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sies agento Husseinio. Da
bar anglai naudoja jį kaip 
arabišką įrankį prieš žydus 
Palestinoje.
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Bet juos priglaudė

pravirko, girdi, Manuilskis no-
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sekmadienio. Brook- 
laukia progos gerai 
susitikti su senaisiais 
iš kitų kolonijų.

į-.

Leesville, S. C. — Susek
ta juodoji automobilių rin
ka, kuri varė $100,000,000 
biznį 14-je valstijų.

Ukraina skundžia Jungti
nėms Tautoms Graikiją. Grai-

New Yorko valstijos senato
riai Mead ir Wagner vėl kel- 
sią kongrese klausimą priėmi
mo prieš linčą įstatymo. Jie 
sakosi turį nemažai senate pri
tarėjų savo biliui.

Mes tiems vyrams tiktai ga
lime palinkėti pilniausio pasi
sekimo. Gal jiems šį sykį ir 
pavyks nušluoti didžiąją gėdą. 
Geras, aštrus su dantimis įsta
tymas linčo sistemai pietuose 
padarytų galą.

Visi nuoširdūs amerikiečiai1 
parems šių dviejų senatorių 
kraštui naudingą užsimojimą.

Mūsų valdžia sako Europos 
tautoms šitaip: Neklausysite 
mūsų, negausite duonos iš 
Amerikos!

Pašalpa naudojama politi
kai. Tai ne tiktai negražu, bet 
ir. nepadoru.

Radijo Korporacija, 
ne sauvališkai parink- 
Rygai tos radijo ban- 
Tokias bangas jai per-

Tiesa, šis fašistu? žygis 
kenkė, nes mitingas neįvyko. 
Bet geri, nuoširdūs Lietuvos 
mylėtojai ant rytojaus susi
rinko vienoje protestantiškoje 
bažnyčioje ir Lietuvos žmonių 
paramai sudėjo daugiau kaip 
dvyliką šimtų dolerių!

Ne visi, norintieji dalyvauti 
susirinkime, aišku, galėjo į ke-

Šį sekmadienį daug lietuvių 1 
suvažiuos Philadelphijon į 
Laisvės pikniką. Jis gali būti 
vienas didžiausių piknikų vi
soje Laisvės istorijoje.

Laisvės draugų ir prietelių 
armija labai didelė. Kai jie 
pasijudina, niekas juos negali 
sulaikyti.

Girdėjau, kad iš Brooklyno 
važiuos Philadelphijon skait
lingas būrys. Bušai susamdyti 
ir laukia 
lyniečiai 
paūžti ir

. draugais
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Didžioji Iškilmė. 
Visur Jie Toki. 
Pilno Pasisekimo. 
Neklausysite,

Nepavalgysite.
Graikija ir Anglija Teisme

Rašo A. BIMBA

Fašistas yra paskutinis niek
šas visur. Veltui pas jį jieško- 
tum padorumo ir sąžinės.

Taip atsirekomendavo Mon- 
trealo fašistai. Jie užtraukė 
policiją ant masinio suisirinki- 
mo rugpjūčio 24 d. Jai buvo 
niekšų įpasakota, kad atva
žiuosiąs Bimba ir versiąs Ka
nados valdžią.... y

Bet, nereikia nei aiškinti, 
mitingas buvo šaukiamas gry
nai išgirdimui pranešimo iš 
Lietuvos. Apie Kanadą nie
kas neplanavo kalbėti, 
mažiau jos valdžią versti!

Pabaigoje šios savaitės Ka
nados demokratiniai lietuviai 
turės suvažiavimą Toronto 
mieste. Jungtinių Valsti
jų demokratinius lietuvius ka
nadiečių suvažiavime atsto
vaus Rojus Mizara, preziden
tas Amerikos demokratinių 
lietuvių centralinio komiteto.

Pereitą sekmadienį buvau 
Montreale. Girdėjau, kad iš 
ten žada į Toronto vykti skait
linga delegacija.

Girdėjau ir tą, kad Montre- 
alo lietuviai turės gerą atsto
vybę mūsų didžiajame meno- 
kultūros sąskridyje Chicago- 
je.

Washington.— Tik dabar 
Jungtinių Valstijų karo de
partmentas patvirtino, kad 
amerikonai kareiviai vasa
rio mėnesį šiemet nušovė 

kŲa^esantTpasibrtžuis'Balka-1vien^ SToviety . kareivi BeĮ- 
nuose sukurti karo gaisrą. I Jugoslavijos sostinė- 

Bet, aišku, Graikija, tasai Jugoslavų valdžia įtarė 
suvargintas nykštukas, nesi-, tris amerikonus ir norėjo 
skerečiotų ir nesipūstų, jeigu suimt juos kaip žmogžu- 
<už savo nugaros neturėtų di- džius, 
dėlės jėgos.

Todėl Jungtinių Tautų teis
me atsiduria abi — Graikija ri nuk*ryžiavoti “mažą ir ne* 
ir Anglija. Mūsų, spauda jau kaltą” Graikiją.
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lėtą valandų sužinoti, kur ir lėktuvus pardavinėjo, kaip 
kada mitingas įvyks. Netenka i ‘laužą”, Chiang Kai-sheko 
abejoti, kad jie savo auką Lie-1 Chinijos valdžiai. Tuo būdu 
tuvos žemės ūkio akademijos 
atsteigimui atiduos komitetui.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

ANGLAI SUĖMĖ 
VISUS ŽYDĮ! 
KAIMO VYRUS

Jeruzalė. — 5,000 am 
kareivių krėtė žydų žvc 
kaimą Sadoth Yarn su 160 
gyventojų; jieškojo kalti
ninkų, kurie bombomis pra- 
ardė du anglų laivus Hai- 
fos uoste. Nieko tokio ne
rado, bet suėmė visus 83 
kaimo vyrus ir 2 moteris.

Galinga Rygos Radijo 
Stotis Pasieks Visą 
Europą-Vargas Anglam

London.—Tarybinės Lat
vijos sostinėje Rygoje ne
trukus pradės veikti galin
ga radijo stotis, kuri pa
sieks visus Europos kam
pus. Anglai dėl to susirū
pinę. Nes Rygos stotis var
tos tokio pat ilgio radijo 
bangas, kaip ir didžioji An- 
glų 
Bet 
tos 
gos.
nai užgyre tarptautine su
tartis Lucerne.

Chiang per Šmugelį 
Gauna Amerikinius. 
Karo įrengimus

Shanghai, Chinija. — Ši
čia greitai ir labai pratur
tėjo tūli pareigūnai > ku
riuos Amerikos valdžia at
siuntė pardavinėt atlieka
mus jos karinius reikmenis. 
Jie sveikus Amerikos karo 

jie už pusę miliono dolerių 
pardavė Chiang Kai-shekui 
152 amerikinius lėktuvus, 
kurie verti bent 3 milionų 
ir 800 tūkstančių dolerių. 
Kai kurios amerikonų kom
panijos norėjo pirkti atlie
kamų nuo karo dalykų ir 
brangiau siūlė. Bet Ameri
kos valdininkai už pigiau 
pardavė tuos dalykus chi- 
nam tautininkam, ne ame
rikonam.

Tą skandalą gal tyrinė
siąs Amerikos teisingumo 
departmentas.

Jugoslavai Kaltina 3 Jankius už 
Ruso Nužudymą; Jungt. Valstijų 

Ambasada Neleidžia Jų Suimt

Nuvargę, išalkinti žydai pabėgėliai, išgyvenę hitlerizmo baisenybes, pasiekė Pa
lestiną, bet yra priversti apleisti savo laivus ir sėsti Į Anglijos transportus ištrė
mimui j Cyprusą.

ANGLAI UŽGINČIJ A IR PRIPAŽĮSTA, 
KAD JIE GINKLUOJA TURKIJA

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministerija 
užginčijo, kad anglai pasta
tė Turkijai karinių sandėlių 
bazę prie Dardanellų są
siaurio, tai yra, vandens 

... . .................... .. , j.......-.....

“rankovės” tarp Juodosios 
Jūros ir Viduržemio Jūros. 
Bet ministerija pripažino, 
kad anglai pasiuntė Turki
jai radarų (karinių instru
mentų) ir .jų specialistų.

Sykiu ta ministerija sakė, 
“visai galimas daiktas,” 
kad Anglija pardavinėja 
Turkijai labai daug “atlie
kamų” karinių reikmenų.

AUSTRALIJOS (ANGLU) ATSTOVAS PERŠA SUARDYT KETURIŲ 
DIDŽIŲJŲ SUTARTĮ DEL KARINIU ATLYGINIMU SOVIETAMS

Paryžius. — Australijos 
delegatas taikos konferen
cijoje, E. R. Walker^ kal
bėjo, kad Rumunijos^ ūkis 
būtų, girdi, parblokštas ir 
ji liktų pajungta Sovietam, 
jeigu turėtų duoti Sovietam 
300 milionų vertės karinių 
atlyginimų, kuriuos nutarė 
Keturi Didieji talkininkai. 
Australas siūlė sudaryt 
bendrą ekonominę komisiją 
dėlei karinių atlyginimų iš 
Balkanų kraštų ir Suomi
jos. Jisai sakė, jog -ta ko
misija turėtų kontroliuoti 
visus atlyginimus. Austra
lijos delegatas taipgi;piršo, 
kad Rumunija mokėtų So
vietam atlyginimus tiktai 
pinigais, kurių gaus už iš
vežamus į užsienį savo pro
duktus.

Sovietų užsieninis minis
tras Molotovas atmetė aus
tralo pasiūlymą, kuris lau
žo Keturių Didžiųjų sutar
tį. Molotovas sakė, Rumu
nijai sveikiau bus palaips
niui atsiteisti Sovietams iš 

ir iki šiol tebesaugo Ameri
kos ambasada Belgrade.

Amerikos valdininkai 
tvirtina, kad ne jie nužudę 
rusą, bet kitas amerikonas. 
Jie sako, tas amerikonas 
esąs Italijos areštuotas ir 
būsiąs teisiamas. Amerika 
todėl veda derybas su Ju
goslavija, kad leistų trims 
kaltinamiems amerikonams 
išvykti iš Jugoslavijos. Ju
goslavų valdžia vis tiek nu
žiūri juos kaip žmogžu
džius.
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Molotovas Sako, Tai Užpuo- 
likiškas Sumanymas
einamosios rumunų gamy
bos produktų. Jis smerkė 
australo planą ir pareiškė, 
jog tas planas pavergtų Ru
muniją Amerikos doleriams 
ir anglų pinigams, gauti
niems už rumunų produk-

Anglai Siekią Atplėšt 
Irano Provinciją

London. — Maskvos ra
dijas tvirtino, kad Irako 
valdovas Abdullah su ang
lų armijos pagalba planuo
ja atplėšt nuo Irano Khu- 
zistan provinciją, labai tur
tingą žibalo versmėmis. 
Paskui, girdi, Anglija pri
pažintų Khuzistaną kaip 
“nepriklausomą valstybę.”

Suimtas Jugoslavijoj Turkų 
Oficierius, Tariamas Šnipas, 
Taipgi Būsiąs Paleistas

Belgrad, Jugoslavija. — 
N e o f i c i aliai pranešama, 
kad Jugoslavija paleis su
imtą turkų kapitoną. Jis 
amerikiniame lėktuve buvo 
numuštas žemyn sykiu su 
amerikonais rugpjūčio 9 d. 
Jugoslavai gydė sužeistą 
turkų oficierių po areštu. 
Jie, sakoma, patyrę, kad jis 
buvo karinis Turkijos šni
pas.

Metai XXXVI. Dienraščio XXVIII.

AMERIKOS BOMBERIAI 
TIK PRO JUGOSLAVIJA 
SKRAIDYSIĄ ITALIJON

Didieji Amerikos Bombanešiai 
Paruošti Susikirtimam Ore

tus. Molotovas pridūrė: 
“Tokius pasiūlymus tik už
puolikai tegalėtų remti.”

Australijos delegatas ant 
rytojaus išplūdo Sovietus, 
apšaukdamas juos “mela
giais, bauginto jais” ir ki
taip. Jis ’ pasigyrė, kad 
Australija (tiktai anglų im
perijos dalis) “turi lygias 
teises, kaip ir Sovietai.”

45,000 Angly Armijos 
Suburta Kalkuttoj

London. — Anglija pa
siuntė 45,000 savo kariuo
menės į Indijos didmiestį 
Kalkuttą, esą, kad sulaiky
tų indusus ir mahometonus 
nuo kruvinų riaušių pakar
tojimo. Tuo tarpu Dacca 
mieste, Indijoj, įvyko kitos 
riaušės, kuriose 23 asme
nys užmušti ir 65 sužeisti.

Pasiųsti j Švediją Anglai 
Specialistai Tėmys Vadina
mas “Sovietą Rakietas”

London. — Anglija pa
siuntė į Švediją savo rada
ro specialistus. Jie tėmys 
kažin keno rakietas, kurios 
laksto virš Švedijos. — Ra
daras yra moksliniai - kari
nis prietaisas, kuris paro
do tolimus daiktus net vi
siškoje nakties tamsoje.

(Jau kelinta savaitė eina 
gandai, kad rusai darą savo 
rakietų bandymus. Tos ra- 
kietos esančios radijo vai
ruojamos iš tolo. Jos, gir
di, atlekiančios iš Sovietų 
užimtos rytinės Vokietijos, 
praskrendančios pro Švedi
jos sostinę Stockholmą ir 
grįžtančios atgal.)

Undine, Italija.— Iš nau
jo pradėjo skraidyt Ameri- neginkluoti armijos trans- 
kos armijos lėktuvai iš porto lėktuvai, kurie dažnai 
Austrijos į Italiją, ir kol skrisdavę per Jugoslaviją, 
kas jie vengė lėkimo per Po to, kai ‘ jugoslavai tą 
Jugoslaviją. Šie lėktuvai dieną nušovė transportinį 
yra pilnai ginkluoti didieji I lėktuvą su penkiais kari- 
bombanešiai; jų ginklai ii nįais lakūnais, dar nė vie- 
lakūnai paruosti kova. ore. amerikinis lėktuvas 
Amerikiniai b o m b a nėšiai ...... ... , . T
dar neima keleivių. Dabar nekliudė ir nekhudysiąs Ju- 
jie gabena tik pašto siun- goslavijos, kaip sako Ame- 
tinius ir šiaip krovinius. ! rikos oficieriai.

Hooveris Deklamuoja 
Prieš Jugoslaviją ir 
Kursto Pult Sovietus

San Marino, Calif. — Bu
vęs Jungtinių Valstijų pre
zidentas Hooveris šnekėjo 
prieš Jugoslaviją ir vadino 
ją “komunistine šalim, rusų 
kontrolėje.” Hooveris sa
kė, kad Rusija norinti tik 
“gana laiko gaut” užviešpa- 
taut įvairius kraštus. Taigi 
jis faktinai kurstė greičiau 
užpult Sovietus. Be to, 
Hooveris kaltino Sovietų 
Sąjungą kaip “taikos truk
dytoją pasaulyje.”

