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Wallace Pasiliks Kabinete 
Jo Laiškas — Platforma 

Kovai Už Taiką.
Naujas DALC Sekretorius.
Kaip Sunku Be Laisves, 

Sako Pruseika.
Rašo R. MIZARA

Reakcininkai buvo pasimo
vę išėsti Wallace iš Trumano j 
kabineto ir tuo būdu atsidary- . 
ti sau platų kelią konspiraci
joms prieš T. Sąjungą.

Tiek hearstinė, tiek demo
kratų ir republikonų spauda 
per. keletą dienų, — po to, 
kai Wallace pasakė savo kal
bą New Yorke rugs. 12 d.— 
šaukte šaukė, kad .Wallace 
pasitrauktų iš kabineto. Jo 
laiškas Trumanui įpylė dar 
daugiau aliejaus į reakcinį 
pragarą.

Tačiau reakcijos troškimas 
kol kas neišsipildė: Wallace 
pasilieka kabinete.

Jii turėjo ilgą pasikalbėji
mą sų prezidentu Trumanu ir 
po to pareiškė spaudos at
stovams: pasilieku 
kuriame esu.

Tiesa, Wallace 
nuo sakymo kalbų, 
mūsų užsieninę 

kabinete,

susilaikys 
liečiančių 

politiką, — 
susilaikys ligi Paryžiaus kon
ferencijos pabaigos.

Kodėl taip?
Parodys ateitis.

kad 
laiškas

Daily Worker mano, 
istorinis Wallace’o 
prezidentui Trumanui patapo 
anti-karine Amerikos žmo
nėms platforma. Dienra.Vis 
priduria 'X

“Jei tik darbininkų ir pro
gresyvių judėjimas nuošir
džiai ši didžiuli reiškinį su
pras ir paliks nuošaliai visus 
mažesnius skirtumus, tai bu
simųjų lapkričio mėn. rinki
mų reikalas bus žymiai patai
sytas. Mojimasis Įtraukti mū
sų kraštą į karą gali būti', at-

■keistas.” x t

kalba ir 
privalo 

liaudžiai

Taip, Wallace’o 
laiškas prezidentui 
patarnauti Amerikos 
baze kovai už taiką.

Mažesnius skirtumus priva
lome palikti nuošaliai ir visi 
išvien bendrai kovoti prieš ka
ro pavojų.

Nes, jei visuomenė tylės, 
jei ji nieko nesakys, tai nei 
nepajus, kai mūsų kraštas bus 
įtrauktas į naują, baisų karą, 
galintį sunaikinti visą civili
zaciją.

Demokratinių A m e r i k os 
Lietuvių Centre vyksta per
mainų : ligišiolaikinis sekreto
rius, Matas šolomskas, kuris 
rašė ir anglišką kolumną 
Laisvėje, pasitraukia iš tų pa
reigų dėl nesveikatos.

Matas šolomskas, kaip ži
nia, yra karo veteranas ir iš
gyventieji šiurkštūs laikai Pa- 
cifike jo sveikatai dar vis te- 
beatsiliepia.

Taigi Matas laikinai vyks
ta j farmas savo sveikatai tai
syti.

Demokratinių A m e r i k os 
Lietuvių Centro sekretoriaus 
pareigas nuo dabar eis K. 
Petrikiene, žinoma visuome- 
nininkė.

Na, o kai dėl angliško sky
riaus Laisvėje, mums ir vėl 
liekasi pareiga ieškotis redak
toriaus.

L. Pruseika rašo Vilny j:
“Vakar dienos Vilnyje ma

tėt dd. Mizaros ir Buknio pa
aiškinimą, kodėl nuo 9 d. šio 
mėnesio Laisvė neišeidinėja. 
Popierio negavo dėl sunkveži
mių vairuotojų streiko.

“Kiekvieną dieną, atėjęs 
Vilnies ofisan, aš klausiu: ‘Ar 
jau yra Laisvė?’

“įsivaizduokite, kaip jau
čiasi tūkstančiai Laisvės skai
tytojų, negaudami savo bran
gaus laikraščio! Jie, žinoma, 
nepyksta ant streikuojančių, 
nes remia juos. /

“Bet aš kita prasme statau 
šį klausimą. Kaip jaustųsi vi
si pažangūs Amerikos lietu
viai, jei Laisvė ar Vilnis susto-

Reikalauja Grąžint' 
Pieninių Valgių 
Kainų Kontrolę

Washington.— Kainų ad
ministratorius Paul Porter 
ragino Kainų Iškontrolia- 
vimo Tarybą tuojau vėl 
įvest kainų apribojimą pie
nui, sviestui ir kitiems pie
niniams valgiams. Uždėti 
jiems kainų “lubas” reika
lauja-daugybė telegramų ir 
laiškų nuo eilinių piliečių ir 
jų organizacijų. Po kainų 
kontrolės panaikinimo pie
nui iki šiol kvorta jo pa
brango bent 4 centais.

CHURCHILL PRAŠO 
VOKIEČIUS TALKON

Zuerich, Šveicarija.—Bu
vęs Anglijos premjeras 
Churchillas savo kalboje 
šaukė Franci ją ' sumegst 
vienybės ir bendradarbiavi
mo ryšius su Vokietija, su
prantama, prieš Sovietus. 
Churchillas pareiškė, kad 
“dabar gyvename atom- 
bombos apsaugoje.”

45 ŽMONĖS ŽUVĘ 
SU LĖKTUVU

Newfoundland. — Netoli 
nuo čia buvo matyta jūroje 
griovėsiai didžiulio keleivi
nio Belgijos lėktuvo. Juom 
skrido septyni lakūnai ir 38 
keleiviai. Menama, kad vi
si jie žuvę.

Chinti Komunistai 
Apleido Derybas

Nanking. — Chinijos ko
munistų atstovai pasitrau
kė iš bergždžių derybų su 
Chiang Kai-sheko tautinin
kų valdžia, kuriai tarpinin
kauja amerikonai. Komu
nistai siūlė sustabdyt Mū
šius tarp jų ir tautininkų 
armijų. Chiang Kai-šhe- 
kas reikalavo, kad komunis
tų kariuomenė pirma už
leistų tautininkams tūlas 
kariniai svarbias vietas; tik 
tuomet jis darytų paliau
bas.

Praeitas Kongresas Buvo Kuo 
Reakcingiausias, Sako CIO 
Pirmininkas Ph. Murray

Milwaukee, Wis. — Ge- 
neralis CIO unijų pirminin
kas Philip Murray rugs. 10 
d. pareiškė, jog paskutinis 
Jungtinių Valstijų kongre
sas buvo “atžagareiviškiau- 
sias” visoj istorijoj.

Murray, kalbėdamas su
važiavime CIO Jungtinės 
Elektrininkų, Radijo Dar
bininkų ir Mašinistų Uni
jos, ragino sumušt ateinan
čiuose rinkimuose reakci
nius kandidatus į kongresą, 

tų ėjusios dėl finansų stokos?
“Mes jaustumės,. kaip di

džiausi pavargėliai.
“Tod^I, draugai, saugokime 

abudu dienraščius, kaip savo 
akį.

“Ruoškimės planingo va
jaus darbymetei.”

Trumanas Išreikalavo^ kad II. Wallace 
Nesakytų Jokių Politinių Kalbų, iki 

Pasibaigs Taikos Konferencija
-----------------------------------£----------------H ________________________ S ---------------------

Kariniai Vadai Sakosi 
Nesiūlę Užpult Sovietą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo sekretorius 
Robertas Patterson ir lai
vyno sekreto rius James 
Forrestal pareiškė: “Mes 
nežinome nė vieno atsakin
go armijos ar laivyno ofi- 
cieriaus, kuris bet kada bū
tų siūlęs užpulti Rusiją.”

Taip jie atsiliepė į preky
bos sekretoriaus H. A. Wal
lace’o laišką, kur jis įtarė, 
kad tam tikri karininkai 
siūlo “užpulti Rusiją dabar, 
pirma negu ji pasigamins 
atomines bombas.”

Amerikonas Bando 
Užglostyt Skundą 
Prieš Graikiją

Lake Success.—Amerikos 
delegatas Herschel John- 
sonas priešinosi skundui, 
kurį Sovietinė Ukraina 
įteikė Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybai prieš monar
chiniai - fašistinę Graikijos 
valdžią. Ukrainos atstovas 
sakė, kad Graikija su savo 
įsiveržimais per Albanijos 
sieną ir kitomis provokaci
jomis gręsia iššaukti karą 
Balkanuose. Johnsonas mė
gino užtrinti šį skundą ir 
vietoj jo siūlė paskirti ko
misiją, kuri tyrinėtų ra- 
p o r tuojamus susikirtimus 
palei sienas tarp Graikijos, 
Albanijos, Bulgarijos ir 
Jugoslavijos.

Johnsonas nukalbėjo taip, 
tartum Graikijos monar- 
chistai ir anglai būtų ne
kalti už žygius, kurie grū
moja suardyti taiką Balka
nuose.

Anglija paskyrė T. A. 
Shone kaip savo komisio- 
nierių Indijai.

Saulės plėtmai šlubina 
radijus iš Europos.

Jis įspėjo, kad jeigu reak
cininkai laimėtų rinkimus, 
tai jie stengtųsi išleist dar 
aršesnius įstatymus prieš 
darbininkus.

Tinkamai Aptaksuot 
Pelnagrobius

CIO pirmininkas Mur
ray, smerkdamas pelnagro
bius, sakė: >

“Jeigu darbininkui būna 
pridėta dešimtukas algos, 
tai jie taip pakelia reikme
nų kainas, jog iš darbinin
ko atima 20 centų.”

Jis reikalavo, kad val
džia tiek pakeltų taksus už 
nepaprastus, ekstrinius pel
nus, jog tiems išnaudoto
jams nebūtų naudos iš pel- 
nagrobystės.

Prekybos Sekretorius Wallace 
Pakartojo, kad Jis Stoja už 

Santaiką su Sovietais
Washington. — Prezi

dentas Trumanas rugs. 18 
d. pasikvietė prekybos sek
retorių Henry A. Wallace; 
tarėsi su juom 2 valandas ir 
20 minučių ir išgavo pasi
žadėjimą, kad Wallace ne
sakys jokių kalbų apie už
sieninę ar naminę Jungti
nių Valstijų politiką, iki 
pasibaigs taikos konferen
cija Paryžiuje.

Išėjęs iš Baltojo Rūmo, 
po pasikalbėjimo su prezi
dentu, Wallace perskaitė 
reporteriams tokį pareiški- 
muką:

“Prezidentas ir prekybos 
sekretorius turėjo smulk- 
meningas ir draugiškas dis
kusijas. Prekybos sekreto
rius paskui sutiko nesakyti 
viešų kalbų ir nedaryti jo
kių pareiškimų, iki pasi
baigs užsieninių ministrų 
konferencija Paryžiuje.”

Wallace paaiškino, jog jis 
turi mintyje ..einamąją 21- 
nos tautos atstovų konfe
renciją Paryžiuje. Jisai sa
kė reporteriams, jog ir po 
pasitarimo su prezidentu 
jis laikosi tos pačios politi
kos, kokią jis siūlė Ameri
kai link Rusijos, kuomet

Kuriasi Plati Federacijos. ' 
Jūrininkų Vienybė su 

CIO Marininkais
New York. — Eiliniai 

Darbo Federacijos laiva- 
kroviai vis plačiau bendra
darbiauja su streikuojan
čiais CIO marininkais. Di
džioji laivakrovių dauguma 
nepaiso unijinio savo pir
mininko Josepho Ryano, 
kuris šaukė juos eiti "per 
CIO pikietininkų eiles ir 
streiklaužiauti.

Tree iadienį federacinių 
laivakrovių lokalo 791 • iš
rinktas komitetas atvyko į 
CIO marininkų centrą ir 
pasižadėjo niekados neiti 
per CIO pikietininkų lini
jas. O tai paties Josepho 
Ryano lokalas.

Nariai dviejų kitų (Chel
sea srities) laivakrovių lo-^ 
kalų per masinį susirinki

PRANCŪZAI JŪRININKAI 
REMIA CIO STREIKĄ

New York.—800 francū- 
zų jūrininkų New Yorko 
uoste pasižadėjo remti CIO 
marininkų streiką. Savo 
vienybę su streikieriais jie 
pareiškė vardu Franci jos 
Generates Darbo Konfede
racijos ir vardu Pasaulinės 
Darbo Unijų Sąjungos, ku
rios narė yra ši konfedera
cija. Tie francūzų jūrinin
kai yra atsiųsti, kad per
plukdytų į Franci ją 20 ame
rikinių Liberty laivų, ku
riuos Jungtinės Valstijos 
perveda/ francūzų valdžiai. 

kalbėjo Madison Square 
Gardene, New Yorke, rug
sėjo 12 d.

(Toj kalboj Wallace 
smerkė dabartinę aštrumo- 
kietumo politiką prieš So
vietus ir ragino sumegsti 
taikius, bendradarbiavimo 
ryšius tarp Jungtinių Vals
tijų ir Rusijos.)

P r e z i dentas Trumanas 
nereikalavo, kad Wallace 
pasitrauktų iš vietos. Wal
lace sakė, jog prezidentas 
“labai pasitiki, kad galima 
išlaikyti taiką su Rusija.”

L a i kraštininkai užklau
sė, ar Wallace kalbės rin
kiminiame demokratų va
juje. “Aš manau, jog kal
bėsiu,” atsakė jis ir paaiš
kino, kad Paryžiaus konfe
rencija, turbūt, užsibaigs 
pirmiau, n e gu rinkimų 
kampanija; tai gal liksią 
jam laiko pakalbėti.

Wallace planavo ketu
riasdešimtyje apskričių kal
bėti už demokatų kandida
tus.

Prez. Trumanas, dabar 
nutildydamas tokį įtakingą 
k a 1 b ė t o ją kaip Wallace, 
kenkia ir demokratų rinki
mų vajuj.

mą taipgi vienbalsiai nutarė 
nedirbti, kol CIO marinin- 
kai streikuoja.

CIO- streiko komiteto pir
mininkas Paul Palazzi pra
šė J. R. Owensą,% Darbo 
Federacijos jūrininkų tary
bos sekretorių, kad padėtų 
įsteigt bendrą Federacijos 
ir CIO marininkų komite
tą tokiems reikalams.

Philadelphijoj tapo įkur
tas Bendras Marininkų Ko
mitetas iš Darbo Federaci
jos, CIO ir nepriklauso- 
mingų unijų atstovų. Ko
mitetas nutarė, kad šių uni
jų. nariai nedirbs laike CIO 
streiko; o.jeigu kas mėgin
tų streiklaužiauti, tai tos 
unijos išvien pikietuos prie
plaukas ir laivus jose.

NULEIDŽIA JUGOSLAVŲ 
DELEGATŲ 1 AMERIKA

Belgrad.— Amerikos am
basadorius Jugoslavijoj at
sisakė duoti praleidimus 
(vizas) aštuoniems jugosla
vų delegatams*į Jungtines 
Valstijas. Tie delegatai 
buvo siunčiami į trečią me
tinį Amerikos Slavų Kon
gresą, kuris atsidaro New 
Yorke šį penktadienį. Ju
goslavijos laikraščiai rašo, 
kad Amerika, nepraleisda
ma tų jugoslavų atstovų, 
“n e d r a u g i š kai pasielgė 
prieš Jugoslavijos žmones.”

Anglijos Valdoma 
Vokietijos Dalis 
Vis Dirba Ginklus

HENRY A. WALLACE,;, 
prekybos sekretorius, buvęs

Berlin. — Anglų užimto
je Vokietijos srityje fabri
kai gamina torpedas, spe
cialius karinius lėktuvus, 
V-l ir V-2 robot-bombas ir 
stato submarinus. Apie tai 

i rašo Neues Deutschland 
* (Naujoji Vokietija), BerlyN 
no Socialistinės Vienybės 
Partijos laikraštis. Anglai 
samdo daug karinių Vokie
čių mokslininkų ir persiun
tė bandomuosius atominius 

į vokiečių įrengimus į Angli
ją, sako tas laikraštis.

