koplyčią laidotuvėm 

duodame nemokamai
1828 NO. FBANKLJN ST-

N. S. Pittsburgh, Pa.
OEdar 2200

N. Rėc. Bowling Alleys 
L K. Mazukna, sav.

1321-25 Reedsdale Str., 
M Pittsburgh, Pa. I ♦

Tel. OK. 9585 . .

Dar biskį apie daktarus. Su
lyg American Medical Associa
tion Bureau, su birželio 1 d. 
šių metų, Amerikoj medicinos 
daktarų radosi 199,755. Nuo 
1940 m. daktarų skaičius čia 
padaugėjo 17 nuošimčių, o tuo 
pačiu kartu gyventojų priaugo 
tik 12 nuošimčių. Daugiausia 
daktarų randasi New Yorko 
valstijoje — viso 30,970; Ka
lifornijoje, 16,069; Pennsylva- 
nijoje, 14,633; Illinois, 13,307. 
Kitose valstijose daktarų ran
dasi mažiau. Pennsylvania vals
tijoj daktarai “apsisaugodami,” 
kiek galint, bando neįsileisti 
/daktarų iš kitur ir įvairias kliū
tis tam suranda. Dėl panašios 
priežasties daktaras Kamaraus- 
ks irgi išvažiavo Chicagon.

Pasikalbėjime su vienu de
mokratų politikierium, jis su 
apgailestavimu pripažino, kad 
Trumanas neina Roosevelto ke
liais, kad Roosevelto siekimai 
dėl visuomenės labo jam yra 
svetimi. Jis sakė: ‘‘Blogai. 
Trumanas prašalino visus Roo
sevelto administracijos narius, 
tik dar vieifas liko, kurį jis ir
gi prašalins, — tai pats Tru
manas prašalins Trumaną.” Ro
dos, gal taip ir bus.

Rugsėjo 25 d., 1 vai. po pie
tų, čia kalbės Glen Taylor,, 
ProgTesyvių Partijos kandida
tas į vice-prezidentus. Gi 3 
vai. po pietų bus Arnold-New 
Kensington. • Vakare, 8 vai., 
bus prakalbos Cannonsburg 
High Schoolėje. Manęs prašė 
Can n o n s b u r g Progresyvių 
Partijos Kliubo sekretorė Ona 
Nacajūtė, kad tą paskelbčiau.

D. Lekavičius.

gency Fund, which gives a daily supplementary 
meal to 5,000,000. People everywhere support 
this work through the U.N. Appeal for Children.

D. P. LEKAVIČIUS 
Taisymo Dirbtuvė v 

Baty ir Raktu
1215 Beaver Ave., 

N. S. Pittsburgh, Pa.

geras maistas ir gėrimai 
(Mount Oliver)
-129 Brownsville Rd., 

Pittsburgh, Pa.
- Tel. HE. 9303 - *

Kai Būsite Washingtone, 
Sustokite pas

The Maxwell House
Savininkė, Edith Maxwell

VieMtinb Uetaviw Taverna*. _
Woodland A Jefferaon Ara.,

Washington, Pa.
Phone 9636

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Rugsėjo 19 d. Fort Pitt vieš

butyje įvyko plieno darbinin
kų atstovų konferencija. Kon
ferencija įvyko po pietų, o va
kare ant Penn. ' Avė. buvo 
prakalbos. Pirmininkavo jau
nas vyras' Dewitt Gilpin. Bu
vo koncertinę progržūna ir 
svarbių prakalbų. Delegatų 
dalyvavo iš Penn., West Vir
ginia, Illinois ir kitų valstijų. 
Priimtos atatinkamos rezoliu
cijos.

Kalbėtojai įmerkė ''Trumano 
administraciją, jo politiką. Jis 
Užimdamas prezidento’ vietą 
po velionio Roosevelto mirties 
nors ir sakė, kad eis RooseveĮ- 
to keliu, bet eina' reakcinin
kų republikonų keliu. Todėl 
kalbėtojai sakė, kad Amerikos 
demokratinė liaudis neturi ki
to pasirinkimo būsimuose bal
savimuose, kaip remti Progre
syvių Partijos kandidatus 
priešakyje . su Roosevelto 
^draugu Henry Wallace.

Buvo daug ir gerų kalbėto
jų, kurie nurodė, kad kaip 
Trumano, taip republikonų 
priešakyje su Dewey politika 
yra ta pati, kaip užsienio rei
kalais,- taip ir namie. Tarptau
tinėj padėtyj ta politika ve
da’" prie karo, o naihie darbo 
žmohes prie didelio vargo.

U.N, GOES blRECTLY to the people. Here 
hungry, war-buffeted children fill up on food 
from the U.N. International Children’s Etner-

inzinienų 
ir techni- 
pavargti, 
kurie da- 

sutirps 
svetimiems 

bus

ALBERT’S CAFE 
Albinas Kaulakis, sav.

Čia geri gėrimai ir 
skanūs valgiai

2130 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa. "

*Tel. CO. 8923 /

PITTSBURGH IR APYLINKES 
LIETUVIŲ BIZNIU ĮSTAIGOS

JULIUS J. SHIMKETS
Moderniško maisto 
krautuvės Savininkas.

1314 Reedsdale St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. FA. 3525

seną veikėjų,, tų, kurie daug 
metų Isavo darbą aukojo mūsų 
lietuviškam pažangiam, judėji- 

F mui. Mūsų tie visi seni idealis- 
tai veikėjai, daug, daug metų 
atgal, apleidę tėvynę Lietuvą ir 
pribuvę šion šalin, rado čia gy
venimą šiurkštų ir liūdną, be 
lietuviškos spaudos, be lietu
viško susijungimo, 'be lietuviš
kų organizacijų. Tik dėka .tų 
senų mūsų veikėjų susirūpini
mu ir darbu, mes dabar skaito
me spaudoj 
akimis, kiek 
sėtkus metų 
pažangaus
Kiek čia buvo suruošta prakal
bų, paskaitų, teatrų-vaidinimų, 
koncertų, vakarinių mokyklėlių 
ir šiaip įvairių parengimų. Mes 
dabar didžiuojamės, turėdami 
savo plačią spaudą, organizaci
jas, svetaines, ir t.t. Nekalbė

jusiu plačiai apie viską, nes mes 
visi žinome, visi suprantame, 
kas yra plačiai atlikta, kiek 
tam darbd reikėjo, kiek pasi
aukojimo ir ištvermės turėjo 
būti pakelta, kol tas viskas at
siekta, ką mes dabar, lietuviai, 
turime.

Taigi už jų daugelio metų 
darbus -lai būna minėtą dieną 
jiems didelė pagarba. Kiekvie
nas jų kaimynas, kiekvienas jų 
artimas ar draugas, ir mes vi
si lietuviai spalių 24 dieną da
lyvaukime* LMD name, 142 Orr 
St., Pittsburgh, Pa., ir mūsų 
senus veikėjus mes pilnai pa
gerbkime.

Seni veikėjai bus pągejfetį
r Pittsburgh o ir apylinkės, jų 

F vardus paminėjau praeitam 
į Pittsburgh© ir Apylinkės žinių

skyriuje Laisvėje.

Chicagiečiai pranešė, jog Rojui Mizarai prakalbų mar
šrutas yra nustatytas sekamomis dienomis:

Spalių 1 dieną Pittsburghe, Pa.
Spalių 3 dieną Chicagoje 

bėtojų, o taip gi koncertinė programa 
z Spalių 4 dieną Kenosha, Wis.

Spalių 5 dieną Rockford, Ill.
Spalių 6 d. vėl Chicagoje
Spalių 7 dieną Grand Rapids, Mich
Spalių 8 ar 9 d. Detroite, Mičh.
Spalių 10 d. Cleveland, Ohio.

Lietuvių Balsuotojų Lyga 
I * •

Su virš 15 metų, • kai čia 
lietuviai buvo pradėję aktyviai 
veikti šios šalies politikoje. 
Tam tikslui buvo" suorganizuo
ta “Lietuvių Balsuotojų Lyga,” 
ir ta organizacija turėjp net ke
letą skyrių; kiekvienoje miesto 
dalyje buvo skyrius, turėjo ir 
centro komitetą. Organizacijos 
nariai mokėjo mėnesines duok
les taip, kad centro 'ižde buvo 
pinigų laike rinkimų agitacijai 
varyti už lietuvių pasiskirtus 
kandidatus. Pora metų atgal 
tas cehtralinis komitetas (nors 
ir be narių atsiklausimo) pa
aukojo geroką sumą pinįgų agi
tacijai už adv. Schultzo išrin
kimą į kongresą. (Schultzas 
pralaimėjo rinkimuose). šiais 
metais, — labai svarbūs metai 
šios šalies politikoje, — taigi, 
man rodos, tas centralinis ko- 
mitetas turėtų pabusti, nors po 
ilgų metų miego! Lietuviai per 
Savo “Balsuotojų Lygą” palai
kė daugiausiai liberališkesnius 
kandidatus. Taigi šiais metais 
turėtų tą patį padaryti. ,

ZDANKUS BAR
Vieta gerų valgių ir 

įsigėrimų
Antanas Zdankus, sav
100 Anderson St.,v

N. S. Pittsburgh, Pa.
Tel. CE. 9852 .

Į vieną savaitę laiko mirė du 
buvę Pittsburgho miesto gas- 
p'adoriai. Rugsėjo 3 d. mirė E.
V. Babcock; rugsėjo 9 d. mirė
W. N. McNair. Babcock buvo 
stambus milijonierius, savinin
kas kelių industrijų. Mirtis jį 
pakirto sulaukus jam' 84 metų 
amžiąus. Pirm 20 metų jis bu
vo stambus republikonų bosas 
Pittsburghe ir Allegheny coun
ty, todėl jis ir valdė Pittsbur
gho miestą, užimdamas gaspa- 
doriaus vietą ir apskričio komi- 
sijonieriaus vietą. Darbo žmo
nės jį išrinkdavo į tas aukš
tas vietas, bet, žinoma, jis ne
buvo darbo žmonių draugas...

