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Didžiuma unijistu pasilaikė sau pažangią vadovybę 
šiomis dienomis įvykusioje Electrical, Radio & Machine 
Workers (CIO) nacionalėj konvencijoj. Iš naujo iš
rinkti laimėjusieji tariasi su CIO prezidentu Philip 
Murray. Iš kaires: organizacijos direktorius James J. 
Matles, Murray, prez. Albert J. Fitzgerald ir finansų 
sekretorius Julius Emspak. Washington. — Kiauši 

niai dar pabrangsią.
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Trumano - Bvr- 
politiką

mą” valdžioje. Laikinai lai
mėjo reakcingiausias de
mokratų partijos sparnas. 
“Tatai parodo, kaip atkak
liai Jungtinių Valstijų ir

' vojo paskutinį prezidento Anglijos imperialistai kovo- 
Roosevelto politikos paliki- ja už savo tikslus,” sako 
------------------------:---------- Pravda.

Fašisto Sapaliojimas.
Jų Raštų Vertė.
Toji Veislė Bus Išnaikinta. 
Banditizmas Ne Politika. 
Prezidento Logika.

Rašo A. BIMBA

Chicagoje išeina geltonla- 
pis, vadinamas “Sandara.“ Ją 
redaguoja Vaidyla, Amerikos 
Lietuvių Tarybos iždininkas.

Savo nepraustaburniškumu 
Vaidyla nenusileidžia “Dir
vos“ Karpiui. Savo laikraščio 
skaitytojus jis, matyt, laiko 
dvikojiškais avinais, nes juos 
perdėm šeria melais 
monėmis.

Štai tik vienas iš 
pavyzdžių. Rugsėjo 
nos savo gazietos laidoje Vai
dyla net ant pirmo puslapio 
dviejų špaltų antgalviu pa
skelbė: “A. Bimba buvo iš
mestas iš savo brolio namų 
Lietuvoje.“

Ot, girdi, 
vo pas savo brolį, 
sį Amerikoje 
agituoti, 
tvarką.“ 
tai buvo 
broliui,“ 
“be jokių kalbų drožė į kai
rę ir į dešinę ausį.“ Pagaliau, 
net “nežiūrėdamas čia pat 
esančio NKVD agento taip 
pastūmė, kad jis su visomis 
durimis išdardėjo laukan.“

Visa tai atsitikę Lietuvoje 
ir ne kam kitam, kaip Anta
nui Bimbai!

Skaitai žmogus ir manai: 
Ar galima stebėtis iš to, jeigu 
“Sandaros“ ir panašių fašis
tinių šlamštų skaitytojai pa
sidarė amžinais protiniais pa
liegėliais? Ko iš jų galima 
daugiau norėti, kuomet jie to
kiais raštais, kaip šis, 
maitinami ?

Visas tas ilgas rastas 
fašistinio melagiaus sapalioji- 
jnas. Nė krislelio tiesos.

Užteks to, kad pasakysiu, 
jog pas minėtąjį savo brolį 
(Joną Bimbą) į namus visiš
kai nebuvau nuvykęs.

Kaip tiktai iš laikraščių su
žinojo, kad aš atvykau Lietu
von, jis su savo sūnum Jonu, 
gimusiu Amerikoje, atvyko 
į Vilnių. Gražiai su jais apie 
viską pasikalbėjau. Dar nu
vedžiau juos ir perstačiau Lie
tuvos Ministrų Tarybos pirmi
ninkui Mečiui Gedvilai.

Susitarėm, kad aplankysiu 
juos, jeigu pateksiu į Biržų 
apylinkę. Bet dėl laiko stokos 
ir susisiekimo sunkumų, kaip 
nepatekau Dzūkijon ir Suval
kijon, taip nebepasiekiau, 
nors buvau galvojęs pasiekti, 
ir Biržų apylinkės. Ir taip su 
broliu Jonu ir jo šeima nebe
teko susitikti.

Tai’ tokia yra tiesa. Dabar 
skaitytojas galės spręsti, kiek 
tiesos gali būti anuose fašisti
nės “Sandaros“ sapaliojimuo
se.

Brooklyno Vienybėje (rugs. 
20 d.) ant pirmo puslapio 
skaitau: “Baisios Lietuvos 
partizanų kovos su okupan
tais.”

Partizanais fašistai vadina 
Lietuvos fašistinius banditus.

Straipsnio autorius verkia, 
kad iki “šios dienos“ “parti
zanų žuvusių yra 8,000.“

O tas tik patvirtina tai, ką 
aš mačiau lankydamasis Lie
tuvoje. Tie fašistiniai “parti
zanai“ neturėjo jokios įtakos 
masėse. Jų darbais piktinosi 
kiekvienas padorus žmogus. 
•Jų ’ žmogžudiškais žygiais 
bjaurėjosi kiekvienas patrio- 
tingas lietuvis.

Sugrįžęs, sakiau, kad tuos 
banditus Lietuvos žmonės ir 
vyriausybė sumedžios ir išnai
kins. Tai veislei, sakiau, jo
kios ateities nėra. ,

Banditizmas nėra politika. 
Banditizmas pasilieka bandi
tizmu. Nei žmonės, nei vy-

(Tąsa 5-me pusi.)
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BIZNIS ENTUZIASTIŠKAI 
SVEIKINS HARRIMANĄ, 

PAREIŠKĖ WALLACE
Harriman, Skiriamas Prekybos 
Sekretorium. “Kietas”

WALLACE’O PAVARYMAS 
-- REAKCIJOS LAIMĖJI

MAS, SAKO PRAVDA
Tai Esą Bendras Amerikonų 

Anglų Imperialistų Žygis
Washington. — “Aš esu 

tikras, kad biznio bendruo
menė su didžiausiu entu
ziazmu sveikins Harrima- 
no paskyrimą prekybos se
kretorium,” pareiškė Henry 
Wallace, atsakydamas į re
porterių klausimą.