■

Amerikos Radijas 
Turkijoje Kalbės 
Prieš Sovietus

Paryžius. — Talkininkiš- 
kų Darbo Žinių agentūra 
praneša, kad Jungtinės Val
stijos įsteigs galingiausią 
pasaulio radijo stotį Istan
bul, Turkijos didmiestyje^ 
ir amerikonai per šią stotį 
skleis propagandą prieš So
vietus. To radijo kalbosi 
bus ypač kreipiamos į So
vietų gyventojus ir į rytinės 
Europos kraštus.

Jau padaryta sutartis 
tarp Amerikos valstybės 
departmento ir Turkijos 
dėlei to radijo, kuris bus 
treja tiek galingesnis, negu 
didžiausia ' radijo stotis 
Jungtinėse Valstijose.

Pirmiau amerikinė pro
paganda prieš Sovietus bu
vo varoma per radijo stotį 
Alžyre, Franci jos kolonijoj. 
Bet Francija uždarė tą Al
žyro stotį.

Toledo, Ohio.—Nusmelk
tas mirt Kenneth Salter už 
11 metų mergaites išžagi- 
mą ir nužudymą.

ORAS.—Dar būsią šilta.

Tiktai Rooseveltinė Politika 
Apsaugotų Ameriką nuo Karo, 

Pareiškė Senatorius Pepper
Milwaukee, Wis. — Pa

žangus demokratas senato
rius Claude Pepper rugs. 11 
d. įspėjo:

“Mes būsime įstumti į 
naują karą, jeigu nesugrįši- 
me į prezidento Roosevelto 
politiką.

“Jei prezidentas Roose- 
veltas būtų gyvas, mūsų 
santykiai su Rusija būtų 
geresni.”

Kalbėdamas CIO Elektri
ninkų Unijos suvažiavime, 
senatorius Pepper pastebė
jo, kad TrUmano-Byrneso 
valdžia veikia kaip “vakari
nės Europos imperializmo 
užtikrintoja” prieš Sovietų 
Sąjungą. Dabartinė valdžia 
ypač darbuojasi Anglijai, 
kad užkirstų kelią Sovie

>9

CIO MARININKA1 
LAIMI STREIKĄ

New York. — Valdžios 
tarpininkas James L. Fly 
nusprendė, kad streikuojan
tiems CIO marininkams tu
ri būti pridėta tiek algos, 
kaip ir s u s i t a i k iusiems 
Darbo Federacijos laiva- 
kroviams ir jūrininkams. 
Tai reiškia $5 iki $10 priedą 
per mėnesį.

ANGLAI REIKALAUJA
NAMŲ BENAMIAM

London. — Anglų unijos 
privertė “socialistų” valdžią 
prižadėt parūpint butus be
namiams žmonėms. Bena
miai buvo užėmę tuščius pa- 
locius ir viešbučius. Teis
mų įsakymais, jie priversti 
išsi kraustyt.

f

Rooseveltienė Gina
Wallace’a

New York. — Liberalų 
(trockistų) partijos pirmi
ninkas John L. Childs smer
kė prekybos sekretorių 
Wallace už tai, kad Wallace 
ragino Ameriką sušvelnint 
savo politiką link Rusijos. 
Prezidento Roosevelto naš
lė, Eleanora Rooseveltienė, 
dalyvaudama liberalų susi
rinkime, gynė Wallace’o po
ziciją. Jinai sakė, “aš pa
ti nemėgstu vadinamos ‘kie
tos’ politikos” prieš Rusiją.

• S3

tams iš Juodosios Jūros į 
Viduržemio Jūrą, sakė Pep
per. Jis smerkė Amerikos 
karo laivų pasiuntimą į 
Graikiją “padėti sulūžu
siam karaliui į sostą su
grįžti.” O iš Chinijos “mes 
darome antrą Ispaniją,” 
pridūrė Pepper.

Jis ragino mobilizuot vi
sus pažangiųjų piliečių bal
sus ateinantiems lapkričio 
rinkimams, kad kuo dau
giausiai progresyvių kan
didatų būtų išrinkta į kon
gresą.

Berlin. — Skelbiama, kad 
“nežinia kur dingę” kari
niai lėktuvai, naujai pasta
tyti fabrikuose amerikinė
je Vokietijos dalyje.

3 * VYA
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velnią talkon pasikviestų, 
kad tik sunaikint šį judėji
mą.”

P. Buknys
S • ' '

Yet they were able to re
ceive a missile from some
body in Siberia in which the 
individual is quoted as say
ing that he “prays for a 
speedy end of their misery by 
the atomic bomb.” How that 
sneaked through the “iron 
curtain” censorship is a mys
tery. Methinks we’ll drop a 
note to Uncle Joe and have 
the censor shot.

Actually the childish rav
ings of DRAUGAS originated 
nowhere else but in 
fice of and head of 
GAS “blank curtain” 
who take Lithuanian
icans to be blank-headed 
enough to accept preposter
ous fables.

—o—
We’re willing to bet, guar

antee, that the Siberia letter 
writer sits in the office of 
DRAUGAS at the moment 
and is probably knocking out 
another letter “praying for a 
double atomic bomb on Rus
sia, to end his misery.” No
thing would please him bet
ter. “His misery” lies in the 
fact that the Russians knocked 
the Nazis for a loop, and with 
them went the Lithuanian va
riety for whom he weeps.

—o—
Hitler may be dead, but he 

has children. And some of 
those children write for news
papers, Work up agitation for 
an ether * war in con j unction 
with American fascists gener
ally. And we think the shoe

$6.5p 
$3.50 
$7.00 
$3.75
$7.00 
$8.00 
$4.00 
$3.75

Amazing thing about- the 
rhetorics indulged in by these 
pious people is that they have 
no authentic material to base 
their stories on. You take the 
stuff as is, as THEY say it is.

Since all these terroristic 
actions are being conducted 
against Lithuanians, and it’s 
to be presumed the nasty Rus
sians are doing it, can the 
DRAUGAS editors produce at 
least one Lithuanian who has 
returned from the wastes of
Siberia to relate agonies gone fits the editors of DRAUGAS, 
through ? ' who regardless of their back-

Probably they’ll tell us that i ward and childish propagan- 
everybody died, which still : da methods, would relish, 
doesn’t answer the question of what they classiiy as a ”re- 
who told DRAUGAS about ligious war.”
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Siberia, the deaths, slave la
bor and rag apparel. And as 
regards the possibility of a 
letter reaching them, hasn’t 
DRAUGAS stated, stated, and 
stated that an “iron curtain” 
exists in Russia, that letters 
are censored and snipped ?
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Antras Puslapis

Istorinis Wallace o Laiškas
Niekas neginčys, jog komercijos sekretoriaus Hen- 

ry A. Wallace’o laiškas prez. Trumanui, rašytas š. m. 
liepos 23 d., turi daug gilesnės prasmės ir didesnės reikš
mės, negu jo sakytoji kalba š. m. rugs. 12 d. New Yorke.

Savo kalboje p. Wallace įdėjo tam tikrų “koncesijų” 
tūliems komunistinės šmėklos kankinamiems žmonėms; 
savo kalboje komercijos sekretorius, taigi, darė tam tik
rų taikstymųsi raūdonbaubiams, nuolat šūkalojantiems 
prieš T. Sąjungą. Nepaisant to, jo kalba visvien buvo 
labai svarbi, nes ji išstojo prieš karo ruošėjus, ji išsto
jo už taiką; ji metė šūkį Amerikos liaudžiai ir visom pa
saulio tautom: kovokime prieš karo ruošėjus, kol dar 
nepervėlu!

Kas kita laiškas! Jis jį rašė ne spaudai, bet savo 
“bosui,” — jis jį rašė prezidentui Trumanui tuo tikslu, 
kad išdėstyti savo pažiūras lihk dabartinės tarptautinės 
padėties ir link to, kaip ir kur link meš turėtume sukti 
savo užsieninės politikos dišelį. Savo laiške p. Wallace 
rašė be agitacijos, be įsikarščiavimo, o tik pabrėždamas 
faktus, kaip jis juos supranta, kaip juos, supranta mi- 
liodai žmonių, besisielojančių taikos palaikymo reika
lais.

Pirmiausiai p. Wallace pabrėžė, kad mūsų kraštas 
leidžia perdaug pinigų ginklavimuisi ir dėl to skundžiasi 
ne tik milionai “paprastų piliečių,” bet net ir stambūs 
biznieriai, su kuriais jis turįs dažnų reikalų. 13-ką bi- 
lionų dolerių per metus išleisti (taikos metu) tik armijai 
ir laivynui — nesvietiškai didelė pinigų suma ir nepake
liama našta piliečiams, taksų mokėtojams!

Antra: mūsų pasimojimas apginkluoti Lotynų Ame
rikos kraštus mūsų ginklais, mūsų skubus statymas di
džiųjų bombonešių—B-29 ir B-36, mūsų demonstravimas 
atomo bombos Bikini vandenyse; mūsų militarinės bazės 
tolimuose kraštuose—tokiuose, kaip Grynlandija ir Oki
nawa sala,—tas viskas rodo vieną iš dviejų: “(1) kad mes 
ruošiamės laimėti karą, kurį manome esant neišvengia
mu, arba (2) kad mes siekiamos taip apsiginkluoti, kad 
tuomi nustelbus visą žmoniją.”

Kaip mes žiūrėtume į Tarybą Sąjungą, klausia Wal
lace prez. Trumano, jei ji turėtų atomo bombą, o mes 
ne; jei ji turėtų 10,000 mylių tolumą lekiančius bombone
šius ir lėktuvų bazes 1,000 mylių nuo mūsų sausžemio, 
o mes jų neturėtume?

Wallace primena, jog šiandien, atomo energijos ga
dynėje, karinių pabūklų ir nuodingų dujų gadynėje, pa
laikyti taiką ginklavimusi neįmanoma. Skubus, didelis 
ginklavimasis prives prie karo. Amerikai, nurodo Wal
lace, užtenka palaikyti apsiginklavimą tiek, kiek reika
lauja apgynimas mūsų šalies, jei kas nors bandytų įsi
veržti j on. -

Laiško autorius griežtai atmeta nuomonę tų karšt- 
galvių, kurie skelbia, būk Amerika turinti dabar, tuo
jau užpulti ant T. Sąjungos, kol pastaroji dar neturi 
atomo bombos (Nors niekas negali pasakyti, kad ji jos 
neturi!). Kur link toks karštgalviškumas Ameriką pri
vestų? Sakysime, Amerika sunaikintų T. Sąjungos mies
tus atomo bomba, — kas tada? Raudonoji Armija užimtų 
visą Europą. Ar mes tuomet turėtume sunaikinti visus 
Europos miestus, valdomus Raudonosios Armijos?!

Tarybų Sąjunga niekam paslapties neišdavė apie 
savo atominės energijos pajėgą ir mes nežinome, ką ji 
turi. Tačiau, nurodo Wallace, neužilgo atominę bom
bą turės net keli kraštai, tame skaičiuje ir T. Sąjunga. 
Jeigu mes užpultume ją, tai ką T. Sąjunga darytų? O 
jeigu ji paleidžia atomo bombą ant mūsų miestų ir juos 
sunaikina su apie 40,000,000 gyventojų?!...

Wallace pataria pamiršti t. v. veto reikalą pasitari
muose dėl atominės energijos kontroliavimo; jis pata
ria pavesti atomo bombą tarptautinei kontrolei. Kai 
atomo bombos kontrolės reikalas bus išspręstas, tuomet 
kalbėtis su T. Sąjunga dėl jos pasiekimų atomo energijos 
išradime.

Wallace pataria prez. Trumanui juo greičiau pradėti 
tartis su T. Sąjungos vyriausybe dėl komercinių reikalų 
tarp abiejų šalių sutvarkymo. Jis pataria pasiųsti’T. 
Sąjungon Amerikos komercinę delegaciją, suteikti Ta
rybų Sąjungai paskolą kraštui atstatyti; žodžiu, ieškoti 
kelių, kuriais šios dvi didžiausios pasaulyje šalys privalo 
susirasti draugišką susitarimą, kad jos galėtų vesti pa
saulį į taikų gyvenimą, o ne į karą.

Paskola, teikiama Tarybų Sąjungai turėtų būti duo
dama grynai biznio sumetimais, kas išeitų naudon abiem 
šalim—Amerikai ir T. Sąjungai.

Šitokį yra daug maž pagrindiniai Wallace’o laiške 
dėsniai, pastatyti prieš prez. Thumano akis.

Deja, nuo laiško parašymo praėjo apie pora mėne
sių, tačiau niekas nekreipė į juos dėmesio—laiškas gu
lėjo prezidento archyvuose ir pas jo sekretorius. Tik 
po to, kai Wallace išstojo su savo kalba New Yorke, at
sirado proga šiam istoriniam laiškui prieš visuomenės

&

Nashvillės gyventojai prašo prez. Trumano naujo 
f^deralės grand džiūrės ištyrimo policijos atakos ant 
Columbia, Tenn, Jie pasirašo po peticijomis, išleisto
mis CiViliy Teisių Kongreso. Pasirašo Dr. Alva Taylor, 
Southern Conference of Human Welfare viršininkas. 
Stovi (iš kairės): R. Catachings, Southern Negro Youth 
Congress prez.; J. D. Roberts, Nashville Industrial 
Council (CIO) prez.; Laurent Franz, Civil Rights Con
gress grupių darbo direktorius pietinėse valstijose ir 
kunigas B. H. Jones iš Int. Moulders & Foundry Wor
kers (AFL).

CIO Elektrininkij Unijos Suvažiavimas 
Supliekė .Raudonųjų Ėdikus

Milwaukee, Wis. — Rau
donųjų ėdikai 'nudegė na
gus metiniame suvažiavime 
CIO Jungtinės Elektrinin- 
kų, Radijo Darbininkų ir 
Mašinistų Unijos. Raudonų
jų priešų grupė, vadovauja
ma James Carey’o ir Har- 
rio Blocko, statė komunis
tus ant vienos lentos su fa
šistais ir reikalavo pašalint 
“raudonuosius’ ’iš bet kokių 
vadovybės vietų unijoje.

Suvažiavimas 2,839 bal
sais prieš 673 užgyrė rezo
liucijų komisijos daugumos 
pasiūlymą — nedaryti jo
kių skirtumų del unijistų 
politinių pažiūrų.

šį pasiūlymą davė 25 re
zoliucijų komisijos nariai 
prieš 5. Priimdami tą rezo
liuciją, suvažiavimo dele
gatai beveik tokia balsų 
dauguma, kaip penki prieš 
vieną, sudavė skaudų ant
ausį raudonųjų kandžioto- 
jams, unijinės Vienybės ar
dytojams.

Ši unija yra trečia di
džiausia, galingiausia CIO 
unijinė organizacija Ameri
koj.

Philip Murray, generalis 
CIO unijų pirmininkas, sa
vo kalboje pirm balsavimo 
visai neminėjo klausimo dėl 
komunistų. Bet jis netiesio
giai atmetė mažumos pasi- 
mojimą “šluot raudonuo
sius laukan” iš Elektrinin- 
kų unijos. Murray pareiš
kė:

“CIO yra organizacija, 
kuri kovoja už duoną ir 
sviestą darbininkams ir gy
vena su liaudžia. štai kodėl 
CIO vis augs. Tai vieninte
lis darbininkų judėjimas, 
kuris gyvena tokiu gyveni
mu. šio judėjimo nėra ap
nikęs raketierių amaras” 
(kaip kad tūlose priešingo
se unijose).

“Mūsų judėjimas nekrei
pia perdaug dėmesio į ideo
loginius bumbėjimus tam 
tikrų grupių, kurios patį 

Bulgarai Milžiniška 
Dauguma Balsy Atme
tė Karaliaus Valdžią

Sofija, Bulgarija. — Bul
garai per visuotinus balsa
vimus rugsėjo 8 d. atmetė 
karaliaus valdžią ir pasi
rinko respubliką daugiau 
kaip 95 nuošimčiais balsų. 
4,103,000 piliečių dalyvavo 
balsavimuose. Už respubli
ką stojo Tėvynės Frontas, 
susidedąs iš penkių parti
jų-

Karaliukas Sime onas 
Antrasis su savo motina Io
anna, buvusiojo Italijos ka
raliaus dukteria, persikelia 
į Egiptą gyventi. Simeonas 
yra ainys vokiečių Kobur- 
gų kunigaikščių, kurie Bul
garijoj karaliavo per 5f9 
metus.