McNair buvo iš profesijos 
advokatas ir senas demokratas, 
kelis sykius yra kandidatavęs 
į visokius miesto urėdus ant 
demokratų tikieto, bet vis pra
laimėjo įprieš . repųblikoniškų 
mašiną. 1932 metais, kada de
mokratai šlavė visus suverinius 
republikonųs iš visų valdiškų 
vietų, tada ir McNair buvo iš
rinktas Pittsburgho miesto gas- 
padorium 4 metams. McNair 
pasirodė per daug liberališku, 
tai įbuvo puolamas per republi
konų mašiną • ir ant galo prie 
bepublikonų prisidėjo reakcijo- 
nieriški demokratai taip, kad 
po 3 metų McNair rezignavo 
iš gaspadoriaus vietos ir jo vie
tą užėmė' kounsęlmanų pirmi
ninkas republikonas. McNair 
buvo liberališkas demokratas, 
visados, eidavo su darbo klase. 
Mirė būdamas dar tik 67 metų.

Pamatysim, kaip
i ieš-

Svečiai pas draugus Imbrosus
Drg. Imbras ir jo moteris, 

susilaukė artimų giminaičių iš 
Vokietijos, — daktaro Karfia- 
rausko ir jo žmonos. Kad dak
taras ir jo moteris turėtų pro
gos susipažinti su-pittsburghie- 
čiaiš lietuviais, tai‘draugai Im- 
brosai,'Tųgpiūčio 22 dieną su
prašė daug svečių į savo na
mus. Tarpe daug svečių btivo 
ir profesijonalų: daktarė Bal
trušaitienė, daktaras Kabake- 
ris, ir kt. Diena pasitaikė la
bai graži, tai svečiai linksmino
si ir šnekučiąvoši prie Imbrošų 
namo gražiame sode, kur stalai 
buyo papuošti ir apdėti visokiu 
maistu. Laike vakarienės dak-> 
taras Kamarauskas pakalbėjo, 
apie pergyventas dienas karo 
ląiku. Daktaras Kamarauskas 
sakė, kad laike perversmų, Lie
tuvoje negyveno, nes pirm karo 
ir laike karo gyveno Austrijoje 
ijr tenai studijavo ir ėjo parei
gas gydytojo, todėl apie tikrą 
dabartinį Lietuvos ■ gyvenimą 
negalėtų nieko tikra pasakyti.

' Daktarui Kamarauskui pa
kalbėjus, Mažukna .paprašė pa
kalbėti dr. Baltrušaitienę, dr. 
Kabakerį’ ir keletą kitų. Prie 
užbaigos draugai Imbrpsai pa
dėkojo svečiams už atsilanky
mą. Daktaras Kamarauskąs ir 
jo moteris simpatiški ir drau
giški. Linkime jiems -gėriausio 
pasisekimo šioje šalyje.

C ■ V. B.

JOSEPH KIZIK 
CAFE

BEER WINE
$EA FOOD

1100 E. Carson St 
Pittsburgh 3, Pa. 
HE. 9608

Pigi reklamacija
P. Dargis reklamuojasi 

“Pittsburgh Press,” kad jis su 
kitais tarybininkais važiuoja į 
Washingtoną pas Trumaną tu
rėti konferenciją, kad Truma
nas nepadarytų kokios sekret
uos sutarties su Rusija dėl Lie
tuvos, bet kad Trumanas ra
portuotų, Dargiui ar kitiems ta- 
rybininkams Lietuvos reikalu. 
Taipgi jie. girdi,- reikalaus, kad 
Trumanas, Sibire suieškojęs 
visus smetonininkus, pagelbėtų 
suteikti jiems laisvę ... Man 
rodos, kad ta reklamacija gal 
būt kiek naudinga Dargiui kai
po saliunčikui, bet Lietuvai, tai 
ji nieko nereiškia, neš Lietuvos 
valdžia ir žmonės' taip gyvena 
ir tvarko savo reikalus, kaip 
jiems geriau atrodo; ameriko
niškų gaidukų jie neklauso ... 
Ar ne gaila? ...

• PITTSBURGHO < 
IR APYLINKES ŽINIOS

, FELIX CĄFE 
įvairūs gedimai ir valg

Felix Gutauskas, sav, 
2210 Fifth Avė., 
Pittsburgh, Pa.

Tel. CO? 9210.
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JACK LONDON

> Kai Dievai Juokias
LINKĖJIMAI HARIUI KAULUI

Dievai už mus galingesni; prieš juos 
Vien dulkės — jaikas ir žmonių buitis.

O lūkesčiai žmonių ir atdūsiai maldos, 
Kaip smilkalai, pasikelia j juos; nes jie 
Yra dievai..

' Fetiše

Karkinezas galutinai atsipeikėjo. Jis 
metė žvilgsnį į virpančius langus, pasi
žiūrėjo aukštyn į lubų rąstus ir valandėlę 
klausėsi laukinio pietryčių vėjo staugi
mo, kuris, lyg kaukiančiais nasrais, ap
žiojo bungalo. Paskui jis pakėlė prieš 
ugnį stiklą vyno ir nusijuokė, gėrėdama- 

/, sis auksine jo spalva.
—Koks gražus,—-pasakė jis.—Koks 

malonus saldumas. Tai moteriškas vy
nas,, ir jis buvo pagamintas gerti pilka- 

/rūbiams vienuoliams.
— Mes auginame jį čia, saulėtose mū

sų kalvose, — pasakiau aš su man, kaip 
kaliforniečiui, atleistinu pasididžiavimu.
— Jūs vakar važiavote pro tuos vynūb- 
gynus, iš kurių jis buvo pagamintas.

Tai buvo kaip tik ta valandėlė, kada 
atsirišdavo Karkinezui liežuvis. Jis tik 
tada pasijusdavo esąs Karkinezas, kai 
jo gyslomis imdavo sroventi maloni vyno 
šiluma. Jis buvo artistas, tai tiesa, visa
da artistas; bet, būdamas blaivus, jis 
kažkodėl neturėjo sąmojo bei hūmoro 
ir būdavo niūrus, kaip anglų sekmadie
nis, — ne toks niūrus, kaip kiti žmonės, 
bet liūdnas, palyginti su tuo linksmu 
žmogumi, kokiuo Monte Karkinezas at
rodydavo, kai būdavo tikrai nuoširdus.

Tačiau is viso to nereikia* daryti išva
dos, kad Karkinezas, tas mano brangusis 
draugas ir dar brangesnis bičiulis, buvo 
girtuoklis. Toli gražu. Jis retai pamirš
davo saiką. Kaip aš esu sakęs, jis buvo 
artistas. Jis žinojo, kada jam gana, ir 
tas “gana” reiškė pusiausvyrą, tą pu
siausvyrą, kurią turite jūs ir aš, būdami 
blaivūs.

Jo instinktyvus ir protingas saikingu- 
- mas buvo lyg ir kažkas graikiška. Bet jis 

toli gražu nebuvo graikas. “Aš .esu acte-, 
kas, aš esu inkas, aš esu Ispanas,” girdė- 
cfevau jį sakant. Ir iš tikrųjų jis taip at
rodė — tamsi odą ir primityvūs, netai
syklingi bruožai — tikras mišinys se- 
,nos ir svetimos ( rasės. Iš po tankių 
skliaustinių antakių, spindėjo juodos,’ 
atokiai viena nuo kitos, laukinės akys, o 
ant jų nuolat būdavo uždribęs juodų 
plaukų pluoštas, pro kurį jis žvelgė, lyg 
klastingas satyras iš tankumyno. Po sa
vo dryžuoto aksomo švarku jis -visada 
vilkėjo flanelės marškinius, o jo kakla
raištis buvo raudonas.- Pastarasis atsto
jo raudoną vėliavą (jis kurį laiką gyve
no su Paryžiaus socialistais), ir tai buvo 
kraujo ir žmonių brolybės įsimboliš. Ant 
galvos jis visada nešiojo tik sombrero su 
odine juosta. Ėjo net gandai, kad jis ir 
gimęs su šiuo keistu galvos apdangalu. 
Aš mariau, kad jis jį nešiojo .vien dėl to, 

Jog jam buvo malonu, kaip tas meksi- 
* kietiškas sombrero sveikina ’karietas Pi- 

, kadilio aikštėje arba kaip jis skverbia^ 
si,, per minią, pakeliui į Niu-Jork viršu
tinio geležinkelio, traukinį.

Esįį Kaip' aš jau esu sakęs? Karkinezas 
vyno atgijo — "

Vui įkvėpus jam sielą” — mėgdavo jis 
pats sakyti. Beje, jis būdavo tiek inty
mus su dievu, kad net piktžodžiaudavo, 
bet vis dėlto jis nebuvo piktžodžiautojas. 

*Jis buvo visais atžvilgiais doras, bet ka
dangi jis buvb pilnas paradoksų, taį tie, 4

\ kurie jo arčiau nepažino, klaidingai jį - laidotuvių varpas, 
suprasdavo. Kartaiš jis būdavo toks at
žarus, kaip tikras laukinis,o kartais toks . pralaimėjo. *’ Y 
švelnus, kaip mergaite, ir subtilus; kaip | 
ispanas. Argi jis tuo pačiu metu nebuvo 
actekas, inkąs, ispanas? - ; . z

O dabar aš turiu atsiprašyti, kad pa
skyriau jam tiek daug vjetos. (Jis yra’ 
mano, draugas, ir aš jį/myliu). Namas 
drebėjo daužomas vėtros, kai jis atsisė
do'arčiau prie ugnies'ir nusišypsojo į . ją 
pro savo vyno stiklą. Jis pažvelgė į ma
ne, ir iš to, .kaip pagyvėjo ir, sublizgo jo 
akys, aš supratau, kad Karkinezas jau 
įėjo į savo vėžes. ’ ,. , s

e/J Tai jūs manote, kad jūs nugalėjo
te 'dievus? — paklausė jis.