Anglija Pripažįsta 
Nacių Bern?, Kaip 
Arabų Atstovą

London. — Anglijos val
džia sutiko priimt aukštąjį 
Jeruzalės mahometonų ku
nigą (mufti) Haj Aminą 
Husseinį, kaip vyriausią a- 
rabų atstovą derybose su 
Palestinos žydais. 
Husseini laike karo 
vedė nacių propagandą per 
Berlyno radiją ir šaukė 
arabus-mahometonus pa
dėt vokiečiams sumušt So
vietus, Angliją ir Ameriką. 
Po karo jis buvo laikomas 
Francijoj, laisvame arešte. 
Bet jis “ištrūko” į Egiptą 
ir apsigyveno viename to 
krašto karaliuko palociuje. 
Patys nacių dokumentai ro
do, kaip Husseini jiems tar
navo.

Anlgija viešpatauja Egip
tui, bet nekliudė fašistų A-

Visi 5 Amerikos Lakūnai Žuvę 
Jugoslavijoje; Jugoslavų Kariai 
Pareiškė Pagarbą Žuvusiems

Bled, Jugoslav ija. — 
Jungtinių Valstijų armijos 
atstovai supranta, kad žu
vo visi penki amerikonai, 
kuomet jugoslavai nušovė 
amerikinį lėktuvą ties Ble- 
du, Jugoslavijoj, rugpjūčio 
19 d. Bendrame laikiname 
jų kape atrasta ne tik tri
jų lakūnų lavonai, bet ir ki
tų kūnų dalys.

Jugoslavijos armija ir 
oro laivynas atsiuntė du di-
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8 Baltagvardiečiai 
Sovietiniame Teisme 
Prisipažino Kaltais

London. — Maskvos radi
jas paskelbė, jog teisme 
prisipažino kaltais 8 balta
gvardiečiai, kontr - revoliu
cionieriai. Jie veikė prieš 
Sovietus Leningrade, kuo
met dar steigėsi 
valdžia, 
į užsienį 
beje per 
dė kovą 
jungą, 
sovietinę santvarką ir at
kurt kapitalizmą.

sovietinė 
Paskui jie pabėgo 
ir japonų vadovy- 
daugelį metų ve- 
prięš Sovietų Są- 

siekdami nuverst

GENEROLO SEMIONO- 
VO PRISIPAŽINIMAS 
Maskva. — Tarp teisia

mų ir prisipažinusių balta
gvardiečių yra jų vadas ge
nerolas Gregoras Semiono- 
vas. Jis pasisakė planavęs 
ir Leniną nužudytu Šėmio- 
novas, vadinamas baltuoju 
Sibiro banditu, taipgi prisi
pažino, kad jo šaika masi
niai žudė sovietinius pilie
čius.

Semionovas liudijo, kad 
japonai vieną kartą siūle 
jam 20 milionų aukso jenų, 
jeigu jis vadovaus kontr- 
revoliucijai Sibire prieš So
vietų valdžią. Bet jis sakė, 
tai permažai, ir girdi, at
metė pasiūlymą.

Tarp teisiamųjų yra ir 
carinis kunigaikštis Och- 
tonski. Visus juos suėmė 
Raudonoji Armija Mandžu- 
rijoj per karą su Japonija.

delius gyvų gėlių vainikus 
jierųs pagerbti. Gabenant 
juos iš Bledo į Ljubljana, 
amerikonų palaikus lydėjo 
30 jugoslavų oficierių, kaip 
garbės sargyba.

Trys rusiški jugoslavų 
lėktuvai - šturmovikai vi
są kelią skraidė virš tos 
procesijos, pareikšdami pa
garbą žuvusiems.

Tų amerikonų lavonai 
bus pargabenti Į Jungtines 
Valstijas. i



Antras Puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK 

Tel. STagg 2-3878
Jos. Weiss 

... D. M. Sholl 

.... Roy Mlzara

KAS KA RAŠO IR SAKO

President....................
Secretary Treasurer. 
Editor.........................

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year .............................
United States, six months.........................
Brooklyn, N. Y., per year .......................
Brooklyn, N. Y., six months ..................
Canada and Brazil, per year .................
Canada and Brazil, six months -.............
Foreign countries, per year ...............—
Foreign countries, six months .................

$6.50
$3.50
$7.00
$3.75
$7.00
$3.75
$8.00
$4.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office 
at Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Kam Iš To Nauda?
Jugoslavijos informacijų ministerija paskelbė, kad 

tarp š. m. rugpjūčio 10 ir 20 dd. viršuj tos šalies terito
rijos be leidimo perlėkė 110 anglų amerikiečių lėktuvų. 
Iš to skaičiaus 57 buvo bombonešiai ir 34 lėktuvai ko
votojai (fighters); kiti buvo- transportiniai bei kitokios 
rūšies.

Ir tie nelegalūs lėkimai per Jugoslavijos žemę buvo 
padaryti po to, kai rugpiūčio 9 d. buvo priverstas nusi
leisti amerikinis transportinis lėktuvas, dėl kurio buvo 
sukeltas nemažas tarptautinis skandalas. •

Jeigu taip yra, kaip skelbia Jugoslavijos vyriausybė, 
tai kyla klausimas: ko mes norime pasiekti, šitaip da
rydami? Kokia kita šalis,—šalis save gerbianti ir gi
nanti savo nepaliečiamybę, —. galėtų tylėti, matydama, 
kaip viršuje jos teritorijos lekioja kitų kraštų karo lėk
tuvai, neturėdami tam leidimų ? !

Jugoslavijos vyriausybė tiesiog sako: mūsų karo 
lėktuvai, lekiodami viršuje Jugoslavijos, daro apžvalgy- 
mus to krašto karinių pozicijų ir kariuomenės judėjimo. 
Netenka nei aiškinti, jog kitokių tikslų kariniai lėktuvai 
ir neturi, kaip tik atlikimą tam tikros karinės misijos.

' Ar tokia mūsų valstybės ir karo departmentų poli
tika neša naudos mūsų krašto liaudžiai, — darbinin
kams, farmeriams, profesionalams ir biznieriams? Aiš- 

' ku, kad ne! Ji neša ne naudą, bet žalą.
Tokia politika provokuoja, naują karą. Tokia politika 

kiršina Europos tautas prieš Jungtines Valstijas. To
kia politika įneša į viso, pasaulio padėtį bereikalingų ne
susipratimų !

Iš tokios politikos tegali pasinaudoti tik visoki pel- 
nagrobiai, — ypačiai tie- tyme pareitojo karo metu pri
sigrobė aruodus dolerių, kuomet mūsų jauni vyrai žuvo 
kariaudami su priešu.

Amerikos liaudžiai neneša jokios naudos karinės 
provokacijos, kokias neapdairūs mūsų vyriausybės par
eigūnai ir karininkai atlikdinėja Europoje ir Azijoje,— 
pa v., Chinijoje!

Visa tai neša mūsų kraštui ir pasauliui žąlą, plečia 
neramybę, gimdo naujus “incidentus,” erzina kitas tau
tas prieš Ameriką!

Mūsų nuomone, prietykiai Jugoslavijoje turėtų mus 
pamokyti. Bet ar p. Trumano vyriausybė iš to pasi
mokys? • / *

ĮSIKŪRĖ LIETUV. JAU
NIMO KLIUBAS BUE

NOS AIRESE.
Argentiniečių Vienybė 

pranėša, kad š. m. birželio 
mėnesį Buenos Aires mies
te įsikūrė lietuvių jaunimo 
kliubas, kuris plačiu mastu 
apimtų Buenos Airesą ir jo 
priemiesčius. Kliubas bus 
nepartinis. Jo siekimas bus: 
mokytis lietuvių kalbos, pa
laikyti lietuvišką kultūrą ir 
tradicijas. Ten pąt:

•“Laikinoji Lietuvių Jau
nimo Kliubo organizacinė 
Komisija tapo sudaryta iš se
kančių jaunuolių: Steponas 
Kučinskas, Valeria Dumb- 
liuskaitė, Edvardas Pilikaus- 
kas,-Rosita Bendoraitytė, Bi
rutė Martha Skrandytė, 
tautas Viktoras Lukšas, 
šita Pačesaitė, Dangutė 
ryte, Viktoras čyžas.

“Kaipo pirmąjį darbą,
sutraukus apie save daugiau 
jaunimo, Liepos 7 d. ruošia 
“vermouth” su šokiais, kuris 
įvyks vokiečių salėje g-vė 
Austria 2064, Palermo. Įžan
ga visiems laisva. Kviečiame 
visus lietuvius jaunuolius at
silankyti.

Ro-
Go-

kad

“Laikinoji Lietuvių Jauni
mo Kliubo Komisija kviečia 
visus jaunuolius grupuotis 
apie pradėtąjį darbą ir atei
ti į talką- nes jaunuolių kul
tūrinė veikla ir jų organiza
cija priklauso tik nuo pačių 
jaunuolių.”

Tenka manyti, kad šiuo 
metu Argentinoje yra ne
mažai lietuviško jaunimo, 
ten gimusio ir augusio, to
dėl ir kliubas turės užten
kamai darbo, jei norės pa
siekti savo pasimojimų.

Mes jam linkime viso ge
riausio !

bus jiems

Pabaitijo 
ir jų glo-
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Trys iš 176 veteranų, dabar studijuojančių Kalifor
nijos Darbininkų Mokykloje, San Francisco. Čia jie 
matomi laike pamokos iš darbininkų istorijos Jungti
nėse valstijose. Iš kairės: mokyklos direktorius Holland 
Roberts, studentai — Wing Art, Jimmy Randall iš Ma
rine Cooks & Stewards, CIO, ir Margaret Gebhardt, 
buvusi marinas.

NESMAGU
SMETONININKAMS

Vilnis rašo:

“Lietuviškiem, lenkiškiem 
ir visiem kitiem ‘tautų va
duotojam’ yra skaudus smū
gis, kad jų vyriausias globė
jas, generolas Frederick 
Morgan, turėjo pasitraukti iš 
savo vietos, kaipo UNRRA 
galva šelpimui pabėgėlių. Jo 
kontrolėje buvo pabėgėlių 
stovyklos Vokietijoje. Jis bu
vo tikras aniuolas sargas vi
sų fašistų ir profašistų.

“Jo atstatymas iš taip 
svarbios vietos įvyko tuoj po 
to, kada jį, nors ir netiesio
giniai, užatakavo La Guar
dia, kaipo begėdiškų insi
nuacijų skleidėją prieš Ta
rybų Sąjungą.

“Naujienos su Draugu ir 
kiti tos rūšies laikraščiai da
bar pradės ir LaGuardia ata
kuoti. Tuo blogiau 
patiems. •

“Kitas smūgis 
reakcininkų klikai
bėjams Amerikoj yra Tarp
tautinio Raudonojo Kryžiaus 
pirmininko pareiškimas, kad 
Raudonasis Kryžius atsisako 
turėti ka nors bendro su bu
vusių Pabaltijo valstybių at
stovais. Jie nieko neatstovau
ja ir negali atstovauti, nes tų 
fašistinių valdžių jau nebė
ra.

“Raudonojo Kryžiaus pir
mininko pareiškimas kaip 
kalnas užgriuvo ant naujie- 
niečių, smetonininkų ir kleri
kalų klikos.

“O kiek jie čia pridekla- 
mavo, ponios Daudžvardie- 
nės lūpomis, kad Tarptauti
nis Raudonasis Kryžius pri
pažįsta buvusius Pabaltijo 
valstybių režimus!”

LAISVĖ TAUTU IR TRUMANO SIŪLYMAI
CENTRA LINE! IR PIETINEI AMERIKAI

Kanados Lietuvių Su
važiavimas ir Jo 

Uždaviniai

Mandžūrijoj Prasideda Mūšiai
Šiomis dienomis Mandžūrijoje prasidėjo mūšiai tarp 

liaudies armijos ir Čiang-kai-šeko. Mūšiai prasidėję ne
toli Tiehling miesto; karas verda dėl geležinkelio, jun
giančio Mukdeną su Čangchun’u,—pastarasis Mandžūri- 
jos sostinė ir šiuo metu yra čiang-kai-šekistų kontrolėje.

Didelė Mandžūrijos dalis yra liaudies (arba, kaip 
amerikinėje spaudoje priimta sakyti: komunistų) kon
trolėje. Čangchun’o miestą kontroliuoja čiang-kai-še- 
kistai, ginkluoti amerikiniais ginklais ir išlavinti Ame
rikos karininkų. Jeigu liaudies armijai pavyks šį mies
tą nuo Mukdeno atkirsti, tai abejojama, ar jis ilgai galės 
išsilaikyti liaudies priešų kontrolėje.

Praeitą sekmadienį amerikinėje spaudoje buvo plačiai 
analizuota Chinijoj padėtis. Kiekvienas objektyvesnis 
žurnalistas pripažįsta tą faktą, kad Chinijos liaudis 
Čiang-kai-šeko valdžios ir visos tos klikos, kuri aplink 
ją sukasi, labai neapkenčia. Chinijos liaudis remia liau
dies armiją ir vyriausybę, nešančią to krašto darbo žmo
nėms skaistesnį rytojų. Tuo būdu, nepaisant, kaip 
čiang-kai-šekistai gali būti ginkluoti, jie, ypačiai Man
džūrijoje, vargiai galės atsilaikyti prieš liaudies armiją, 
remiamą plačiųjų valstiečių sluogsnių.

Bet va kur glūdi nelaimė: Chinijos liaudies vyriau
sybė šiomis dienomis pareiškė, kad Amerika parduoda 
Čiang-kai-šekui karo reikmenų už apie pusę biliono do
lerių! Tie reikmenys bus naudojami prieš liaudies ar
miją. ,

Amerikos vyriausybė remia Čiang-kai-šeką visokiais 
būdais ir priemonėmis, lyg ir stumdama jį į karą prieš 
liaudies vyriausybę. Ajnerika palaiko Chinijoj marinin- 
kus; Amerika daro viską, kad padėti Čiang-kai-šeko val
džiai, kurią sudaro visoki liaudies priešai, fašistai.

Tokis mūsų vyriausybės elgesys, aišku, prieštarauja 
visokiom sutartim, ligi šiol darytom su Tarybų Sąjunga 
dėl Chinijos. Tokis elgesys yra priešingas velionio'pre
zidento Roosevelto politikai. Tokis elgesys žemina mūsų 
krašto vardą milionuose chiniečių. Tokis elgesys ken
kia pasaulinei taikai.

Jei tik mes atsisakytum palaikyti susikompromita
vusią Čiang-kai-šeko valdžią Chinijoj, tai ten tuojau 
įvyktų taika. Chinija pasidarytų demokratinė ir visam 
reikalui būtų sveikiau.

Mr. Byrnes ir kiti mūsų 
šalies diplomatai moka de
klamuoti apie žmonių lais
vę. Bet jie nemato, kad tos 
laisvės neturi mūsų šalyje 
negrai, kad ta laisvė yra at
imta daugeliui tautų per 
Wall stryto imperializmą.

Kas kalba, kad Filipinai, 
Haiti, Indija, Kanada arba 
Nauja Zelandija turi laisvę, 
tai tas tiksliai paslepia an
gliškai kalbančio imperia
lizmo viešpatavimą. Ne 
tik tos šalys neturi tautinės 
laisvės, bet daugelis šalių 
Centralinėj ir Pietinėj Am
erikoj jos neturi.