(Bulgarijos užsienio rei
kalų ministras Georgas Ku- 
lišev sakė, jog karališkajai 
šeimai bus išmokėta $20,- 
000,000 atlyginimo už palie
kamą nuosavybę.)

Bulgarų komunistų va
das G. Dimitrovas pareiškė 
pirm balsavimų, kad Bul
garija eis link socializmo 
“ne per kovą prieš ..valstie
čius, amatininkus ir inteli
gentiją, bet drauge su jais.” 
Dimitrovas sakė:

“Kiekviena tauta pereis į 
socializmą ne nužymėtu iš 
anksto vienu keliu, ne ly
giai taip, kaip Sovietų Są
junga, bet savuoju keliu, 
pagal savo istorines, tauti
nes, visuomenines ir kultū
rines sąlygas.”

Ant rytojaus po balsavi
mų, žmonės sostinėje Sofi
joje iškilmingai minėjo res
publikos laimėjimą. Dau
giau kaip 200,000 paradavo 
pro valdžios rūmus.

Nanking, CKinija. — Chi- 
nų komunistai per galingą 
k o n t r -ofenzyvą atgriebė 
nuo Chiang Kai-sheko tau
tininkų Fengchen miestą.

Paryžius. — Jugoslavijos 
atstovas įtarė, kad Ameri
ka ir Anglija planuoja pa
naudot Trieste kaip karo 
bazę prieš Jugoslaviją.

Waterbury, Conn., pir
mas išstojo į darbą Laisvės 
vajaus reikalu. Rugsėjo 29 
d. jie rengia pikniką pasi
ruošimui vajui. Jų pikni
kas bus Lietuvių Parke, 
Chestnut Hill Rd., Water
bury, Conn.

Kitos kolonijos turėtų pa
sekti waterburiecius ir iš 
anksto ruoštis Laisvės va
jui kuris prasidės su 1 d. 
spalių.

REZOLIUCIJA
Suvažiavimo priimta Re

zoliucija sako:
“Nariai kontroliuoja ir 

kontroliuos šią uniją, kaip 
ir praeityje; jie sumuš vi
sus bet kurios grupės pasi- 
in ojimus viešpataut mūsų 
unijai, vis tiek, ar tai būtų 
politinė ar religinė grupė, 
ar kitokia.

“Mes iš naujo patvirtina
me savo pasiryžimą ‘suvie
nyti visus darbininkus šio
je pramonėje industriniais 
pamatais ir eilinių narių 
kontrolėje, nepaisant jų a- 
mato, amžiaus, lyties, tau
tybės, rasės, religijos ar po
litinių įsitikinimų, ir visuo
met vykdyti agresingos ko
vos politiką, kad galėtume 
sąlygas sau pagerinti’.”

(žodžiai ‘suvienyti visus 
darbininkus’ ir t.t. yra. pa
kartoti iš įvado į unijos 
konstituciją.)

Šią žiemą yra progos ry
tams pasinaudoti žymiosio
mis Chicagos dainininkėmis 
Agota Kenstavičienė ir 
Konstancija Abekienė. Jos 
galėtų plačiai pamaršrutuo- 
ti po Pennsylvanijos, New 
Yorko ir New Jersey vals
tijas. Pirmas jų pasirody
mas New Yorke bus Lais
vės koncerte, lapkričio 10 
d.

Jiedvi yra pagarsėjusios 
duetų dainininkės Chicagoj 
ir toliau į vakarus. Su šia 
žiema jos pasižymės ir ry
tuose.

Norintieji jomis pasinau
doti koncertams kreipkitės 
šiuom antrašu: K. Abek, 
2127 Milwaukee Ave., Chi
cago, Ill.

akis pasirodyti. Ir tai iškilo tik tuomet, kai kolumnis- 
tas Pearson’as, gavęs laiško kopiją iš valstybės depart
ment, paskelbė jo turinį savo kolumnoje!

Geriau vėliau, negu niekad! Šis laiškas turėtų ati
daryti akis net ir mažai tebemątantiems; jis turėtų išju
dinti Amerikos visuomenę uolesnei kovai už taiką, prieš' 
karo ruošėjus!

Šiuo metu, kai visoje šalyje eina rinkiminė kampa
nija, Amerikos žmonės privalo itin susidomėti taikos 
palaikymo reikalu. Jie privalo kovoti už išrinkimą į 
kongresą, į gubęrnatūras ir kitoms svarbioms, vietoms 
tik tokius asmenis, kurie sutinka su Wallace’o- pagrindi
niu dėsniu, būtent, kad;Amerika turi gyventi gražioje 
santaikoje su Tarybų Sąjunga, kad Amerika privalo 
ruoštis ne karui, bet taikai!

Dienraštis Laisvė yra or
ganizacijų auklėtojas ir 
būdavo to j as. Nemokamai 
paskelbia organizacijų su
sirinkimus, šaukia į juos 
narius ir verbuoja organi
zacijoms naujus narius. 
Dabar Laisvė kviečia į tal
ką organizacijas verbuoti 
Laisvei naujus skaitytojus, 
ruošti pramogas užtikrini
mui Laisvei apskritų metų 
biudžeto. Reikia tikėtis, jog 
organizacijos priims ' tą 
dienraščio Laisvės pakvieti
mą ir visur, kur tiK yra or
ganizuotų lietuvių, suruoš 
pramogų ir pasirūpins ga- 
viihu naujų skaitytojų.
ir

THESE ARE THE TIMES
By Matt Sholomskas

(For today’s piece we are 
taking the liberty to reprint 
a column by George Starkaus* 
kas, which appeared in the 
Vilnis English Section of Sep-( 
tember 13, 1946.)

—o—

That pious element
over at the DRAUGAS es

tablishment have their dif
ficulties. They have an Eng
lish section that appears one* 
week, disappears- for four 
months. The sheet is erratic, 
as are its editors.

A recent edition reaching 
us the long way round, digs 
deep in horror baskets and 
comes out with “Lithuania 
Today” in the following fa
shion :

“They are forced to don 
rags. They are driven to the 
railroad station in columns. 
The majority are taken to Si
beria . . . The work is extre-s 
mely harsh and food is ex
tremely bad... Only the 
strong survive... A recent 
letter from a deportee prays 
for a speedy end of their mi
sery by the atomic bomb.”

For children's consumption, 
age below ten, this type of 
prattle would be appropriate. 
But the major portion of us, 
including readers of DRAU
GAS, have passed the Mo
ther Goose fable stage.

—o—

Laisve Neišėjo Per 
Astuonias Dienas

ve. Trūkome popieriaus. Užsakymas buvo paduotas 
dar prieš trokų vairuotojų streiką, tačiau nespėjo po
pieriaus pristatyti, kai streikas prasidėjo. Trokų vai
ruotojams sustreikavus, Laisvė turėjo popieriaus tik 
vienai savaitei. Tam popieriui išsibaigus dienraštis ne
galėjo daugiau išeiti. /

Žmonės turi visokių įsivaizdavimų, kaip tokioje si
tuacijoje orientuotis. Vieni sako, būk įstaigos, turin
čios savo trokus, galėjo pačias pasiimti popierį iš sandė
lių. O Laisvė turi troką, tai kodėl nepasiėmė popieriaus. 
Antras spėliojimas tai, kad New Jersey valstijos trokų 
vairuotojai keliom dienom anksčiau susitaikė su darb
daviais ir grįžo į darbą, tai kodėl Laisvė nepirkusi po
pieriaus iš artimos New Jersey valstijos firmų.

Abu tie spėliojimai yra klaidingi. Kas tik kokiu 
nors būdu imtųsi atlikti darbą streikuojančių darbinin
kų, tas kenktų streikui. Jei mes būtume ėmę patys po
pierį, kurio pristatytojai streikuoja, arba būtume pir
kę popierį iš kitos valstijos ir užpildę vietą, kurios ap
tarnautojai streikuoja, tai būtų buvusi streiklaužystė. 
Todėl mes nė patys neėmėm nei nepirkome iš New Jer
sey valstijos. Kol unijistai negalėjo pristatyti popie
riaus, mes dienraščio neleidome. Mes tuomi rėmėme 
uniją ir streikierius. Mes džiaugiamės, kad trokųrvai
ruotojai streiką laimėjo. Savo simpatija streikieriams 
mes jaučiamės padėję jiems streiką laimėti. Mes su 
streikieriais kooperavome.

• Visiems Laisves prenumeratoriams ir visiems .tiems, 
kurių Laisvėje yra- mėnesiniai ir metiniai skelbimai, bus 
pridėta aštuonios dienos už tą laiką, kuris susitrukde 
dėl Laisvės neišėjimo.

Mes manome, jog kiekvienas pažangus žmogus, ti
kintis į organizuotą darbininkų judėjimą, u^girs Laisvės 
Administracijos pasięlgimą šiuom atžvilgiu.

Dabar jau gavome popieriaus, pristatė streiką lai
mėję vairuotojai ir dienraštis Laisvė vėl išeidinės re
guliariai 
L /
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Penktad., Rugsėjo 20, 1946

Pirmajame Pietų Amerikos Lietuvių Kon 
grėsė Priimtos Rezoliucijos

Sveikinimas Lietuvos
T. S. R. Vyriausybei

Pirmasis Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas, įvykęs Montevidėjuje, 1946 
m. rugpiūčio 24, 25, 26 ir 27 dd., daly
vaujant 82 atstovams nuo 5,000 organi
zuotų įvairiose demokratinėse draugijo
se narių, kurių įsitikinimai sutampa su 
daugumos 100,000 Lietuvos išeivių, gyve
nančių šiame žemyne, siunčia karščiau- 

■ sius sveikinimus Lietuvos TSR Vyriau
sybei, pareikšdamas, jog mūsų tautie
čiai pripažįsta dabartinę tarybų san
tvarką Lietuvoje, kaip pačios liaudies 
laisva ir suverenine valia įsteigtą, ir, 
kurią atgavo su pagalba visų tarybinių 
tautų, šiame žiauriame kare prieš vokiš
kuosius grobikus.

Vardu visų demokratinių lietuvių, 
Kongresas siunčia giliausią padėką gar
bingosios Lietuviškosios Divizijos kovū- 
nams, partizanėms ir visai lietuvių tau
tai, savo beribių pasiaukojimų prisidė
jusiai prie nacifašistinių jėgų sutriuški
nimo, ir tokiu būdu išgelbėjusiai mūsų 
tėvynės šlovę, atsistojant šalę tautų, da
lyvavusių kare prieš pažangiosios žmo
nijos priešą — vokiškąjį imperializmą.

Mes, P. Amerikos lietuviai, darbuosi
mės už visų demokratinių tautiečių vie
nybės įgyvendinimą, kad daugiau pagel
bėjus moraliai ir materialiai savo gimta
jai šaliai, tuo tikslu pravedant vajus už 
pasiuntimą rūbų, avalynės, ir kitko; 
taip pat stengsimės, kad valstybės, ku
riose mes gyvename, sudarytų diploma
tinius ryšius su mūsų senąja tėvyne.

Priimkite, brangūs broliai ir seserys, 
mūsų nuoširdžius linkėjimus ir troški
mus, kad Tarybų Lietuva netrukus už- 
sįgydytų visas karo paliktas žaizdas ir 
suklestėtų laimės būvyje.
Prašymas Taikos 
Konferencijai Paryžiuje

Pirmasis Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas, įvykęs Montevidėjuje, 11946 
m. rugpiūčio 24, 25, 26 ir 27 dd., daly
vaujant 82 atstovams nuo 5,000 organi
zuotų įvairiose demokratinėse^draugijo
se narių, kurių įsitikinimai sutampa su 
daugumos 100,000 Lietuvos išeivių, gy
venančių šiame žemyne, priėmė kreip
tis į Tarptautinę Taikos Konferenciją 

f Paryžiuje, su sekančiais prašymais:
Kad Lietuvos Tarybų Socialistinė 
Respublika, visų Konferencijoje 
dalyvaujančių valstybių būtų pri
pažinta kaipo laisva ir nepriklau
soma valstybė.
Kad Taikos Konferencijoje daly
vaujanti atstovai pasiimtų sau už 
pareigą dafyti atitinkamus žy
gius, kad jų atstovaujamose vals
tybėse būtų sustabdyta prieštary- 
binė veikla naciams tarnavusių 
lietuviškųjų fašistų, išbėgusių iš 
Lietuvos kartu su nugalėtąja vo
kiečių kariuomene.

3. L/Kad minėti hitlerininkų bendra-
I darbiai būtų sugrąžinti į Lietuvą 

ir atiduoti teismui už jų padary
tus prasikaltimus karo metu.

4. ) Kad vokiečių išvežtiesiems prie
sunkiųjų darbų lietuviams, kurie 
dar randasi įvairiose palyse ir 
jiems grįžti į Lietuvą • neleidžia 
nugalėtos hitlerinės santvarkos 

* šalininkai, būtų duota palengvini
mai laisvai grįžti į gimtinę.

Prieš Naujo Karo Pavojų
Turint omeny, kad prieš pasaulį iškyla 

naujo karo pavojus, pirmoje vietoj prieš 
tautas, kurios pasiliuosavo politiniai, 

> militariniai ir ekonominiai šiame prieš- 
fasistiniame kare, pavojus, kuris kyla iš 
reakcinių imperialistinių sluoksnių, Pir
masis Pietų Amerikos Lietuvių Kongre
sas pasisako:

a) Už pasaulinį solidarumą, kad su
laikius bet kokį bandymą pakenk
ti pasaulio taikai;
Išreiškia savo solidarumą tau
toms, kurios kovoja, kad atgavus 
savo laisvę ir nepriklausomybę;
Kviečia visus demokratinius lietu
vius bendrinti savo pastangas, 
kad prisidėjus prie palaikymo 
taikos iy duoti savo paramą tau
toms, kovojančioms už savo išsi
laisvinimą.

Materiale Parama Lietuvai
Pravesti platų paramos vajų senajai 

tėvynei priruošiant siuntinį keturių mė
nesių bėgyje, skaitant nuo Kongreso už
baigos, vertėje dvidešimts penkių tūks
tančių urugvajiškų pezų.

b)

Kartu su paramos, siuntiniu, pasiųsti 
į Lietuvą brolišką delegaciją atstovau
jančią Argentinos, Brazilijos ir Urugva
jaus lietuvių kolonijas.
Kontinentalis Parašų Vajus

Pravesti platų parašų rinkimo vajų 
tarp Pietų Amerikoje gyvenančių lietu
vių, reikalaujant nutraukimo ryšių su 
diplomatiniais atstovais jau šeši metai 
nesančios smetoninės santvarkos.
Del Vienybės

Išvystyti platų judėjimą už vienybę 
visų laisvę mylinčių lietuvių; tuo tikslu 
atsišaukti į visus demokratinius sluoks
nius, neatsižvelgiant į ideologinius, filo
sofinius ar rasinius skirtumus, kaipo 
būtina sąlyga palaikymui demokratinių 
principų tose šalyse, kuriose gyvena lie
tuviai, ir stiprinimui broliškų ryšių tar
pe Amerikos ir Lietuvos kraštų.
Kreipimasis į Brazilijos
Vyriausybę

Kreiptis į Brazilijos vyriausybę ir 
Parlamentą, nurodant reikalingumą pa
naikinti įstatymus, varžančius demokra
tinių ateivių kultūrinę veiklą šioje bro
liškoje šalyje.
Pasmerkimas Lietuvos
Priešų Veikimo .

Pasmerkti lietuviškųjų pro-nacių va
romą provokaciją ir šmeižtų veiklą prieš 
mūsų tėvynę.

Prašyti Amerikos kraštų vyriausybių, 
kad neįsileistų šių pasižymėjusių fašisti
nių gaivalų, kurių didelė dalis yra karo 
prasikaltėliai, išbėgę iš Lietuvos kartu 
su vokiečių kariuomene, nes jų veikimas 
būtų žalingas šio kontinento šalims.
Kultūriniai Ryšiai
Su Lietuva

Pirmasis Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas nutaria, kad lietuviai, gyve
nantieji Pietų Amerikoje, rūpindamiesi 
palaikyti savo kalbą, kultūrą, meną ir 
tradiciją, turi tampriau užmegsti ryšius 
su savąja gimtine, pasikeičiant raštais, 
spauda ir tuo pat laiku rūpintis skleidi
mu kultūros ir papročių tų šalių, kuriose 
randasi lietuvių kolonijos.