Prez. Trumanas, pašali
nęs Wallace’a iš prekybos 
sekretoriaus vietos, tuojau 
paskyrė Harrimaną, Ameri
kos ambasadorių Londone. 
Wallace pavarytas už rei
kalavimą santaikos su So
vietais. Harrimanas, pir
miau buvęs Jungtinių Vals
tijų ambasadorius Maskvoj, 
jau ne kartą pasisakė, kad

ŽYMIAI PAGERĖJĘS 
DERLIUS PASAULYJ

Washington. — Ameri
kos žemdirbystės depart- 
mentas raportavo, jog šie
met ryžių derlius pasauly- ■ 
je (daugiausia Azijoje) pa
gerėjęs 10 nuošimčių, ly
ginti su pernai metais, o 
bulvių įvairiuose kraštuose 
užderėję 13 nuošimčių dau
giau, kaip 1945 metais. Bet 
derlius vis tiek esąs 5 iki 
10 nuošimčių mažesnis, ne
gu p a s k u t i n iais metais 
pirm Antrojo pasaulinio 
karo.

PABRANGINO CUKRŲ 
IR VISA EILE 
KITŲ VALGIŲ

Washington. — Kainų 
Administracija pakėlė cuk
raus kainą nuo- 8 iki 10 
centų svarui, pabrangino 
valgomąsias alyvas nuo 35 
iki 36 centų puskvortei ir 
pakėlė taukų svarą iki 25 
centų, o dirbtinį sviestą 
(margariną) iki 27 .centų 
svarui. Taipgi pabrangin
ta “kenuoti” vaisiai ir jų 
sultys, konservuota žuvis, 
džiovinti vaisiai ir daržo
vės. Sykiu panaikinta kai
nų kontrolė kenuotoms 
sriuboms, kūdikių valgiams 
ir nuimta kainų lubos nuo 
visų šaldytų vaisių ir dar
žovių. Kainų Administra
cija žada kitą mėnesį dar 
pakelt kainas įvairiems 
konservuotiems valgiams.

Paryžius. — Užsieninis 
anglų ministras Bevinas 
privačiai tarėsi su Sovietų 
ministru Molotovu.

Amerika Girdi, Esanti 
“Girčiausia” Šalis

Minneapolis, Minn. — Su
grįžęs iš Europos, metodis
tų kunigas George Mecklen
burg, sako, jog “Amerika— 
girčiausia pasaulio šalis.” 
Jis pažymėjo, kaip Sovie
tai kovoja prieš girtybę; to
dėl Sovietai, girdų pralenk
sią Ameriką.

jis remia
neso “kietumo
prieš Rusiją. Bet dabar 
Londone jis pasakojo, būk 
Trumanas ir Byrnes “vyk
dą Roosevelto taikos politi
ka.” C

Angli jos Komunistai 
Smerkia Tnimana 

i*

London.— Masiniame su
sirinkime Ed. Bramley ir 
kiti anglų komunistų vadai 
smerkė Trumaną už Wal
lace’o pavarymą iš valdžios.

Susirinkime dalyvavo 5,- 
000 žmonių. Bramley sa
kė: “Wallace’o pašalinimas 
a t i d a r ys akis milionams 
žmonių pasaulyje ir paro
dys, kokia iš tikrųjų yra 
užsieninė Amerikos politi
ka.” Kalbėtoja Isabelė 
Brown užreiškė: “Anglijos 
žmonės nesutiks būti labai 
mažiuku Amerikos partne
riu.”

Trumanas Paskyrė 
Harrimaną Preky
bos Sekretorium

Washington.—Prez. Tru
manas paskyrė W. Averel- 
lį Harrimaną nauju preky
bos sekretorium vietoj pa
šalinto Henrio Wallace’o. 
Milionierius H a r r imanas, 
dabartinis Amerikos amba
sadorius Anglijai, pirmiau 
buvo ambasadorium Mas
kvoj. Harrimano tėvas 
buvo vadinamas Amerikos 
geležinkelių karalium: Jis 
turėjo bei valdė 60 tūkstan
čių mylių geležinkelių. — 
Harrimanas pasižada vyk
dyti “Roosevelto politiką” 
pagal Trumano - Byrnėso 
receptą...

Neradęs Sapnuotų Valgių, 
Senis Nušovė Žmogų

Camden, N. J.—Areštuo
tas 80 metų senis William 
Davis už nušovimą And. 
Piermano, 62 metų. Pa
vargėlis Davis sako sapna
vęs, kad pas Piermaną esą 
valgiai, skirti Davisui. Ka
da jis nuėjęs nerado tų val
gių, tai ir nušovė Pierma
ną.

ORAS. — Bus lietaus.
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PREZIDENTAS PAGAL PATARIMĄ FARLEY’O, PREZ 
ROOSEVELTO PRIEŠO, PAŠALINO WAI LAI E’ Ą

Washington. — James A. 
Farley, klerikališkas New 
Yorko demokratų vadas, 
paveikė prez. Trumaną pa
šalint Henry Wallace’ą, pre
kybos sekretorių, roosevel- 
tinį demokratą, kaip pra
nešta iš Paryžiaus.

Farley, esą, “atsitikti
nai” nuvykęs į Paryžių, kur

STALINAS LAIŠKU SVEIKINO AMERIKOS 
SLAVU KONGRESĄ NEW YORKE

New York. — Sovietų 
Sąjungos premjeras Stali
nas atsiuntė sveikinimo 
laišką Trečiajam Amerikos 
Slavų Kongresui. Laiškas 
buvo perskaitytas masinia
me slavų kongreso susirin
kime dėlei taikos, sekma
dienį, Madiosn Square Gar- 
dene, kur dalyvavo bent 
10,000 žmonių. Jie didžiu 
entuziazmu sveikino Stali
no pareiškimą, kuris sakė:

“Trečiasis Amerikos Sla
vų Kongresas susirenka to
kiu laiku, kada visai žmo
nijai stovi pryšakyje užda
vinys išnaikinti fašizmo li
kučius ir įkurti pastovią 
taiką pasaulyje.