Kodėl gi dievus?’
. —- O kieno valia, jei ne jų, žmonės da

rosi persisotinę? sušuko jis. •
*— O man kas davė valios išvengti ši- • 

to persisotinimo? — paklausiau aš džiū
gaudamas. ' ‘ • y . '

“atgijo lyg molis, die- ’

-r- Vadinas, ir čia kalti dievai, — nu
sijuokė jis;— Mes lošiame ją lošimą. Jie 
dalina ir pašo kortas, -**- ir jie'pasiima i. 
tai, ką mes statome. Nemanykite^ kad 
jūs išvengėte to, pabėgdami iš beprotiškų 
miestų. Jūs sų savo vynuogynais apso
dintomis kalvomis, su saulėtekiais ir 

z saulėlydžiais, su savo natūraliu maistu 
ir paprastu gyvenimu!

— Aš stebėjau jus visą laiką nuo tos 
dienos, kai atvykau čia. Jūs nenugalėjo-1 
te. Jūs nusilenkėte jų valiai. Padarėte su 
priešu sutartį. Jūs prisipažinote, kad pa
vargote. Jūs iškėlėte baltąją nuovargio 

’ vėliavą. Jūs prikalėte iškabą, kuria pa
tvirtinate, kad jūsų jėgos išseko. Jūs pa
bėgote iš gyvenimo. Jūs iškrėtėte išdai
gą, ir ųet pigią išdaigą. Jūs nutraukėte 
lošimą. Jūs atsisakėte lošti. Jūs numėtė
te kortas po stalu ir pabėgote pasislėpti 
čia, tarp savo kalnų? t .z '; .

Jis atmetė nuo žaibuojančių akių savo 
lygius plaukus ir toliau suko ilgą, rus
vą, meksikietišką cigaretę.

—7 Bet dievams tai žinoma. Tat senas 
triukas. Visos žmonių kartos tai ban- 

. dė ... ir pralaimėjo. Dievai žino, kaip 
pasielgti su'tokiais, kaip jūs. Geisti ko 
nprs— reiškia turėti, o turėjimas yra 
persisotinimas. Ir jūs,- savo įgimtos iš-. 
minties dėka, atsisakėte nuo bet kokio; 
troškimo. Jums pasirodė būsiant geriau 
nuo visko atsisakyti. Labai gerai., Jūs 
persisotinsite ir tuo atsisakymu. Jūs ; 
tvirtinate, kad išvengėte persisotinimo! 
Jūs tik pakeitė te jį šenatve. O senatvė; 
yra tik kitoks jos pavadinimas. Tai yra 
užmaskuotas persisotinimas. Štai kaip!

— Bet pažiūrėkit į. mane! — sušukau 
aš. , >

Karkinezas-būdavo tikras demonas, 
kai knistavosi kieno nors sieloje ir dras
kydavo ją į skutelius.

Jis permetė mane nuo galvos ligi.ko
jų visa naikinančiu žvilgsniu. ,

— Bet jūs manyje nieko panašaus ne
matote, — pasakiau aš pasipiktinęs. 
( —-Irimas yrą klasjįirigaį -r- atšovė jis. 
— Jūs esate prinokęs, iš vidaus pradėjęs 
pūti vaisius.

Aš nusijuokiau ir atleidau jam^ kad 
jis tat paaiškino taip velniškai gudriai. 
Bet jis paneigė tą-mano atlaidumą.

pasakė jįs. — 
Laimi visada dievąi. Aš ilgus metus ste
bėjau lošiančius žmones, kurie, atrodė, 
laimės lošimą. Bet galų gale jie pralai
mėdavo. z *

— Argi jūs niekada nesuklydote? — 
paklausiau aš.

Prieš atsakydamas, jis susimąstęs'pa
leido bent kelis dūmų kamuolius.

— Taip, vieną sykį manę beveik su
klaidino. Leiskit man tai jums papasa
koti. Viso to priežastis buvo Mervinas 
Fiskas. Jūs atsimenate jį? Jo veidą, kaip , 
Dantės, -jo poetišką sielą, apdainuojančią 
kūno grožį, Jis— tikras mėįlės vaidila. 
Be to, buvo dar < Ethelė Berda,- kurią jūs j 
taip pat turite prisiminti.

— Tikra šventoj^ — pasąkiau aš.
~ Taigi! Šventa, lyg .Meilė, Jr žavin

ga! Tikra moteris, sutverta <meilei; ir 
vis dėlto, —; kaip čia ’pasakius?-—kupina 
šventumo, kaip kad jūsų rčionykstis oras, 
y^a įsodrintas g^lių’kvapo. Na, ir jie su
situokė. Jie pradėjo lošti su dievais... ;

— Ir jie išlošė, ir jiems garbė! — nu
traukiau aš Jb kąlbą! t <

Karkinezas pažiūrėjo, į manė su pasi
gailėjimu,. ir jo balsas suskanibėjo, lyg

• 1 -I' • * I I ' > ■'

-4 Jie pralošė;. Jie galutinai^ visiškai

— Argi aš nežinau?

Ohio Lietuvių Kopfėrencija
, Šių metų rinkimams artė

jant Clevelando Draugijų San- 
ryšys nutarė šaukti visų Ohio 
lietuvių kpnf., kad tuomi su? 
pažindyti visus balsuotų jus su 
būsimų rinkimų svarba. Mat, 
šie rinkimai daug kuom -ski
riasi nuq visų buvusių rinkimų 
praeityje, ,’nes yra didesnis 
pasirinkimas ir ' darbo žmo
nėms nominuotųjų surašė.'

Konf. įvyks spalių 3 d,, Lie
tuvių svet., 6835 Superior 
avė., pradžia 10 vai. ryte.

JCadangi, .Sanryšio sekr., aiš
ku; neturi .Visų Ohio lietuvių 
organizacijų 'antrašų, todėl 
draugijos ir negavusios oficia
lių pakvietimų' kviečiamos prL 
siųsti delegatus arba vaidybos 
nariai dalyvauti, taipgi ir pa
vieniai veikėjai kviečiami — 
žodžid Sakant, kam tik apeina 
(būsianti balsavimai kviečiami 
šioje konf. dalyvauti.

'Motery Kliųbo Pramoga
Vietinis Moterų -Kliubas 

Vengia parę su grasiomis do
vanomis ir visą pelną skiria 
Wallace rinkimų kampanijos 
reikalams. Pare -įvyks spalių 
10 d., Lietuvių svet., 6835 Su
perior ave„ pradžia 3-čią vai. 
po pietų, čion reikia primin
ti, kad Moterų Kliubas savo 
mėn. susirinkime Sept. 16 d. 
nutarė iš iždo tam pačiam 
reikalui paaukauti * $25.00, o 
drauge M. Raulynaitienė dar 
nuo savęs aukavo $1.00. Kas 
gali pavyti mūsų kliubietes?

LDS 4-to Aps. Konferencija
Pradžioje Sept, mėn. išsiun

tinėta visoms LDS Aps. kuo- 
poma pakvietimai į 4-to Aps. 
metinę konf. šioji konf. irgi 
įvyks labai svarbiam mo
mente, tąi yra, tik pora sa-> 
vaičių prieš (balsavimus. Pa- 
geidaujama, kad visos kuopos 
išrinktų po pilną skaičių de
legatų, tai yra, po vieną nuo; 
[kiekvienas 10 narių ir yieną 
nuo kuopos; u Panašiai r55-ta 
kuopa padarė, ji išrinko 18 
delegatų. .. ■

Konferencija įvyks spalių 
17 d., Lietuvių svet.,-6835 Su
perior avė., Cleveland, Ohio, 
pradžia 10 vai. ryte, kviečia
mi ir taip veikėjai dalyvauti. 
(LDS 1$8 kp., tai yra, mūsų 
moterų* kuopa rūpinasi šios 
konf. surengimu, jai taš dar
bas buvo pavestas buvusioj; 
konf. >Akrone. . Nėra abejonės, 
kad viskas bus .tinkamai pri
rengta.

Clam .Bake, ' /
LDS Basebolės Tymas ren

gia Pikniką Clam Bake. Se
nesnes kartos ateiviams, taL 
nėra taip jau .priprastas ir 
patraukiantis valgis, ' tačiaus 
čiagįmiai jį labąį • įvertina. 
(Kaina šių pietų bus $3.50,,. 
Bet, Jcurie nenorės pietų,' galės 
tik piknike dalyvauti. Įvyks 
Mackinnon darže, 2295 Green 
ifed.* pradžia pietų 2^ vai. 
Ipo/pietą. /' ) "y \ , 7

J.' Žebrys.

—t Bet žmonės tiki priešingai, — šal
dai nesutikau-aš/ '/:y r ’•. V

—Žmonės tik spėlioja, žmonės mato 
tik vieną daiktų J)us& Bet aš žinau. ?Ar < 
jūs kada nors pagalvojote, kodėl 'ji,uiž$p' 
dėjo ėydą ir ipdlaidojų š&Ve.WifeWftdnk- ? 
me gyvų lavonų vienuolyne? , . !k A

— Todėl, kad jinai lafiąįHj 
kai jisonirė./.; , ■?

* 'Nuo, pašaipaus Karkinezo juoko žo- ; 
džiai sustingo mano lūpųse. -

.— Vyk0 atsakymas ! tąrė jis. —• 
Sufabrikuotas, -kaip medvilnės' gabdlas. 
žmonių nuomonė! Daug žmopės išmano > 
apie tai. Kaip ir jūs, jį pabėgo is .gyybr^ 
nimo. Ji buvo nugdlęta. Ji^iškėlė baltą
ją nuovargių vėliavą. Ir dąr joks apgul
tas miestas nekėlė tos vėliavos su tokiu 
sielvartu ir ašaromis. > ' ' '
J- ’ (Daugiau biu)

bendrovės direktoriai apvogė 
bendrovę, bfet kiek, tai sunku 
Sugaudyti, nes jo > skaitlinės 
matoma visų keturių vėjų iš
blaškytos, pradedant nuo kė- 
leto šimtų <doL' iškyla iki 50 
tūkstančių dol. Bet pusmeti
niame šėrinirikų susirinkime 
paaiškėjo, kad pats ponas 
Karpius salės bendrovei yra 
skolingas $85*00 ir jau keli 
mėtai nėatsilygina. Atrodo, 
Jog Karpius visus sprendžia 
pagal save.