Kongresas taipgi pasisako už glau
desnių ryšių sudarymą su Šiaurės Ame
rikos demokratiniais lietuviais ir jų lei
džiama spauda, tikslu bendrinti kultūri
nį darbą, ir dalyvauti būsimuose kong
resuose, kuriuos mūsų broliai Šiaurėje 
ras reikalo šaukti, kad vienyti pastan
gas kovoje prieš fašizmą.
Su Ispanijos Liaudimi,
Prieš Franko

Iškelti solidarumo balsą Ispanijos liau
džiai, kuri taip didvyriškai kovoja prieš 
fašistinę diktatūrą ir už atsteigimą de
mokratinės respublikos, prašant nutrau
kimo diplomatinių ryšių su Franko ir 
pripažinimo Girai valdžios; taip pat rei
kalauti laisvės Urugvajaus piliečiui, 
Marcelino Villares, nuteistam -30 metų 
kalėjimo, ir išlaisvinimo Alvarez ir Za- 
pirain, kuriems Urugvajus pasiūlė prie
glauda; reikalauti tuo pat kartu panai
kinti terorą Ispanijoje, ir paaštrinti 
priešfrankistinę veiklą.
Padėka Uruguajui

Išreikšti gilią padėką Urugvajaus vy
riausybei ir liaudžiai, už svetingumą ir 
laisvę, kuria naudojasi visi svetimšaliai, 
tarpe jų, ir demokratiniai lietuviai.
Įvairūs Sveikinimai

Pasiųsti sveikinimus lietuvių dienraš
čiams Amerikos J. V. “Laisvei” ir “Vil
niai,” Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijai, moterų ir jaunimo organiza
cijoms, taipgi ir lietuvių rašytojui Rojui 
Mizarai.

Taip pat pasveikinti Albino Kyno šei
mą ir pareikšti užuojautą velionių Jono 
Kanaversko ir Stasio Talalio giminėms.
Spaudos Klausimu

Kongresas, apsvarstęs neatbūtiną rei
kalą turėti vieną pažangų savaitraštį vi
sai Pietų Amerikos lietuvių išeivijai, pri
ėmė:

laikraštį “Vienybę.”
Turint omeny, kad lietuviškoji demo

kratinė spauda P. Amerikos kontinente 
leidžiama gana nepalankiose sąlygose, 
dėl nuosavų spaustuvių neturėjimo ir dėl 
spaudos technikų trūkumo, pasiūlo:

1. ) Imtis priemonių įsigyti nuosavą
spaustuvę;

2. ) Tokią pirmąją spaustuvę įsteigti
Montevidėjaus mieste;

3. ) Argentinos kolonijoje, taip pat,
siūloma rūpintis nuosavos spaus
tuvės įsigijimu;

4. ) Šiuo reikalu broliškai atsišaukti į
Šiaurės Amerikos pažangiąsias 
lietuvių organizacijas.

Dėl Korespondentų
Kongresas priėmė, kad būtinai visose 

kolonijose būtų paskirti specialūs kores
pondentai “Vienybei” ir “Darbui”, o 
taip pat stengtis, kad turėti korespon-

Šiaurės Amerikos de- 
rąščiams.
tosios

tų sukaktimi nuo pa-

dentus Lietuvos i 
mokratiniams lay 
400 metų lietuvis 
knygos jubiliejus

Sąryšy su 400 i
sirodymo pirmosios lietuvių knygos, 
Kongresas siūlo suruošti lietuviškosios 
spaudos parodą Buenos Aires mieste, 
1947 m. sausio mėn., prie kurios prisidė
tų Brazilijos ir Urugvajaus kolonijos. ,
Kongreso leidinys

; Nutarta išleisti PAL Kongreso' raš
tus atskirame leidinyje, visą medžiagą 
paruošiant lietuvių kalba.
Pietų Amerikos Lietuvių

. Vienybės Komisija
Pravedimui šio Kongreso nutarimų iš

rinkta Pietų Amerikos Lietuvių Vieny
bės Komisija, į kurią įeina po tris at
stovus nuo kiekvienos kolonijos.

CLEVELANDO ŽINIOS
Clevelandiečiai šiame vasa

ros sezone^ turėjome labai ma
žai pramogų - piknikų. Tam 
buvo daug rimtų priežasčių, 
kurių čia neminėsiu. Todėl 
dar gana ankstokai pradėsi
me mūsų sueigas svetainėse.

Pirmas mūsų parengimas — 
“Card Party” su gerais “prai- 
sais” laimėtojams. Po to ba
lius ir šokiai, įvyks rugs. (Sep
tember) 22 d., White Eagle 
svetainėje, 8315 Kosciuszko 
Ave. Pradžia 5 vai., šokiai 8 
valanda vakare.

Šį parengimą rengia visos 
vietinės organizacijos bendrai 
susipažinimui su mūsų meni
ninkais bei jų kelionės reika
lais į dainų kontestą Chicago
je. Kviečiame visus atsilanky
ti ir linksmai vakarą praleisti.

Kitos sueigos, kurios taip 
pat įvyks White Eagle svetai
nėje:

Spalių/ Oct.) 10 d. (žemu
tiniam kambaryj) įvyks visų 
LDS narių susirinkimas, taipgi 
kviečiami ir ne nariai atsilan
kyti. Kalbės LDS prezidentas 
J. Gasiūnaš.

Pradžia 8 "vai. vakare.
Spalių ' 11 d. įvyks viešos 

prakalbos šių dienų klausi
mais, kalbės LDS organo Tie
sos redaktorius J. Gasiūnas.

4 ------------------ .

Spalių. 13 d. įvyko mūsų vi
sų menininkų išleistuvių kon
certas. Moterų Choras ir visi 
solistai sudainuos tas dainas, 
kurias jie pasirengę dainuoti 
Chicagoje. Kaip jie vadina, 
tai bus paskutinės repeticijos, 
o iš tiesų tai bus ko pasiklau
syti. Pradžia 5 vai., šokiai 8 
vai. vakare.

ir 
ki- 
iš-

Trečias Puslapis

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

Bus sulošta komedija, po to šo
kiai ir balius. Antras — spalio 
(Oct.) 13 d., tai bus mūsų me
nininkų išleistuvių koncertas, 
tai bus jų paskutinės repetici
jos, ką jie veiks nuvykę į Chica- 
gą. Kviečiame visus clevelan- 

apylinkės lietuvius 
Po koncerto irgi 

ir balius, 
visos meno savai-

diečius ir 
atsilankyti, 
tęsis šokiai 

Paskelbta
tės programa spaudoje nusako, 
jog clevelandiečiai bus ant pro
gramos antradienyje, spalio 22 
d. Tai yra prieš norą ir galimy
bes didžiumos mūsų chorisčių. 
Teko iš jų girdėti, jog jos ga
lės dalyvauti tik su tokia išly
ga, jeigu joms bus leista pildy
ti programą penktadienį ar šeš
tadienį, spalio 25-26 d. Choro 
mokytoja draugė M. Mačionie- 
nė žalėjo pati tai pranešti Me
no Centro sekr. Tikimės, jog ta
tai bus pakeista, kas suteiks 
joms galimybės dalyvauti dainų 
konteste. J. žebrus.

Kad savaitraštis būtų leidžiamas 
Montevidėjuje, nes šiame mieste 
randasi laisvos ir prieinamesnės 
sąlygos;
Kad toks savaitraštis būtų lei
džiamas visų trijų kolonijų suvie
nytomis jėgomis; >
Kad tokiu savaitraščiu paversti 
(įabartinį “Darbą”, kuriame būtų 
įvesti moterų ir jaunimo skyriai; 
Kad, greta to, visomis išgalėmis 
stiprinti Argentinos kolonijos

Įdomu “Vaivorykštės” 
Skaitytojams

“Time” magazinas pra? 
neša rugsėjo 2 d., kad rerf- 
giasi atvykti iš Maskvos į 
New Yorką dalyvauti Visų 
Slavų Kongrese sekamą 
mėnesį Alexander Yevdoki- 
movich Korneichuk ir jo 
žmona, Raudonosios Armi
jos pulkininke Wanda Wa- 
silewska. Tai autorė veika
lo “Vaivorykštė”, kuris da
bar yra spausdinamas Lais
vėje.

Manau, kad kiekvienam 
skaitytojui bus įdomu žino
ti apie jos atvykimą į šią 
šalį ir kuomet ji čia bus, 
kad Laisvės redaktoriai tu
rėtų padaryti pasimatymą 
ir daugiau ką parašyti apie 
ją. D. J.

JAPONAI TYKOJO NU
ŽUDYT STALINĄ

Tokio. — Japonijos dip
lomatai Vokietijoje 1938 
metais siuntė savo agentus 

Į Sovietų Sąjungą, kad nu
žudytų premjerą Staliną. 
Tatai parodo dokumentai,, 
įteikti talkininkų teismui 
prieš japonus karinius kri
minalistus.

Washington.— Eina gan
dai, jog Trumanas reika
laus, kad prakybos sekre
torius Wallace pasitrauktų, 
jeigu jis dar kritikuos Tru- 
mano - Byrneso politikų.

Rugpjūčio 23 d. Hotel Car
ter įvyko platus susirinkimas 
Cleveland Council of American 
Soviet Friendship, kuriame da
lyvavo atstovai nuo 20 skirtin
gų žymių organizacijų, unijų, 
tautinių grupių, negrų ir jau
nimo skyrių.

Apkalbėta būtinas reikalas 
palaikyti draugiškus ryšius tar
pe Sovietų Sąjungos ir Ameri
kos ir šioji taryba užsibrėžus 
daug ką veikti sekančiame ru
dens ir žiemos sezone tame 
klausime, rengiant įvairias pas
kaitas, prakalbas, prelekcijas 
ir tt.

Spalio 10-13 d. Clevelandą 
aplankys oficialė Sovietų Uk
rainos delegacija, susidedanti iš 
2-jų Kijevo operos dainininkų, 
“Soviet Ukrain” redaktoriaus, 
poeto ir Lvovo universiteto pro
fesoriaus. Du iš 
čiausios Sovietų 
riais.

Jų pasitikimui
bus surengtas bankietas, taipgi 
bus suruošti ir masiniai susirin
kimai dėlei plačios Cleveland© 
publikos. Tose sueigose kviečia
mi ir lietuviai dalyvauti. Apie 
dienas, vietas ir laiką tėmykite 
vėlesnius pranešimus.

jų yra Aukš-
Tarybos na-

- pagerbimui

Draugų Dominaičių Išleistuvės
Draugai Dominaičiai, per 

daug metų jšgyvenę Clevelan- 
de, veikę įvairiose progresyvė- 
se organizacijose ir abelname 
darbininkų judėjime, sumanė 
persikelti pastoviam apsigyve
nimui saulėton Floridon. Ta 
proga vietinė LLD 190 kp. ben
drai su moterį kliubu suruošė

išleistuvių sueigą, šioji suei
ga buvo rengiama ant platesnės 
skalės, tAam reikalui buvo paim
ta ir svetainė, tačiau Dominai- 
čiam pavykus čion savus reika
lus sutvarkyti greičiau, negu 
buvo numatyta, prisiėjo šią su
eigą suruošti paskubomis ir 
draugų Karsokų namuose. Sve
čiams linksmai besikalbant ir 
besivaišinant, to vakaro pirm. 
P. Nemura pakvietė keletą sve
čių ta proga šį-tą pakalbėti. Vi
si palinkėjo Dominaičiam lai
mingos kelionės į jų pasirinktą 
gyvenimo, vietą — Floridą, o 
nekurie linkėjo ir laimingai su
grįžti atgal į Clevelandą.

Dominaičių dukrelė Regina 
nors dar jauna amžiumi, bet 
jau spėjo parodyti gabumų ir 
palinkimų meno srityje. Jinai 
buvo numatoma kaipo sekantis 
talentas Cleveland© scenoje. 
Tačiau mes jos netekome. Lin
kime, kad jinai, to siektųsi 
kitur gyvendama ir už metų 
tų, atvažiavus į Clevelandą, 
pildytų mums programą.

Prisiminus apie meną, nega
lėjome užmiršti ir busiantį mū
sų menininkų sąskridį/Chicago- 
je. Kadangi mums cievelandie- 
čiams svarbu, kad mūsų koloni
ja būtų tinkamai tęn atstovau
jama ir kad, ne tik moterų cho
ras, bet ir visos mūsų meno 
spėkos būtų ten 'pasiųstos ir jų 
kelionės lėšos apmokėtos, tai 
tarp svečių kilo sumanymas pa
rinkti tam reikalui aukų.

Aukavo sekamai: Dominai
čiai $5.00; po $1.00: , P. Boika, 
J. Palton, J. Denis, V. Young, 
A. Gendrenienė, A. Stankus, J. 
Bružas ir J. žebrys; po 50c: J. 
Metelis ir R. Jurkšaitienė. Nuo 
vaišių atliko $2.40. Viso $16.40.

Ačiū visiems dalyviams ir 
aukautojams.

Menininkų Suvažiavimas
Visoje šalyje matomas tam 

tikras sąjūdis tarpe mūsų pro- 
gresyviškų meno mylėtojų. Visi 
kalba, visi ruošiasi, visi daro 
planus, kaip nugalėti visas 
kliūtis, kurios pastoja kelią da
lyvavimui minimame suvažiavi
me. Nuo to nėra liuosas ir Cle- 
velandas. Tik tiek mes esame 
laimingesni, kad geografiškai 
mės esame arčiau prie Chica- 
gosrnegu daugelis kitų lietuviš
ki? kolonijų.

Visos' mūsų organizacijos 
turi išrinkusios komisijas, ku
rios rūpinasi sukėlimu finansų 
apmokėti kelionės lėšas mūsų 
menininkams nuvažiavimui 
Chicagon. Komisija yra skait
linga ir turi gerus planus, nėra 
abejonės, kad jie savo tikslą- 
užsibrėžimą atsieks.

Kadangi mūsų Moterų Kliu- 
bo Choro visi solistai, akompa- 
nistės ir kiti'meno dalyviai per 
eilę metų mums patarnavo — 
pildė programas įvairiuose mū
sų parengimuose, neimdami jo
kių atlyginimų už tuos patar
navimus, todėl ne tik mūsų or
ganizacijos, bet ir publika jau
čiasi, jog šia proga mes galėsi
me jiems bent dalinai atsilygin
ti, pasiųsdami juos į tas di
džias iškilmes — Meno Suvažia
vimą.

Komisija rengiasi prie dviejų 
i gražių parengimų, kurių visas 

pelnas skiriamas kelionės lė
šoms. Pirmas įvyks rugsėjo 

, (Sėpt.) 22 d., White-Eagle
Svet., 8315 Kosciūshko avė.

Lenkai Demonstravo prieš Byrneso Siūlymą 
Sugrąžint Vokietijai Žemes, Kurias Trys 

Didieji Talkininkai Pripažino Lenkijai
Varšava. — Keli tūkstan

čiai lenkų rugs. 8 d. Varšu
voj demonstravo prieš da
bartinę Amerikos politiką; 
jie šaukė: “Šalin Vokietijos 
gynėjus!”

Milicija kartotinai vaikė 
demonstrantus nuo Ameri
kos ambasadoriaus A. >B. 
Lanė’o buveinės.

Lenkai protestavo prieš 
Amerikos valstybės sekre
toriaus James Byrneso kal
bą, pasakytą Stuttgarte, 
Vokietijoj, rugsėjo 6 d. Byr
nes ten, be kitko, sakė, jog 
Amerika nepripažįsta pa
stoviu dabartinį rubežių 
tarp Lenkijos ir Vokietijos, 
palei Oderio upę; vadinasi, 
Byrnes sutiktų atimti iš 
Lenkijos ir sugrąžinti Vo
kietijai tūlus ruožtus, ku
riuos trys didieji talkinin
kai yra paskyrę Lenkijai.
Tai “Begėdiškas” Planas, 

Sako Gomulka
Lenkijos vice-premjeras 

Vladislavas Gomulka masi
niame susirinkime Varšu
voj smerkė Byrneso inten
cijas dėl to rubežiaus. By r-, 
neso pareiškimą jis vadino 
“begėdišku.”