Iranas Įtaria Anglus, 
Kaip Sukilimo Kursty
tojus prieš Valdžią

Teheran, rugs. 23. —Su
kilėliai iš vadinamų lauki
nių genčių užėmė nedidelį 
Ganeveh uostą ir didesnę 
pusę Bushire uostamiesčio, 
pietiniame Irane. Premje
ro Tudeh valdžia Irane įta
rė, jog “svetima valstybė” 
(Anglija) suruošė tą suki
limą. — Sovietų spauda iš 
anksto įspėjo, kad anglų 
kariai, perrengiami į “lau
kinius sukilėlius,” bandys 
atplėšt nuo Irano tą sritį, 
turtingą žibalo versmėmis. 
—Iranas pasiuntė armijos 
diviziją prieš sukilėlius.

Chinijos tautininkai ata
kuoja chinų komunistus 
linkui Korėjos.

jis matėsi su Byrnesu, Am
erikos valstybės sekreto
rium, šios šalies atstovu 
taikos konferencijoje. Byr
nes prašė Farley’o patari
mo, ką daryt su Wallace’u, 
kuomet Wallace reikalavo 
švelnint Amerikos politiką 
link Rusijos. ; Farley ragi
no tuojau pavaryt Wallace

“Nėra abejonės, jog sla
viškos tautos suvaidins ly
giai žymų vaidmenį šio kri- 
tiškiausio klausimo spren
dime, kaip kad jos suvaidi
no hitlerinės Vokietijos su-j bose k r i t i k u ot reakcinę 
mušime.”

Susirinkimas šiltai svei
kino buvusiojo prekybos 
sekretoriaus Wallace’o poli
tiką link Rusijos ir nubau- 
bė valstybės sekretoriaus 
Byrneso vardą.

Jugoslavijos a m basado- 
rius S. N. Kosanovic savo 
kalboj apgailestavo, kad 
Amerikos valdžia nedavė 
praleidimo aštuoniems Ju
goslavijos delegatams į šį 
slavų kongresą.

Keli Tuzinai Slaptu 
Laikraščių Ispanijoj 
Prieš Franko Fašizmą

Madrid. — Paskutinėmis 
dienomis Franko fašistų 
valdžia Ispanijoj daro abla- 
vas, medžiodama respubli- 
■kiečių laikraščių leidėjus ir 
platintojus.

Šiuo” laiku Ispanijoj slap
tai išeina 65 prieš-fašisti- 
niai laikraščiai — socialis
tų, demokratų, komunistų 
ir kitų respublikiečių. To
kius suimamus laikraštinin
kus fašistai kankina net iki 
mirties. Vallecas apskrityje 
respublikiečiai iškėlė didelę 
savo vėliavą ir paskleidė 
daug lapelių.

Naujose indusų - maho
metonų riaušėse Indijoj su
badyta 24 žmonės.

iš valdžios, ir Trumanas ant 
rytojaus įvykdė Farley’o 
sprendimą.

Seniau Farley buvo ge- 
neralis paštų viršininkas ir 
demokratų vajų vadas pre
zidentui Rooseveltui išrink
ti. Paskui jis virto Roose- 
velto išdaviku ir aršiai ko
vojo prieš Roosevelto kan-

Senatorius Pepper 
Vis Tiek Kalbės

Tallahassee, Fla. — De
mokratų partijos nacionalis 
komitetas išbraukė pažan
gųjį senatorių Claude Pep- j 

l per į iš kalbėtojų sąrašo I 
rinkimų vajuje. Pepperis, 
šalininkas santaikos su So
vietais, pareiškė, jog jis tu
ri daugiau pakvietimų, ne
gu pajėgs kalbėti. “Nors 
jie pašalino Wallace’ą, bet 
•negalės man uždaryt bur
ną,” pridūrė senatorius 
Pepper. •;

Jis pasižadėjo savo kal-

Miliūnai Mėsiniu 
Galviju Sulaikomi 
Nuo Skerdyklų

Billings, Montana. — Gy
vulių augintojai sulaiko mi- 
lionų mėsinių galvijų siun
timą į skerdyklas. Jie lau
kia, kad visai būtų panai
kinta kainų kontrolė mė
sai. — Didžiosios skerdyk
los Chicagoj tyčia nepjau- 

sten- 
nu-

na mėsinių gyvulių: 
giasi priverst valdžią 
imt kainų lubas mėsai.

Didieji gyvulių auginto
jai Montanoj, prisipažino 
korespondentams, kad per 
10 paskutinių metų jie tu
rėjo puikesnius pelnus, ne
gu bet kada pirmiau.

Išgelbėta 18 Sužeistų po 
Didžios Lėktuvo Nelaimės

Gan der, Newfoundland. 
—Lėktuvai helikopteriai iš
nešė iš miško 18 sunkiai 
sužeistų žmonių, skridusių 
Belgijos lėktuvu. Kiti 26 to 
lėktuvo keleiviai bei lakū
nai palaidoti. Lėktuvas nu
krito ir sudegė praeitą tre
čiadienį.

didatūrą trečiam terminui 
1940 metais.

Farley su 
ypač 
prieš Wallace’ą, kuris tada 
kandidatavo (ir buvo iš
rinktas) į Jungtinių Valsti
jų vice-prezidentus.

Varsa va.— Lenkų seimas 
306 balsais prieš 40 užgyre 
rinkimų įstatymą.

Pavogė $49,000 nuo 
Tėvo dėl Dviračio

______________

Detroit, Mich.— 13 me-
savo sėbrais tų vaikas Joseph Munir pa- 

piktai trukšmavo vogė $49,000, kuriuos jo tė
vas laikė paslėpęs piane. 
Vaikas pinigus padėjo pas 
dviračių taisytoją H. Chal- 
lį, iki gaus jam naują dvi
ratį. Nuo taisytojo at
griebta $46,180.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

tn the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Berlin. — Vokiečių laik 
raščiai, leidžiami sovietinė
je Vokietijos dalyje, rašo, 
jog Wallace pašalinimas 
yra smūgis taikai, bet tas 
smūgis “gali praskint jam 
kelią į prezidentus.”

VALDŽIA NEŽINANTI, 
KUR DĖT BULVES?