Žinių Rinkėjas.

Worcester. Mass.
Atydai Worcesterio ir 
Apylinkės Lietusių r

A Spaudos paramai / piknikas 
įvyks 26 <d.. rugsėjo (Sept.), 
čia visi progresyvės spaudos 
patrijotai turėsit progą pri
sidėtų sukėlimui Laisvės popie
riaus fondui. Visos Ameri- 
kps Laisvės rėmėjai gražiai] 
prisideda sukėlimui popieriaus 
'fondo, kad mūsų mylimas 
dienraštis Laisvė įgalėtų ta pa
čia kaina mus lankyti. O visi 
žinom, kad popierius baisiai 
pabrango, kartu su kitais gy
venimo reikmenimis. O kelti 
kaina ant dienraščio nėra ga
lima, nes darbininkų algos ^ne
kyla, o Laisvė yra mūsų, dar
bininkų, laikraštis.

Todėl, LLD 155 ir 11 kuo
pos bendrai rengia šį spaudos 
paramai pikniką ir kviečia vi
sus darbo žmones ir mūsų 
biznierius nuoširdžiai dal^-i 
vauti 26 d. rugsėjo Olympia 
(Parke. O mes jus gražiai pa-- 
sitiksjm su gardžiais valgiais 
ir gėrimais. O kurie norėsit, 
čia ir su aUka galėsit prisidėti, 
kuri bus perduota į Laisvės 
popieriaus fondo sąrašą.

Na, o kadangi LLD vyrų 
ir moterų abi kubpos bendrai 
rengia šį pikniką, taį čia bus 
puiki proga ne tik Laisvės pa- 
trijotams dalyvauti, bet ir 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos nariai būtinai esat kvie-' 
Čiami ir raginami dalyvauti, 
ir kurie dar nęsat užsimokėję 
duoklių, 
padaryti 
visų

• v
tai čia galėsit tatai 

Dar kartą prašau 
už rengimo komisįją, 

šiais taip svarbiais klausimais 
■gražiai atsiliepti. Be savo 
dienraščio būtų labai nuobo
dus gyvenimas. Todėl, visi 
dalyvaūkim. Lai Ygyvuioj'a 
(Laisvė! J. M. L.

f

Sekmadienį, 26 d. rugsėjo, 
gražiajame Olynipia Parke? 
įvyks dar vienas piknikas, l^u-, 
rip pelnas skiriamas apšvietos. 
reikalams, šį pikniką rengia 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
11 įi< 155 kūopoš bendrai.

Pęlnas skiriamas dienraščio 
Laisvės Popierio Fondui. To-, 
•dėl, visus ir visas prašome at- 
šilaiikyti. - , *

Hartford, Conn, j

VAJUS GAVIMUI 
LAISVEI NAUJU !

SKAITYTOJU
\ , • Z

Visi stokime į darbą gauti dienraščiui Laisvei 
naujų skaitytojų. Užtikrfaikim savo dienraščiui 
1949 metams biudžetą. Sukeikime $50,000 vajaus

> ' ' t I
laiku, tai būtų pusė metams reikalingo biudžeto. *

Vajus Prasidės Spaliy- 
October 1 ir

Gruodžio 31 Dec., 1948
Darbuokimės, kad gauti kub daugiausia nau

jų skaitytojų. Rūpinkimės atnaujinimu prenu
meratų. Nesakykite, —, lai kiti dirba — pagalvo
kite, ką jūs galite atlikti savo dienraščiui ir at
likite savo pareigą tuojau. Būkite Laisvės pat
riotais ne tik žodžiais, bet ir darbais.

Prenumeratomis, Parengi
mais, Laisvės Bendrovės

• / -

Šerais ir Aukomis Turime 
Sukelti apie $50,000.

Dienraščio Laisvės išleidimas per apskritus 
metus lėšuoja apie $100,000. Jei šio vajaus laiku 
sukelsime,$50,000 tai bus iš anksto parūpintą pu
sės metų įplaukos. O kita .pusė įplauks regulįarė- 
mis įplaukomis 194J

Gelbėkime Savo Dienraštį. 
Nuo Infliacijos Gelbėkime 
Kol Dar Nevėlu! ‘ • • • • .

Jnfliacija baisiai slegia mūsą dienraštį. • Visi 
' e •

spiečium, kaip bitės, tukime’ stoti į pagalbą ap
ginti dienraštį nuo infliacijos! Gavimu ?naujų 
skaitytojų, ruošimu parengimų dienraščio para
mai, rinkimu aukų ir patys aukodami dabar •— 
TUOJAtl — galėsime išgėlbėtįi dienraštį nuo kri
zės. ' v »

CLEVELANDO KRISLAI
Teko girdėti, jog mūsų jau

nuolių Lyros Choras, gavo pa
kvietimą dainuoti kdkiam tai 
bankietę Pittsburghe spalių 
24. Choristai pakvietim^pri- 
ėmė, Paįąrčiau. ^Lyriečiams 
netrukus j paiiųti ?bu8ą if,(ręgis- 
truoti risuš ir neehbristus 
trinkius kąrtų yažiūbtt, ./’dau
gelis jau fteiraująsi ai- bus 
.galimybes kartų (choru^nų- 
įvažiuoti?, ir ‘ pašią^čiuoti ‘su' 
įpjttšburghiėčiais. ’ / ’ 
• ? ■-" 
' .Moterų Mišrus (žioras kol 
kas dąiį ^toSfog^iM bęt 'į»ė- 
trūkūs ruošiasi prąijėų^dainųi 
ipamokas. Man* rodds/J5ūfįfiai“ 
(turėtų atsiraęti daugiau' Vžyrų, 
jųbjaųgi visame Cle^ldndo 
(randasi tik ,pustuzinis vyrųt 
(kŪriez giili dainuoti ? '^ėtiesą> 
ijų yra gana daug, ‘ t/ik /perdaug 
ijię pasiduoda tinginiui. •

, Ponas Karpius jau hėtdli 
metai/ laiko, kaip išūkauja žo
džiu ir per spaudą, kad sales

Sėkmadiėnj Svarbios 
■Prakalbos \ '

' ‘ \ r i
, Sekmadienį, 26 d. rugsėjo, 
8 vai.-vakare, Bushnell Memo
rial Salėje, kalbės .senatorius 
Glen Taylor, Progresyvių Par
tijos, pas mus vadinamos Peo- 
pjięs Party kapdidatas į vice- 
prezidentus. ' . ...' 1

, Hartfordo ir apylinkės 
tuviai ir -kitų tautų žmonas’ 
tUrčs pfbgą išgirsti Glen Tay
lor 'kalbą,, turis yra didėlis 
darbo žmonių užtarėjas. . Tai

■ ^Jtlorio .. pasi* 
Avals^jė>j/; >’

' Apart dainų bus ir koncer-. 
‘tinė <pfi>gram.aį: -šio įpafet|gi-\: 
m o bilietus galite gauti pas 
;L. žęmiaįtienę, W. Brązauąkąį' 
iy patartina < įsigyti tuo jaus.
y. ■ TękoYgįrdėti, kad ; iš Wa-7 
terbury lietuviai atvyks auto- ■ 
busu į šias jpr^kUlbas. Uš Hau-i 
gelioYkotonijų Ketina

: Todėl, 
visi Hartfordo ir apylinkės 
'ĮiėtUvia’i pi’nšodii atsilaiĮkyti. *

užtarėjas. Tai
•r.

STOKITE J KOM'EST, 
GAUTI N Al) J V

SKAITYTOJI ! \ ■
Puikios piniginės dovanos vajinink&ms:

1-itia $75,2-ra $50, 3-čia $35,44a $30,Ma $25, 
6-ta $20, 7-ta $15, 8-ta $12, 9-ta $10 ir 10-ta $5.

Stokite į kontestą gavimui naujų skaitytojų, 
gaukite vieną iš tų didelės garbės dovanų. Kvie
čiame visus buvusius vajininkus ir laukiame' v’ ’ j ** . .1,. T *«_• Jl- ’ Y
naujų talentų. Prašome tuojau rašyti ‘Laisvės 
Administracijai ir pareikalauti vajaus medžia
gos. t . ‘ *

Tr~
Adresuokite

427 Lorimer Street 
Brooklyn 6, N. Y.

i

44 pusi,—Laisvėj Liberty, Lith. Daily)—Penkt.,Rugs. 24,' 1948

•v■■■ ■ -i (vi.: WlVv<7\

Laisvės kaina:

METAMS $7.00

Pusei Metų $3.75



Kanadoj

Valstijų imigra

me

TeL KVergreen 8-9770

STEAK PARTY
Demokratų

vainiką/

****

zos

the U.N. General 
ąlais tic Chaillot.

AIR TRAVEL becomes safer and easier under programs 
developed by the International Civil Aviation Organization.

. Tas gali suma- 
derlių kitais me- 
farmeriai laukia 
kokio išganymo.

narius 4>asi- 
minčių, o 

sprendimas,

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
tr asmenį Akai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5172

anęs dieną ar 
. suteiksime 

patarnavimą.

THOUSANDS OF Europeans are seeing 
Assembly at work this fall at Paris’

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

. Telefonas Poplar 41X0

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.' •

Egzaminaojam AMs, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

RONKONKOMA 
8«4

Liūdesio valandoj kreip 
kitės prie 
naktj, grdit 
modemišką
Patogiai ir gražiai moder
niškai jruošta mūsų šer
menine. Mūsų patarnavi 
mu ir kainomis būsite pa 
tenkinti.

MRS. FRANKLIN D. Roosevelt 
heads a U.N. Commission charting 
an International pill of Rights.