Gomulka tęsė: Dabar ten 
yra 4 milionai lenkų ir grei
tai bus 5 milionai tose vie
tose, kurias/Šyrnes linkęs 
grąžinti Vokietijai,
kams apgyvendinti ten iš
leista bilionai pinigų.

Gomulka, Lenkų Darbi
ninkų Partijos pirmininkas, 
pareiškė, jog Byrnes žadi
na naujas vokiečių viltis, 
“kuomet nacių išžudytų 
žmonių lavonų dvokas .dar 
tebekybo Lenkijos ore.”. 
Lenkija atsisakys “vėl tap
ti spardoma futbole,-pridū
rė Gomulka. — Mes nenori
me daugiau karų ir mes ne
norime, kad vokiškieji su
neš vėl mus rytų.”

Gomulka įtarė, jog Byr
nes žino, koks platus judė
jimas prieš dabartinę Len-

Len-

kifos valdžią vedamas va
karinėje Vokietijoj —Ame
rikonų ir anglų užimtame 
ruožte. Jis protestavo, kad 
Anglija rekrutuoja į savo 
armiją esamus užsieniuose 
lenkus. Gomulka vadino 
Angliją . “apsimaskavusiu 
priešu” ir sakė, “Anglija 
nepadėjo mums 1939 me
tais.” ;

Demonstracija prieš 
Mikolaičiką

Protestuodami prieš Byr- 
nesą, lenkai sykiu rugs. 8 
d. demonstravo ir prieš St. 
Mikolaičiką, vadina mos 
lenkų Valstiečių Partijos 
vadą. Jie šaukė: “Šalin Mi
kolaičiką! Pasiųst Mikolai
čiką atgal į Londoną!”

Vice-premjeras Mikolai- 
čikas yra vienintelis sudėti
nės įvairių partijų valdžios 
priešininkas dabartinėje 
Lenkijos vyriausybėj. Kuo
met kiti lenkų laikraščiai 
smerkė Byrneso siūlymą 
pakeist rubežių Vokieti jos 
naudai, tai Mikolaičiko 
laikraštis Gazeta Ludowa 
tylėjo. Demonstrantai to
dėl užpuolė Gazeta Ludowa 
leidyklą, išbeldė jos langus 
ir padegė jos raštine. Mili
cija blaškė demonstrantus 
nuo gazietos namo.
Tai Būtų Potsdamo Sutar

ties Laužymas, Sako 
Varšava

London. — Lenkijos už
sienio reikalų ministerija 
pareiškė per Varšavos ra
diją, kad Amerikos valsty
bės sekretoriaus kalba 
Stuttgarte, Vokietijoj, rug
sėjo 6 d., tai buvo laužymas 
Potsdamo sutarties, kuri 
pasirašyta-prezidento Tru- 
mano, Sovietų premjero 
Stalino ir Anglijos minis
tro pirmininko.

Gary, IiuL — Streikuoja 
400 Carnegie Illinois plie
no kompanijos raštininkų.
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ačiū jums, 
už tokias

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

iš Lietuvos atei- 
kaip tik dabar

(
<

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

Laidotuvių Direktoriai
NEWARK, N. J.

426 Lafayette Street
TEL. MARKET 2-5172

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

svarbus mūsų uždavi- 
išrinkimas pažangių

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Didelis pasirinkimas 
visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PAR£ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENIF. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4400
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CHICAGOS ŽINIOS
Visoms Chicagos ir Apylinkes 

Lietuvių Organizacijoms
Gyvename labai svarbiu 

momentu, galima sakyti, opiu 
momentu. Reikia budėti. Rei
kia stropiau organizuotis ir 
veikti.

Matydamas tai, Bendrasis 
Chicagos Lietuvių Organizaci
jų Komitetas, atstovaujantis 
43 organizacijas, šaukia kon
ferenciją, kurios dienotvarkės 
svarbiausi punktai bus šie:

1) Taikos vykdymo reika-

Apkalbėta programas. Pa
sirodo, kad dauguma meninin
kų ir grupių mano atvykti pa
baigoj savaitės, o tas labai 
daug sugrūs į paskutines die
nas ir nebus galima visus su
imti j programas. Nutarta ra
ginti visus juos anksčiau pri
būti.

Apkalbėta tikietai ir kiti 
dalykai. Tikietus tvarkys pats 
LMS Apskr. Komitetas.

Narys

Lalsve---Liberly, Lithuanian Daily

Nauja Biaurybė
XI
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Lietuvos reikalai.
Pasiruošimas kongresi-

2)
3) 

niams rinkimams.
4) Amerikos lietuvių reika

lai — kultūra ir menas.
Jūsų atsiųsti delegatai turės 

teisę iškelti bile klausimą, ku
ris jūsų organizacijai rodosi 
svarbus.

Prašome jūsų organizacijos 
išrinkti delegatus ir atsiųsti 
konferencijon, kuri bus sek
madienį, spalio 6, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St.,- Chicago, Ill. Pradžia 
valandą ryto.

Delegatai renkami taip:
Kiekviena organizacija

grupė gali rinkti vieną delega
tą; taipgi po vienų delegatą 
nuo kiekvienų 25 narių, ai/ba 
didesnės to skaičiaus dalies.

Budėkime. Veikime organi
zuotai. Momentas labai svar
bus. Snūduriavimas tokiame 
momente neatleistinas.

Dar vos metas laiko prabė
go, kaip baigtas vienas pasau
linis karas, o jau kalbama 
apie naują karą.

Taikos įvykdymas
būti paliktas tik diplomatams. 
Mes turime tuo rūpintis, kad 
nereiktų vėlei milionus jaunų 
žmonių 
se.

Labai 
nys ir
kandidatų į mūsų šalies Kon
gresą.

Bent ką atsiekti mūsų die
nose reikalinga geros organi
zacijos. Pavieniai veikdami 
mes jnažai galime. Organizuo
tai veikdami mes esame galin-

Dėlto rinkite delegatus ir 
siųskite į šią svarbią konferen
ciją. *

Bendras Chicagos Lietuvių 
Organizacijų Komitetas.

T. ŽEBRAITIS, Pirminink. , 
V. ANDRULIS, Sekretorius.

RUOŠIANTIS KULTŪROS 
IR MENO FESTIVALIUI

Jau surinkta gerokai skelbi
mų; eina kitokią darbas.

Penktadienio vakare, Vil
nies ofisuose laikė savo posėdį 
Programos Komitetas lietuvių 
kultūros ir meno ruošiamo fe
stivalio spalių mėnesį.

Išrinkta valdyba: Pirm. V. 
Andrulis, sekretorium Juozas 
Sakalas.

Skelbimų ir sveikinimų rin
kimui ir sutvarkymui išrinkta: 
J. Karvelis, J. D. Bendokaitis, 
Juozas Ruzgą, Franas Kirka 
ir Juozas Stulgaitis.

J. Bendokaitis pranešė, kad 
jis turi parinkęs skelbimų ir 
sveikinimų daugiau kaip už 
$100. J. Stulgaitis taip jau tu
ri. Kiti keli asmens taip pat.

Nusitarta suorganizuoti juo 
didesnį skaičių skelbimų ir 
sveikinimų rinkėjų, kad tuo 
būdu daugiau surinkti. Numa
toma, kad reiks leisti gan 
stambi knyga. Joje bus nevien 
skelbimai, bet raštų, meninin
kų ir grupių paveikslų ir kitos 
medžiagos. Kiekvienas pažan
gus lietuvis Amerikoj norės į- 
sigyti tokią knygą.

Skaityti du laiškai iš LMS 
centro sekretoriaus V. Bovino. 
Centras ir Chicagos Festivalio 
Rengimo komitetas veikia su
tartingai.

Bovinas rašo, jog atsiliepi
mas kolonijose yra geresnis, 
negu tikėtasi ir festivalis bus 
didesnis, kaip pirmiau many-

Darbas stropiai eina dauge
ly kolonijų.

Rytiečiai taip jau renka 
skelbimus ir sveikinimus j tą 
knygą.

Minersville, Pa.
Keletas įspūdžių iš Mano 

Atostogų
Vasaros laiku daugumas 

ima atostogas. Taigi ir aš 
ėmiau, žinoma, atostogoms 
žmonės važiuoja į įvairius 
kraštus. Vieni važiuoja į Ca
lif orni ją, kiti į Floridą, kiti į 
Chicagą ir\j kitus įvairius 
kraštus. O aš, tai ėmiau ir pa
traukiau į Palangą! Bet ne
manykit, draugai, kad į Lietu
vos Palangą, ne. čionai, Ame
rikoj, gimė Palanga New 
Jersey valstijoj, East King- 
brook. O buvo šitaip: A. Ka
zakevičius ir J. Kreivėnas iš 
Jersey City pasistatė namuką 
ant marių kranto, o taipgi ir 
Petras Kazakevičius $u savo 
sūnum kitą namuką. Tai jie 
ir davė vardą Palanga!

Rugpjūčio 16 dieną aplei
dom mūsų apylinkę su kita 
drauge ir traukėm į Newarką 
pas Kazakevičių. Su Kazake
vičiais man teko susipažinti 
14-ka metų tam atgal. Tai yra 
draugiški žmonės, nes su An
tanu man teko draugauti ir 
mūsų mieste veik 10-tį metų. 
Mūsų apylinkė kadaise buvo 
graži, pušynai žaliavo, vasa
ros laiku būdavo gražu pa
vaikščioti, pagrybauti, pauo
gauti ir piknikus surengti. Bet 
dabar viskas išgriauta stimše- 
velių, tik grioviai ir kalnai že
mių matosi, net ant širdies da
rosi negerai, matant tokį vaiz
dą.

Išvažiavus iš mūsų apylin
kės jau pasidarė ramiau. 
ŪJtės gražios, javai, kiti jau 
nuvalyti, kaip tai, kviečiai ir 
avižos, bet komai dar tebeža
liuoja. Tankiai matosi bandos 
karvių, ganosi ant pievų, taip, 
kaip ir du metai atgal, kai 
aš važiavau. Ir ateina į mintį: 
Kodėl tas pienas taip pakilo? 
Juk tos karvukės neišėjo ant 
streikų, jos nenori daugiau 
mokesties, nes jos nežino, kas 
yra streikas, jos atiduoda sa
vo visą pieną savo savininkui, 
kaip ir pirmiau! O pienas pa
kilo nuo 12 centų iki 21. Tai 
trustas i pakėlė kainas, kad; 
daugiau milijonų susikrautų į 
savo kišenius. ,

Privažiavom Eastoną, pas
kutinį mūsų Pennsylvanijos 
miestą ir tuoj aus atsidūrėme 
New Jersey valstijoj ir 7-tą 
valandą jau mes pas Kaza
kevičius. Paspaudėm vienas 
kitam dešines ir šnekučiuoja
mės ir vaišinamės, nes jie mū
sų laukė su vaišėmis.

Ant rytojaus jau mes va
žiuojam į Palangą. A. Kaza
kevičiaus namelis tikrai gra
žus, beveik gražiausias už vi
sus ten esamus—ruimingas, 4- 
rių kambarių ir dar su kuk- 
nia valgiams virti. Tai labai 
paranku.

Tai tikra Palanga. Vėjelis 
malonus šiurena ir varo ma
žas bangas į kraštą, o tos 
plauja žemės krantus. Laive
lių pilna jūra, vieni taip sau 
važinėjasi, kiti žuvauja,’ kitų 
žmonės maudosi. Net. man 
prisiminė daina:

Ant marių kranto, Palangos 
miestelyj,

Kur gyven’ mūsų broliai 
žemaitėliai.

Ten aukštas kalnas, Biruta 
vadintas,

žalioms pušelėms viršus 
apsodintas.

Kad vieną kartą broliai 
susitarę,

.Išėjo anksti žvejoti į marę.
Tik tiek turiu pasakyti, kad 

čia Birutės kalno, tai nėra, 
tik lyguma, kiek akys užmato,

iš ryto, 
nupuo- 
visokio 
didelių,

ir jūra banguoja.
Ant rytojaus ėjome išsi

maudyti. Vilnys mažos, van
duo šiltas.

Labai malonu buvo praleis
ti vakacijas. Buvom net 5 die
nas pas vandenį. O 
kaip atsikeli, vanduo 
lęs, tai tų paukštukų 
gatunko, mažų ir
renka sau maistą, kurį van
duo išplauna. Tai rytais ir va
karais jų ten pilna, net malo
nu pažiūrėti.*

Ir kas man įdomiausia, tai 
kad netoli nuo tenai yra prie
plauka, kur loveliais, parveža 
žuvis prigaudę ir tenai yra 
fabrikas, kur ir aliejų iš žuvų 
spaudžia, žuvis ima iš laivų 
ir krauja į trokus ir veža, o 
kitas ten pardavinėja visokia 
kaina. Tai ir mes pirkom ir 
atsivalgėm .labai šviežių, žu
vų, nes pas mus tokių negali
ma gauti. Dar A. Kazakevi
čius nupirko du vėžius, dide
lius, kaip čeverykus.

Buvo ir daugiau svečių pas 
Kazakevičius, Stalgičių visa 
šeimyna iš McAdoo, Pa. Tai 
pasilinksminom gerai ir aš esu 
labai užganėdintas 
ei jomis.

Ir tariu širdingą 
malonūs draugai, 
malonias vaišes.

V. Ramanauskas.

Širdinga Padėka
Dėkoju draugams ir drau

gėms, kurie mane lankė ligo
je ligoninėje, ypatiškai ir per 
laiškus suramino. Taipgi labai 
ačiū už vaišes, fruktus, ciga- 
retus ir t.t. Taipgi ačiū ir 
tiems, kurie ateina p namus 
aplankyti. Jūsų draugiškas 
prijautimas man pasiliks at
mintyje ant visados.

Laisvės ’ No. 207 drg. G. 
Bartkevičius rašė apie mano 
susirgimą. Sako, kompanijos 
daktaras kabinėjasi ir kalti
na, kam, girdi, reikėjo lauk
ti kitos dienos eiti pas gydy
toją. Aš nesuprantu, kodėl G. 
Bartkevičius taip rašo.

Turiu pasakyti, kad aš pas 
gydytoją ėjau labai greitai, 
kaip tik sužinojau, kad aš tu
riu patrūkimą. Aš nieko ne
žinojau -ir nieko nejaučiau, 
kad turiu patrūkimą. G. E. 
dirbtuvėj', kurie dirba sunkes
nius ir pavojingesnius darbus, ' 
turi eiti į kompanijos ligoni
nę kas 6/ mėnesiai dėl ištyri
mo sveikatos. 13 d. rugpjūčio 
mano boselis liepė man eiti į 
dispensary del ištyrimo svei
katos.

Kuomet mane visą apžiūrė
jo ir viską surašė, paskutinis 
daktaras manęs klausė, gal 
man ką skauda, ar aš jaučiuo
si pilnai sveikas. Aš atsakiau, 
kad man nieko neskauda ir 
jaučiuosi pilnai sveiku. Tuo
met daktaras sako, kad aš tu
riu mažą trūkimą ir liepė pa
laukti. Sako, ateis kitas dak
taras pažiūrėti. Ir kitas dak
taras tą patį pasakė ir liepė 
eiti į ligoninę ant operacijos.

Kuomet aš paklausiau, kas 
užmokės daktarui ir ligoninei, 
tai daktaras sako, kad aš pats 
turiu viską apsimokėti, nes, 
girdi, negalima žinoti, kur ir 
kuomet gavai tą patrūkimą, 
galėjai gauti namie prie savo 
darbo arba gal laike streiko, 
ar kitur kur. Todėl kompani
ja už tai neatsakanti.

Tą pačią dieną, tai yra, 13 
d. rugpjūčio, aš) rapoifavau 
apie savo ligą unijai. 14 d. 
rugpjūčio aš ėjau pas savo 
daktarą, W. H. Curley, kuris 
mane- apžiūrėjo ir pasakė, 
kad tiktai prasideda mano 
trūkimas. Daktaras liepė eiti 
į ligoninę 18 d. rugpj. ir aš 
išėjau į ligoninę 18 d. rug
pjūčio.

Tai matote, kad aš ėjau pas 
daktarą labai greitai ir tai 
yra > užrekordūpta unijoje ir 
pas unijos advokatą ir ant 
LDS blankos.