Washington. — šiemet 
nepaprastai daug bulvių 
užderėjo Jungtinėse Valsti
jose. Pagal kongreso nu
tarimą iš 1942 metų, val
džia turi supirkti bulvių 
perviršius iš augintojų ir 
mokėti jiems gerą kainą. 
Dabar valdžia supirktas 
bulves pardavinėja alkoho
lio bravorams taip pigiai, 
kad vietoj dolerio gauna 
tik 15 centų. Tuo tarpu 
paprasti vartotojai moka 
iki 6 centų už svarą bulvių.

ANGLAI NUŠOVĖ DAR 
I ŽYDĄ BENAMĮ, 
SUŽEIDĖ 8

Jeruzalė. — Anglijos jū
reiviai sustabdė nedidelį 
Palmach laivą, kuriuom 
900 benamių žydų plaukė į 
Palestiną. Anglai mėgino 
pasukt laivą atgal ir' nuga- 
bent tuos žydus į koncen
tracijos stovyklą Cyprus 
saloj. Žydai pagadino lai
vo mašineriją ir kuom tik 
galėdami, priešinosi ang
lams. Anglai šaudė ir aša
rinių dujų bombomis puolė 
žydus. Vienas žydas tapo 
nušautast ir 8 pavojingai 
sužeisti. * Keletas anglų 
taipgi sužeista. Kai kurie 
žydai nušoko į vandenį ir 
išplaukė į Palestinos kran
tą. Kitas anglų laivas nu
tempė Palmachą su liku
siais žydais į nelaisvę Cyp
rus saloje.
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Lie-

Easton, Pa

i mai turi būti tvirtai at
mesti. Jie rėme nacius ir 
kovojo prieš sąjungininkus 

į iki tos dienos, kada jie ir

se-
vi-

rankas 
dėl vi-

Fiorello H. LaGuardia, UNRRA direktorius, laike jo 
atsilankymo Berlyne. Jis kritikavo J. V. Armijos vir
šininkus už jy nusistatymą link išvietintu asmeny ir 
prašalino britu gen. Morgan iš UNRRA viršininkystes 
Vokietijoje.
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Laisvės 
drau-

Hellertown, Pa., yra 
lehem priemiestis. Ten 
užmuštas buvęs mūsų 
eastonietis Jonas 
rugsėjo 9 dieną,
pareinant iš darbo. Kitas taip
gi važiavo su automobiliu iš 
darbo ir ant vietos užmušė Jo
ną.

Jis ilgus metus išdirbo pas 
mane, buvo duonos kepėjas 
ir nuoširdus vaikinas. Dabar 
jau buvo sulaukęs 58 m. am
žiaus.

Iš Lietuvos paėjo nuo Vil
niaus. Paliko nuliūdime daug 
giminių ir pažįstamų.

Leon Tilvikas.

Sekmad., rugsėjo 22 d., Pan 
American kliperiu išskrido 
Į Bermudų jaunas Bridgepor- 
to advokatas, Albert Coles su 
savo jaunavede žmona Pela- 

(Tąsa 3-me pusi.)

Beth- 
tapo 

senas 
Berukštis,

anksti ryte,

Juozas Šilingas Sugrįžo iš 
Ligoninės

Pereitą savaitę sugrįžo Juo
zas šilingas iš New Haveno 
ligoninės. Jo liga buvo labai 
rimta. Tačiau sugrįžus namo 
sveikata laipsniškai gerėja. 
Greito pasveikimo, Juozai!

Susivedė A. Valatka su 
L. Meškėnyte

Taipgi rugsėjo 14 dieną su
sivedė jauna porelė — Albi
nas Valatka su brooklyniete 
Liudvina Meškėnyte. Vedybos 
atsibuvo Brooklyne, 147 Tha
mes St., lietuvių užeigoje. Ve
dybų proga dalyvavo didelis 
būrys giminių ir pažįstamų. 
Jaunieji gyvena Bridgeporte, 
kur jaunojo namai, taipgi ir 
motina. Smagaus ir meilės 
kupino gyvenimo, jaunai ir 
gražiai porelei!

Apsivedė Antanas Maroza su 
Petrone Gecevičiene

Šio mėnesio (rugsėjo) 14 
d., apsivedė bridgeportiečiams 
gerai žinomas Antanas Maro
za su Petrone Gecevičiene. 
Vedybų tikslui turėjo sukvie
tę ant rytojaus artimus drau
gus ir pažįstamus į namus, 
kur jie gyvena.

Antanui ir Petronei linkė
tina ramaus, draugiško ir il
go gyvenimo!

Bridgeport, Conn.
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Dar Vienas Smūgis Taikai
Kada angliškas imperialistų blokas ruošiasi karui 

prieš Tarybų Sąjungą, kada Amerikoj reakcija galutinai 
nutraukė ryšius su buvusia Roosevelto taikos politika, 
ir kada daromi visoki planai prieš Amerikos darbo žmo
nių organizacijas, kad jos negalėtų kovoti už taiką, tai 
tuo pačiu laiku anglo-saksų blokas pavertė į savo įrankį 
ir Jungtinių Tautų organizaciją.

Atviriausiai tai parodė atmetimas Tarybų Ukrainos 
reikalavimo pasiųsti specialę komisiją į Balkanus ištyri
mui Graikijos fašistų - monarchistų karo provokacijų 
prieš Albanijos respubliką.

Graikijoj fašistai viešpatauja tik todėl, kad ten sto
vi apie 50,000 Anglijos armijos, kuri gelbsti fašistams. 
Negana to, neseniai ten lankėsi mūsų šalies karo laivy
nas padrąsinimui monarchistų, o dabar į Graikijos prie
plaukas atplaukė didelis Anglijos karo laivynas.

Tarybų Ukrainos Užsienio ministras D. Manuilskis 
ir Sovietų Sąjungos atstovas A. Gromyko faktais įrodė, 
kad Anglijos armija kišasi į Graikijos vidaus reikalus, 
kad patys Graikijos valdininkai pripažino, kad jie nieko 
negali veikti be britų pavelijimo. Faktais buvo įrodyta, 
kad Graikijos fašistai daro užpuolimus ant Albanijos pa
sienio miestų ir kaimų, kad jie akyplėšiškai provokuoja 
karą ir ąiekia pavergti pietinę Albanijos dalį.