Centralinėj ir Pietinėj 
Amerikoj yra apie 20 vals
tybių ir valstybėlių. Brazili
ja plotu yra didesnė už 
Jungtines Valstijas ir turi 
45,000,000 gyventojų. Bet 
ten yra tokios šalys, kaip 
Haiti, Panama, Dominiko
nų Respublika, kurios ne
didelės ir yra Amerikos im
perialistų kolonijos, nors 
ir skaitomos “nepriklauso
mos.”

Wall stryto imperialistai 
nuo seniai deda pastangų 
laikyti arba pavergtas, ar
ba savo įtakoj visas Pietų 
ir Centralinės Amerikos ša
lis. Kas gi užmiršo, kaip 
Jungtinių Valstijų armija 
ir laivynas be jokio karo 
paskelbimo puolė Panamos, 
Nikaraguos, Meksikos, Ku
bos ir kitų šalių žmones?

Wall stryto imperialistai 
nuo senai yra organizavę 
Pan-American Sąjungą. Se
niau tą organizaciją naudo
jo daugiausia prekybai 
Centralinėj ir Pietinėj Am
erikoj. Bet laike Antrojo 
pasaulinio karo ją pavertė 
į politinę - karinę sąjungą. 
Ypatingai tas pasirodė va
sario mėnesį, 1945 metais, 
Inter-American Konferen
cijoj, kuri įvyko Chapulte
pec pilyj, Meksikoj., Jau 
ten Amerikos delegacija, 
priešakyj su Mr. Stettinius, 
dėjo pastangų, kad visos 
Centralinės ir Pietinės Am
erikos šalys priimtų negin
čijamą Jungtinių Valstijų 
vadovybę, kad visos vieno
dai apginkluotų savo armi
jas ir laikytųsi vienodos 
politikos. Ten nedalyvavo 
Argentina, bet vėliau ir ją 
privertė priimti tos konfe
rencijos tarimus.

Wall stryto kapitalistams 
yra dėl ko susirūpinti, kad 
laikyti savo komandoj tas 
šalis. Viena, kada karo 
laiku Amerika buvo atskir
ta nuo kitu pasaulio dalių, 
tai Jungtinių Valstijų pre
kyba su Pietų Amerika pa
siekė aukšto laipsnio. Jeigu 
1938 metais importas iš Lo
tynų Amerikos į Jungtines 
Valstijas buvo 545,000,000 
dolerių į metus, tai jau 1943 
metais jis pasiekė $1,340,- 
000,000, o išvežimas pasiekė 
nuo $445,000,000 iki $771,- 
000,000.

Kita, Jungtinėms Valsti
joms, kurios siekia diktuoti 
politiką pasaulyj, yra labai 
svarbu turėti , dar 20 Cent- 
ralinės ir Pietinės Ameri
kos šalių. Ir tas tuojau po 
Chapultepec Konf erekcijos 
pasirodė. Kada į San Fran
cisco susirinko Jungtinių 
Tautų atstovai įsteigti or
ganizaciją kovai už taiką,, 
tai ten 21-na amerikinės ša
lys visos veikė pagal Mr. 
Stettinius komandą. Mr. 
Stettinius net norėjo, kad 
toji konferencija legalizuo
tų (užgirtų) Inter - Ame
rican Konferencijos tari
mus.

Bet Wall stryto politikos 
viešpatavimą ryški ausiai 
parodė vėliau trys faktai. 
(1) Lapkrity j, 1945 metais 
Uruguajaus užsienio minis
tras Dr. Alberto R. Larre- 
ta, įtakoj Mr. Byrnes, pa
siūlė Inter-American Kon- 
feręnc. valdybai, kad pri
imtų tokį tarimą, jog, jei
gu bont kurioj iš 21-nos am
erikinių šalių bus įsteigta 
nauja valdžia, kuri “pa
neigs pamatines žmogaus 
teises arba neatlikinės kon
ferencijos sutarčių, tai ki
tos šalys'gali padaryti gin
kluotą į tą šalį intervenci
ją.” Tai buvo savo rūšies 
bandymas visiems laikams 
užtikrinti kapitalizmo vieš*- 
patavimą. Bet šis Urugua
jaus ministro pasiūlymas 
jau tiek paneigė nepriklau
somybes kitų šalių, kad jis 
nepraėjo.

(2) Pasirodė, kaip San 
Francisco K o n f e r encijoj 
įsteigimui Jungtinių Tautų 
Organizacijos, taip Saugu
mo Taryboj ir vėliau Tai
kos Konferencijoj, kad In-

ci jos nariai veikia, kaipo 
blokas. Tas suteikia Wall 
stryto diplomatams svar
bią kazyrę tarptautinėj po-

(3) Mr. Trumanas pasiū
lė, kad Inter-A m e r i c a n 
Konferencija priimtų pla
ną neva “apsigynimui Ame
rikos”, pagal kurį nusako, 
kiek kuri šalis tu
ri turėti armijos, 
karo laivų, lėktuvų ir apsi
ginkluoti vienodais— Jung
tinėse Valstijose pagamin
tais ginklais. Tai jau yra 
karinė sąjunga. Ir tai pa
neigimas Jungtinių Tautų 
organizacijos, kuri sutver
ta taikos palaikymui. Šį 
Mr. Trumano įneš imą 
smarkiai kritikavo net ka- 
p i t a 1 i s t iniai laikraščiai, 
kaip Washington Post ir 
kiti. Vienok Jungtinių 
Valstijų 79-tame kongrese 
buvo įnešta H. R. 6326 bi- 
lius — Inter-American Mi
litary Cooperation Act, ku
ris siūlo, kad Jungtinių 
Valstijų prezidentui būtų 
pavesta galia ginkluoti ki
tas 20 Amerikos šalių, siųs
ti į jų armijas Jungtinių 
Valstijų komandierius ir 
instruktorius. Tas bilius 
dar laukia svarstymo.

Tuo kartu, kada bilius 
yra kongrese, tai militaris- 
tai veikia. Washingtone 
senai yra Argentinos gene
rolas Carlos von der Becke, 
kuris toj krypty j veda de
rybas, o Jungti. Valstijų vy
riausias armijos komandie
rius gen. D. Eisenhower ir 
admirolas W. F. Halsey va
žinėja Centralinėj ir Pieti
nėj Amerikoj ir veda tame 
reikale derybas.

Bet kada militaristai ir 
turčiai daro tokias karines 
sutartis ir planus naujam 
karui, tai tuo laiku Centra
linės ir Pietinės Amerikos 
darbo žmonės kenčia baisų 
vargą ir skurdą. Kada li
kosi panaikinta OPA pas 
mus, kada čia pakilo pra
gyvenimo kainos, tai tas 
taip pat atsiliepė Centra
linės ir Pietinės Amerikos 
gyventojams. Streikai ten 
išsiplėtė. Darbi ninkiška 
spauda išreiškė kietą nusi
statymą prieš Wall stryto 
nuolatinį įsigalėjimą. Tų 

• šalių liaudis mato, kad Wall 
ter-Amerikiifė’š Konferen-stryto imperialistai-ją nori

Kadangi labai mažai ra
šoma apie mūsų suvažiavi
mą, kuris šaukiamas ant 
rugpiūčio 31 ir rugsėjo 1, 
bus ne pro šalį prisiminti a- 
pie jį nors keliais žodžiais.

Man atrodo, kad ne visos 
organizacijos pilnai įverti
na suvažiavimo klausimą ir 
jo svarbą mums. Dauguma 
lietuvių žiūri į suvažiavi
mą iš Lietuvos rėmimo taš- 
karęgio. Girdi, Lietuva jau 
atsistato ir rėmimo klausi
mas nebetoks opus. Mano 
supratimu, suvažiavimas 
mums patiems / yra daug 
reikalingesnis, negu Lietu
vos žmonių paramai.

Lietuvos rėmimas, be a- 
bejonės, nebe toks ūmus 
reikalas. Lietuvos žmonės 
sunkiausias dienas pergy
veno. Kita, dėl mūsų para
mos jie vistiek nebūtų išsi
laikę. Bet ne tame pamati
nis dalykas.

* Mes norime palaikyti ry
šius su savo broliais ir se
serimis. Kaip mes juos pa
laikysime? Mes galime juos 
prisiminti nupirkdami lai
kas nuo laiko kokią nors 
dovaną, kuri būtų jiems 
naudinga ir padėtų žengti 
pirmyn. Instrumentai Dot
nuvos Žemės Ūkio Akdame- 
jai yra vienas iš pavyzdžių, 
kaip mes galime prisiminti 
savo brolius.

Kad mūsų broliai prisi
mintų mus čionai, dar svar
biau. Mes čionai ir visoje 
Amerikoj turime labai ma
žai rašytojų, kompozitorių, 
dramaturgų ir kitokių kul
tūrinių kūrėjų. Bet mes ne
galime gyventi ir būti kul
tūringi be lietuviškos kny
gos, be lietuviškos dainos, 
be lietuviškos muzikos, be 
lietuviškų veikalų scenai. 
Mes tokius dalykus galėsi
me gauti tiktai tuomet, ka
da mes patys šiuo tuo atsi-! 
minsime savo brolius.

Tai vienas svarbus daly- i 
kas. Bet yra dar svarbes- ' 
nis.

Kanados Lietuvių Kong- Į 
resas gimė kovoje prieš fa- i

galutinai padaryti paklus
nia.

Brazilijos komunistų va
das, L. C. Prestes sakė,! 
kad Centralinės ir Pietinės { 
Amerikos liaudis, kuri myli i 
laisvę, negalės priimti In-j 
ter - American Konferenci
jos pasiūlymų, nes tai at
ima Lotynų Amerikos žmo
nėms tikrąją nepriklauso
mybę. Jis sakė, kad grei
čiau tose šalyse bus nami
niai karai, negu žmonės 
priims Wall stryto ii* jo pa
klusnių politikų jungą.

D. M. š.

šizmą. Pirmas mūsų kong- t 
resas įvyko sąrišyje su ko
va prieš Lietuvos fašizmą. 
Mes tuomet susivažiavome 
tam, kad subendrinti mūsų 
jėgas dėl pagalbos Lietuvos 
liaudžiai demokratiją at- 
steigti.

Toliau mes bendrai vei
kėme, kad padėti Ispanijos 
demokratams. Mes bendrai 
veikėm, kad pastoti kelią 
fašizmo agresijai.

Kanados lietuvių bendras 
judėjimas, su Nacionaliu 
Komitetu priešakyje, atli
ko labai gražų darbų laike 
karo prieš nacizmą ir jo 
talkininkus. Mes galime di
džiuotis, kad visuomet bu- 
tyomė Kartu su visais kitais 
demokratais.

Nors fašizmas sumuštas 
fronte, nors jo armijos su
naikintos, tačiau fašizmo 
dvasia dar nenugalėta. Ji 
nesiduoda išrauti iš šaknų. 
Priešingai, žingsnis po 
žingsnio ji plinta ir nuodi
ja pasaulį. Yra pavojus, 
kad fašizmas gali atgyti.

Mes, kaip dalis demokra
tinės visuomenės, negalime 
nuleisti savo rankų dabar, 
kada pergalė mūsų tarpe. 
Mums užduotis dar dides
nė, kadangi lietuvių tarpe 
yra nemažas skaičius tai
kos ir progreso priešų.

Savo suvažiavime mes tu- 
i rime tuos visus klausinius 
t nuodugniai išdiskusuoti, 
i išsidirbti programą, išsirin- 
' kti vadus.

Štai kodėl svarbu, kad 
. visos demokratinės organi- 
i zacijos aktyviai dalyvautų 
suvažiavime. Kuo daugiau 
bus delegatų, kuo daugiau 
organizacijų bus atstovau
jama, tuo sėkmingesnis bus 
suvažiavimas.

J. Y.
r—-—  ———

“Genys margas, 1
Svietas dar margesnis.” /MARGUMYNAI

i Rašo EKSAS

Koks ištikiu jų buvo 
Diogeno butas

Garsusis Graikijos filoso
fas Diogenas gyveno se
name vyno kiburyje, vaidi
namame “Pithos”, 200 ga
lionų įtalpos inde, o ne bač
koje, — kaip kad tūli tatai 
tvirtina.

Ar tik Paukščiai Tėra 
Plunksnočiai?

Kartunistas Ripley įro
dinėja, kad plunksnos nėra 
vien tik paukščių nuosavy
bė: Jis sako, tikėsit, ar ne, 
—ir peteliškė turinti plunk
snas.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Moterys Galėtų Turėti Sau 
Naudos iš Balsavimo

Suėjo 26 metai, kai mo
terys gavo teisę balsuoti. 
Teisė balsuoti yra instru
mentas, kuriuomi žmonės 
prisideda prie leidimo įsta
tų, valdančių jų pačių gy
venimą. Bet moterys ne
pakankamai vikriai varto
jo tą instrumentą savo 
naudai — pažengti pirmyn 
į lygybę ir pagerinti gyve
nimą savo vaikams ir šei
moms.

Štai vienas to pavyzdis. 
Šis, 7i9-tas Kongresas iš
siskirstė palikęs daug ne
baigto darbo socialių įstatų 
srityje. Tarpe paliktų be 
atydos yra Wagner - Mur
ray - Dingel Social Securi
ty Bilius S1050, žinomas 
kaipo Social S ecurity 
Amendment of 1945. To bi
liaus priėmimas būtų dide
liu žingsniu į pilną lygybę 
moterims Jungtinėse Vals
tijose.

Specialiai Moterims 
Gerovės Punktai

Bilius abelnai rūpinasi 
socialiu saugumu ir gerove 
mūsų žmonėms. Bet greta 
to, biliuje yra du punktai, 
kurie turėjo sužadinti ma
ses moterų tą bilių remti. 
Nelaimei, tokio judėjimo 
nebuvo.

Tie du punktai yra:
Darbininkėms motinystės 

atostoga su alga.
Tas bilius, kaip įteiktas 

Senate, sako:
“Kiekviena moteris, tu

rinti teisę ligoje pašalpos, 
privalo gauti savaitinę mo
tinystės pašalpą, prilygs
tančią jos galimai gauti su
mai bile ligoje, laikotarpiu 
ne daugiau 12 savaičių pa
grečiui — tai yra, per še
šias savaites pirm to laiko, 
kuriuo jinai laukiasi ir še
šias savaites po susilauki- 
mo.”

Kokios Tos Mokestys 
Būtų?

Mažiausiai uždirbančios 
darbininkės, kuri per tris 
mėnesius uždirbo $125 ar 
mažiau, motinystės pašalpa 
būtų nuo $5 iki $8 per sa-

t. ii iii
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Trečias Puslapis

Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Toks Konstitucijos Priedas 
Būtų Moterims Naudingas

Darže ir Sodelyje

Today's Pattern

&■*»

9082 
SIZES 
14-20 
32-42

' Puošnaus sau ir tinkamo do
vanoti apatiniuko forma 9082 
gaunama 14 iki 20 ir 32 iki 42 
dydžio. Sykiu eina ir siuvinė
jimui braižinys, ant audeklo 
užspaudžiamas karštu prosu.