Teismas nuteisė dviems me
tams kalėjimai! tris jūrininkus 
už neteisėtą Įėjimą į laivą ir 
išsivarymą skebų., , (

Jūrininkai turėję lazdas su 
savimi ir prievartą išsivarę lai
vo darbininkus.

Klausimas lieka, ką gaus tas 
inžinierius, kuris sužeidė pen- 
kius jūrininkus iš medžioklinio 
šautuvo?

Kanados moterys pasižada 
kovoti už taikos palaikymą.

SVeikinime britų moterims, 
kurios ^pradėjo * judėjimą po 
o,balsiu "Gelbėt Taiką,” Ka
nados Moterų Kongreso pre; 
zidentė Mts. Joy Denton Ken
nedy sako: "Mes, Kanados 
moterys, pilniausiai nutinka
me su jūsų Taikoš Manifestu 
ir pasjžadame padėti jums iŠ* 
vystytu ‘Gelbėt Taiką’ judėjimą 
Kanadoje.” .

BrftfŽ v Kplumb^Qgv 
FėįeWiJa$ sav^^- ^oiįvencijoj

Progresyvių Partija šaukia vi
sus kovon prieš fašistinę 

priesaiką

“Visi chicagiečiai turi mes
tis kovon ir reikšti protestą 
prieš įneštą rezoliuciją aid. 
Burmeister (Rep. 44-to War- 
do), reikalaujant lojališkumo 
priesaikų iš visų rinktų, ir sam
dytų miesto darbininkų,” sakė 
Zalmon Garfield, Cook Apskri
ties direktorius Progresyvių 
Partijos, komentuodamas Mies
to Tarybos siūlomą anti-komu- 
nistinę priesaiką.

"Persergėjime apie ateities 
komunistų pasikėsinimus izo
liuoti Loop ir sabotažuoti vie
šus aptarnavimus, Burmeister 
pamiršo vieną pavojingą gali
mybę, tai kad komūnistai taip
gi gali paleisti visas beždžiones 
iš Lincoln Zoo,” pridėjo Gar
field. "Bet čia yra tiek Miesto 
Rotužėj politikierių, užsikrėtu
sių valymo liga ir elgiasi lygiai 
kaip beždžionės, tai tenka ma
nyti, jog pirmųjų vietas drąsiai 
bus galima užpildyti pastaro
mis.”

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRĄBORIUS

Telefonuokite dieną ar naktj
EVergreen 7-4774/

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

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- 
kąlavimb. Mūsų telefonas niekad woietfa. .

"Šio pobūdžio isterija,” Mr. 
Garfield sakė, “prasidėtų su 
ieškojimu tokių, kaip Alger 
Hiss, Jr., mūsų Sanitariškame 
Skyriuje, tai tąsa naikinimo 
Teisių Biliaus pradėto su Taft- 
Hartley anti-darbininkišku įsta
tymu. ši iškepta rezoliucija 
yra tokių pat žmonių, kaip aid. 
Dubois, kuris prieš negrus ir 
‘komunistinį’ Miesto Buto Au
toritetą su tokia lygia • pagieža, 
kaip Burmeister, kuris buvo rė
mėjas American Action iždi
ninko Homer Hartz, kuomet 
Hartz buvo paskirtas mokyklų 
tarybon ir kilo pasipriešinimų 
dėl jo santykių su fašistinėmis 
organizacijomis.”

Garfield,’ pabaigoje pridūrė, 
"sakoma, tokis valymas apsau
gotų miestą nuo nelojališkų ak
tų. Didžiausias nelojališkumas, 
tai pastangos panaikint; mūsų 
civiles laisves ir faktas, kad tos 
pastangos gavo mero palaimi
nimą.” •<

Manager ..

JOHN A. PAULEY 
. Licensed Undertaker

Atsiveskite ir
Sekr. (224-225)

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINI VYNAS ir 

ALUS

Mėras Kennedy parėmė Bur- 
meisterį, sakydamas:

"Aš manau, jo sumanymas 
neblogas. Aš taipgi manau, kad 
mes turėtume žinoti, kas dirba 
miestui.”

"Sutinku su meru, kad mes 
turime žinoti,1 kas ištikrųjų sa
botažu varo mūsų miesto įstai
gose; kas sabotažuoja užmies
tyje elektrifikaciją,” tęsia savo 
pareiškime Garfield. “Mes tu
rime žinoti, kas stovi užpaka
lyje pakėlimo 15c fėro subvėje 
ir kur tie pinigai eina? šitie 
yra tikri sabotažo darbai. Jie 
vyksta kasdien. Tai nėra vien 
tiktai nukreipimui nuo tūlų ai
derman ų raudonos slogos, ku
rie naktimis'negali ramiai mie-

Jungtinių 
cijos pareigūnai sulaikė visą 
eilę Kanados unijų delegatų, 
vykstančių į unijines .konven
cijas. Girdi, tie!’/unijų deleę 
gatai esą komunistai.

Toks trukdymas unijų, aiš
ku, nei kiek neprisidės prie 
komunistinės idėjos sulaiky
mo^ Tai labai žiopla taktika.

Komunizmas auga dėl žmo
nių nepasitenkinimo gyveni
mo sąlygomis. Tiktai geri
nant žmonių gyvenimo sąlygas 
galima pastoti kelią komunis
tų judėjimo plitimui.

Net bažnytinėj konferenci
joj Amsterdame* buvo konsta
tuota, kad komunizmas yra 
socialio teisingumo neturinčių 
žmonių protestas.

Apskaičiuojama, kad karš
tis padarė Ontarijos' f armė
nams- nuostolių nuo 10 iki 20 
milijonų dolerių.

Karščiai sugadino daugelį 
vaisių ir daržovių. Kai ku
riose vietose pieno produkcija 
nupuolė beveik 50 nuošimčių. 
Karštis, matyti, blogai atsilie
pė į karves. Mažesni • far
meriai pritrūko ganyklų, nes 
pievas išdegino.

Farmeriai skundžiasi, kad 
dėl sausros negali sėti rude
ninių kviečių 
žinti kviečių 
tais. Visi 
lietaus, kaip

vienbalsiai pareikalavo, kad 
Kanados Darbininkų Kongre
sas atšauktų suspendavimą 
mainierių unijos. •

Suspenduotos" unijos atsto
vai, kurie nebuvo priimti į 
konvenciją, susilaukė, tačiau, 
didžiausių ovačijų iš konvenci
jos dalyvių. Jie buvo pa
skaityti garbės- 'atstovais.

Kanadietis.

New Jersey Valstijos 
Lietuvių Konferencija Atidėta

Lietuvių Progresyvių Parti
jos rėmėjų konferencija ati
dėta iš 26 d. rugsėjo į spalių 
2 dieną. > -

Progresyvių Partijos rėmė
jai New Jersey valstijoj, kad 
išrinkti Henry Wallace į pre
zidentą, Glen Taylor į vice
prezidentą ir kitus pažangius 
žmones į Kongresą, Senatą ir 
kitas -vietas, šaukia konferen
ciją.

Konferencija įvyks šeštadie
nį, 2 d. spalių, 10 vai. ryto., 
L. D. P. Kliube, 408 Court 
St., Elizabeth, N. J.

Į šią konferenciją prašome 
visas organizacijas siųsti; kuo- 
daugiausiai delegatų,, taipgi ir 
pavienius Wallace’o kampani
jos rėmėjus prašome dalyvau
ti. *ši konferencija-' y ra šau
kiama pa^aTėilės New Jersey 
veikėjų reikalavimą ir Lietu
vių Komiteto dėl Wallace pa
siūlymą. Visi ir visos daly
vaukite.

Komisija for Wallace, 'BROCKTON, MASS.
Vienybei Pašalpinės Dr-stės 

tinis piknikas įvyks rugsėjo 26 d., 
Het. Taut. Namo Parke, Keswick 

prie Winter Street. Bus 
kvaso, le-

Newark, N. J. •
Mirė Agnes Skiberdienė, ži

nomo biznieriaus Petro Ski- 
berdžio žmona. Jis užlaiko 
didelę užeigą po Nr. 80 Wil
son Ave. Mirtis įvyko iš prie
žasties puolimo, tai įvyko sek
madienio* vakare, rugsėjo 19 
dieną.

Jos kūnas pašarvotas grąb. 
M.' A. Bująusko koplyčioj, 426 
Lafayette St., Newarke. Lai
dotuvės. įv^ks penktadienį, 
rugsėjo 24 d., ryte, jų apeigo
mis rūpinasi grab. Bujauskas.

Apart vyro Petro, velionė 
paliko sūnų Petrą ir jo šeimą, 
dukterį Adelę, žentą Robert 
Bedarbį, išvogė r k ąs Julią Ske- 
berdytę Chicago j ir Amelįą 
Lapėnienę Kenosha, Wis. Juo- 
dvi atvyko dalyvauti šerme
nyse. Taipgi seseris ir dau
giau giminių. ,

Petrui Skiberdžiui (kuris 
yra dienraščių Laisvės ir Viki 
nies skaitytojas) ir jo šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

PAJIEŠKO.HMA1
Pajieškau sesers duktės Bronės 

Vičaitės, apie 1926 metais išvažia
vusios. iš Brockton, Mass.,, į New
ark, N. J. Jinai pati ar ją žinantie
ji prašomi pranešti man. Kazimie
ras Norkus, i 323 E. Houston St., 
York, Na Y. , (226)

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Sammer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

' Lietuvis Kvietkų P ar davėjo 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N.

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

ir tt., telefonuokite
SHorėroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą 
ko jūs reikalausime. / 

Specialistai Pritaikymui-' 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

EDUCATORS AT a United Nations Educational, Scientific kand Cultural 
Organization seminar learn from each other new techniques in teaching 
about Ų.N. in the schools of the world. Here a group talks with a historian,

(SHALINSKĄS) 

Uineral Home 
84-02 Jamaica. Avenue 

Opposite Forest Parkway 
_• W$qj$^VEN, N. Y 
Suteikiam garbingus ląidotuyvs 

C WO 
telyčias suteikia# ųertokamal 

visose dalyse miesto, 
Tel. Virginia 7-4499

Paul Gustas Funeral Home 
-INC. •

Progresyviai Eina Išvien
Lietuvių Komiteto for Wall

ace posėdyje iškilo sunkoką 
problema išspręsti besvarstant 
bėgančius reikalus, būtent : ar 
Peoples Partija ^ioje- valstijo
je privalėtų ištraukti savo 
kandidatą gubernatoriaus vie
tai profesorių Thomas I. 
Emerson ir remti tai pačiai 
vietai kandidatuojantį Ches
ter Bbwles ant 
Partijos.