Iš Graikijos praneša, kad fašistų vyriausybė metė 
armijos ištisas divizijas su tankais, didelėmis kanuolė- 
mis ir karo lėktuvais naikinimui graikų demokratų, ku
rie yra priversti ginklų pagalba ginti savo namus nuo fa
šistų teroristų. '

Ir štai, akyvaizdoj šios visos padėties, Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryba, vadovystėj Anglijos ir Jungti* 
nių Valstijų atstovų, atmetė Tarybų Ukrainos reikala
vimą ištirti graikų fašistų provokacijas! Ši organizacija 
yra įkurta palaikyti taiką pasaulyj, bet ji, patekusi į 
anglų bloko nelaisvę, atsisako net patirti Anglijos impe
rialistų ir jų šalininkų karo provokacijas. '

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily,

Bostono Apylinkės Pažangių 
jų Lietuvių Pasitarimo 

Konferencija

Lenkija Žengia į Laimingą Gyvenimą
Varšavoj, Lenkijos sostinėj, atsidarė vienuoliktoji 

sija Tautinės Tarybos (laikinojo parlamento). Apie 
daus ir tarptautinę padėtį pranešimą padarė laikinasis
Lenkijos prezidentas Boleslovas Bieruta. Jis atžymėjo 
tai, kaip daug Lenkija atsiekė atstatyme šalies, padėka- 
vojo Tarybų Sąjungai, kurios Raudonoji Armija ne vien 
išlaisvino Lenkiją iš nacių vergijos, bet kuri nuoširdžiai 
pagelbėjo Lenkijai maistų ir kitaip atsistatymo darbe. 
Virš 400 delegatų griausmingai padėkojo plodami ir svei
kindami Tarybų Sąjungos ambasadorių, kuris radosi tar
pe svečių galerijoj.

Kalbėdamas apie tarptautinę padėtį, B. Bieruta pa
reiškė, kad lai negalvoja vokiečių imperialistų politikos 
užtarėjai, kad jie galės atimti nuo Lenkijos jos Pamarį, 
Sileziją ir kitus plotus ir atiduoti juos vokiečių imperia
listams. Jis tarpe kitko sakė:

“Mes neatgavome tų plotų per kokį agresijos žygį, 
bet sumušdami agresorių. Ar ir'vėl mes atiduosime ag
resoriui tuos savo žemės plotus? Ar Mr. Churchill pa
miršo tai, po kokiu dokumentu jis pats pasirašė Potsda-i 
me?.... Jeigu kas mano, kad jis lengvai galės pakeisti 
mūsų vakarinius rubežius, tai jis labai klysta!”

Kaip žinoma, Lenkijai grąžintos teritorijos buvo pa
gal Tarybų Sąjungos, Jungtinių Valstijų ir Anglijos su
sitarimą Potsdamo Konferencijoj, kurį vėliau užgyrė ir 
Franci j a. . Bet pastaruoju Taiku Anglijos imperialistai 
pradėjo žiopčioti, būk tie plotai nėra Lenkijai grąžintini, 
būk dar tas klausimas bus iš naujo svarstomas. Tą 
jų politiką palaiko ir Mr. Byrnes, kuris visais klausimais 
palaiko Anglijos politiką. Gi iš tų plotų jau iškraustyta 
virš 2,000,000 vokiečių ir ten keli milionai atsikraustė 
lenkų. Tie plotai per šimtmečius buvo slavų apgyventi, 
tik vėliau juos vokiečiai pavergė, kaip ir nuo Lietuvos 
jos kraštą — Mažąją Lietuvą. Ta istorinė skriauda len
kų tautai buvo atitaisyta Potsdamo Konferencijoj.

Toliau Lenkijos parlamentas apsvarstė būsimų vi
suotinų rinkimų tvarkos taisykles, kurios pagamintos 
pasiremiant Lenkijos Konstitucija, kurią Lenkija turėjo 
pirmiau Pilsudskio fašistinės diktatūros įvedimo. Tos 
taisyklės leidžia plačiai naudotis visomis demokratinėmis 
teisėmis. Žinoma, jos pastoja kelią dalyvavimui fašisti
nių partijų arba grupių balsavimuose.

Parlamente pradžioj skandalą kėlė fašistinė atskala 
nuo taip vadinamos Liaudies Krikščionių Darbo Partijas 
priešakyj su Popieliu, o vėliau Mikolaičiko grupė prieša
kyj su Mazuru, bet milžiniška parlamento narių daugu
ma juos pasmerkė, šaukdama: “Išdavikai,” “Šmeižikai 
lenkų tautos” ir “Važiuokite atgal į Londoną!”

Rugsėjo .8 d. West Rox
bury, Mass., svarbesniais 
šių dienų reikalais pasita
rimo konferencija įvyko 
draugų Tamašauskų gra
žioje sodyboje. Šią sueigą 
rengė Naujosios Anglijos 
Moterų Sąryšis. Komiteto 
nariai pakvietė ir Liet. Me
no Sąjungos Antrosios Ap
skrities ir Liet. Literatūros 
Draugijos Septintos Aps
krities Komitetų narius į 
bendrą pasitarimo posėdį. 
Taipgi, buvo pakviesta ir 
kitų organizacijų žymesni 
veikėjai.

Tai buvo pusė po vienos 
sekmadienio popietį, kuo
met ant žaliuojančios pie
vos tarpe žydinčių kvietkų 
nemažas veikėjų būrelis 
pradėjo laikyti savo reikš
mingą posėdį.

Visų pirma prasidėjo 
bendras pasitarimas Ame
rikos Lietuvių Meno Kultū
ros suvažiavimo reikąluose. 
Kiekvienas dalyvis liuosai 
išreiškė savo mintis ir 
stengėsi nurodyti, kokiais 
būdais būtų galima suteikti 
daugiau meninių jėgų mū
sų suvažiavimui. Po tų vi
sų apkalbėjimų ir pasitari
mų, pasirodė, jog Naujo
sios Anglijos progresyviai 
lietuviai pradeda susidomė
ti tuo reikalu ir, kaip ku
riose vietose, jau yra pada
ryta gera pradžia.