Užsakymą (su numeriu ir 
15 centų) siųskite: Mary Sin- 
cut, 427 Lorimer St., Brook-

vaitę. Pašalpa daugėja už
dirbusioms po daugiau. Pa
vyzdžiui, uždirbusi per • 3 
mėnesius $475, motinystėje 
gautų pašalpos $20. 0 jei
gu turi užlaikomų asmenų, 
pašalpa gali daeiti iki $30.

Tai būtų puiki parama 
jūsų dukrai ar marčiai, jei
gu jums pačiai tas jau per- 
vėlu.

Nauda Senstelėjusioms
Tačiau biliuje yra ir ki

tas punktas, kuris paliestų 
milionus ir vyresnių mote
rų. Juomi yra;

Skirtumas penkių metų 
gavime senatvės pensijos 
(Retirement Benefits).

Bilius reikalauja atleisti 
ant pensijos moteris nuo 60 
metų, kuomet bendras da
bartinis senatvės pensijai 
gauti amžius yra 65 metai.

Kitais žodžiais, tuomi 
pripažįstama, kad darbi- ‘ 
ninkės, didžiumoje eidamos ' 
dvi arba ir tris pareigas, 
labiau pavargsta, sunkiau ■ 
joms iki gilios senatvės iš- ‘ 
tesėti šapose. Didžiuma 
moterų, kaip žinia, greta 
darbo už algą dar dirba 
priežiūroje namų ir vaikų.
Daugeriopa iš To Nauda
Nauda iš gavimo moti

nystėje pašalpos, kad ir 
mažesnės už algą, būtų dau
geriopa. Patsai principas 
yra didis žingsnis pirmyn 
plėtime demokratijos. Mo
ters dviguba tarnyba vi
suomenei, kaipo motinos ir 
darbininkės, pagaliau gau
tų garbingą visuomenės 
pripažinimą. Gi motinys
tės atostoga su alga savai
me rodo, kad moteris turė
tų teisę sugrįžti į darbą ir 
kad tą jai turės užtikrinti 
unijos kontraktai. Šis tas 
jau padaroma, kad mote
ris galėtų dirbti be paauko
jimo savo teisės prie moti
nystės.

Kaip Bus su Vaiku 
Po 6 Savaičių?

Be abejo, tas klausimas 
stovi ne vienos mintyje. 
To paties biliaus Trečia Da
lis nusako, kad dieninės 
auklėtuvės ir vaikų prie
žiūros centrai turėtų būti 
steigiami ar plečiami. Tas 
skyrius reikalauja “pasky
rų valstijoms motinystės ir 
vaikų sveikatos ir gerovės 
centrams.”

Biliuje reikalaujamosios 
sumos, aišku, kol kas yra 
toli nepakankamomis, ta
čiau įvykdoma svarbus 
principas, teikiama nors 
pats pamatingiausis saugu
mas. Ant to pasirėmus, se
kamuose žingsniuose gali
ma bus siekti daugiau.

Puikus Dalykai, Bet...
Bet jie be mūsų pastangų 

nesivykdo. Pastarasis Kon
gresas, kaip jau minėjome, 
išsiskirstė nieko tuo klau
simu netaręs, “neturėjo lai
ko” darbo žmonių gerovei. 
Bilius vėl turės būti įteik
tas iš naujo, kada susirinks 
naujai išrinktasis sekamas 
Kongresas, 80-tas. Tačiau 
jau dabar reikia žinoti, kad 
to biliaus pasisekimas ir se
kamame Kongrese priklau
sys nuo to, ką į Kongresą 
pasiųsime.

Tiktai iš CIO unijų ir ki-

“Registruokitės, paskui balsuokite,” šaukia šie darbi
ninkai, nariai CIO Food, Tobacco, Agricultural & Al
lied Workers. Jie bendrai su National Maritime 
Unija (irgi CIO) paradavo Philadelphijos gatvėmis, ra
gindami piliečius užsiregistruoti balsavimams. Kalbėto
jai važinėdami gatvėmis su garsiakalbiais taipgi skel
bė tą patį.

tų pažangių organizacijų ir 
grupių užgirtų kandidatų 
galime tikėtis veiksmo už 
tokius bilius. O tai reiškia, 
kad mes turėtume balsuoti 
ir balsuoti protingai, apgal
vojus, susipažinus su kan
didatais. Kad taip pat tu
rėtume ir energingai padir
bėti už vertus remti kandi
datus.

Delegacijos pas Kon- 
gresmanus

Esamieji kongresmanai 
ir senatoriai dabar yra par- 
vykę atostogų, sustiprinti 
savo pozicijas namie, rinkė
jų akyse. Didžiuma nori 
būti išnaujo išrinktais. Pas 
juos lankysis tų susiedijų 
delegacijos. Politinės Veik
los Komitetas (PAC), Dar
bo Partija, unijos, Komu
nistų Partija ir daugelis ki
tų pažangių organizacijų 
vadovaus toms delegaci
joms.

Mūsų moterų organizaci
jos ir atskiros moterys 
padarytų sau naudos daly
vaudamos- tose delegacijose. 
Moterims reikia prašyti, 
reikalauti, kad kiekviena 
delegacija iškeltų tuos mo
terims 
mus.

Tik

Ateinančio Rudens
Drabužiu Mados

svarbius reikalavi-

Su Darbininkais 
Laimėsime

Mūsų teisė balsuoti buvo 
laimėta dėka organizuoto 
darbininkų judėjimo spau
dimui. Dabar, prie turinčių 
balsą, kaip kad ir prie tu
rinčių gerą pasogą, šliejasi, 
prisilaižinėja daugelis ne
vertų mūsų balso. Tačiau 
už ką nors naudingą darbi
ninkėms nekovos niekas ki
tas, kaip tiktai pažangusis 
darbininkų judėjimas ir 
mes pačios. Taigi, miela se
suo, susižinok darbininkų 
judėjimo užgirtus kandida
tus ir be atidėliojimo imk 
studijuoti, planuoti kuo ir 
kaip mes prisidėsime prie 
išrinkimo gerų kongresma- 
nų ir senatorių, taipgi at
stovų įstatymdavystei savo
se valstijose.

Kongresmanų ir senato
rių rinkimai įvyks lapkričio 
(Nov.) 5-tą. Bet pirm to 
daugelyje valstijų reikia 
užsiregistruoti, kad turėti 
teisę balsuoti rinkimuose. 
Apie tai pasiteiraukite sa
vo miesto rinkimų taryboje 
(Board of Elections). Jos 
adresą visuomet rasite tele
fonų knygoje.

šiemetinėse rudeninių 
bužių madose rasime 
stiprių spalvų, po kelias spal
vas drabužyje, perpūstai pla
čių rankovių, taipgi kitų per
dėjimo požymių.

Ciena iš gerųjų yptybių bus 
ta, kad nebus uniforminio si
jono ilgio. Didžiumos, ypač 
kiek brangesniųjų drabužių 
padalkos atlenkiamos plačiau. 
Tai reiškia, kad nenorinčios 
dėvėti sijonu virš kelių galės 
pora colių sijoną pasiilginti.

Tie perdėtai trumpi sijonai 
pastaraisiais keliais metais į- 
griso gal ne tiek jų dėvėto- 
joms, kiek į jas žiūrėtojams. 
Ir ne visos turėjo neišvengia
mai kelius rodyti. Ne kartą 
matydavai moteriškę sijonu 
užkabintu tarsi ant karties, 
visai nehollyvvoodiškus kelius 
krypuojant išsikišusius, kuo
met sijono dar colis kitas pa
lenkta apačion.

Tokie sijonai gerai mergiš
čioms. Ir gal ne labai bloga 
teatrininkėms, kurios parink
tos atsižvelgiant ne vien tiktai 
į jų norą ir sugabumą vaidinti, 
bet ir į simetrišką grožę visos 
jų figūros.

Renkantis drabužius, ypa
tingai dabartiniame brangu
me, išmintingiau padarysime, 
jeigu pasirinksime neperdėtus 
spalvose ir visokiais pridėč- 
kais. Rinkimės pastovesnius, 
stenkgimės nepermokėti, o to, 
be ko dar galime kaip nors 
apsieiti ir visai nepirkime. 
Drabužių kainos yra nepake
liamai perdėtos, jos turės nu
pulti, jeigu visu glėbiu ne
grobsime pirktis kiekvieną ką 
tik pasirodžiusią naujovę.

P. J. G-n.

dra- 
daug

Rochester, N. Y

Gale rugpjūčio ir, vėliausia, 
pradžioje rugsėjo patogiausis 
laikas užvesti pievelę ar at
naujinti senąją, jeigu yra vie
tų reikalingų atsėti - užlopyti.

Norinčiam jsitaisyti prie na
mų ar prie įstaigos . pievelę, 
perkant sėklą, reikia tėmyti, 
kokiai žemei ir kokiai vietai 
taikoma. Vienoje vietoje tūla 
žolė visai neaugs, o kita bu
jos. Nuo pasirinkimo rūšies 
priklausys jūsų pasisekimas.

Vienokios rūšies žolės sėkla 
tiks saulėtai, kita pavėsiuotai 
vietai. Viena tiks lygumai, ki
ta šlaitui, dar kitokios smėly
nei ar slėniui. Vienokios rei
kia ten, kur ji augs netrukdo
ma, kitokios ten, kur kasdien 
mins daugelis kojų, kaip kad 
viešuose parkuose.

Sausumoms Priedanga
Tokiose vietose, kur beveik 

jokia žolė neužsikabina dėl 
sausumos, laukiniai balti do
bilėliai gražiai auga, įsigali ir 
net kaikurias smulkias piktžo
les išveja.

Dobiliukai taipgi geriausia 
sėti rudenį, kad suspėtų paau
gėti pirm gruodo.

Bėgamieji Darbeliai
Laikas išgenėti aviečių se

nąsias vytis. Priaugusios jau
nosios duos daugiau derliaus.

Dabar laikas persodinti vi
sokius žieminius žolynus, 
rių rašo d a jau suaugo į 
ruošius lapus.

Jeigu nori stambesnių 
dų, išgnaibyk pirmuosius
dus chrysantemų ir kitų vėlai 

.rudenį žydėsiančių žolynų.
Rudenį taip pat vis dar 

reikia saugoti daržovių ar gė
lių daržą nuo blėdingų vaba
lų. Valgomieji augalai purkš- 
čiami ar dulkinami kas savai
tė su rotenone, kurio, jeigu li
kučiai ir užsiliktų ant daržo
vės, yra žmogui nepavojingi. 
Kitas purkščia su DDT apsau
gai nuo žiogelių, kurie ne tik 
ėda, bet ir išnešioja ligas nuo 
vieno augmens ant kito.

Neseniai Jungtinių Vals
tijų Senatas atmetė taip 
vadinamąjį Equal Rights 
Amendment (lyiių teisių 
pataisą prie konstitucijos). 
Tas nelemtas pataisos pa
siūlymas davė pamato skal
dyti moterų judėjimą per 
23 metus.

Tą pataisą daugiausia 
globojo ir piršo ponios. Ta
čiau kartais ir pačios dar
bininkės gražumu to pava
dinimo būdavo suklaidin
tos. Net darbininkiškoje ar 
darbininkams draugingoje 
spaudoj pastebėdavom, kad 
moterys pasisakiusios už tą 
pataisą ar išsibarusios ant 
kongresmanų, kurie balsa
vo prieš tą pataisą.
Radosi ir darbininkėms 

draugingų kongresmanų, 
kurie‘taip pat gal remda
miesi tik pavadinimu, ne- 
studij'avę, nežinodami sudė
ties, už ją pabalsuodavo. Ir 
šį kartą buvo atmesta tik 
dėka tam, kad reikėjo gau- tų įstatymų, 
ti du trečdaliu balsų. Jeigu? 
būtų užtekę paprastos di- ■ 
džiumos, būtų buvus priim
ta. Už pataisą balsavo 38 
senatoriai, prieš 35.

Siūlo Naują, Geresnę 
Pataisą

Dabar nauja nacionalė 
moterų organizacija, Cong
ress of American Women, 
paruošė naują pataisą, pa
vadintą Woman’s Status 
Amendment..

Naujoji pataisa yra visai 
skirtinga nuo anos senos, 
atmestosios. Atmestoji bū
tų davusi progą panaikinti 
visokius su dideliu vargu 
iškovotus moters darbinin
kės apsaugos įstatus. Ši, 
naujoji, siekia tik panaikin
ti užsilikusią diskriminaci
ją, bet specialiai pažymi, 
kad turi būti išsaugota vi
sa tai, kas naudinga mote
rims.
Naujosios Pataisos Dėsniai

Naujojoje pataisoje sako
ma:

“Neturi būti ekonomines, 
politinės, legalūs ar socia
lūs diskriminacijos prieš 
moteris dėl lyties ar vedy
binės padėties Amerikos 
Jungtinėse Valstijose arba 
teritorijose, esančiose J. V. 
jurisdikcijoje.”

Toliau sakoma, kad:
“Niekas šiame rašte ne

turi būti suprasta daleidi- 
mu panaikinti ar neleidimu 
įvesti įstatų pagerinimui 
moterims darbo ar padėties 
šeimoje.” 
Kam Tos Pataisos Reikia?

Pirm visko dėlto, kad po 
26 metų nuo gavimo teisės 
balsuoti Amerikos moterys 
vis tebelaikomos antros 
klasės piliečiais ekonomi
niame, politiniame ir lega
liame šalies gyvenime.

Moterys dar vis neturi 
teisės lygiam darbui su vy
rais, taipgi teisės lygios al
gos už tą patį darbą. Poli
tiškai moterys dar vis netu
ri teisės valdyti lygiomis su 
vyrais. Jas vis dar diskri
minuoja skiriant valdinin
kus, teisėjus, politinių par
tijų vadus.

Įstatymiška Diskrimi
nacija

Daugelis mūsų 48 valsti
jų ir . teritorijų tebelaiko 
moterį toje pat padėtyje,

kokioje buvo 19-tame šimt
metyje. Per tas visas vals
tijas suėmus visus diskri
minacinius įstatus jų yra 
bent tūkstantis. Pavyz
džiai:

Penkiose valstijose vyras 
tebeturi teisę paimti žmo
nos uždarbį.

Ko ne visose — 41 iš 48 
— valstijose vedybinio gy
venimo laikotarpiu prigy
ventas turtas tebeskaitoma 
nuosavybe vyro, nors ir abu 
tą turtą užpelno.

Penkiolikoje valstijų tė
vas, ne motina, turi teisę 
globoti vaikus, gauti jų pa
tarnavimą ir uždarbį. Moti
na turi teisę tik prie mer
gautinio arba iš šalies pri
sigyvento vaiko.

Šešiolikoje valstijų žmo
na negali pasįrašyti legalio 
dokumento be vyro leidi
mo.