Pas komiteto 
dalino skirtumas 
svarbu padaryti 
nes Peoples Partijos valstijos 
komitetas iš plačios 'Msuome- 
nės pageidavo nuomonės. Ra
čiaus, iš mūsiškio posėdžio jie 
gavo padalintą nuomonę. Di
duma manė, kad geriau remti 
Chester Bowles, idant nesu
skaldyti liberališkų žmonių 
balsų.

Tą ‘ pačįą d ieną valstijos 
Peoples Partijos komitetas ir
gi laikė platų posėdį New 
Hąven mieste tik už keleto 
valandų vėliau negu mūs su
sirinkimas buvo. Valstijos 
komitetas apsvarstė ir nu
sprendė ištraukti kandidątą 
gubernatoriau^ vietai, kad iš
rankus Chester Bowles. Taip
gi, ištraukta kandidatai į kon
gresą iš ketvirto; dįfctrjkto, 
prof. Joseph D. Phillips iš 
Middletown* ir Robert Josęphy 
iŠ Bethel iniestuko.

Taigi, kuomet reiks batuo
ti, prisieis skaldyti partijų sur 
tašas, prisieis balsuoti už Reo* 
plės Partijos kąndidatus/ir į 
minimas yietąs už liberališkus 
žmones Demokratų Partijos 
kandidatus. Bet tas apvienys 

'progresyvių “frontą prieš re-

PRANEŠIMAI
WORCESTER; MASS.

LLD 155 ir 11 kp. bendrai rengia’ 
pikniką, pelnas bus skiriamas Lais
vės Popierio Fondui. įvyks ' 26 d. 
rugsėjo, Olympia Parke. Kviečiame 
visus dalyvauti. Bus Valgių ir gerti. 
— Rengėjai.,. (225-226)

■ BROCKTON* MASS.
Progresyvių Partijos Lietuvių 

skyr., nepaprast-as susirinkimas 
įvyks rugsėjo 24 d. Ljet. Taut. Na
mo salėje. Visi nariai ir simpatikai 
privalo dalyvauti, nes šių dienų po
litiniame judėjime daug svarbių 
reikalų turės būt aptarta. — Kom.

(224-225

- PATYRUSIOS 
•OPERATORES

« fRUC SIKOEH SEWING MAAINV

J. H. MFG. CO. INC.
. 84 EXCHANGE

JERSEY CITY. N/J.
Harborside Bldg., Unit No- 1» Lu

Kanados
Black Horse Ale.

Joseph Zeidat, Jr.
411 Grand St 
Brooklyn, N. Y.

OPERATORES
VIENA ADATA. 31N6BR MARINA

Jūsų patyrimas prie drob&s suknelių *r 
marškiniu tiks prie £ib JO*! darbo.

NUOLATINIS DABHA& GERA ALGA. 
V AKACIJOS SU ALGA 

EXCELLE UNIFORM CORP.
0 W. 16TH ST.. N. Y. C. 7-tee LUBOS

' /NEWARK, N. J.
Rugsėjo 26 d., Sietyno . Choras 

pradeda Savo pasilinksminimo mė
nesį.' , Pirmas išvažiavimas bus 
“V-awn Party,” Jamisono ūkėje, 
134 .W. Northfield Ave., Livingston, 
N. J. Pradžia 3 vai. dieną. -Busas iš 
Penn- stoties, No. 145 Livingston 
priveža prie ūkės' Choras kviečia 
visus savo draugus ir rėmėjus pasi
linksminti sykiu. Bus užkandžių ir 
žaislų, '.r- Rengėjai. (224-225)

PHILADELPHIA, PA- .
Moterų Klubo šdsirinkimas įvyks 

rugsėjo 25 d.,^ 8 v. v.r 735 Fairmount 
Ave. Draugės, dalyvaukite, nes turi
me prisirengti prie veikalo, kuris 
įvyks 27 d. lapkr. 
naujų nyių

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Namo Parke
Rdad, prie Winter 
gerų valgių ir gėrimų 
monado ir alaus. Pradžia 1 vai. die
ną. Ižapga veltui. Kviečia visus da
lyvauti. Nariai turi būtinai dalyvau
ti. — Kom. (224-225)

WORCESTER, MASS.
Piknikas, rengia Laisvės skaityto

jai, rugsėjo 26 d., Olyrhpia Park. 
Kviečiame LLD kuopų narius, dien
raščio skaitytojus dalyvauti šiame 
piknike, nes bus paskutinis šį sezo
ną. — Rengėjai. , (224-225)

HARTFORD, CONN.
LLD Moterų ’ klubo susirinkimas 

įvyks d., rugsėjo, 7:30 v. vaki, 
155 Hungerford St. Kviečiame visas 
drauges dalyvauti,' yra svarbių rei
kalų aptart. — V. K., sekr.

’ (224-225 '

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
HMmMMffllrW Direktorius

Toronto miesto pieno ga
dintojų draugija tyrinėja pra
nešimus., k^d piepinės verčia i 
lauk daug pieno, kad išlaikyti 
pieno Jcainą. Kitos pieninės 
grąžinančios daug pienb far- 
tnęriams kaip pašarą kiau
lėms. ■ ■■' , J

Toks pieno pę>tekliua yra , 
ŽenjdaS, įad suvartojimas yra ' 
žymiai sumažėjęs. Dominijos’I 
statistikų biuras pktvirtiria,'I 
kad pieno vartpjimas yra žy>i 
miai nupuolęs. t ‘

.• ■> ^ > r*

Valgykite Pietuą paa
HAPPY DAYS RĘSTAVRANT & BAR 

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.
STEAK PARTY SPALIO 2 OCT. $

Dabar įsigykite Steak Palty Bilietu
Galite gauti Haįpy Days Restaurante. ‘ / 

Kaina $2.50. Pradžia 8 vai. vakare.
Tai vieta, kurioje jūs jausitės ka$ namie; Viakaa patogu ir m* 

lopu. Mandagus patarnavimas. * * .
Kiekvieną šeštadieni {vyksta puotą, pasivaifiihimas bei part. Prą- 

lonae užeiti pasilinksminti. Nesigailfttito.
Salę Išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.

4emo^kainęs UŽ viską. * .. *
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame ftempai^kalnom. , V* J

..ii - - ■ • ' .'' _ J ?;■ <■„ L?■ ./ Į.

II I ■■■! IUI I — M* — ■ ill mil >

MATTHEW . P. BALLAS 
r (BIELIAUSKAS)

t Laisniaotas Graborius
i < Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

patarnavimas bus užtikrintas ir prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
v Mylimiems Pašarvoti Povanai

) GRANU ST. BROOKLYN, X 1.

Drs. Staiger & Stenger 
Qptometriata 

394-398 Broadway '

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI 
I« « ■ I.«»| I Į ■ įl.ĮI ■ 

POUSIUOTOJAI
PATYRĘ BUFUOTOJAI 

prie misinginių vamzdžių (r formų. 
CROZIER MFC.

250 E. 7th St;, Moupt Vernon, N. Y. 
MOUNT VERNON 8-lf6Q
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Asmenys Nubausti
Už Teršimą Gatvių

Teisėjas Bromberger praė
jusį ketvirtadienį nubaudė 133 
akmenis bendroje sumoje $850 
už teršimų gatvių.

Daugiausia kaltintų buvo už 
palikimų atmatų ant šaligat
vių ar gatvėse, neuždengimų 
bačkų. Tūli teisinosi, kad 
kompanijų ir bankų valdomų 
namų agentai neduoda pakan
kamai bačkų,’ tad prisieina 
šiukšles palikti ant gatvės, o 
vėjas ir katės su šunimis iš
drasko. Tačiau ir tie užsi
mokėjo pabaudas. Moralas— 
jei nėra ko reikia, reikalauk, 
bet neprisidėk prie sulpaulini- 
mo miesto. , z

Dar kiti tapo nubausti už 
metimų sąšlavų ir aUriątų į 
gatves ir kiemus per langų*.

4£as\ nors priminė, jog tu
rėtų bausti ir tuos, kurie savo 
šunimis užteršia gatves. Sako, 
ponai siunčia savo tarnaites 
pabėgdinti šunelius kur nors 
toliau, ne prie ^avo gražių re
zidencijų. Tuomi pripratinti, 
eiliniai šunų savininkai taipgi 
vietoje pabėgdinti šunį ties sa
vo namais ir paskui nuvalyti, 
Veda ties kūmos ar kūmo stu- 
ba 
trienės langu, o Petrienė—po 
Jonienės. . Ir taip abi pyksta 
ant svetimų šunų ir ant ne
švaros, o 'abi lygiai kaltos.

Kalbama, kad su laiku pra
dės bausti ir už tų nešvarų, 
kaip kad tūli teisėjai jau pra
dėjo bausti už kratymų dul
kėtų* mapų per langų.

įmos ar k
Jonienė veda po Pe-

Motery Delegacija 
Pas Trafiko Policiją

West Flatbush gyventojos 
motinos, kurių swsiedijoje šių 
savaitę tapo automobiliaus 
užmuštas Andersonų vaikutis, 
praėjusį trečiadienį pasiuntė 
masinę delegacijų pas polici
jos komisionierių Wallander. 
Jos reikalavo vaikams polici
jos apsaugos. Trafiko sky-> 
riaus viršenybė pažadėjo ty
rinėti trafiko padėtį ir ką nors 
veikti.'

Mrs. Louise Bergman, 76 
metų, užsimušė iškritusi ar išę 
šokusi iš savo apartmento 
New Yorke.