Beveik visos lietuvių dai
lės grupės, kurios randasi 
LMS Antrosios Apskrities 
ribose, žada siųsti savo de
legatus į Chicagą. Kai ku
rios dailės grupės jau turi 
išrinkusios savo atstovus, 
kurie eis delegatų pareigas 
ir dalyvaus koncertinėje 
prbgramoje. ■

Visiem gerai žinomas 
dainininkas Ignas Kubiliū
nas iš Bostono yra užkvies
tas dalyvauti programoje 
ir, kiek žinoma, keliauda
mas į Chicagą, laikys kon
certus ir kitose lietuviais 
apgyventose vietose.

Ona Mineikiutė ir Jean 
Brown iš Brockton, Mass., 
atstovaus Liet. Teatrališką 
Ratelį ir Liuosybės Chorą. 
Taipgi, yra užkviestos da
lyvauti koncertinėje prog
ramoje.

Worcesterio Aido Choras 
siunčia vieną delegatą. Vė
liau, gal sudarys duetą ar
ba kvartetą;.

LMS Antrosios Apskri
ties Komitetas nutarė turė
ti savo atstovą suvažiavi
me.

Dar yra keletas stambių 
lietuvių kolonijų, kuriose

Hi

Ketvirtojo Kanados Lietuvių 
Suvažiavimo Rezoliucijos

progresyviai veikėjai iki 
šiolei nesuspėjo išjudinti 
meninių jėgų tuo reikalu. 
Bet dar nėra per vėlu!

Yra viltis ir pasitikėjimas, 
kad Lawrence, Mass., lietu
viai, taipgi, nenuleis savo 
rankų šiame svarbiame mo
mente. Ten lietuviai gerai 
progresuoja ir pas juos 
randasi jėgų, tik reikia tuo 
klausimu padaryti iniciaty
va. V •

Taipgi yra viltis ir pasiti
kėjimas*, jog Cambridge, 
Mass., lietuvių choras tars 
savo žodį suvažiavimo rei
kale. Šis choras randasi po 
globa . galingo ir progresy- 
viško Lietuvių/Kliubo. Jie 
turi pakankamai jėgų atsie- 
kimui bile prakilnesnio pa
siryžimo.

Tikimės, jog So. Bostono 
lietuviai irgi pradės išju
dinti savąsias meno jėgas. 
Ten randasi gerų daininin
kų ir dainininkių. Lengvai 
galėtų sudaryti mišrų kvar
tetą ir, specialiai prisiruo- 
šę, imti dalyvumą Liet. Me
no Suvažiavimo dainų fes- 
tivale. Pas juos yra gerai 
stovinčių ir progresuojan
čių lietuvių draugijų bei 
kuopų. Nėra abejonės, jog 
tos draugijos sutiktų pa
dengti kvarteto kelionės iš
laidas.

Antras komiteto narių 
pasitarimas buvo LMS An
trosios Apskrities reikaluo
se. Buvo plačiai diskusuo- 
jama kas link sudarymo 
programos didžiajam dailės 
parengimui, kuris yra ruo
šiamas š. m. lapkričio ĮO-taį' 
dienai Worcester, Mass. Li
kosi nutarta turėti plati ir 
įvairi programa, kuri už
ims nuo keturių iki penkių 
valandų laiko. Bus pakvies
ti keturi lietuvių chorai ir 
vaidintojų grupė. Prie to, 
dalyvaus keletas instru- 
mentalių artistų.

Galima tikėti, jog tai bus 
nepaprastai . gražus 'dailės 
parengimas, kdkio Naujo
sios Anglijos lietuviai iki 
šiolei dar nėra turėję. Vė
liaus apie tai daugiau para
šysime.

Po tam prasidėjo Moterų 
Sąryšio Komiteto narių pa
sitarimas. Jos padarė daug 
gerų tarimų savo organiza
cijos reikaluose: planingai 
nustatė gaires ateinančio 
žiemos sezono veikimui.

Bostono moterys turėjo 
pagaminusios skanius pie
tus, kukiais visi svečiai gė
rėjosi.

Saulei nusįlęįdus, 
pradėjo skirstytis.

' ' ' • ' įr ■■

svečiai

Žemiau telpa Ketvirtojo 
Kanados Lietuvių Suvažia
vimo (įvykusio š. m. rug
pjūčio 31 ir rugs. 1 dd. To
ronte) rezoliucijos:
Lietuvos Klausimu

Ketvirtas Kanados
tuvių Suvažiavimas, išklau
sęs Kanados Lietuvių Na- 
cionalio Komiteto ir drau
go J. Lesevičiaus praneši
mų apie Lietuvą ir jos ko
vas, priėjo išvados, kad 
Lietuvos žmonės pasirinko 
naują tvarką ir narystę 
sovietinių respublikų šei
mynoje laisva valia ir už tą 
pasirinkimą kovojo Rau
donosios Armijos ir parti
zanų eilėse, parodydami di
džiausią narsą.

Pabėgėliai, kurie kalba 
apie Lietuvos pavergimą, 
nesudaro nei 2 nuošimčių 
Lietuvos gyventojų. Prie 
to, dauguma jų yra buvu
siojo fašistinio Smetonos 
režimo veikėjai, kurie vie
nu ar kitu būdu kooperavo 
su naciais okupantais.

Todėl mes užginame Ka
nados Lietuvių Nacionalio 
Komiteto vestą politiką ir 
kampanijas dėl paramos 
Lietuvos žmonėms. Mes 
kviečiame visus Kanados 
lietuvius ateiti Nacionaliam 
Komitetui talkon, kad būtų 
greičiau sukelta dėl instru
mentų ir kitų reikmenų dėl 
Dotnuvos Žemės Ūkio Aka
demijos.

Bendro Veikimo
Klausimu

Išklausęs draugo J. Ylos 
raporto apie pasaulinę pa
dėtį, Kanados lietuvių už
duotis, Ketvirtas Suvažia
vimas pareiškia, kad fašiz
mo ir karo pavojus yra 
rimtas ir Kanados lietuvių 
užduotys yra svarbios.