Ir yra daug kitų panašių 
valstijinių ir atskirų mies- 

, kurie tebe
praktikuojami. Kitur, kad 
ir nepraktikuojami, tačiau 
yra nuolatiniu priminimu, 
kad moteris tebėra antros 
klasės piliečiu. Ir viskas ko 
reikia, tai tik vietos vyriau
sybininkų ir teisėjų atitin
kamo ūpo, kad pradėtų vėl 
tuos atgyvenusius įstatus 
vykdyti.

Woman’s Status Amendr 
ment prašalintų tuos visus 
blogumus, nepanaikinant 
jau išgautų šian ten moters 
darbo ir uždarbio klausi
mais pagerinimų, 
organizacijoms ir 
mūsų draugėms reikėtų e- 
nergingai paremti tą mums 
naudingą Woman’s Status 
Amendment.

Visoms 
visoms

Be Reikalo Apkalbama

2Rugsėjo 1 d., sekmadienį, 
valandą po pietų, įvyks pra
kalbos. Kalbės draugė S. Sas- 
na, Laisvės redakcijos narė iš 
Brooklyno. Po prakalbų turė
sime draugišką vakarienę.

Turėsime ir svetimtautį kal
bėtoją. Abu draugai turės la
bai svarbių pranešimų, prašo
me nepraleisti jų neišgirdus.

Prakalbos ir vakarienė 
įvyks Gedemino svetainėje, 
575 Joseph Ave., Rochester,

Maloniai visus kviečia
— Mezgėjų Kliubas.

ku- 
ant-

žie- 
žie-

Paprastai bulvė skaitoma 
tukimo priežastimi ir daugelis 
riebučkių žmonių jos vengia. 
Tačiau žmonės, kurie neatsi- 
deda ant spėliojimų, bet moka 
bulvę ištyrinėti arba tie, ku
rie tėmija tyrinėjusių rapor
tus, sako, jog bulvė nėra to
kia didele kaltininke, kokia ji 
apšaukiama.

Man bulvė yra kasdieninė, 
kaip duona, o vienok niekad 
neprasikalto, nei vieno drabu
žio nereikėjo persiūti ar nu
mesti.

Naudos bulvė duoda dau
giau, negu bile koks kitas 
produktas imant bulvės ir ki
tų produktų piniginę kainą. 
Energijos bulvė duoda dau
giau, neg;u kuri kita daržovė. 
Taipgi duoda po biskelį vita
minų C ir B, geležies ir kitų 
mineralų.

Kaipgi su tukinamąja ypa
tybe ?

Vidutinė bulvė turi savyje 
apie 100 kalorijų. Tai apie 
tiek pat, kiek banana ar obuo
lys arba porcija saldžiųjų žir
nių ar kukurūzų. Ir tik pusę 
tiek, kiek gauname iš viduti
nio gabalo pajaus ar hambur- 
gerio su banduke.

Taigi, jeigu kas mąsto tun- 
kąs nuo bulvių, turėtų apsi
žiūrėti, ką kitą valgo su bul
vėmis ir pirm ar po bulvių.

• Bulvinė.

Mary Heydrick, 79 m., 500 
Dean St., pakviesta į teisma- 
butį pripažinti du jaunus areš- 
tantus kaipo jos sumušėjus, 
plėšikus ir rakandų padegėjus, 
apžiūrėjusi juos pasakė, jog 
ne tie.

Detroit. — Dar 3 ežerų 
laivų linijos susitaikė su 
streikieriais.

Today’s Pattern

9318 
SIZES 

12-20,40

Forma 9318 gaunama 12 iki 
20 ir 40 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu 
rnerį ir dydį, sykiu su 20 ceo- 
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y,
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—Ką tu, sūneli, kelk, toks šaltis... Ne
reikia, nereikia verkti....

Atsisėdo prie jo ir švelniai glostė jo 
petį.

— Štai, visas šlapias... Kelk, einam... 
Ir man šalta. Visas sijonas šlapias, kol 
iki čia atėjau, sunku pereiti... Na, kelk, 
kelk...

Jėga pakėlė berniuko galvą. Į ją pa
žvelgė'apsipylusios ašaromis, patinusios

(

4

t
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— Na ką gi, nepavyko, — liūdnai tare 
ji-

— Per vėlai, — prašnibždėjo Saška 
nutrūkstančiu pritvinkusiu raudos bal
su.

— Ką gi, sūneli... Nepasisekė, ką gi 
padarysi? Pripustė, prinešė čia tiek, kad 
ir aš vos prisikapsčiau į tave... Einam, 
namo reikia eiti...

Tempė jį už rankos. Kėlėsi lėtai neno
romis.

— Vieną kartą nepavyko, kitą kartą 
gali pavykti... Ne iš karto susipratome, 
kaip čia bus... Kitą kartą, jeigu mūsiš
kius vestų, tai nieko nelaukti, niekur to
li nebėgioti, visi į trobas, o ant kelio pa
likti, ką tik turėsime... O šiandien visi 

. v subėgo, riksmą pakėlė, nieko nuostabaus, 
kad nieko iš to neišėjo... Bet kas gi ga
lėjo žinoti?

Jis ėjo greta jos lėtai, įbedęs į žemę 
aki.

— Atlėkė Savka, vos gyvas, klausiu jį, 
kur tu, o jis man sako, kad sniege guli... 
Tai viską mečiau, išlėkiau... O tu neverk, 
neverk, aukščiau galvos neiššoksi... O, 
kokios čia duobės... Seniai, seniai tokia 
žiema buvo...

Jai pačiai buvo sunku eiti, bet stengė
si kalbėti ir pagelbėti sūnų...

— Eik paskui mane, paskui mane vis- 
tiek lengviau...

Jis pagalvojo, kad dabar jie eina ta
ku, kurį vieną kartą pramynė jis su Sav
ka, paskui antrą kartą praėjo atgal Sav
ka ir dar kartą motina — tai jau nebe 
tas. . O motina sakė, kad sunku, kad sun
kus kelias...

Ir vis dėlto, nors takas buvo truputį 
pramintas, jis vos vilkosi. Batai buvo 
sunkūs, lyg kiekvienas svertų šimtą kilo
gramų, rankos sunkios, galva sunki. 
Skaudėjo visus kaulus, staiga pajuto 
juos savy aiškiai, tiksliai, kaip dar nie
kad iki šiol. Kaulai buvo kojose, ranko
se, nugaroje, visur jie atsiliepė plėšian
čiu įkyriu skausmu. Akyse temo.

Kai jie išėjo ant kelio, jis susvyravo ir 
vos negriuvo. Prilaikė jį motinos ran
kos.

— Kas tau, kas?
— Nu nieko, — išstenėjo jis, bet akyse 

mirgėjo, galva svaigo.
Maliukienė pasilenkė ir sustenėjusi 

paėmė jį ant rankų.
— Ką jūs, mama, — norėjo protestuo

ti, bet staiga pajuto galva jos petį, ir 
visas pasaulis susiūbavo.

Bematant, per vieną akimirką jis už
migo.

Motina nusišypsojo miegančiam vei
deliui.

— Kas yra, kūma? Ar neatsitiko kas 
nors? — susirūpino einanti keliu, mal
kų ryšulėliu nešina, užsiverkusi Terpy- 
lycha.

— Ne... Nuvargo berniokas, iki pat 
kelio bėgo, tomis duobėmis grioviai...

— Suskubo?
— Ne... Kur tau, suaugusiam sunku

— Kur vaikščiojate? — pakartojo Zi
na.

— Nieko, nieko, viskas tuojau išdžius. 
Reikia pastatyti prei krosnies jo batus.

Zina pūkšdama nutempė batus prie 
krosnies.

— O kas yra maišelyje?
— Išimk, išimk, ten papločiai.
— Kokie šlapi...
— Nieko baisaus. Suvalgysi t ir tokius.
— 0 ar galima? — paklausė Zina, 

šnairiai žiūrėdama į išimtus iš maišelio 
drėgnus, tamsius papločius.

— Žinoma, galima... Juk tai jūsų pie
tūs... Sonia, padalink, Sašai palikite, kai 
pabus, valgyti užsinorės.

Zina saujoje atnešė šlapio papločio 
kąsnį.

— Šekite, mama...
— Ne, dukrele, aš nenoriu, nealkana...
Ji žiūrėjo, kaip vaikai valgo, rūpestin

gai rankiodami nuo suolo mažiausius ga
baliukus, . mažiausią trupinėlį. Paplo
čiai, kurie nepasiekė anų, varomų mir
ties keliu. Ją ėmė smaugti gerklėje. 
Šviesios ir tamsios galvutės, pasilenku
sios prie papločių, piršteliai, rūpestingai 
rankiojautieji trupinius. — Nesuskubo 
Saška, nesuskubo...

Bereniukas alsavo lygiai, ramiai. Jo 
veideliai paraudo. O Mišos nėra — pa
galvojo .ji, jausdama skaudų dūrį širdy
je. Bet staiga ji pajuto, kad tai atsitiko 
jau vėliau, po sūnaus mirties, kažkas 

'blogesnio, kažkas baisesnio. Staiga už
klupta, ėmė prisiminti, kas buvo, kas gi
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ir 
ir Kaip žinoma, jau pirmiau 

buvome pasiuntę Lietuvai Pa
galbos Teik. Kom. Centrui 
Brooklyne $215 dėl Vilniaus 
Inst.,* vėliau buvo pasiųsta $30 
dėl to paties reikalo. Iš tų $30 
draugai K. ir O. Marcinkai 
aukavo $25, o S. Danill $5. 
Dabar dar prisiuntėm $50, tai 
auka nuo John ir Sophia Žu
kų. Tai reiškia sukėlėme $259 
Vilniaus Inst. reikalui.

širdingai ačiuojame drau
gams už aukas, tie keli mūsų 
doleriai pagelbės mūsų bro
liams ir seserims Tarybų Lie
tuvoj, nukentėjusioms nuo ka
ro, atsigauti. Tik, draugai, ne
pamirškime ir toliau pagelbėti 
mūsų tėvynei, prisidėkime, 
kiek tik galime.

Beje, čia taipgi norime pa
minėti, kad prisiuntėm $3 
daugiau, tai nuo D. Palinaus- 
kienės $2 ir L. Jozelskienės 
$1. Jos skiria savo auką Lie
tuvos našlaičių reikalams. 
Ačiū! J. S.

Gružauskas, Budžinskas — 
stalų, barų sutvarkymo minis
terija jau keli mėnesiai dar
buojasi. O kiek dar kitokių 
“departmentų,” patarnautojų! 
Gėrimų patarnavime, rodos, 
stovi Budžinskas ir A. Galkus, 
abu labai praktiški toj “pra
monėj.” Bet kas yra nauja- 
nybė, tąi 90 nuoš. patarnauto
jų bus mūs gražuolės, tai mer
ginos, tai moterėlės. Sakoma, 
buvo laikai, kad moterys nei 
“dūšios neturėjo.” Jos buvo 
tik prie pečiaus ir už pečiaus. 
Dabar pradžia atomų gady
nės, tai moterys — ir kare, ir 
orlaiviuose ir kongrese, na, pa
galiau ir dėl visuomenės labo 
jos Laisves piknike darbuosis!

M. Su-us.

N. J., Mr. Stanley Venazen- 
das iš Detroit, Mich, ir iš Phi- 
ladelphijos daugiausia.

Vestuvės buvo linksmos 
svečiai likosi puikiai priimti 
pilnai patenkinti.

Vėlinu jaunavedžiams ilgo, 
linksmo ir laimingo gyvenimo. 
Tikiu, kad su šiais linkėjimais 
skyrėsi iš vestuvių ir visi ki
ti svečiai.

Dabar pasimatysime ant 
Laisvės pikniko, rugsėjo 1 d., 
ant Crescent Picnic Grounds.

Patyrę pramonininkai sako, 
kad perkėlus savo biznį į kitą 
vietą yra sunku, kol seni kos-, 
tumeliai susiranda. Pas mus 
visai kitaip. LAISVES didysis 
piknikas visuomet įvyksta ne- 
dėldienį prieš Labor Day. Su
važiuoja labai daug lietuvių 
ir labai maloniai pasisvečiuo
ja su tolimais ir senais pažįs
tamais, kuriuos kitaip sunku 
labai sutikti. Ir tą pokilį daug 
kas žino ir jo laukia.

Bet štai šiemet piknikas 
įvyksta kitoje vietoje. Daug 
kas žino jau, kaip ten dava- 
žiuoti, o dar daug kas nežino. 
Ir matytum, kaip, rūpinasi, 
kaip nuvažiuoti, iš kur eis bu- 
sai, kokiais keliais ir 1.1., ir 1.1.

Tą palengvinimą galima įgy
ti, tai tankiai ir visur ir vi
siems primenant, kad važiuo
janti be mašinų iš Philadel- 
phijos turi važiuoti per Mar
ket St. ferry, pasigaut busą 
No. 52, Cenfury Transit Co. 
ir daveš iki pikniko. Su maši
nomis važiuojanti, kad ir iš vi
sų kampų Amerikos, nesun
kiai susiras buvusį Camden 
Air Portą. Ten didelis “silke
lis,” daug kelių sueina, ten yra 
ir kelias 130. Na, ir pavažia
vus tuom keliu, užvažiuosite 
ant Nicholson Rd., kuris “kro- 
sina” tą didelį kelią. Po tie
siai, kitoj pusėj kelio matysit 
Billy Musical Bar. O šalia, po 
tiesiai bus Atlantic Gas stotis. 
Tai ii- pasukit po tiesiai, ir tuo- 
jaus piknikas. . .

Apie Patį Pikniką
Kaip kur yra įprasta daug 

kalbėti pirm įvykimo pikniko. 
Philadelphiečiai nori, kad po 
pikniko visi gerai kalbėtų, o 
kas nebus, kad gailėtųsi. Yra 
patirta, kad kalbės neseniai 
sugrįžęs iš Lietuvos A. Bimba. 
Ir bus įrengtas moderniškas 
garsiakalbis, kad visi girdėtų. 
O jis turi ką naujo pasakyti.

Surengime pikniko šiemet 
darbuojasi ypatos, turinčios 
nemažai patyrimo, kaip pa
tenkinti svečius, J. Bekampis, 
gėrimų parūpintojas, tą jau 
garantavo, š a p r a nauskienė, 
Tureikienė, maisto “ministeri
ja” yra, O jos žino maisto sko
nį, ką .visi myli. J. Puodis, J.

Su ta pačia proga aplan
kiau savo brolį Joną Kuržins- 
ką, kuris randasi ligoninėj, 
Navy Hospital. Velinam Jo
nui kuo greičiausiai pasveikti.

Stasys Kuržinskas.

I ŠIĄ DIENĄ I 
Į pas KRIENĄ |

Teko man ir mano šeimai 
lankyti labai puikias vestuves 
Philadelphijoj. Drauge Mag
dalena E. Tidikis iškėlė pui
kias vestuves savo sūnui Kra
nui S. Tidikis. Tai sūnus ve
lionio Frano Tidikio, kuris iš
siskyrė iš mūsų tarpo dešimts 
metų atgal. Mūsų jaunasis tar
navo Dėdės Šamo armijoj už 
leitenantą oro laivyne. Jis pa
siskyrė sau už gyvenimo drau
gę Elizabeth Gray.