Matote, kompanijos dakta
ras nesakė, kad aš nėjau grei
tai pas daktarą.

Dabar mano visas dalykas 
yra atiduotas Insurance Com
missioner ir unijai.

A. Švėgžda

Aną dieną pastebėjau Lais
vėje, kur Laisvės skaitytojas 
skundžiasi apie negavimą aiš
kių žinių iš Lietuvos nuo sa
vųjų. Jeigu kas rašo ką, tai 
tik tiek, jog gyvas ir sveikas, 
ir viskas. O didžiausiai stebisi 
apie pranešimą, kur sakoma, 
kad šeimyna, susidedanti iš 
“devynių dūšių,” tapo ant syk 
palaidota, neduodant daugiau 
jokių smulkmenų, kodėl tokia 
didelė šeima turėjo būti ant 
syk palaidota.

Jau drg. A. Bimba pastebė
jo, jog tai liaujas būdas skleis
ti fašistinę propagandą prieš 
dabartinę, tarybinę, Lietuvos 
tvarką ir valdžią. Tą bjaurų 
fašistinės propagandos būdą 
ir pats patemijau virš mėnuo 
laiko atgal per savo giminai
čius. Ir rengiausi apie tai ra
šyti spaudon, bet kadangi tas 
jau yra pastebimas ir kitiems, 
tai neatidėliojant reikia tai 
kelti aikštėn tuojau.

Mano giminaitis rašo iš Lie
tuvos Amerikon savo seserei 
apie savo moteries mirtį. Jis 
kaip tik tą fašistinę bjaurią 
propagandą ir išleidžia aikš
tėn. Jis rašo, jog jo moteris 
mirė ir palaidota, bet kokia ji 
liga mirus, tai negalįs sakyti, 
nes už tai būtų nubaustas ir 
išvarytas Sibiran. Nors čia 
skamba juokingai, tačiau at
siranda tokių silpnadvasių, 
kurie lengvai pasiduoda ir to
kią propagandą skleisti prie
šo naudai, o savo nenaudai.

Ir tas mano giminaitis nė
ra kokis turtingas ar didžia- 
žemis ūkininkas - buožė, ku
ris galėtų kiek nukentėti nuo 
tarybinės tvarkos, kuri rūpi
nasi darbo žmonių ir mažaže
mių gerbūviu. Jis yra maža
žemis, turintis apie 6 hekta
rus, tai plotas, kuris vargiai 
gali išlaikyti “dūšią” kūne, 
jeigu turi šeimynos. O jau

apie kito išnaudojimą, tai ne
gali būti nei svajonės, tokį 
“turtą” turint. Jeigu taip, tai 
kodėl jis dabar turėtų rašyti 
Amerikon tokius nonsensus, 
tokią smirdančią fašistinę pro
pagandą, idant pakenkus tai 
tvarkai, kuri jam gali vien tik 
gerovę suteikti; kam jis kan
da tą ranką, kuri jam geresnį 
gyvenimą teikia?

Suprantama gerai, kodėl 
taip yra, kodėl tokie vargo bi
tės pasiduoda savo priešo tar
nybai, smirdančios fašistinės 
propagandos skleidimui, 
stoka tokiems žmonėms 
švietos, viena, o kita, tai 
sileidimas ir tingėjimas 
svarstyti, kas galima ir
negalima, kas gali būti kvai
lybė, o kas tiesa. O dar kita 
priežastis pasidavimo tokiai 
durnai priešo tarnybai, fašis
tinės propagandos skleidimui, 
tai tas begalinis ir beprotiš
kas prisirišimas prie religijos 
ir bažnyčios. Per tų institutų 
kvailybių ir svajonių miglas 
religinis žmogus nepajėgia 
matyti toliau savo nosies. Jei
gu kas ir kvailo iš tų tamsy
bės įstaigų iškyla, tai religi
niam žmogui 
ta.

Pranešimai 
na, jog ten
klasių kova ir'verda, kur baž
nyčia, kunigija linkusi pasi
tarnauti darbo žmonių ir ma
žažemių priešams, — atvi
riems fašistams ir taip sau 
Įnikusiems kito darbu pasi
naudoti. Tuose pranešimuose 
skamba, jog jau keletos ku- 
nigužių priešvaldiški darbai

Tai 
ap- 
ap- 
ap- 
kas

Lietuviškas

TRAKTYRIUS

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS

Lietuviu Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes tąipgi aprūpinanie aliejum tuos, kurie savo na
guose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

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

Telefonas EVergreen 7-1661

_______________ ___ __ ..... .......... ...

iškelta viešumon, o kaltininkai 
pašaukti pasiaiškinti, kodėl 
jie turi tarnauti Lietuvos liau
dies priešams - fašistams. Ot, 
galimas daiktas, jog tie Lietu
vos kunigužiai, sykiu su slap
tais buvusiais fašistais, kurie 
yra nusistatę atgaivinti fašiz
mą Lietuvoje, skleidžia šią 
propagandą tarp neapsišivetu- 
sių žmonelių, kurie ir rašinė
ja nonsensus Amerikoj gyve
nantiems giminėms ir pažįs
tamiems.

Dar ir kitas būdas tos fa
šistinės biaurios propagandos 
skleidimui tarp Amerikoje 
gyvenančių lietuvių yra nau
dojamas. Pasitikimas lietuvis 
pasakojo, kad jo giminaitis 
atsiuntęs jam laišką, prašyda
mas atsiimti savo pinigus, 
$25, kuriuos jis Lietuvon tam 
žmogui siuntęs. Prašyme sa
ko, būk Lietuvoje nieko nesą 
pirkti, tai ir pinigai nereika
lingi esą. Prie to, irgi kitokio 
paaiškinimo nesą. Vis. tai mis
terija; mislyk, kaip nori..

Kad ten ir už pinigus var
giai yra kokių liuksusų pirkti, 
tai tiesa, to ir dabartinė Lietu
vos valdžia ne tik neslepia, ale 
dar apie tai praneša, pateik
dama to ir priežastis — tai1

karo pasekmės, viskas hitleri
ninkų - fašistų išgriauta, iš
ardyta, nieko pilnai gaminti 
dar negalima, o prekinę pa
galbą Anglija ir Amerika sa- 
botažuoja. Bet bus laikas, kad 
ten bus ko pirkti, ir pinigai 
vėl bus reikalingi, kiek tik tu
rėsi. Ir tas nėra blofas. štai 
jau net ir amerikiečiai ko
mercinės spaudos korespon
dentai, kurie yra nepagydomi 
tarybinės tvarkos priešai, pra
neša iš Maskvos, jog ten duo
na ir kiti reikmenys nupigin
ti net pusiau, kada pas mus 
Amerikoje viskas ne tik kyla 
pusiau, ale stačiai padangės- 
na. O Maskvos kainos palie
čia ir Lietuvą; jeigu ten pin
ga, pinga ir Lietuvoj. Reiš
kia, bus ten ko pirkti, ir pi
nigai bus vėl reikalingi, tik 
nereikia fašistinei propagan
dai pasiduoti.

Keista, kaip tūli žmonės 
greitai pamiršta praeities gy
venimą. Galimas daiktas, kad 
fašistinės propagandos sklei
dėjai, fašisto Smetonos laikais 
turėjo ko parduoti, bet netu
rėjo kuo pirkti, kas jiems bu
vo reikalinga. Tuomet man 
vienas mano giminaitis rašė 

(Tąsa 5-me pusi.)

TIRE HOUSE INN

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.

RONKONKOMA
8634

telephone
STAGG 2-S048

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- 
. kitės prie manęs dieną 

ar naktj, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai Įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 411f
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Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
> (Kelionės Įspūdžiai)

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

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

* (Tąsa)

Kai aš žiūrėjau nustebęs, 
nesuprasdamas jo nuotai
kos, nes, mat, pas mus Niū- 
varke pavasai^ buvo labai 
sausas, — tai jis kiek nuo
laidžiau piaiškino. Girdi, 
Teksuose nuolat lyja ir 
perdaug lyja: negerai bū
sią pasėliams...

Stebėtina. Koks skirtu
mas. Žiūriu pro langą: lie
tus, iš tikro, kad jau duo
da, tai duoda. Ir trauki
nys tas taip ilgai stovi, — 
gal virš pusvalandžio, o 
stočiukė nedidukė... Įsižiū
rėjęs prieblandoj ir per lie
tų, patėmijau ant durų pa
rašus stotelėj: vienam ga
le — white (baltiems), o ki
tiems — colored, suprask, 
negrams... Pietinės valsti
jos... Vis ta pati diskrimi
nacija, žmonių skirstymas, 
žeminimas, skriaudimas...

Nusvirduliavom su žmo
na, per visą vagonų virti
nę, į valgomąjį. Pusryčiai Ir taip visą mielą dienelę 
nieko sau. Čia beveik taip ' lijo, kartais smarkiau, kar- 
pat, kaip ir Pensilvanijos tais lengviau, įkiriai, nuo- 
traukiny. Tačiau keturi I bodžiai. Ant vienos stotelės 
juodveidžiai ' keleiviai — pravertom gal ir visą va- 
skyrium susodinti, prie pat landą. Kaž kodėl atkabino

CONNECTICUT LIETUVIU KOMUNISTU 
SUVAŽIAVIMAS

Spaudoje jau buvo minėta, 
kad šio mėnesio 29 d. Water- 
buryje įvyks Conn. Lietuvių 
Partijiečių !?u važ iavimas. 
Šiuomi turiu pranešti visiems 
Partijos nariams, kad suva
žiavimo diena yra pakeista. 

f Tam tikroms sąlygoms’susidė
jus, suvažiavimas virš minė
toje dienoje negalės įvykti. 
Betgi suvažiavimas įvyks vie
ną savaitę pirmiau, būtent 
rugsėjo 22 dieną, taip pat 
Waterbury. Prasidės apie pir
mą valandą po pietų.

Kadangi šis bus labai svar
bus- "suvažiavimas, tai visi lie
tuviai, priklausanti prie Ko
munistų Partijos, privalo da
lyvauti.

Patys važiuodami, atsiveš- 
kite į suvažiavimą ir tuos ge
rus veikėjus, drauges arba 
draugus, kurie yrą artimi dar
bininkų klasės judėjimui, ar
timi mūsų veikimo simpatiza- 
toriai. Tokie žmonės turėtų 
dalyvauti kartu ir po to vei
kiausiai palikti garbingais tos 
partijos nariais. O žinau, kad 
tokių mūsų žmonių, rasime 
kiekviename mieste arba mie
stelyje. Nors jie ir nepriklau
so prie partijos, bet dirba par

VITAMINŲ SANDELIS
------- TWW

Pirkdamas iŠ mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą
Šiandien, kol dar nepervėlu.

1. Balanced Brand Vita-O-Mi.nera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų ir 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tablėtė- 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie
nam, per apskritus mejtus, dėl sustiprini
mo viso kūno audinių. 100 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 $10.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

2. Balanced Brand' Veg. Broth. Jeigu 
atsibodo jums kava gerti arba jautiesi vi
sados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. Broth, 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių daržo
vių, į miltelių pavydalą, sveika ir skani 
yra dėl kiekvieno, seno ar jauno, taipgi 
tinkama yra vartoti per apskritus metus. 
IŠ Veg. Broth galima padaryti skanią 
greivę prie mėsos.- Tad jeigu brangini sa

vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti 
ir po kiekvienu valgiu gerk vietoje kaVos. 5 svarų jumbo can, kurio 
užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.

3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie
nam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą. 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tabs, fik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda iš 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukusį 
protavimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus ir apmokame paštč>
Išlaidas. z .

k WONDER LIVE FOUNDATION
6164B—Metro Sta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

durų, nors čia skirstomojo 
parašo ir nesimatė.

Grįžę į savo vietas, žiū
rinėj am pro langus. Vaiz
dai nekokie. Slopu ir liūd
na. Lietus kaip ten buvęs, 
taip nebuvęs. Bet šiaip vie
tovaizdžiai labai markatni. 
Lygumos, lygumos, lygu
mos... Vietomis prilytos ba
lelės telkšo. Nuskurę krū
mokšniai, apšepę medeliai. 
Kur nekur kokia pajuodusi 
pašiūrė. Vietomis susimetę 
krūvon bent kelios trobelės, 
gal koks ir galvijėlis... Tai 
jau bus farmelės. Pažiūriu, 
pažiūriu pro langą, ir vėl 
sau skaitau. O vaikai kart
kartėmis krykštauja, kar
tais ir gerai parėkia, mono
toniškai zirbia... Skaityt 
krikdo. Sunku gerai susi- 
kuopt. Prisieina ir po kelis 
kartus tas pačias vietas 
skaityt... Kad slimažinus 
triukšmą, įsidedu į ausis 
vaško kamštukus. Ramiau 
pasidaro skaityt.

tijai artimą darbą. Taigi, to
kie asmenys gali būti gerais 
partijiečiais. O prigulėdami 
prie Komuifistų Partijos, vi
sados .įsigys sau gilesnio ir 
platesnio supratimo apie to 
judėjimo svarbą ir jo reikš
mę, ir kokią rolę darbo klasė 
turi atlikti, kad išlaikius ir 
ant toliau dar plačiaus pra
plotus savo įtekmę plačioje 
visuomenėje.

šiandieną ' žmonės trokšta 
taikos, bet taika dar nėra Už
tikrinta. žmonės nori geres
nio gyvenimo, bet be geros 
organizacijos, be veiklių uni
jų, to negalima atsiekti. Ko
munistai d*aug tame darbe at
lieka įr ateityje turės daug 
atlikti, kad sutaupius žmoniją 
nuo visuotino sunaikinimo. O 
tokis sunaikinimas jau dabar 
yra įmatomas. Didžiojo kapi
talo savininkai, turėdami ato
minę bdmbą savo rankose, 
grūmoja abelnai visai civili
zacijai išnaikinimu. Į tai atsi
žvelgus, turime stoti į akty
vesnį veikimą ir užtikrinti 
žmonijai ir sau geresnį ryto
jų.

Suvažiavimo Šaukimo 
Komisijos Narys. 

bent kelis vagonus, stum
dė, trankė, užvarė ant kitų 
bėgių ir paliko. Galiausiai 
traukinys ir vėl išsijudino 
tolyn.

Kai traukinys kur susto
ja, tai ant stočių būtinai 
pamatysi tuos keistus skir
tingus parašus: čia balti, 
o čia “spalvuoti”... Nyku ir 
pikta. Takeliu per lietų, ei
na, basom kojom šlepsėda
ma ir slidinėdama, senyva 
negrė. Nešasi kokį nešulė- 
lį. Matyt, grįžta iš čia pat 
krautuvėlės, valgyt šeimy
nai ką nusipirkus.. Nuo lie
taus ant galvos maišeliu 
apsigaubus. Įeina į lūšnelę. 
Ir dar pirma to jos pasitikt 
išbėga trys pusplikiai vai
kiūkščiai, kaip apuokiukai, 

i akutes išpūtę, ir rudas šuo.
(Bus daugiau)

Nauja Bjaurybe
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

laišką, prašydamas būk tai 
paskolos. Priežastis padavė ši
tokias: Augindavo javus, kaip, 
ir senais carų laikais, bet ne
beliko rinkos, kur juos par
duoti. Valdžia davus patari
mus, būk Lietuvos ūkininkų 
išganymas ir gerovė — beko
nuose. Šis mano giminaitis 
priėmė tą patarimą —- šėrė 
karves javais, pienu — beko
nus. Dabar, tada sako, nuve
žiau net tris bekonus ant syk 
į pačius Šiaulius, dieną ir nak
tį važiuodamas, kaip sliekus, 
manydamas gaut gerų pinigų, 
kurie buvo begaliniai reika
lingi apsimokėti taksus, už
trauktas paskolas už ūkio pa
dargus, ir mėginti vaikus kiek 
pramokintį. Pasekmėbekonų 
rinkoje tiek daug, kad sker- 
dyklininkai tik šaiposi, kelis 
paėmę, eksportui Angliion ar 
Amerikon. Vienas bekonas 
atidavė “dievui dūšią” šiltoje 
rinkoje, o kitas — grįžtant 
namon, tik vienas pasiekė na
mus.