George Klimas rodys filmas,, 
šeštadienio vakare,x rugsėjo- 
Sept. 25 d., Liet. Centre, Li
berty Auditorium, 110-06 At
lantic Ave,, Richmond. Hill, 
N. Y. Pradžia 8 val.z vakare, 
įžanga nemokama.

Fiimininkas parodys savo 
kūrinius, filmas, įvairių scenų 
rinkiniu, t, f estivalio iš

Chicagos. “Kuprotas Oželis”

sportininkus.,
šio parodymo tikslas yra pa

st ruošima s prie naujos filfnoe 
gaminimo, todėl kviečiu visus 
teatrininkus, Aido Chorų, Liet. 
Liaudies Teatro narius, Jonų 
Valentj, B. Šalinaitę, A. šerU

Kačergj, A. Jeskevičiūtę, Jo
nų Lazauską, Juozą Judžentą 
ir visu;?, kurie tik nori filmas 
matyti ir po parodymo padis* 
kušuo t i. Užkviečia filminin- 
kas G. Klima,. (2Ž4-226)

Daktaro Prelekcija, kaipgi 
Prakalba Apie Sveikatą

Įvyks jau šį sekmadienį, 
rugsėjo (Sept.) 26-tą, 2-rų va
landą po pietų, Liberty Au
ditorijoje, 110-06 Atlantic 
Avenue, Brooklyn, N. Y.'

Prelekcija sveikatos klausi
mu skaitys daktaras J. J. Kaš- 
kiaučius iš Newark/ N. J.

Dr. Kaškiaučius yya teikęs’ 
brooklyniečiams daug bran
gių paskaitų. Todėl ir da.- 
bartinė bus labai įdomi. Dai
gelis* mūsų žmonių kenčia są
nariuose skausmus, nuo taip 
vadinamo arthritis. Tačiau 
sergantiems nereikia nusimin
ti, nes mokslas kasdien ati
dengia daugiau " gamtos pa
slapčių, suranda naujus bū
dus gydymui nuo įvairių li
gų. Ko šiandien dar nepa
jėgia* padaryti, rytoj tas gali 
tapti galimu dalyku.

Maisto klausimu kalbės J. 
W. Thomsonas. Maistas yra 
svarbiausia gyvybės palaiky
tojas, atbūdavo jas nudėvėtas 
kūno sistemos dalis. Be mais
to negalima gyventi.
Naturalio Maisto Paroda

Pirm prelekcijos, 10 vai. 
ryto, manoma suruošti natu
ralio maisto^ parodą, supažin
dinti su maiste gaunamais vi
taminais/. mineralais, kalkė-

Reikia 30 Merginų 
Trečiadieniais

Kultūriniam Centre 
Auditorium), 110-06 
Avenue, Richmond 

Y. Planuojama mo- 
terginų lyga susidės iš 
komandų — su penkiom

LDS Jaunimo Kuopa ruošia 
moterų-merginų bowling lygą, 
Lietuvių 
(Liberty 
Atlantic 
Hill, N. 
terų-mergin 
šešių ] 
lošėjom kiekvienoje?

Lyga jau pradeda organi
zuotis, ir jau. yra susirašiusios 
apie 22 merginos,moterys, ku
rios pradės “bowlyti” ateinan
čio trečiadienio vakarą. Pra
džia lygiai 8-tą valandų. Dar 
trūksta 8-nių lošėjų, kad su
darius pilnus šešis tymus. To
dėl visos, kurios norite daly
vauti- kartu, lošti bowling ly
goje, esate kviečiamos ateiti į 
Liberty Auditorium ateinantį 
,trečiadienį, ir prašomos nesi- 
vėluoti, nes mums'tų vakarų 
visos šešios alleys yra rezer
vuotos.

Tėvai yra prašomi savo 
dukterims priminti apie šių ly
gų, ypatingai toms, kurios 
mėgsta “bowlyti.” Nuo atei
nančio trečiadienio, 29-tos 
dienos rugsėjo (Sept.), LDS 
merginų lyga loš kiekvienų 
trečiadienį.

Lošėjos ne būtinai turi būti 
LDS narėmis ir ne būtinai 
Jaunimo kuopos narėmis. Pa
rodykime vyrams, kad ir mes 
galijne gerai “pabowlyti”!

- Bo^lininkė.

Philip Campisi, laimėjęs vy
rų gražuolių kontestą Florido
je, vis dar negali laimėti tur* 
to. Jį uždarė Brooklyno kalė
jime žmonos kaltinimu# kad 
jis jai. su dukryte nesumokėjo 
$22 pragyvenimui. Jis ^netu
rėjo nei $500 už save užstato.

• z . - f ' .

Skubiai pristatytas iš Rau
donojo Kryžiats kraujas į 
Crown Heights ligoninę kre
dituojamas .išgelbėjus pašti
ninko Sid Kizowitch’iaus gy
vybę. Jam reikėjo retai už
tinkamo AB' rūšies kraujo.

, x Du brooklyniečiai advokatai 
kaltinami* iš teisiamo asmens 
paėmus $3,100, už tų sumų 
pažadėjus “sufiksyti” jo by
lų. Jis tebebūna kalėjime.

/ ■ ■ ,'■■■ ■ ■■ ..

Washington. Vis dau 
giau karinių fabrikų iš ry
tinių valstijų, perkeliama : 
Texas, kur jiems būtų sau 
giau karo metu.

Dr. J. J. Karkiančius

Lietuvių $$ ir Centai 
Taipgi Gina Eilinio 
Žmogaus Teises

mis. O prie to, gaspadinės 
pagamins puikiausius natura- 
liško maisto pietus, todėl visi 
turėsite progų skaniai paval
gyti. Įžanga veltui.

Rengia Lietuvių Sveikatos 
Kultūros Klubas. Visus klubo 
nąrius prašau susidomėti ir 
prisidėti darbais prie padary
mo šio mūsų parengimo sėk
mingu.

Komisijos'narys
A. MUREIKA.

• *

Dapildomosios Žinios 
Ir Padėka

šeštadienį, rugsėjo 11-tą, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubez, 280 Union Avenue, 
Brooklyne, įvyko labai puiki 
“surprise pare,” 25 metų ve
dybinio gyvenimo proga, Sta
siui ir Teresei Simams, gyve-l 
nantiems 183 Conklin Ave., 
Broėklyn, N. Y. .

“Parę” surengė Draugeliai, 
Vilčinskai, Zakarauskai, Zi- 
zai, Kriaučiūnai, Brazaičiai ir 
Laužadžiai. , . )

Svočia buvo Marcelė Drau
gelis o svotu Petras Vilčins
kas. Gaspadinė J. Augutienė.' 
Stalus aptarnavo Bujauskienė, 
Daugirdienė ir Adomaitienė. 
A. Žizas", V. Brazaitis, V. Bra
zaitis, Jr., A. Balčiūnas dar
bavosi prie alaus. Stalus pri
žiūrėjo Vilčinskienė, 'Zaka
rauskienė ir K. Kriaučiūnas? 
Vdkaro vedėjas buvo' J. A. 
Draugelis. • šokiams grojo 
Nakties Pelėdų Orkestrą. Sve-Z 
čių dalyvavo virš 200.

Širdingai ačiū svočiai Mar
celei Draugelis už puikų keik- 
są ir gėles, svotui Petrui Vil- 
čįnskui už skanius gėrimus.

Ačiū už dovanas dukrai ir 
žentui, Ruth ir Frank Enright 
iš Long Beach, Cal., dukrai 
Irenai, giminėms iš Pittsburgh, 
Pa., ir Great Neck, L. Vi
siems draugams, kurie mus 
taip daug apdovanojo, ir yi- 
siems bą'nkieto svečiams už 
įteiktą “sidabruotą” . pasagą^ 
išsagstytą 25 sidabriniais do-* 
lenais. / . * ,? ;

Ąčiu< į visiems už'pasakytas 
gražias sveikinimo kalbas ir 
gerus linkėjimus, Veličkai, 
Grabauskui ir Kriaučiūnui už< 
gražų padainavimą.

Siunčiamė s širdingiausią pa
dėką rengėjairis ir svečiams, 
linkėdami daug sveikatos ir 
laimės. ,

Stasys ir Terese 
Simai-Simanauskai.

PARDAVIMAI
Pigus pardavimas — 4 kambariai, 

garu šildomi^ naujai išmaliavoti; va
liausi rankandai it kiti, reikmenys. 
Kaina $1500. Kreipkitės į Apt/ 23 
ar 27 bile laiku. Alex Abenes, 56 
Stagg St., Brooklyn, N.Y. (223-225)

REIKALAVIMAI
■ )č '» , J‘. L, Of

Reikalingi kambariąi t rim žmo
nėm, su ar be šilumos. Reikafas 
skubus, nes neužilgo esame priver
sti apleisti dabartinius kambarį. 
Prašome kreiptis pas Joe Mėrk, 
9415 r- 86th Ave., Woodhaven,'M 

(225)

Būrys gerų brooklyniečių 
lietuvių, darbo žmonių judėji
mo narių ir prietelių, buVo pa
prašyti pagelbėti išrinkti į 
New Yorko Miesto Tarybą 
žymų kovotoją už darbininkų 
reikalus Simon W. Gersoną, 
teisėtą velionies Petro ' V. 
Cacchionės vietininką.

Džiugu pasakyti, jog pasi-i 
mota tam tikslui sukelti $300 
kvotą netoli užbaigos. Kelių 
a.smenų prisidėjimas su dešim
ke ar kelių ' dešimtų asmenų 
prisidėjimas su mažesnėmis 
sumomis padėtų užduotį gar- 
bįngai ir laiku užbaigti.
'Norėtume bėgių šios savaitės 

užbaigti, kad (užmiršę apie 
pinigus) galėtume eiti skleis
ti tais pinigais nupirktą lite
ratūrą, > klausytis yadio pro
gramų, ko be pinigų negausi. 
Prašome visų dar neprisidėju- 
sių atydos ir talkos.