Prie šliūbo puikiai patarna- 
yo Franuko trys seserys: svo
čia Mrs. Onytė Conrad, pirma 
pamergė Mrs. Marytė Foote, 
antra pamergė Julutė Tidikis. 
Vestuvių iškilmės atsibuvo 18 
d. rugpjūčio š. m. šliūbą ėmė 
Lietuvių šv. Kazimiero bažny
čioje, ant Wharton St. šokiai, 
valgiai ir gėrimas buvo Lenkų 
Šv. Marijos salėje.

Svečių buvo gana daug. Iš 
toliau lankėsi: Vinco Sicena- 
vage šeima, Mrs. Ona Lanke- 
lienė iš Coaldale, Pa.; Mrs. 
Marė Ambrazienė, S. Kur- 
žinsko šeima iš Mahanoy Ci
ty, J. žemaičiai iš Surf City,

Iš “Kelionės į Floridą” ■ 
“Ant rytojaus draugės V. 

ir J. veža mane į Miami...” 
Taip — netaisykliška.
TODĖL, kad vežti gali 

tik arkliai, automobiliai, o 
ne “draugės”! GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

FIRS HOUSE INN
John Baron Savininkas

25 East Marie St. Hicksville, L. L, N. Y.

Meldžiame užeiti pas Baroną, nes ten rasite gerą Joną, 
kuris duos jums snapso, vyno ir alaus. Prie to, čia yra 
skanūs užkandžiai ir bendrai linksma atmosfera.

Yra vieta automobiliam pasiparkyti ir svetainė pokilims.

Ir iškilo prieš akis būrelis, varomas 
keliu buožių smūgiais baisūs, sulysę vei
dai, karščio ėdamos, degančios juodose 
duobėse akys, kruvinančios sniegą kojos, 
liesi pirštai, kaip nagai, siekią duonos, 
artimos ir nepasiekiamos, tie du nušau
tųjų kūnai, susirietę ant kelio, lyg nety
čia pamestų skudurų ryšuliai. Mišos, 
gulinčio ant stalo su peršauta krūtine, 
vaizdas nublanko, sušvelnėjo. Jį pakei
tė kitas vaizdas — varomų keliu vai
duoklių būrio, varomų smūgiais ir riks
mais, purvinų, persisunkusių krauju 
skudurų ant jų galvų ir rankų, ir tas 
riksmas, šauksmas, kurio prisiminimo 
niekas neišdildins, niekas neužslopins:— 
Duonos!

Ji uždengė rankomis akis. Berniukas 
miega lovoje, vaikai valgo paplotį. Čė- 
čiorienės mažiukai kruopščiai renka tru
pinius. Kas gi dar bus, kas gi dar ateis, 
jeigu su kiekviena diena vis atėjo juo
desnės ir juodesnės valandos. Kur da
bar Platonas, ar pamatys jį dar kada 
gyvenime? Mišką po žeme priemenėje, 
Platonas nežinomose vietose, gal pjudo
mas kaip šuo, gal jau nebegyvas, už
kastas į sniegą? Olena ir Levoniukų 
berniokas kartuvėse, ir viskas, viskas... 
Kaip gi patikėsi, kad vos tik mėnuo te- 
praslinko, kad ėjo, metai praslinko, daug 
daug metų, kad tik nevos tik mėnuo 
teišgyventa, o atrodo — gyvenimas pra
laimiu ir siaubo galėjo atnešti. Mėnuo, 
nustebo, kad kaip tik tiek. Ėjo sėjos ir 
šienapiūčių, ir rugiapiūčių, ir linų rovi
mų, ir bulvakasiai — slinko vieni po ki
tų, plaukė, susiliedavo į metus, ir lyg 
nepastebėdavai jų, lyg eitų pro šalį. O 
dabar buvo mėnuo — ir tas mėnuo gal 
turėjo savy daugiau, kaip visas gyveni
mas, ir užgulė jį didesniu sunkumu, ir 
paliko žaizdas ir randus, kurie niekados 
neužgis atmintyje, kurie nuolat gyvens.

Saška pabudo pataluose. Stebėdama
sis įsitikino, kad guli troboje. Iš kur 
jis čia atsirado? Jis neprisiminė, kaip 
motina paėmė jį ant rankų, neatsiminė, 
kaip užmigo. Valandėlę jis žiūrėjo į lu
bas—taip, tai buvo savo trobos lubos. 
Ten, prie krosnies, kažką šnekėjo plonu 
padriku balsu Zina. Jis atsigręžė į 
prie suolo pasilenkusią motiną. Ji žiū
rėjo į vieną tašką, atkakliai, nejudėda
ma. Jis ištiesė po antklode Rojas, džiaug
damasis šiluma. Truputį skaudėjo, mau
dė pirštus, bet visame kūne jautė ma
lonų aptingimą, jautė malonų šiltų duk
nų prisilietimą ir priegalvio po galva 
minkštumą.

—Ko taip susimąstėte?
Motina virptelėjo ir greit atsigręžė į 

ji-
—Ką, tu jau nemiegi?
—Ne... Nebenoriu miego...
—Bet pagulėk, pagulėk, sušilk kaip 

reikia... Prišalai, sušlapai...
—Pagalvojau sūneli, apie tą dieną, ka

da mūsiškiai grįš... (Bus daugiau.)

Ji sulėtino žingsnius, uždususi.
' — Sunku jums...

—Žinia, kad sunku...Juk jam jau devy- 
nti metai eina,—pasakė ir stipriau apka
bino rankomis bejėgį miegančio kūną.— 
Va, kaip užmigo — kaip lovoj... Padėkite 
man, Horpyna, duris į priemenę atida
ryti, su juo neįstengsiu...

Moteris pašoko ir atidarė skląsti. Iš 
trobos padvelkė šiluma.

— Mamai—šūtelėjo Zina su ašaro
mis pritvinkusiu balsu. — Kas yra Sa
šai? .

— Nieko, nieko. Saša miega. Nerėk, 
nereikia žadinti.

— Miega? — nustebo vaikai. Visu 
būreliu apspito ją ir žiūrėjo, kaip ji gul
do berniuką į patalus, kaip atsargiai ma
ma jam batus numauna, šlapias kelnes, 
kaip jį šluosto sausa drobine skepeta.

— 0 jūs visas sijonas šlapias, — pasa
kė Sonia. — Kur gi vaikščiojate?

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.
J

IT 7 9

&

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
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RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
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<♦> I)
459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKASs

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Lietuvių Kur o Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniąm 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

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

1113 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefoną* Poplar 4110
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Tarybinės Lietuvos 
Studentas

G i m nazijos išduodamas 
“brandos” atestatas ates
tuoja baigiantį gimnaziją 
jaunuolį kaip žmogų “su
brendusį” specialioms aukš
tosios mokyklos studijoms, 
tai yra, išlavintą bendrai
siais mokslais ir sugebantį 
savarankiškai rasti savo 
pašaukimo sritį, sritį, ku
riai jis sutinka pašvęsti vi
są savo likusį gyvenimą. 
Ateinąs į aukštąją mokyk- 
lą jaunuolis yra daugiau ar 
mažiau “užbaigtas” žmo
gus, kuris orientuojasi įvai
riuose gyvenimo reiškiniuo
se ir yra tvirtai nusistatęs 
savo gyvenimo gaires. Ži
noma, nepalankių karo me
to sąlygų dėka turėjo būti 
spragų gimnazijos auklėja
majame darbe, bet užtat 
patsai karas su visomis sa
vo peripetijomis, paryškin
damas kai kurias gyvenimo 
puses, galėjo jaunuolį dar 
greičiau subrandinti ir tuo: 
būdu bent dalimi rekom- 
pensuoti kitus trūkumus.

Aukštosios mokyklos 
auklėtinio darbo pobūdis, 
savaime aišku, daug skiria
si nuo gimnazistiško moks
lo. Studentas jau nebe mo
kosi, o studijuoja, tai reiš
kia, kad jis nebesitenkina 
per paskaitas ar pratybas 
teikiamomis žiniomis, bet 
ir pats savarankiškai ieš
ko ir tiria, trokšdamas įsi
gyti vis naujų ir naujų pa
mėgtos mokslo specialybės 
žinių. Studentas ne tik “iš- 
m o k s t a p amokas,” kaip 
gimnazistas, bet ir stengia
si pasireikšti • kaip nepri- 
klausomas mokslo tyrėjas.

paaiškėjo pas mus vokiečių 
okupacijos metu.

Studentas, kaip subren
dęs žmogus, turi būti poli
tikas, nes mūsų gyvenamais 
laikais nepolitiku būti ne
gali. Tik studento politika, 
be abejonės, turi būti svei
ka ir pažangi. Studentas 
turi domėtis visuomeniniu 
gyvenimu, turi žinoti, kaip 
atsistato ir tvarkosi jo tė
vynė, kokią padėtį ji užima 
pasaulyje. Studentas turi 
būti gerai susipažinęs su 
marksizmo - leninizmo mok
slu, jis turi suprasti ir ge
rai įsisąmoninti socializmo 
ir komunizmo principus, is
torinį komunistų partijos 
vaidmenį, pažinti darbinin
kų sąjūdį užsienyje ir pa
vergtųjų bei kolonialinių 
tautų kovą dėl savo laisvės. 
Studentas turi domėtis tuo, 
kas dirbama kaimyninėse 
respublikose, jis stengiasi 
užmegsti santykius su kitų 
r e s p ublikų studijuojančiu 
jaunimu, gerai suprasda
mas, internacionalinio ben
dradarbiavimo svarbą atei
ties gyvenimui. Studentas 
turi mylėti savo socialisti
nę tėvynę, didžiuotis jos 
sriumfu, džiaugtis jos galy- 
oe ir pažanga, sielotis jo
sios vargais, visokeriopai 
jąją remti, stengdamasis 
sutramdyti visokias konspi- 
ratyvines priešų užmačias. 
Mūsų epochos studentas tu
ri pasirodyti vertas tų Vil
nių, kurias dėjo į jį akade
minis jaunimas priešrevo
liuciniais laikais, kai stu
dentas visuomet pasirody
davo esąs atkaklus kovoto-

Lietuvoje tokia pažiūra į 
studentą — būsimą moksli
ninką, valstybės adminis
tratorių, mokytoją, inžinie
rių, gydytoją — turi išnyk
ti.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

T Jo moksliniam smalsumui 
neturi būti ribų, moksle jis 
turi būti nepasotinamas.

Tačiau mokslui pasišven
tęs studentas vis dėlto ne
pasilieka užsidaręs nuo pa
saulio. Degdamas jaunat
vės karščiu, jis randa savy
je energijos ir laiko užsi
imti ir kitais dalykais. Jis 
nėra gyvenime Robinzonas. 
Jis eina į aplink jį verdan
tį gyvenimą, eina ne aima
nuodamas, o kupinas ge
riausios valios, šviesių vil
čių ir kilnaus optimizmo..

Mūsuose dažnai galima 
išgirsti kai kuriuos žmones 

r tvirtinant, kad jie nesą po
litikai. Tokie žmonės daž- 

V niausiai sako neteisybę. Jie, 
būtent, ir dažnai yra daug 
didesni politikai už daugelį 
kitų, tik jų politinis nusis
tatymas yra reakcionieriš
kas ir konspiratyvinis, o 
savo “apolitiškumu” jie tik 
nori pridengti savo atžaga- 
reiviškumą. Daugelio tokių 
“nepolitiku” tikrasis veidas

jas už žmonijos progresą. 
O ir savo mokslinėje veik
loje studentas neturi už
miršti visų mūsų mokytojo 
draūgo Stalino patarimo 
‘laužyti senas tradicijas, 
normas ir nuostatus, kai jie 
tampa pasenę, kai jie virsta 
judėjimo pirmyn stabdžiu, 
ir kurti naujas tradicijas, 
naujas formas ir naujus 
nuostatus.”

Būdamas sąmoningas sa
vo valstybės pilietis, stu
dentas neleis, kad jo kar
tais ir ribas peržengiančią 
jaunatvės energiją tramdy
tų kiti. Jis išdidžiai sten
giasi pats save sutramdyti, 
pats, ir neraginamas, kai 
reikia, susivaldys ir bus 
drausmingas.

B u r ž uazinėje Lietuvoje 
buvo įsigalėjęs “amžino 
studento” tipas, kuris dau
giau mėgo buteliuką, alu
čius ir kitokius pasilinks
minimus ir net pogromiųes 
muštynes, negu knygą ar 
pažangią mintį. Tarybinėje

NAKTINIS PIKNIKAS
Rengia LDS kuopos, New Jersey ir New York apylinkės.

Įvyks Šeštadienį
Rugp. 31 August

LIBERTY PARKE
340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

ĮŽANGA 50c (SU TAKSAIS)
Tai bus nepaprastas piknikas. Prasidės 2-rą 
valandą po pietų ir tęsis iki 12-tos nakčia.

Antano Pavidžio Orkestrą Gros Šokiam
Bus visokių gėrimų ir skanių užkandžių. Skait

lingai dalyvaukite šiame pasilinksminime.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Lowell, Mass
Streikai

Doc. Rič. Mironas.

Gal būt, ilgiausias visoje 
Lowellio istorijoje streikas 
buvo American Hyde and Lea
ther kompanijos darbininkų. 
Streikavo penki šimtai darbi
ninkų, organizuotų i CIO uni
ją. Kova prasidėjo kovo mė
nesį ir pasibaigė rugpjūčio 19 
dieną. Darbininkai laimėjo pa
kėlimą 15 centų ant valandos 
ir kitus pagerinimus.

Yra ir daugiau mažesnių 
streikų. Streikuoja tavernų 
darbininkai. Rpdosi, jau eina 
prie susitaikymo. Streikuoja 
apie du šimtai darbininkų.

Streikavo Suffolk Knitting 
Co. darbininkai. Susitaikė į 
dvi dienas.

Mat, kainos ant reikmenų 
pakilo, darbininkai nebegali 
išsiversti senaisiais uždarbiais, 
tai streikuoja.

Gera Apysaka
Laisvėje spaudinama Van

dos Vasilevskos apysaka “Vai
vorykštė” yra viena iš pui
kiausių. Tai pirma tokia tra
giška, šiurpulinga apysaka. 
Net negalima įsivaizduoti, kad 
atsirado pasaulyje tokia tauta 
su dvikojais žvėrimis, kaip 
germanai. Negana, kad jie 
užpuolė kitas tautas iš pasalų, 
bot tokius baisius darbus atli
ko prieš okupuotų kraštų ci
vilinius gyventojus, kokių pa
saulis niekados nepamirš, ši 
apysaka parodo jų visus žiau
rumus. Parodo, kaip nuogos, 
nėščios moterys žiemos metu 
su durtuvais buvo varinėjamos, 
kaip pagimdytą kūdikį moti
nos akyse budeliai sušaudo už 
tai, kad jinai atsisako išduoti 
partizanus. Apysakoje paro
doma, kokius neapsakomus 
pasišventimus parodė Sovietų 
piliečiai, kokius kankinimus 
jie perkentėjo, patekę į prie
šų rankas. Apysaką skaityda
mas gali suprasti, kodėl Ta
rybų Sąjunga išlaimėjo karą 
prieš tokį galingą moderniš
kais ginklais ginkluotą priešąS 
Apysaka parodo, kas yra fa
šizmas ir kodėl žmonės visų 
tautų turi prieš jį kovoti. Vi
soks fašizmas yra vienodas, ar 
jis būtų vokiškas, ar lietuviš
kas.