Sveiko proto žmogui nega
lima nu įsivaizdinti, kaip bile 
žmogGs galėtų norėti vėl to
kios tvarkos matyti, kur ne 
tik biedniokas turėjo badau
ti, ale ir ūkininkai skursti, ne
galėti galo su galu sudurti, vi
sokiems vekseliams jų gerklę 
pjaunant. Bet atsiranda vis 
dar tokių nesusipratėlių, ku
rie, kaip kokios žuvelės, kim
ba ant fašistinės meškerės ir 
platina jų šlykščią propagan
dą, sųįrutę ir neapykantą 
prieš tai, kas gera.

A. Gilmanas.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Jono Brazionas, iš Lie

tuvos paeina nuo Vasgielių kaimo, 
Utienos vals. ir apskr. Girdėjau, kad 
gyvena Brooklyn, N. Y. Turiu labai 
svarbų reikalą. Prašau jo paties at
siliepti, arba kas?, žinote, kur jis ran
dasi, pranešti man, už ką būsiu dė
kingas. Aš pats iš Lietuvos paeinu 
nuo Ziegų kaimo, Aluntos valse. Ma
no dabartinis antrašas: Justinas 
Mikulenas, 1054 E. 93rd Str., Chi
cago, Ill. (2104214)

Aš, Antose Gudeliauskaitė (Telto
ris), pajieškau savo brolio Adomo 
Gudeliausko, sūnus Adomo ir Evos 
Gudeliauskų. Iš Lietuvos paeina nuo 
Vilniaus,k Trakų apskrities, Stakliš
kių miestelio. Jau apie 42 m. kai 
išvažiavo iš Lietuvos į J. V., apsisto
ti New Yorke. Prašau jo paties ar
ba kas žinote, kur jis randasi, kreip
tis į mane, už/ką būsiu labai dėkin
ga. Antonia Telteris, Rua Alfonso 
Avinos 190, Sao Paulo, Brazil.

(210-212)

Pajieškau Vaclovo (Walter) Vasi
liausko. Seniau gyveno Philadelphi- 
joj. Iš Lietuvos kilęs nuo Daugų 
valsč., Makariškių kaimę. Kas žino
te kur jis randasi, arba lai pats at
siliepia, būsiu labai dėkingas. Vincas 
Vilkauskas, 37 Fairmount St., 
Nashua, N. H.. .(209-211)

Pajieškau savo brolėnų Petro Mi
kalausko ir Antano. Lietuvoje gyve
no Sobuvos kaime, Jezno valsč., Aly
taus apskr. Labai prašau jų atsiliep
ti, arba kas žinote kur jie dabar 
randasi, malonėkite pranešti, už tai 
būsiu labai dėkinga. — Domicėlė 
Skemevičiūtė, Scarsdale Lodge 32, 
School Sane, Scarsdale, N. Y.

JAUNI VYRAI 
PAKAVIMUI KIAUŠINIŲ 

PILNAM LAIKUI 
$30 Už £ DIENŲ SAVAITĘ 

Nuolatinis Darbas Progos Pakilimams
LAND O’LAKES 

CREAMERIES, INC. 
54—11TH AVENUE 
NEW YORK CITY 

(217)

VYRAI! VYRAI!
H. & B. American Machine Co.
FOUNDRY DARBININKAI
REIKALINGI MOLDERIAI

TAIPGI ABELNAI DARBININKAI « •
Nuolatinis darbas. Daug viršlaikių.

Vakacijos su alga. Grupinė apdrauda ir daug kitokių pašalpų.
(VAŽIUOKITE ROOSEVELT AVE. BUŠU IKI DIRBTUVES)

Pawtucket, Rhode Island
 ‘ (210-216)

STALIORIAI
Dailūs Rakandai-

GERA ALGA 
Viršlaikiai 
BIVONA,

212y2 West 1st St., Mt. Vernon, N.Y.
MT. VERNON 8-7575
,(213)

INDŲ PLOVIKAI
Naktiniam dnrbui. $40 j savaitę. Elektrinė 
mašina. Valandos nuo 7 P.M. iki 4 A.M. 
Taipgi apvalytojai nuo 3-12. Al Deppe’s, 851 
Arthur Kill Rd., Greenridge, Staten Island. 
__________________________________________(213)

SIUVĖJAI
Dirbti prie vyriškų aprėdalų. 
Gera alga, nuolatinis darbas.

HARRY’S CLOTHES
218 Atlantic Ave., B’kiyn. arti Court St.

(210-212)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI
IR

MOTERYS
NUOLATINIS DARBAS

GERA ALGA

135 ALDEN ST.,
FALL RIVER, MASS.

__________________________________ (210-212)

Vyrai ar Moterys 
AUDĖJAI 

REIKALINGI
A 14-STAKLIU DARBAS 

PRIE RAYQN IR COTTON 
Alga

$1.10 IKI $1.20 Į VALANDĄ 
Taipgi

staklių Taisytojai 
$1.20 Į VALANDĄ 

Nemokamai Sveikatos 
Apdrauda, 

Nelaimės Apdrauda.
46 VALANDŲ SAVAITĖ 

Laikas ir Pusė Viršaus
40 Valandų. 
Kreipkitės

EASTHAMPTON 
WEAVING CO. 
150 PLEASANT ST., 

EASTHAMPTON, MASS.
TEL. EASTHAMPTON 690-M

(217)

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD Motetrų Kliubo susirinki
mas įvyks 24 d. rugsėjo, 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Draugės visos 
dalyvaukime susirinkime. — V. K. 
sekr. (211-212) (Ateikite su inicia
tyva dėl Laisvės vajaus).

BROCKTON, MASS.
Liet. Tautiško Namo Knygynas 

rengia pikniką, rugsėjo 22 d., po 
pietų, LTN Parke. Bus muzikališka 
programa. Kviečiame visus dalyvau
ti. — Rengimo Komisija. (210-211)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6 Apskr. konferencija 

įvyks spalių-October 20 d., 11 vai. 
ryto, 735 Fairmount Ave. — J. S., 
sekr. (210-211)

BALTIMORE, MD.
Rugsėjo 22 d., įvyks didelis pikni

kas, kurį rengia LLD 25 kp., J. Del
tuvos ūkėje, Hanover Rd., Hanover, 
Md. Prasidės 11 vai. ryto ir tęsis iki 
vėlumos. Bus skanių valgių ir gėri
mų. Busas išeis nuo lietuvių salės, 
Hollins ir [Parkin, 11:30'yal. ryto,. 
Pikniką apleis 7-8 v. v. Tikietes į 
abi pusi 75c. Kviečiame skaitlingai 
dalyvauti, atsilankę negailėsite^ 
Rengėjai. , (210-211)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks rugsėjo 22 d., 7 v. v., Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Nepa
mirškite dalyvauti, nes bus išduo
tas raportas iš atsibuvusio Laisvės 
pikniko.—P. Ųuodls, sekr. (210-211)

PROSYTOJAI
PATYRĘ, NUOLATINIS DARBAS 

PRIE
SUKNELIŲ

KEARNY SPORTSWEAR
1372 BROADWAY, (38TH ST.) 

_________________________________________ (211)

REIKIA TUOJAU
PATYRUSIŲ 

FLOOR MOLDERIŲ 
IR

BENCH MOLDERIŲ 
NUOLATINIAMS DARBAMS 

MODERNIŠKOJE 
PLIENO, FONDReJE 

AUKŠČIAUSIOS AliGOS
IR

GEROS DARBO SĄL5 OS
THE

HARTFORD ELECTRIC 
STEEL CORPORATION
540 FLATBUSH AVENUE

HARTFORD, CONN.
<212>

AUTO MECHANIKAI
Patyrę. Turi turėti įrankius.
PACKARD-WESTCHESTER 

SQUARE,
2463 Westchester Ave., Bronx, N. Y.

UNDERHILL 3-1344
Z. (210-212)

PIANO FINIŠERIAI, PILNAI 
PATYRĘ VISOSE KLASĖSE PIA
NO UŽBAIGIME. KREIPKITĖS AS
MENIŠKAI. WM. KNABĘ & CO., 
584-5th AVĖ., N. Y. C.

1210-212)

MEDŽIO DARBININKAI
Dailydės ir prie Mašinų Darbininkai 

Gera alga. Nuolatinis darbas.
WEST NEW YORK 

LUMBER & SUPPLY CO.
Park Avenue ■& 52nd Street, 

West New York, N. J.
PHONE: UNION 3-1811.

, (210-212)

PIRMAS & ANTRAS 
KEPĖJAI

8 P.M. iki 4 A.M. 
šeštadienio vakarais nedirbama,' 

francūziška kepykla, 
be pertraukos darbas.

ALBERTI BAKERY
441 E. 12th St., N. Y. City

x (212)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS
OPERATORĖS PRIE BLOUSES

GERA ALGA, 
NUOLATINIS DARBAS 

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
R. & A. BLOUSE CO., 

511—52nd St., kamp. 5th Ave., 
Brooklyn, Tel. WI. 9-5568

(213)

VIDURAMŽĖ MOTERIŠKĖ 
Pagelbėjimui jaunai motinai. Guolis ant vie
tos ar kitur. Geri namai ir alga. Telefo- 
nuokite tarpe 10 ir 12. INgersoll 2-4474.

„ z . .L ,................(213)

OPERATORĖ (COAT)
Turi būti patyrusi. Nuolatinis darbas, gera 

alga. MAURICE HANDLER, 
545 8th Ave., N. Y. C.

____ ________________________ .____________ (213)

REIKALINGOS 
MERGINOS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

VICTOR
LAUNDRY SERVICE

630 61ST ST., 
WEST NEW YORK, N. J.

(213)

REIKIA STALŲ APTARNAUTOJŲ
Telefonuokite Mr. Miller ar 

Miss Cinque.
Valandos: 8 A. M. iki 3 P. M.

Dietician’s Office
COLLEGE OF NEW ROCHELLE 

New Rochelle, N. Y. 
New Rochelle 2-5300.

(213)

PATYRUSIOS
KIAUŠINIŲ 

VAŠKUOTOJOS
NUOLATINIS DARBAS

GERA ALGA
40 VALANDŲ SAVAITĖ
Puikiausios Darbo Sąlygos

Proga Pakilimams
LAND O’LAKES

CREAMERIES, INC.
54—11TH AVENUE

• NEW YORK CITY
(217)

REIKIA MOTERŲ ~

SUSTATYTOJŲ
KOJOM MINAMŲ PRESŲ OPERATORĖS l

ELEKTRINE PAJĖGA PRESŲ OPERATORĖS '
TAPPING MAŠINŲ OPERATORĖS

Kreipkitės į Employment Ofisą
ARROW, HART & HEGEMAN ELECTRIC CO.

103 HAWTHORNE ST., HARTFORD, CONN,

(D-!------------------------------------------------------- .J.--------------------------------- . ..... —ra

ATYDOS!
MERGINOS 18 METU AMŽIAUS AR VIRŠAUS. 

LENGVAS, ŠVARUS FABRIKO DARBAS ARTI NAMŲ 
Linksmos darbo sąlygos ir draugiški sandarbininkai, poilsio periodai, 

medikalė pagelba ir apdrauda apmokama kompanijos. 
Gera Pradine Alga Su Pažangiais Pakėlimais 

40 VALANDŲ, 5 DIENŲ SAVAITĖ
Dėl tolimesnių informacijų pasimatykite su mūsų kompanijos atstovu pas 

United States Employment Service, Park Square Building, Morristown, N. J. 
INTERNATIONAL PLASTIC CORPORATION 

MORRISTOWN, NEW JERSEY
(211) 

m ®

RANKOM IŠSIUVINĖTOJOS
IR PRISIUVINĖTOJOS 

prie kūdikių apvalkalų ir užklodų. 
Aukštos algos. Galime panaudoti 
mokines.

SHARISTECKLER
50 Columbia St. (Arti Green)

. 5-tos lubos,
Newark, N. J.

(210-216)
■

PATYRUSIOS MANICURISTftS
Nuolatinis. 5 dienų savaitė. Charles of the 
Ritz, B. Altman & Co., White Plains, N. Y. 
Skambinkite Miss Anna, telefonas White 
Plains 1-0030.

(Z10-212)

OPERATORĖS
dirbti prie lampshades. Nuolatinis 
darbas, gera alga. Linksmos darbo 

sąlygos.
NATIONAL LAMPSHADE CO.,

1331 Bristow St., Bronx, N. Y. 
(Arti Freeman St. stoties).

:?»0-212)

MERGINOS AR 
MOTERYS 

LENGVAS FABRIKO 
DARBAS 

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS 

Linksmos Darbo Sąlygos 
WESTCHESTER MILLS, 
52 ORAWAUPUM ST., 
WHITE PLAINS, N. Y. 

<210-212)

DRAPERS 
FINISHERS 

SAMPLE DARBININKĖS 
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS 
LANGE

20 East 57th St, N. Y. C.
(210-212)

ABELNAI NAMŲ DARBININKĖ
Guolis ant vietos. Far Rockaway. 
Lengva transportacija. Ketvirtadie
niais ir kas antrą sekmadienį nedir
bama. $35 į savaitę.

M. LEFKOWITZ
1227 Beach 27tlt St., 
Far Rockaway, L. I.

FAR ROCKAWAY 7-0576
(210-212)

PARDAVINĖTOJOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
GERA PRADŽIAI ALGA

Su reguliariais pakėlimais
F. & W. Grand, 22 E. 14th St.

_____ ___________________________ (211)

OPERATORĖS, PATYRUSIOS
KILPŲ, GUZIKŲ SIUVĖJOS, 

BLIND STITCHING, 
TAIPGI MERGINOS 
ABELNAM DARBUI 
Gera \alga, nuolat.

STEWARD MFG. CO.,
63-65-67 Central Avė., 

Ossining, N. Y.
(213)

MERGINA-MOTERIS
Lengvas namų darbas, 4 kambariai, 2 su
augę, 2 vaikai. Guolis pageidaujama ant 
vietos. Geri namai pageidaujamai y patai. 

$35 j . savaitę.
H. M. ROBINSON

165 E. 19th St., Brooklyn.
BUckminster 2-9415

PRITAIKINTOJOS IR 
SIUVĖJOS

NEPAPRASTA PROGA 
NUOLATINIAM DARBUI

Senoje, patikimoje Westchester 
Women’s Specialty Dirbtuvėj. Turi 
būt patyrusios ir gyvenančios šioje 
apylinkėje. Alga $60 į savaitę. 5 
dienų savaitė. Rašykite dėl pasi
matymo. Netelefonuokite.

L. A. SCHULMAN, INC.
181 Mamaroneck Ave.,

White Plains, N. Y.
 Į (210-212)

SAMPLE DARBININKĖS
PRIE GERESNIŲ DINNER 

GOWNS 
Patyrusios.

Gera alga. Nuolatinis darbas. 
MILTON GOWNS CO.
530—7th Ave., N. Y. C.

(210-216)

RAŠTINIŲ DARBININKES
ir

TYPISTES
Visiems Departmentarns 

Puikiausios Darbo Sąlygos

Gera Alga

5 Dienų Savaitė 

Kreipkitės ant 
5-tų Lubų

Personnel Dept.

HECHTS DEPT. STORE
53 West 14th St., New York City.

(214)

x REIKIA
MERGINŲ

KAIPO SIUVAMŲJŲ MA
ŠINŲ OPERATORIŲ 

antrą j am šiftui.
Patyrimas Nereikalingas. 
Ideališkos darbo sąlygos 
Vien tik .viršaus 21 metų 

’ merginos tesikreipkite.
NUOLATINIS DARBAS, ” 

GEROS ALGOS
Kreipkitės į Personnel Ofisą

Divine Brothers *
Company

200 Seward Avenue 
Utica, N. Y. .

s (2ia)

NAMŲ DARBININKĖ
Paprastas virimas, lengvas skalbimas, mylin
ti vaikus. Patyrusi, gera alga, reikalingi* 
liūdijtmai. BEnaonhurst 6-5124.

........................ (218)

NAMŲ DARBININKĖ
Lengvūs skalbiniai. Guolis ant vietos ar ki
tur. Gari namai ir alga. Celia Gladstone, 
135 E. 9 4 th St.. Brooklyn.

(217)



MIRE

New Jersey valstijoj pra
eitą mėnesį gimė po 33 kū
dikius kiekvienam tūkstan
čiui gyventojų.

amžiaus,
St., mi-

8 d. Kū-
grab. S.