Atsiliepimąs lig šiol buvo 
labai gražus ir draugiškas. 
Tūlo žmogaus nesinorėjo nei 
paprašyti) nes . žinojome, kad 
jis ar jinai turi sunkumų, li
gos'ar kokie netikėtumai juos 
spaudžia. Tačiau pasakęs rei
kalą, gauni dolerį, o kartais 
ir penkinę ar dešimkę.

Didžiausia šiam tikslui au
ka buvo 50 dolerių, mažiau
sia—-10 centų.

Mums pagelbėjo ir užupie- 
čiai, piknikuose brooklynie
čiams įteikė aukų. Visiems 
esame dėkingi. x

Dabartiniame) pragyvenimo 
brangume niekas neturi pini
gų perdaug. Iš savo mažų iš
teklių jie aukoja dėl to, jog 
supranta, kad gavimas didžio 
skaičiaus balsų / už Gersoną 
nuskambės po visą šalį ir pa
saulį, nes—

Gersono balsai, paduoti ko
munistų partijos tikietu, paro
dys, kad mūsų šalies darbi
ninkai ir bendrai progresyviai 
neišsigando raudonbaubių. 
Kad dėl grąsinimų raU;donbau- 
biais nesitrauks nuo velionies 
Roosęvelto Naujosios Daly
bos gadynėje atsiektų teisių 
geriau ' gyventi. Kad darbi
ninkai pasilaiko sau teišę blo
gus vadus ar valdininkus pa
peikti ir atmesti, o 
pagirti ir išsirinkti.

Lietuvių 
? Gersoną

geruosius

uz 
Grupe.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visokiausi vaistai, kosmetikai, kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių Kambariui reikme
nys už griežtai žemgs kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE/ Ph. G.

Tel. EVergreen 7-6238

LITU ANICA SQUARE 

RESTAURANT 
z Steven Augustine. & Frank Sanko 

SAVININKAI \

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BJIOOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yrą. didelis pasirinkimas visokių valgių t 
ZtDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

2S2 UNION AVE.

Serga Jonas Stokes
'Jau septynios savaitės kaip 

serga Jonas Stokes, fotogra
fas, kurio studia randasi 512 
Marion St., Brooklyn, N. Y. 
Jį vargina širdies liga ir iš 
tos priežasties susidarė kitų 
sunkių komplikacijų. Dabar 
jis jau eina geryn, bet vis dar 
daktaro priežiūroje ilsisi lo
voje, ima vaistus ir dar mažai 
ką gali valgyti.

Jonas Stokės yra linksmo 
būdo žmogus. Jis ir sirgda
mas juokauja ir išrodo links
mas. Mažai dar teišlipa iš lo
vos, nedaug gali pavaikštinė
ti, nes kojos tinsta. Tačiau 
jis pats ir žmoną džiaugiasi, 
kad laipsniškai pradeda susti
prėti.

Jonas Stokes yra nuoširdus 
dienraščio Laisvės rėmėjas, 
linkime jam greit pasveikti ir 
dar ilgai gyventi. .

, Laisvietis.

Kultūriniame Centre 
Veiksmų Kalendorius

Gale šios savaitės, rugsėjo 
24, 25 ir 26-tą, Liberty Au
ditorijos patalpose įvyksta:

Penktadienio vakarą -r- Ai
do Choro pamokos.

šeštadienio popiečio 2 vąl. 
—Lietuvių Kalbos' Mokyklėlės 
pamokos kalbos, paskui šo
kių, prievakariais—muzikos, o 
vakare Remisijos su mokiniais 
ir visų sųšįdomėjusių —; 
rinkimas mokyklos 
8 vai. Klimo filmų 
ir diskusijos.

Sekmadienį nuo 
naturališko maisto paroda, vė-> 
liau pietūs, o po pietų, 2 vai., 
daktaro Kaškiaųčiaus prelek
cija apie sveikatą ir klausi
mai-atsakymai, z

Vakarais ir šeštadienį ir 
sekmadienį tebebus lietuviškų 
knygų paroda, taipgi veikia 
skaitykla. •

Ir kas vakaras ir gale sa
vaitės veikia “bowling” ir res- 
torantas. R.

susi- 
reikalais; 
programa

10 ryto—

REAL ESTATE
Cypress Hills: — parsiduoda trijų 

šeimynų mūrinis namas, garas; vie
nas apartmentas tuščias; $13,500. 
Be agentų. APplegate 7-8127.

(225-230)
...... ■■ ■ ■ ■■■ ■■ ■■ -t -■»- :-------- ----—- --------------------------------

Fotografas
Traukių paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

' IS senų Padarau
• naujus paveiks-<

; lus ir kraj’avus
O sudarau su ame-'
B" rikmttiflcafa Rei-'

/L, MKl kfllui esant ir 
n- 'WbQkjo? padidinu tokio ' 

dydžio, kokio pa- ■ 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju

• įvairiom spalvom.
> JONAS STJOKES

512 Marion St., Brooklyn
kampas Broadway ir Stone Ave., prie 

Chauncey St., Broadway Line.
Tel. GLenmore 5-6191

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: l?~:1?ry‘e 
n. Į1—8 vakare
? Penktadieniais uždaryta. •

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9619 x

6* pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Rugs. 24, 194^

Daugiau Apie Ataką Ant 
h omunistų Vado

Robert Thompson, New 
Yorko Valstijos Komunistę 
Partijos pirmininkas, praėju
sio karo didvyris, turėjęs bū
ti vienu iš vyriausių kalbėto
ji/ Madison Square J Garden 
mitinge rugsėjo 23-čios vaka
rų, tapo brutališkai užgultas 
netoli savo namų, Queens.

Apie.tų ataka angliškas dar
bininkų laikraštis Daily Work
er paduoda sekamų žinių :

Thompsonas iš savo namų, 
39-40 — 46th St., Sunnyside, 
Queens, ėjo pas kaimynų ir 
draugų, komunistų šioje vals
tijoje sekretorių William Nor
man, gyvenantį 39-77—44th 
St., Sunnysidėje, pasitarti. Ne
toli nuo namų jis pastebėjo, 
jog jį kas nors seka naujo
viškame gražiame auto.

Biskį paėjęs, Thompsonas 
pasuko tiesiai link draugo na
mų siauru keliuku (alleyway). 
Du vyrai iššoko iš auto, o tre-' 
čiasis likosi prie rato. Vie
nas stvėrė Thompsonų ir ap
suko aplink,/o kitas tvojo per 
galvų. Thompsonas, 33 metų 
vyras, Ispanijos ir paskiausio- 
jo pasaulinio karo didvyris, 
tvojo atgal. Jis jau buvo be
pradedąs atsikumščiuoti nuo
ga ranka, kuomet vienas smei
gė jam vidųriuosna peiliu. 
Vyrai pabėgo, matomai, tikė
damiesi savo atlikę.

Tačiau Thompsonui pavy
ko šiaip taip susistiprinti ir 
nušliaužti, pas Normanų. Ten 
tapo pašauktas daktaras Jo
seph Shapiro, kuris jį apžiū
rėjo., apraišiojo.

. GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: d^nOm,
uv Į 6—g vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas >

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

NUPIGINTAS PARDAVIMAS
Aukštos Rūšies Džiūlerių Sandelio

Susidedant iš Daimantų, Platinų, Auksinių 
Daiktų, Gold Mountings, ^Daimantinių Vėdybi- 

I nių Žiedų, Moteriškų ir Vyriškų Auksinių Žiedų, 
Ir Auksinių Daiktų Visokių Rūšių.

Dailių Moteriškų ir Vyriškų 
Laikrodžių Didelis Pasirinkimas

Aukso ir Sterlingo Sidabro Ir Paauksuotų Džiū
lerių. Taipgi Gobtume Džiūlerių Sulyg 

v Vėliausios Dienos
Didelis Pasirinkimas Religijinių Daiktų.,

PIRKITE DABAR IR TAUPYKITE PINIGUS

Rankpinigiai Palaikys Bile Daiktą 
Iki Jums Jo Reikės

ROBERT LIPTON
701 Grand Street * ' K Brooklyn, N. Y<

. Telefonas STagg 2*2173

Normanas taipgi pakyiet^ 
netoliese gyvenantį ' Daily' 
Workerio redaktorių John 
Gates ir H al Simon, partijos 
industrinį sekretorių.' - ‘

Thompsoną pargabeno na
mo, tačiau vis dar tebebuvo 
per silpnas nuvežti į ligoninę 
galvos X-ray nuotraukoms. 
Bijomasi, kad gal esą pavo
jingai sutrankyti smegenys. 
Pilve padarytasis pusantro co
lio pjūvis esąs nepavojingas. 
Jo daktaras sakęs, kad svar
būs vidujiniai organai pjūvio 
nepaliesti. Jį prižiūri jo žmo
na Leona, keliomis’ dienomis 
pirm tos atakos susilaukusi 

rkūdikio.
Komunistų - Partija pareiškė, 

jog tai buvo tikslus užpuoli
mas riužudyti komunistų vadą, 
kad atbaugihti darbo žmones 
nuo kovos už savo reikalus.

Thompson, nešiotojas Distin
guished Service Cross už nuo
pelnus paskiausiame kare, yra 
gabus kalbėtojas, rašėjas, or- 
ganizuotojas. Ir .yra vienu iš 
12-kos įkaitintųjų.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

LKM šaukia LMS, LDS, LLD, Ai
do' Choro, Liaudies Teatro,' kaip ir 
LKM narius ar nuo tų organizacijų 
atstovus j susirinkimą šj šeštadieni, 
rugsėjo 25, T vai. vakare, Liberty 
Auditorijoj, 110-06 Atlantic Ąve., 
Richmond Hill, šiame susirinkime 
bus svarstoma mūsų jaunimo veik
los klausimas, bus išdirbama jų vei
kimo programa, kaip tai, kultūrinis, 
meninis ir sporto veikimas tarp jau
nuolių ir mažamečių.—LKM Valdyba.

(224-225)

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
oiSLXi Mtyrę barberiai

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.