Garbė Laisvės redakcijai už 
perleidimą per dienraštį šios 
nepaprastos apysakos.

Griaustinis.

Baltimore, Md.
Daug baltimoriečių vyksta į 

Laisvės pikniką Philadelphi- 
jon, rugsėjo 1 dieną. Vyksta 
busais ir traukiniais, bet dau
giausia teks važiuoti savais 
automobiliais, ba nebus gali
ma gauti daugiau, kaip vie
nas busas. Norinčių važiuoti 
randasi daug, ir būtų galima 
užpildyti keletas busų.

Daugelis baltimoriečių su
sidomėjo feljetonisto Pauliaus 
straipsniu, tilpusiu Laisvėje 
rugpjūčio 13 dieną po antgal- 
viu “Paulius Važiuoja į Lais
vės Pikniką.” Ten jis nurodo, 
kad Laisvės piknike yra ge
riausia vieta pronaciams rei
kalauti lietuviškų dešrų, kum
pių, skilandžių ir kitų gardu
mynų. Philadelphijos draugės, 
pikniko gaspadinės visu tuo 
visus aprūpins.

Nereikia,.taip daug rūpintis 
Lietuvoje gamintais gerumy- 
nais, palikime ’ Lietuvos žmo
nėms, tegul jie naudojasi savo 
darbu ir triūsu. Tai toks mū
sų Pauliaus patarimas.

Jeigu netikite tam, kas čia 
parašyta, tai jūsų Paulius ga
lės šį klausimą piknike viešai 
ir plačiai paaiškinti. Tik bū
tinai susipažinkite su Paulium, 
o parsivešite daug gerų pata
rimų. Kriaučius.

f. *• *»

VYRAI 
THE FLINTKOTE CO.

SIŪLO 
Nuolatinį, Apskritų Metų Darbą 

Už GERĄ ALGĄ 
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA! 

GRUPINIS APDRAUDOS PLANAS 
KREIPKITĖS

PLANT PERSONNEL OFFICE 
Oak & Central Avės. East Rutherford, N. J.

(203)

“Sakote, mūsų 
jos reikia?”

darbininkai nori unijos — bet kam

MOŠŲ VISUOMENĖ NEAPLEIDŽIA SERGAN
ČIOJO DRAUGO J. BURBOS

Ligonis gauna laiškų ir medžiaginės paramos iš organizacijų 
bei pavienių Sveikata neinanti nei blogyn, nei geryn.

HOLBROOK, Mass. — Pa
sekmėje tilpusių mūsų spau
doje pranešimų apie sergan
čiojo bostoniečio drg. Jono 
Burbos padėtį, ligonis gavo 
laiškų ir kiek finansinės para
mos, kas dikčiai sustiprina jį 
morališkai. Sako, nors sveika
ta neinanti nei geryn, nei blo
gyn, tačiau tokia draugų tal
ka kovoje už sveikatos atgavi
mą priduoda daug stiprumo ir 
vilties ligą nugalėti. Už tai 
ligonis visiems nuoširdžiai dė-

Finansinės paramos, kaip 
pats ligonis informuoja, gauta 
iš sekančių geradarių:

W. Dcksnis, iš Stamford, 
Conn., — $10.00-.

G. A. Jameson, iš Livings
ton, N. J., prisiuntė nuo LDS 
47 kp. ($7.50) ir nuo drg. 
Giedraitienės išleistuvių likusį 
pelną $2.50; viso sykiu—$10.

J. V. Margaitis, iš Windsor, 
Conn. — $5.

Antanas Meskis — $5.
Pajėgumo ir vilties teikian

tis atjautimas laiškais 
pat yra svarbi ligoniui 
ma. Štai-keletas;ištraukų 
siųstų jam laiškų :

LDS 47 kp. Laiškas 
LDS. 47 kp.
Livingston, N. J., Rugpj. 
Draugas J. Burba, 
So. Boston, Mass..

Brangus drauge! Virš minė
ta maža kuopelė, matydama 
Jūsų, drauge, sunkią padėtį, 
savo susirinkime draugai su
dėjo jums ir mažą pagalbą, 
$7.50, ir nuo drg. Giedraitie
nės išleistuvių likusius $2.5'0, 
tai* viso kartu $10.

Mūsų visuomenė’
draugų veikėjų, kuomet 
jau amžinai išsiskiria iš,gyvų
jų tarpo, ,o kad padėt dar gy
viems sergantiems, tai ne kaip 
tesirūpina. Gaila, kad taip y- 
ra. Gal vertėtų šiuo klausimu 
daugiau susirūpinti per mūsų 
spaudą.
. Draugiškai, linkėdamas 
jums, drauge, visiškai pa
sveikti, \

LDS 47 k p. sekret. /
G. A. Jameson.

ir ikiri liga kankina ir apsun
kina visą jūsų gyvenimą. Su
prantu, kokiose' aplinkybėse 
jūs turite gyventi, nes buvo 
aprašyta Laisvėje. Gerai, kad 
apsigyvenote ant ūkės. Flori
doj gal būtų geriau, bet, anot 
jūs, kad to kapitalo būtų už
tenkamai — ne kokiems 3 
mėnesiams, ale nors metus ten 
pagyventi.

Sykį, rodos, ten Bostono 
draugai net buvo susivaržę, 
kuriems turėtų būt pirmenybė 
jūsų šelpime. Dabar nutilę — 
tai negerai. Tūlas prof, sykį 
rodos pasisiūlė bent už šimtinę 
tikietų išlaptinti jūsų pašalpai. 
Matyt, jūs turite nuoširdžių 
draugų ir prietelių, bet vis bė
da, kad nėra tinkamos pra
džios to darbo imtis.

Čia, drauge, aš nors mažai, 
įdedu jums $5.00 money orde
ri ir linkiu jums ir jūsų drau
gei sulaukti laimingesnio gy
venimo ir sveikatos.

Viso gero, draugiškai,
J. V. Margaitis.

taip 
p ara
is at-

6, 46

verkia 
jie

J. V. Margaitis, iš Windsor, 
Conn., rašo:

Brangus drauge, J. Burba:
Pamačiau Laisvėje jūsų an- 

trasą, tai noriu pabrėžti kele
tą eilučių jums, drauge. Ypa-* 
tiškai gal būt mes nepasipažįs- 
tame, bet esame vienos idėjos 
draugai ir jūsų vardas ir vei
kimas per daugelį metų žino
mas. Aš labai apgailestauju 
jus, drauge, kad ta nelemta

VYRAI! VETERANAI!
Mums Reikia Patyrusiu

KASPINŲ AUDĖJŲ
TREČIAM ŠIFTUI KAVALKŲ DARBAS

Puikios Darbo Sąlygos
Aukštos Algos Mokamos Bonai Už 3-čią Šiftą

NUOLATINIS DARBAS

GENERAL RIBBON MILLS
1151 FRONT ST. CATASAUQUA, l’A.

KAIMYNYSTĖJE ALLENTOWN, PA.
Kreipkitės Asmeniškai arba Telefonuokite

CATASAUQUA 173

PATYRĘS SPOT 
WELDER

Prie metalinių virtuvei indų 
90c I VALANDĄ

5 dienų savaitė. Nuolatinis darbas
KRAUT PRODUCTS

47 Bartlett St., Brooklyn
Skambinkite EVERGREEN 7-8395

MECHANIKAI
Patyrę 

Ornamentai Line
NATIONAL BENT STEEL CORP.

53-01 Nurgc Avė., Maspeth, L.I..N.Y.
(202) j

VYRAI 
MOULDERIS

Prie Iron Mašinos Mouldcris.
Patyręs Užbaigimui.

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA 
KREIPKITĖS

A. P. SMITH MEG. CO.
545 NORTH ARLINGTON AVE., 

EAST ORANGE, N. J.
(201)

JACQUARD STAKLIŲ TAISYTOJAI prie
C. & K. Automatic 4X1 Staklių. Gera Alga. 

Nuolatinis Darbas. Kreipkitės į
C. & S. FABRICS. INC..

8 Morris Street, Paterson, N. J.
(203)

PRANEŠIMAI
PATERSON, N. J.

- Petras Yanušis, antro pa
saulinio karo veteranas, ištar
navęs 
vyne, 
lą

apie 2 metu J. V. lai- 
dabar užlaiko valgyk-

PAPRASTI
DARBININKAI

NELAVINTI
GERA ALGA

Kreipkitės

F. H. DEIK 
CARBORUNDUM

COMPANY
Keasbey, N. J.

BANKU VALYTOJAI
Iki 50 Metu Amžiaus

DIENOM IR
NAKTIM DARBAS

NUOLATINIS DARBAS
KREIPKITĖS 9 IKI 3 P. M.

Tas viskas parodo, kad mū
sų visuomenė neužmiršta ir 
neapleidžia savo užsitarnavu
sio nario-veikėjo. Tai labai 
gražus ir brangus reiškinys.

Šiuom laiku ligonis tebegy
vena ūkyje pas drg. Mauru- 
šaičiūs, Holbrook, Mass. Nu
siskundžia dėl savo žmonos, 
netekusios darbo ir neturinčios 
pastovios gyvenimui vietos. 
Draugai planuoja sudaryti ką 
nors stambesnio jo pašalpai— 
gal bus padaryti tam tikri 
tikietukai platinimui, su dova
nomis. Ligonio adresas: John 
Burba, 798 South*St., Hol
brook, Mass.

Geistina būtų, kad draugai 
iš Floridos, ar Californijos pa
rašytų ligoniui apie teinaitines 
gyvenimo sąlygas ir klimatą. 
Gal kartais susidarys galimy
bė ligoniui ten išvykti, tad bū
tų svarbus žinoti, ar vertėtų 
toks žygis daryti.

Ligonio Draugas.

CENTRAL DINER
23 West Broadway 

Prašome užeiti.
(200-201)

MONTELLO, MASS.
Dviejų dienų (Labor Day) pikni

kas įvyks rugsėjo 1 ir 2 dd. Rengia 
Liuosybės Choras. Liet. Taut. Namo 
Parke. Pradžia 1 vai. dieną. Bus 
muzikalė programa, visokių valgių 
ir gėrimų. Kviečiame dalyvauti. — 
Kom. (200-201)

PHILADELPHIA, PA.
Pranešimas Laisvės pikniko dar

bininkam. Draugai, rugsėjo 1 d., su
sirinkite visi į Rusų Kl., 735 Fair
mount Ave. Keletas draugų prižadė
jo nuvešti su mašinom pikniko dar
bininkus. Būkite prieš devynias ry
to. South pusės draugai, susirinkite 
pas draugus Tureikius prieš devy
nias. Būkite laiku, kad nereiktų vė
dintis. — J. Shapran. (200-201)

PAJIEŠKOJIMAI
Norių susipažinti su lietuve. Pa

geidaujama, kad būtų moteriškė iki 
57 metų amžiaus, be vaikų, sutin
kanti imti civilinį šliūbą. Taipgi, 
kad būtų neblogai išrodanti, sveika 
ir linksmo būdo. Apie savo suteiksiu 
informacijų per laišką. Jacob Boris, 
239 Park St., Hartford, Conn. >

3-čIOS LUBOS

41 BROAD STREET
NEW YORK CITY

(202)

STALIORIAI
Patyrę

Dienų Savaitė. Gera Alga. Nuolatinis 
Darbas. Linksmos Darbo Sąlygos.

6

WM. WOLTER, JR. & BRO.
Cabinet Makers
Nanuet, N. Y.

Tel. NANUET 2204
(200)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

5

TYPISTS
(Angliškai Kalbančios)

DIENŲ 40 VALANDŲ SAVAITĖ

FOSTER WHEELER
6 CHURCH STREET, N. Y. C.

(200)

Aš esu 40 m. amžiaus lietuvis, 
amatininkas. Turiu nuolatinį darbą. 
Labai pageidauju susipažinti mergi
ną ar moterį progresyvę, nese'nesnę 
už mane., Prašau rašyti lietuviškai 
ar angliškai. — J. J. Kardonas, 
60 Columbus Ave., Tuckahoe, N, Y.

NAMŲ DARBlNINKfi-r AP RASTA VIRĖJA. 
Patyrusi ; 2 suaugu. Gražus kambarys ir 
maudyne, puikūs namai. $160 j mėnesj pra
džiai. Ketvirtadieniais ir sekmadieniais ne
dirbama. Reikalinga references. 259 New 
York Ave., Brooklyn. PResident 4-4433.

(201)

pir

Vaikai Traukinio
Nelaimėje
• Prie Glen~Falis, N. Y.,
madienį susidūrė du Delaware 
& Hudson traukiniai. Vieno 
inžinierius tapo užmuštas ir 8 
asmenys sužeisti.

Viename traukinyje buvo 
vežami iš atostogų 318 new- 
yorkiečių vaikų, bet laimingai 
išlikę visi gyvi ir nei vienas 
nesą sunkiai sužeisti, bet ran
dasi išgąsties sukrėstų.

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudarytu 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir 
pimą, dieglius, šalti. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė 
16-oz $5.00.

MERGINOS INDU 
ATĖMEJOS

2 Pilnam Laikui
4 Daliai Laiko

GERA ALGA
UNITED NATIONS 

CATERERS
United Nations Building

LAKE SUCCESS, LONG ISLAND
(202)
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Daukantų Jaunimas 
Baigė Mokslus

Antano ir Onos Daukantų, 
plačiai žinomų Brooklyno ir 
apylinkės lietuviams biznierių, 
dukrelė Onutė ir sūnus Antanu
kas prieš keletą savaičių baigė 
sekamas mokyklas:

Jų mylima dukrelė Onutė 
baigė Hunter Kolegiją chemis- 
te ir yra pasirengus siekti aukš
tesnio laipsnio toje srityje.

Sūnus Antanukas baigė Fran
klin. K. Lane High School, gau
damas penkius aukšto laipsnio 
pagyrimus ir šokti ant stei- 
čiaus ir už tai gaudamas dova
noms medalius už pasižymėji
mus.. Ateinantį rugsėjo mėnesį 
jisai mano įstoti į Masachusetts 
Institute of Technology, mokin
tis elektros inžinierių.

Tuose visuose užsibriežtuose 
tiksluose jauniesiems Daukan
tams, Onutei ir Antanukui, lin
kėtina laimingo pasisekimo 
moksle ir nepamiršti lietuvys
tės.

Kadangi Onutė yra gabi ir ta
lentinga pianistė, tad progresy- 
vio judėjimo vakarų rengėjams 
paprašius ji visuomet patar
naudavo. Tikimės, kad ir atei
tyje to padaryti nepagailės. Ka
dangi progresyvis judėjimas 
yra platus, tai ir meninėms 
spėkoms yra plati dirva gabu
mus vystyt ir lietuvišką visuo
menę palinksmint.