423

New Yorko policija skelbia 
suėmusi lyderius šaikos plėši
kų ir vagių, kurie bėgiu me
tų pasišienavę apie $250,000 
prie miesto dokų.

LDS 3- 
rengs 

Palikta

po 
pa-

šeštas Puslapis

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Scena iš nepaprastos spalvotos filmos “Russia On 
Parade,” dabar rodomos Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
51st St., New Yorke. Filmą yra pirma Tarybų Sąjun
gos spalvota. Ir yra ne aktorių vaidinta filmą, bet mi
nių sportininkų iš visų 16-kos respublikų, tarpe tų ir 
iš tarybinės Lietuvos. Paradą, pirmą po karo, įvykusį 
1945 metų rugpjūčio mėnesį, filmavo 23 filmininkai.

Giminėm

Peter Kapiskas

JONAS ’ LAZAUSKASžmona at-

(222)

giminaitis 
Gustaitis,

look like a 
the Sahara 
like a hu- 
facing .the

“Tre 
with 

York,

(222)
Sally

NOTICE is hereby given that Spec- 
Toy-Culars, Inc., of Brooklyn, New 
York, has registered its trade-mark 
“Bugle-Tone” with the Secretary of 
State of New York, to be used on 
toys. (228)

Notice is hereby given that Amea 
Oil Co., of Brooklyn, New York, has 
registered its trade - mark 
Stelle and three star design’ 
the Secretary of State of New 
to be used in food products.

Notice is hereby given that 
Saymour, Inc., of Brooklyn, N. Y., 
has registered its trade-mark 
“Mayerling” with the Secretary ot 
State of New York, to be used on 
candy and foods.

are
very pro-
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Penktad., Rugsėjo 20, 1940

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko rugsėjo 
5 'd., Laisvės svetainėj. Narių 
atsilankė nemažas skaičius. 
Valdybos raportas priimtas be 
diskusijų.

A. Velička, prezidentas, 
pranešė, kad metiniam kuo
pos parengimui užžymėjęs 
šeštadienį, spalių 12 d., L. A. 
Pil. Kliubo svetainėj. Kilo dis
kusijų, kad ant rytojaus, spa
lių 13 d., bus perstatomas 
veikalas “Prieš Srovę,” lenkų 
svetainėje, Greenpointėj. Nu
balsavo LDS 1-mos kuopos 
metinį parengimą nukelti to
liau, neribotam laikui.

Buvo prisiminta, ar 
čio apskričio kuopos 
bendrą vakarienę,
laukti, ką sakys apskričio ko
mitetas.

LDS 3-čio apskričio kuopų 
pikniko tikietų buvo prisiųsta 
mūsų kuopai 50. Man buvo 
pavesta tikietus kontroliuoti. 
Turiu pasakyti, mūsų kuopa 
nedaug pardavė, tik už $7.50. 
Tiesa, dar ne visi sugrąžino, 
kurie pasiėmė pardavinėti. 
Kurie dar nesate sugrąžinę už 
parduotus pinigus ar likusius 
tikietus, grąžinkite tuojau J. 
Kuraičiui. Kožną dieną 
pietų galite rasti Laisvės 
stoge j e.

Atstovų Raportai
Antanas Karčiauskas patei

kė raportą iš atsibuvusios kon
ferencijos birželio mėnesį. 
Tikslas konferencijos — lai
mėti taiką. Karčiauskas sakė 
—veik pamiršau turįs rapor
tuoti. Tačiau jis gerai atsimi
nė ir raportavo konferencijos 
tikslą.

Delegatų buvę skaitlingai. 
Kalbėtojai už laimėjimą tai
kos griežtai pabrėžė, kad jbi- 
gu mes nekovosime savo šaly
je prieš reakcionierius - im
perialistus, kurie kiša nosis į 
svetimų šalių reikalus, kur 
gresia uždegimas 3-čio pasau
linio karo, tai aišku, kad pra
laimėsime taiką.

Brook 1 y n i e č i ų k on f erenci j o j 
kalbėjęs delegatas, kuris bu
vęs Washingtone, D. C., na- 
cionalėį taikai laimėti konfe
rencijoj. Dalyvavę 700 dele
gatų. Minimas delegatas, šio 
karo veteranas, sakęs: Euro
poje ir kituose kraštuose su
žeistųjų kraujas dar nesusigė- 
rė į žemę ir žaizdos neužgijo. 
Ant žuvusiųjų kapų žolė ne
spėjo užželti, o jau girdime 
pelnagrobius - reakcionierius- 
imperialistus kalbant už sku
bėjimą į trečią pasaulinį ka
rą. Sakęs — jiems nepavyks. 
Amerikos liaudis ir buvę ano 
ir šio karo veteranai nenori 
karo niekados. Tie milijonai 
žmonių gali viską padaryti, 
tik reikia būti organizuotais.

Kuopos stovis: ligonių nėra, 
suspenduoti 6. šiame susirin
kime naujų narių nebuvo.

Jurgis Kuraitis, 
korespondentas.

giliH OPEROS

BEFORE THE CURTAIN I Dėkojam Draugam ir
The drama of “Prieš Sro

vę” (Against the Current) is 
rapidly approaching the cur
tain time. According to the 
information that reached this 
writer the curtain should 
raise on this play at Eliza
beth, N. J., October 5th. But 
at the time this is being writ
ten, barely two weeks before 
October 5th, nothing has been 
heard from Elizabeth; this 
writer doubts if the event will 
take place on the specified 
date and place. It will be. 
short of miracle if “Prieš Sro
vę” is presented on that date 
at Elizabeth.

While being on the subject 
of touching up the darker 
side of the picture, let’s pon
der a bit on the following:

The amateur performers 
that constitute the cast of 
“Prieš Srovę” are mostly non
professionals who are either 
by a courageous choice of the 
director Jonas Valentis, or* as 
a flurried result of the last- 
minute incapacity of the ones 
that were originally cast for 
the part, are pushed into their 
roles (as in the case of this 
writer) almost without any 
previous theatrical training.

True, we have.a profession
al actor in the person of Jo
nas Valentis, under whose di
rection and guidance this play 
is being produced; also true 
is the commonly heard say
ing among Lithuanians that 
whenever Jonas Valentis di
rects a play, the professional 
toudh is clearly noticeable. To 
add vi^ore to the brighter 
side: we have in the cast 
persons with long theatrical 
experience, such as — Juozas 
Kace r gis, Jonas Juška, 
Mrs. Adele Rainis, Jonas La
zauskas, Juozas Jud žentas, 
etc. But what about those 
who needed an elaborate pre
liminary treatment of voice 
culture, carriage and the 
training of the body as well 
as a detailed study of inter
pretation of human emotion 
with countless exercises de-

signed to promote facility of 
expression? This writer deems 
necessary to mention the’ fact 
here that Jonas Valentis at 
one time had began conduct
ing such classes of self ex
pression and elocution. But, 
thanks to some of the gentle
men who would prefer to see 
an amateur actor 
Christmas Tree on 
desert, instead of 
man being when
footlights, those classes were 
discontinued.

In spite of all the short
comings, the rehearsals of 
“Prieš Srovę” are being held 
every Monday and, judging 
from the progress we 
making, Ht looks 
mising.

For the benefit of those 
who were absent at last Mon
day’s rehearsal, I was asked 
to announce that we will have 
a rehearsal this Sunday, Sep
tember 22 at 10 A.M., at 
Laisve Hall. Everybody in the 
cast, please note and be at re
hearsal on specified time.

Whether Elizabeth reneges 
on it’s invitation or not, all 
the preparations are being 
made to present this play on 
October 13, at New National 
Hall, 261 Driggs Ave., Brook
lyn (Greenpoint), N. Y. This, 
however, will be considered 
as a preliminary step to pre
pare for good performance in 
Chicago, at the Lithuanian 
Art and Culture Convention, 
October 23. The funds raised 
at this performance will be 
used to take the cast of “Prieš 
Srovę” to Chicago.

The play is really worth 
while to see — one of the best 
in Lithuanian language, writ
ten by Juozas Petrulis. All 
are urged to attend the per
formance on Oct. 13 at Green
point. Get your tickets in ad
vance to insure a good seat. 
Tickets are available at Lais- 
ve’s office.

Support'the Lithuanian cul
ture. . L. T. C.

Buvom išvykę į Windsor, 
Conn., keletai savaičių atosto
gų. Ir tenai kas nors iš drau
gų sužinojo, kad Labor Dieną 
mums sueina dvidešimt ketu
ri metai, kai sakėm “aš imu 
už moterį.” Na, ar neprigaus 
mus farmeriai. Išsivadina 
grybaut, sako — yra daug 
grybų.

Už kelių valandų grįžtam 
nešini tik vieno grybo kotą. 
Kai tik suėjom į stubą, apsu
po būrys draugų, pasigirdo 
orkestrą, kuri susidėjo iš būb- 
nelių. Nespėjom suskaityt, 
kiek ten tų būbnelių buvo, tik 
matėm skauradą, puodą ir 
dar kokį ten barškalą, kurį 
bulius nešioja po kaklu.

Netrukus mūsų pusbrolis 
Gailiunas su žmonele Rože, 
dukra Jennie ir sūnūs Charles 
su žmona Grace sodino mus. 
Šalia mūs sėdo svočia Cassie 
Miller, kuri iškepė tokį ska
nų tortą! Na, ir svotas Z. 
Yuška su storais ir plonais gė
rimais. Brolienė R. Gailen ir 
M. Yuškienė apdėjo stalą vi
sokiais gardėsiais. Taip ir 
linksminomės ligi vėlumos.

Dėkojam visiems už taip 
brangias dovanas.

K. ir C. Bukčiai,
432 Bleecker St., 
Brooklyn, N. Y.

SO

New York City Opera Co 
vadovybėje vaidybos ir muzi
kos direktoriaus Laszlo Ha- 
lasz, atidarė operų sezoną, 
pradedant 19-ta. Vaidina an
tradienių, ketvirtadienių, pen
ktadienių, Šeštadienių ir sek
madienių vakarais. Taiggi vai
dina sekmadienių popiečiais.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 Namai. Vienas 13 

kambarių, kitas 9 kambarių. Vienas 
aliejum šildomas, kitas anglimis. 
Namai pilnai moderniškai įtaisyti. 
Gyventojai sutinka apleisti namus 
su diena nupirkimo, jei pirkikai to 
reikalaus.

Kreipkitės po 6-1 os vai. vakarais 
į Frank Chernik, 57-23 63rd Si., 
Maspeth, L. I., N. Y. Telefonas 
HA. 8-1706. (211-213)

John Jones, 50 m. 
gyveno 416 Himrod 
re namuose, rugsėjo 
nas buvo pašarvotas
Aromiskio koplyčioje, 
Metropolitan Ave., Brookly- 
ne. Palaidotas rugsėjo 11 d., 
Šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Agnes ir dukterį Alice.

Anna Bardakoff, 80 m. am
žiaus, gyveno 70 Post Avė., 
New York City, mirė rugsėjo 
11 d., Rockland State ligoni
nėj, Orangeburg, N. Y. Kū
nas buvo pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne. Palai
dota rugsėjo 14 d., Mt. Oli
vet kapinėse. Laidotuvių pa
reigomis rūpinosi grab. J. 
Garšva.

Pamatytinas Dalykas
PIRMAS VISA-SPALVIS 
RUSIJOS JUDIS

rtic$i&oMPflWWe
* Sovietuose

Žadą Užimą Paradai 16-kos Sovietų Respublikų.
Pirmą Kartą Paveiksluoti 

Skaisčiomis, Gamtinėmis Spalvomis.
RYTOJ ATDARA 9:45 A. M.

Taipgi

‘Moscow Music Hall’
su Lemeshev, Ruslanova, Raud. Armijos Ansambliu, 

Piatnitskio Choru, Sovietų Liaudies šokių Ansambliu.

STANLEY THEATRE Tu.

iif

Williamsburge Darbo 
Partija Pasiruošia 
Registracijai

Kam rūpi, kad ant rytojaus 
po rinkimų nereikėtų krims
tis ir gal atsisveikinti su dar
bininkų ir visos liaudies per 
desėtkus metų iškovotais lai
mėjimais, tie gerai padarytų, 
apie rinkimus ir ypatingai 
apie registraciją rinkimams 
pradėję rūpintis jau šiandien.

Darbo Partija nelaukia. Jos 
veikėjai šaukia- darbiečių su
sirinkimą rugsėjo 20-tą, penk
tadienio vakaro -8 valandą, 
14-to Assembly Distrikto (A. 
D.) Kliubo patalpose, 402 
Reap St. .(virš Republic Tea
tro), Brooklyne. Svarstys, 
kaip daugiausia piliečių su
dominti registracija.

Visi šios apylinkės darbie- 
čiai, Darbo Partijos balsuoto
jai ir rėmėjai, kviečiami už
eiti. Registracijai pasiruošimo 
problemas aiškins Benny 
Sher, kandidatas į assembly- 
manus. Visi galintieji pagel
bėti Darbo Partijai bile kokiu 
darbeliu taipgi prašomi atei
ti į šį susirinkimą ir po to bi
le vakarą. Iki rinkimų, kliu
bo patalpos bus atdaros kas 
vakaras.

Apie registraciją laikas vi
siems pagalvoti ir už ją pasi
darbuoti. Apie tai teks pla
čiau pakalbėti sekamose lai
dose. Šiuomi tik primintina, 
kad registracija didžiajame 
Brooklyne-New Yorke bus nuo 
spalių 6 iki 12-tos.

Mrs. Maria Grabani, 50 m., 
užsimušė iškritus per langą 
nuo 5-to aukšto iš savo apart- 
mento, 242 E. 116th St:,; New 
Yorke.

Fotografas
Traukiu paveikslus fam ill jų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

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

Tel. GLenmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

di-

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš

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

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

Tolimi Svečiai
Rugsėjo 14-tą lankėsi Lais

vėje V. ir D. Kajauskai iš 
Stratford, Conn. Jie buvo at
vykę į Brooklyną dalyvauti 
Meškėnaitės vestuvėse. Meš- 
kėnaitė ištekėjo už Valatkos 
iš Bridgeport, Conn. Pabuvo
ję Laisvės įstaigoje, padova
nojo dienraščio reikalams $1.

Ta pačia diena lankėsi ir 
kiti bridgeportiečiai, P. ir E. 
Baranauskai ir J. J. Mockai- 
čiai, atvykę i tas pačias ves
tuves. Jie atvežė į Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
drabužių centrą, 417 Lorimer 
St., 5 baksus drabužių Lietu
vos žmonėms.

Antradienį lankėsi Laisvės 
Įstaigoje Juozas Kučinskas iš 
Shenandoah, Pa. Jį pas lais- 
viečius palydėjo jo 
daktaras Petras 
brooklynietis.

J. Kučinskas su
vyko- pas daktaro tėvus dd. 
Gustaičius pasisvečiuoti ke
lioms dienoms ir ta proga ap
lankė ir laisviečius. L. K.

Parsiduoda namas ir grocery krau
tuve. Grocerio biznis išdirbtas per 
11 metų. Mūrinis namas, dviem 
šeimynom ir krautuvei patalpa. Yra 
dabar tušti 6 kambariai. Prašome 
kreiptis j Grocery, 298 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pardavimo priežas
tis — savininkas nori poilsio.

(210-215)

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-81*74

TONY’S 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck Ir Mnujer 8t». 
BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

j 9—12 ryte
J 1— 8 vakare 

Penktadieniais Uždaryta
Valandos:

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTIST AS

Užlaiko Valgių ir Gėrimų Įstaigą
DEGTINES - VYNAI - ALUS

PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 
PATQGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

3

i

Pi

LIS2‘ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS n

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
ATDARA KAS DIENA Ui NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

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

BULOVĄ!
Tel. SOuth 8-5569

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

DEAN
15 |ewelt . . . $2475BROOKLYNO LIETUVIŲ

Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CAMBRIDGE
15 jewels . . . $2975

*

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

PATRICIA
■ *24” PI

IS
WM. SKUODIS 

564 Wythe Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8054

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8578

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

BLATRJCf
17 JeweH k . . >2975

j

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tel. ST. 2-2173. (Art! Graham Ave.) Atdara Vakarais.

FT
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