Kanados lietuviai turime 
pripažinti, kad lietuviai fa
šistai ir reakcionieriai suda
ro svarbią jėgą pasaulinėj 
reakcinėj kempėj, kuri dar
buojasi prieš žmonių laimė
jimus, prieš taiką, ir ren
gia dirvą naujam fašizmui 
ir karui.

Mes kviečiame visus Ka
nados lietuvius veikti iš
vien su Kanados demokrati
nėmis masėmis, kad būtų 
pagerintas darbo žmonių 
būvis Kanadoje, kad būtų 
sulaikyti reakcijos ir fašiz-

nes pasirinko naują sistemą 
ir narystę Sovietų Socialis
tinių Respublikų Sąjungoje 
laisva valia ir kovojo už sa
vo pasirinkimą ir laisvę 
kartu su kitais Sovietų Są
jungos žmonėmis.

Todėl mes prašome mūsų 
delegaciją Taikos Konfe
rencijoje Paryžiuje, kad 
būtų laikomasi tokių pažiū
rų visose diskusijose sąry
šyje su Baltijos valstybė
mis.

dėl taikos ir saugumo už-’ Nacionalistai atstovauja 
tikrinimo. ; tiktai 5 nuošimčius Lietu-
Kanados Delegacijai Taikos • 4- * 1 — 4- * 4. ’ 4. * 4-

Konferencijoj Paryžiuje, 
Franci joj

Ponas Pirmininke:
Ketvirtas Kanados Lietu- į Hitleris neteko vilties lai

vių Suvažiavimas, įvykęs 
Toronte, rugpiūčio 31 ir 
rugsėjo 1, ir atstovaująs 90 
nuošimčių organizuotų Ka
nados lietuvių, išklausęs ra
portų apie Lietuvą, priėjo 
išvados, kad Lietuvos žmo-

mo planai pasaulyje, kurie 
veda prie karo.

Mūsų pačių ir mūsų bro
lių ir sesių Lietuvoje liki
mas surištas su viso pasau
lio žmonių likimu ir todėl 
mūsų pareiga dirbti iš vie
no su visais demokratais

mėti.
Mes turime viltį, kad jūs 

būsite teisingi didvyriš
kiems Lietuvos žmonėms ir 
palaikysite jų teises turėti 
tokią valdžią ir sistemą, ku
rią jie pasirinko.

Labai Gražus LLD 13 Kp. 
Susirinkimėlis ir Stankų 

Išleistuvės
Apart narių, buvo daug 

svečių Stankų išleistuvėse: 
M. Meisonienė, Kežauskas iš 
Philadelphijos, V. Valukas iš 
Wilkes-Barre, Mrs. .Skarnie- 
nė iš Lyndwood, Pa.

Galima pastebėti, kad iš
leistuvės buvo šumnios ir nau
joviškos, be jokių svaigalų bei 
prisigėrimų.

Susirinkipią betęsiant, dar 
pribuvo svečiai M artink u s, 
Ūsas ir žavis iš Bethlehem, 
Pa.

Draugas Stankus pasakė 
trumpą prakalbėlę, bet reikš
mingą. Jis pasisakė važiuojąs 
į Floridą ne snausti 
sudėjęs, bet darbuotis 
Stonienės labo.

Man prisiminus
sunkią dabartinę padėtį 
gai sumetė $18.

LDS Prez. Gasiūno Prakalbų Maršrutas
LDS prez. J. Gasiūnas su savo maršrūtu 

aplankys Pennsylvania, Ohio, Michigan, In
diana, Illinois ir Wisconsin valstijų' lietuvių 
kolonijas. Jam bus surengta prakalbos, pa
sitarimo susirinkimai ar kitokį parengimai 
sekamose vietose ir dienose:

Wilkes-Barre, Pa.—-Prakalbos, vakarienė 
ir šokiai rugsėjo 29, Lietuvių Progresyvio 
Kliubo salėj, 325 E. Market St. Pradžia 3 
vai. po pietų; vakarienė prasidės 6 vai. 
vakare.

New Kensington, Pa.—LDS 10 kuopos 
prakalbos-, spalio 2 d., slavų svetainėj, 1136 
— 4th Avė. Pradžia 7 vai. vakare.

Ambridge, Pa.—Prakalbos spalio 4 d., 
Lietuvių svet., 798 Pine St. Pradžia 7:30 
vari, vakare.

Pittsburgh, Pa.—Pažangiųjų organizacijų 
veikėjų susirinkimas-pasitarimas, spalio 3 
d., LDS 142 kp. name, 3351 Carson St., 
pradžia 7:30 vai. vakare; prakalbos šešta
dienį, spalio 5 d./LMD name, 142 Orr St. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Wilmerding, Pa.—LDS 37 kp. susirinki
mas, spalio 6 d., savoj svetainėj. Pradžia 2 
vai. po pietų.

Youngstown, Ohio.—Spalio 7 d.
Akron, Ohio.—LDS 73 kp. susirinkimas, 

spalio 8 d., K. Puišio namuose, 944 Baugh
man Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Cleveland, Ohio.—“Vilnies” ir “Laisvės” 
skaitytojų susirinkimas, spalio 9 d.; LDS na
rių susirinkimas spalio 10 d.; prakalbos spa
lio 11 d.,—White Eagle svet., 8815 Kos- 
ciuszko A Ve. Pradžia 8 vai. Vakare.

ir vakarienė, 
d., Draugijų svetainėj. Pradžia 

vakare.
Rapids, Mich.—Prakalbos spalio

Detroit, Mich.—Prakalbos 
spalio 12 
7:30 vai.

Grand
14 d.

So. Bend, Ind.—LDS 44 kp. susirinkimas, 
spalio 15 d., 1WO name, 1216 W. Colfax 
Ave. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Chicago, Ill.—Prakalbos, spalio 16 d., 
Lietuvių Auditorijoj; LDS kuopų valdybų 
ir šiaip veikėjų susirinkimas, spalio 17 d.

Sheboygan, Wis.—Spalio 18 d.
Milwaukee, Wis.—Prakalbos ir pasilinks

minimo vakaras, spalio 19 d., J. Rebernisek 
svet., 539 S. 6th St. Prakalbos prasidės 7 
vai. vakare, šokiai—8 :30 vai.