Baigę vienus mokslus, pirm 
pradedant kitus, Onutė ir Anta
nukas šiuo tarpu yra išvykę į 
New Jersey atostogų, gerai pa
silsėti, pasiruošti naujiems 
darbams.

Jaunuolių tėvai, Antanas ir 
Ona Daukantai, lietuviams yra 
žinomi kaipo pažangūs biznie
riai, užlaikanti gėrimų ir val
gių užeigą, 716 3rd Ave., So. 
Brooklyn, N. Y.

Malioriai Laimėjo 
Daugiau Algos

Rep.

1 Nušovė, 1 Sužeidė Muzika

Gale Šios Savaitės 2 Svarbūs 
ir Paskutiniai Piknikai

deliais busais ir daugeliu ma
šinų. Williamsburgo dviejuo
se busuose pritrūko vietos. Te
ko girdėti, kad ir trečiasis, 
centralbrooklyniečių, k u r i o 
užpildymu rūpinasi Jonas Juš
ka ir jo talkininkai, irgi bai
giamas užpildyti.

Negavusieji vietų busuose, 
jieškosi mašinų. O dar kiti, pa
tys drąsieji, žada važiuoti re- 
guliarėmis busų linijomis ir 
traukiniais, šeštadienį daugelis 
dabar nedirba. Pirmadienį taip
gi nedirbs—šventė, Labor Day. 
Gera proga išvažiuoti ir Lais
vės piknike su tūkstančiais se
nų draugų ir naujų pažįstamų 
pasižmonėti.

Į LDS kuopų naktinį pikni
ką, Lindene, lengva nuvažiuo-

piknikas, ti iš Pennsylvania stoties trau- 
Philadelphijos ir kiniais. Stotis prie 33rd St.

šį šeštadienį ir sekmadienį 
Brooklyno žmonės “pakėlę 
sparnus skristi” į užmiesčiuo
se įvyksiančius du įdomius 
piknikus. Ir negalima žmonių 
kaltinti. Ne ilgai jau teks va
sara besidžiaugti. Visoks vi
suomeniškas veikimas sugrįš į 
miesto sales. Tad dėl ko gi ne
pasinaudoti tuo, kas duoda 
progą pasidžiaugti vasaros 
grože ir tuo pat sykiu atlik
ti naudingą darbą?

Tie du svarbieji piknikai 
bus:

LDS New Yorke-New Jer
sey kuopų ir 3 apskrities Lin
dene, Lietuvių Liberty Parke, 
340 Mitchell Ave. Prasidės 
nuo 2 vai. šeštadienį, 31-mą, 
tęsis per visą naktį.

Laisvės didysis 
rengiamas
apylinkių lietuvių, organizaci-i tarp 7 ir 8th Avės, žinoma, kas 
jų, įvyks sekmadienį, rugsėjo 
1, Crescent 
56 Cornell 
Heights, N. 
prasidės 11
per visą dieną.

J Laisvės pikniką iš Brook
lyno važiuos žmonės trim di-

Picnic Grounds, 
Ave., Gloucester
J. Ten piknikas 
vai. ryto ir tęsis

Ka- 
piknikas įvyksta prieš

nemėgsta naktį piknikauti, tam 
užteks laiko nūo 2 po piet iki 
vėlybo vakaro šeštadienį.
dangi
šventę, tad ir čia tikimasi toli
mų svečių, ne vien tik iš šių 
dviejų valstijų artimųjų mies
tų.

Šitaip Darbiečiai ir Jiems 
Artimi Išėjo Nominacijose

Nužudė Atsilikusj 
Vaikutį

Kenneth Merritt, nebylys ir 
šiaip jau bejėgis atsilikęs kūdi
kis, trijų metų, rastas prigėręs 
maudynėj tėvų kambariuose, 
Brooklyne, praeito sekmadienio 
vakarą. Už kelių valandų doki
ninkai rado ir jo tėvo Joseph 
kūną plūduriuojant New Yor
ko prieplaukoje.

Mrs. Merritt sako, kad jos 
vyras buvo nusiminęs dėl kūdi
kio nesveikatos. Jie ne kartą 
diskusuodavę apie “išgelbėjimą 
nuo vargo mirtimi,” bet nusi
tardavę to nedaryti. Nusimini- 

padidinęs nedarbas.mą

MIRĖ
m.Robert Primrose, 69 

amžiaus, gyveno 203 Leonard 
St., Brooklyn, mirė rugpjūčio 
22 d., Brooklyn State ligoni
nėj. Kūnas buvo pašarvotas Bie
liausko koplyčioje. Palaidotas 
rugpj. 26 d., Alyvų Kalnelio 
kapinėse.

Vito Grecco, smulkus rake- 
tieriukas, tapo mirtinai pašau
tas, o jo sėbras Rosario Amico, 
pavojingai pašautas New Yor
ko East Sidėj praeito sekma
dienio rytą. Juos pašovė, be 
abejo, jų konkurentai, kurie 
mašina atvažiavo, suvarė į 
tuos du kulkas ir sušokę ma
šinon vėl dingo, tarsi nebu
vę.

Dar neseniai Brooklyne bu
vo nušautas vienas. Dabar 
New Yorke vėl du.

Mary Henderson ir Hugh 
Thompson, jauni Metropoli
tan Operos dainininkai bus 
girdimi iš W0R stoties spalių 
9-tos vakaro 10 valandą, ati
daryme savaitinės operinės ra
dio programos. Tie koncertai 
bus perduodami iš Longacrę 
Teatro, W; 48th St.,

IŠ AUKŠTYBIŲ J KAPĄ
Mrs. Rosalind E. Breslauer, 

38 metų, atsiveikinusi sandar- 
bininkę Angelą Troiano, su 
kuria ji dirbo kartu, atsibėgė
jo ii’ iššoko per langą iš Em
pire b i 1d ingo 62-ro aukšto ket
virtadienio rytą, ką tik atėjus 
į darbą. Raštinėje ji palikusi 
tris raštelius, iš tų vieną savo 
vyrui. Ji buvusi nusiminusi dėl 
ligų šeimoje.

Dingęs iš namų Atlantic 
Beach, praeitą ketvirtadienį, 7 
metų berniukas sekmadienį 
rastas plūduriuojant prie Long 
Beach. Kūną 
vai, daktaras 
J. Ceravolo, 
pajūryje turį

atsiėmė įo tė- 
ir Mrs. Francis 
brooklyniečiai, 

vasarnamį.

Susirinkimas

Iškilmingas Piknikas
Dariaus Girėno 13 Metų Skridimo Sukaktį Minėti 

Rengia Paminklo Fondo ir Dr-jų Atstovų Komitetas 

Šeštadienį, Rugpjūčio-Aug. 31 
Klasčiaus Clinton Parke

Pradžia 2 valandą dieną
Betts ir Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.

Programoje dalyvaus Angelų Karalienės Parapi
jos Jaunuolių Benas, iš Brooklyn. Taipgi bus kalbų. 

Visus nuoširdžiai kviečiame atsilankyti.
Įžanga Asmeniui 50c Rengėjai.

Pakėlimas malioriams mokes- 
ties po 16 centų valandai dave- 
da jų mokestis iki dvidolerinės 
skalės, kaip praneša Louis 
Weinstock, unijos .finansų sek
retorius. Už tą skalę malioriai 
per savo uniją kovojo kelis mė
nesius ir National Wage Stabi
lization Board dabar tą skalę 
užgyrė.

Taipgi užgirta pakelti po 8.7 
nuošimčius mokestis popieriuo- 
tojams.

Už pakėlimą mokesties ginčą 
su samdytojais malioriai buvo 
išrišę jau seniai. Bet vyriausy
binės Wage Adjustment Board 
nusistatymas neleisti kelti dau
giau 25 centų valandai kliudė 
gauti tą 16 centų priedą, ka
dangi 24 centus jie jau buvo 
gavę anksčiau. Tik pagrasinus 
generaliu streiku leista gauti tą 
samdytojų sutinkamą mokėti 16 
centų priedą.

Maliorystė dabar yra vienu iš 
aukščiausia apmokamų staty
bos amatų New Yorko mieste. 
Kai kurie kiti statybos amati
ninkai, kaip elektristai, 1938 
metais jau gaudavo iki $2, kuo
met malioriai tebedirbo už 
$1.25 valandą. Bet malioriai 
tuo visu laiku kovojo už geres
nę mokestį, o anie aukščiau ne
žengė, tad ir susilygino.

Paskaitęs praeitos savaites 
spaudą New Yorke, jeigu ge
riau nežinotum, galėtum pama
nyti, būk darbiečiai net savo 
partiją prakišo. O tas riksmas, 
kaip pasirodė, buvo tam, kad 
pridengti tą faktą, jog darbie
čiai ir jiems artimi gavo po 
daug balsų kitose partijose ir 
niekur nepralaimėjo savojoje.

New Yorko mieste yra virš 
du milionai registruotų balsuo
tojų. Tik apie dešimta dalis te
dalyvavo nominacijose. Iš tų vi
sai maža dalelytė tedalyvavo re- 
publikonų nominacijose. Tas 
rodo, kad žmonės abelnai nepa
sitiki didžiosiom's partijoms. 
Tik tuose distriktuose, kur bu
vo lenktynės tarp pažangesnių, 
ir reakcionierių daugiau pilie
čių išėjo balsuoti nominacijose.

DEMOKRATŲ BALSAI Už 
DARBIEČIUS

Darbiečiai arba artimuose

ryšiuose esą su darbiečiais 
Marcantonio, Powell, Connolly, 
O’Toole, Kaplan, Isacson, Roo
ney kandidatavo ir demokratuo
se. Prieš juos buvo reakcionie
rių ir politinės demokratų ma
šinos išstatyta tiek pasiprieši
nimo, kiek tik pajėgė. Bet...

Visose tose septyniose nomi
nacijose už visus kandidatus— 
darbiečius ir prieš darbiečius— 
demokratuose balsų paduota vi
so 105,082. Iš to skaičiaus dar
biečiai arba vadinami darbie
čiais gavo 45,963 demokratų 
balsus. Keturi iš dešimties bal
savusių demokratų matė reika
lą balsuoti už darbininkų re
miamus kandidatus.

Nieko sau “pralaimėjimas!”
REPUBLIKONŲ BALSAI 

Už DARBIEČIUS

Thomas Ramanauskas, 61 
m. amžiaus, gyveno 97 Moore 
St., Brooklyn, mirė rugpjūčio 
25 d., Kings County ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas Bieliausko 
koplyčioj, 660 Grand St. Bus 
palaidotas rugpj. 28 d., Na
tional kapinėse, Pinelawn, L. 
I.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Beatrice Bayer; 43 m. am
žiaus, gyveno 35-06 34th St., 
Sunnyside, L. I., mirė rugpj. 
25 d., Ohio Valley General 
Hospital, McKees Rocks, Pa. 
Kūnas bus parvežtas rugpj. 
28 d., per Pennsylvania stotį, 
8:30 vai. vak. ir per naktį bus 
pašarvota grab. J. Garšvos ko
plyčioj, 231 Bedford Ave., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
rugpj. 29-tą, 2 vai. dieną, šv. 
Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą ir vieną kūdikį.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi grab. J. Garšva.

WARNER BROS.’ PUIKI 
TECHNI-SPALVfi EXTRAVAGANZA

Turinys ii Cole Porter’io karjeros 
CARY GRANT • ALEXIS SMITH

“NIGHT And DAY”
•u Monty Woolley * Ginny Simms
* Jane Wyman * Mary Martin *
Eve Arden * ir pulką* žvaigždžių 

Dar ir Cole Porter’io sensacingos dainos! 
Dienų ir Naktj jūs kalbėsite apie tai 1 

Atvėdintas Orą • Nuolat rodoma
HOLLYWOOD ™outDstAy

WARNER BROS, sujaudinanti drama 
pagal Raymond Chandler’s 

detektyviJką apysaką 
Humphrey 
BOGART

“THE BIG SLEEP”
Lauren 

BACALL

* Ir dar puikus asmenų
>!» vaidinimas scenoje

BOB CROSBY
Ir JO ORKESTRAS • The Town Criers
STRAND Broadway ir 47 St.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Brooklyno skyriaus 
labai svarbus susirinkimas 
įvyks ketvirtadienio vakaro 
7:30, rugpj. 29-tą, 419 Lori
mer St. Pikniko komisijos ra
portas; prisirengimas rudens 
ir žieminio sezono veikimui. 
Todėl visi komiteto nariai da
lyvaukite ir atsineškite geras 
mintis.

Sekr. A. Mureika

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Gražuolė Alexis Smith 
žvaigždėse su Cary Grant 
Warneriu puošnioje muzika- 
liškoje filmoje “Night and 
Day,” rodomoj Hollywood Te
atre, Broadway ir 51st St., 
New Yorke.

Ar Norite Žinoti?—

O kaip republikonuose?
Marcantonio, Powell, Isacson, 

Addison, Jackson buvo puo
lami kaipo šiokie ir tokie, Dar
bo Partijos mylėtiniai ir mylė
tojai, norį įsibriauti į republi- 
konų daržą. Tose nominacijose, 
kuriose tie penki dalyvavo, viso 
balsavo 14,582 republikonai. Iš 
tų balsų darbiečiams 
miems atiteko 5,617 
nų balsų.

Ar akyvaizdoje tų
Įima skaityti darbiečius pralai
mėjus? Ar tas nerodo, kad dar
bininkiškas elementas didžio
siose partijose atbunda?

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

ateičių* bu naujausiais {taisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

A CHARLES
□įply UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE 

Tarpe Ten Eyck Ir Maujer St*. 
BROOKLYN C, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

.JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SAL1UKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

T

ir jų arti- 
republiko-

faktų ga-

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

221 South 4th Street

__ , , \ 9—12 ryteValandos: į 8vakare
Penktadieniais Uždaryta '

žinoma, tai nereiškia, kad, 
darbiečiai būtų tuo pasitenki-
nę. Tik su biskeliu pastangų 
buvo tiek atsiekta. Tas tik pa
rodo, kiek galima būtų atsiekti, 
jeigu visas darbininkų ir pa
žangusis judėjimas abelnai vi
sa siela ir pajėgomis mestųsi į 
rinkimų darbą. Išeitų iš mados 
prieš darbininkus balsuoją kon
gresai. T-s.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
esant ir

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kamp** Broadway Ir Stone At*.
pri* Chauncey St.. Broadway Lin*

, Tel. GLenmore 5-6191

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

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

Išskiriant trečiadienj 
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-6569

Kas randasi užpakalyje 
Trumano administracijos poli
tikos algų ir kainų klausimu ? 
Jeigu taip, įsigykite darbinin
kų dienraščio .Daily Worker 
antradienio laidą. Toje pra
dėjo spausdinti Rob. F. Hali 
•raštus tuo..klausimu. r.: r.:

Hali yra to laikraščio ko
respondentu Washingtone.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L J. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVergreen 4-9612
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B ULOVA!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų
DEAN

15 jewel* . . . $2475

PATRICIA
17 jewel* . . . $2475

CAMBRIDGE
15 jewels . . . $2975

BEATRICE
17 jewel* K . $297s

i ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

(Art! Graham Ave.) Atdara Vakarais.Tel. ST. 2-2178.