Racine, Wis—Prakalbos, ‘spalio 20 d., 
Badger Club svet., 405 — 6th St. Pradžia 
3:30 vai. po pietų.

Kenosha, Wis.—Prakalbos, spalio 20 d. 
vakare.

Chicago, Ill.—Meno-Kultūros suvažiavi
mas spalio 21-27.

Springfield, Ill.—Prakalbos, vakarienė ir 
šokiąj spalio 28 d., Lincoln Park Pavilion.

Benld, Ill.—Prakalbos spalio 29 čl, Pros
perity kliube. Pradžia 7 vai. vakare.

E. St. Louie, Ill.—Spalio 30 d.
St. Louis, Mo.—Spalio 31 d.
Pietiniam [Ilinojuj—lapkričio 1-2-3.
Kalbėtojas aiškins: (1) kas ir kaip kursto 

naują pasaulini karą, (2) kas dedasi Pa
ryžiaus taikos konferencijoj, (3) kaip Lie
tuvos reikalai stovi, (4) kodėl svąrbu daly
vauti kongresiniuose rinkimuose, (5.) kas 
kovoja už taikos palaikymą.

I
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Antradienis, Rugsėjo 24, 1946

TIESA APIE VEŽIKŲ IR MUZIKANTU 
STREIKĄ NEW YORKE

Kada šis raštas pasieks 
spaudą, atrodo, kad vežiku 
ir muzikantų streikas New 
Yorke bus pasibaigęs. Vienok 
šito rašto reikšmė ir nauda 
nebus pranykus.

Kada šie streikai prasidėjo, 
komercinė spauda prapliupo 
visais galais prieš streikierius, 
duodama suprasti skaityto
jams, būk streikuojanti darbi
ninkai, ypatingai muzikantai, 
norį net 50 nuošimčių pakel
ti jiems algas. Taip algoms 
kylant, komercinė spauda da
vė suprasti, pragyvenimo 
brangumas kiltų padangėsna, 
— kas reikštų neišvengiamą 
infliaciją ir abelną ekonomi
nę suirutę visoje šalyje.

Bet tokio algos pakėlimo 
streikuojanti darbininkai ne
reikalavo ir nereikalauja. Da
lykų stovis yra visai kitokis, 
ir, dėl aiškumo ir parodymo, 
kaip komercinė spauda fabri
kuoja žinias ir ištikimai tar
nauja didelių pelnų grobi
kams, verta perskaityti že
miau telpanti vertimą, kuris 
tilpo Hotel and Club Emplo
yees Unijos, Lokalo 6, laik
raštuke — “Hotel and Club 
Voice.”

f

Motelių ir kliubų darbinin
kai žino iš patyrimo, kaip pa
prastieji, komerciniai laik
raščiai apmeluoja darbinin
kus, kada jie pasiryžta kovo
ti prieš savo bosus pagerini
mui savo pragyvenimo ir pa
dėties darbe.

Tas pats paniekinimas ir 
falsifikacijos telpa šiandien 
tuose laikraščiuose prieš kote
lių ir kliubų muzikantus, ve
žikus ir laivų darbininkus, 
kurie paskelbė streiką prieš 
savo pelnų prisiputusius darb
davius.

Muzikantų ir vežikų strei
kas paliečia kiekvieną mūsų 
industrijos darbininką.

Bet kiek iš tikrųjų tu žinai 
apie tuos du Streikus?

Komercinė spauda mėgina 
tave pripildyti visokiais me
lais apie šiuos streikuojančius 
darbininkus.

Tikrenybės i š k r a i pymo 
kampanijoj jie gauna pagelbą 
iš bosų ir iš daugelio gerai 
žinomų valdininkų. Mes ma
nome, kad tu turi žinoti apie 
šituos streikus, kurie taip 
daug mus paliečia kiekvieną.

Kodėl ištikrųjų Lokalo 802 
muzikantai streikuoja ir ko 
jie reikalauja?

Unija reikalavo pakelti mu
zikantams algas 25 nuošim
čius. Pagal pranešimą Am. 
Suvienytų Valstijų Darbo Biu
ro Statistikų, New Yorko 
mieste pragyvenimas pakilo 
nuo 1941 46.8 nuošimčiu. Per 
tą pat laiką muzikantų algos 
pakilo tik 15 nuošimčių.

Tas palieka gan didelę 
spragą tarp to, kiek pragy
venimas pakilo ir kiek muzi
kantų algos pasididino, ku
riomis jie turi padengti pa
brangusį valgį, būtą, drabu
žius, ar ne? Hoteliai, ištikrų
jų, darė per pastaruosius ke
lis metus begaliniai pelningas 
biznius.

O hoteliai pasiūlė muzikan
tams pakelti algas tik 121/, 
nuošimčių — tik apie vieną 
ketvirtadalį tiek, kiek pakilo 
pragyvenimas — kurį muzi
kantai ir jūs turite panešti 
mažesnėmis algomis. Tas reiš
kia, jog muzikantai ir jų par 
čios su vaikais turi dabar val
gyti mažiau, nešioti prasčiau 
ir abelnai gyventi dabar pras
čiau, negu 1941. Ir todėl jie 
mėgina priversti samdytojus 
duoti jiems geresnį atlygini
mą už jų darbą.

Pažiūrėkime dabar į vežikų 
streiką.

Vežikai nori algos pakėli
mo ant 30 nuošimčių. Jie nori 
40 valandų savaitės — to pat, 
ką ir mūsų unija nesenai lai
mėjo hotelių darbininkams.

Vežikai nori pakeisti tūlus 
patvarkymus darbe, kurie lei
džia bosams praktikuoti 
“speed-up;” tos taisyklės lei
džia bosams vežimus krauti 
nuo 10 iki 30 tonų, rytais ir 
vakarais. Ir atminkite, veži
kai ne tik kieravoja vežimą, 
ale jį taipgi prikrauna ir iš
krauna. Darbas nėra regu- 
liaris, tai vežiko nedėlines al
gos negalima nuspręsti, kiek 
vežikas gali ar turi uždirbti į 
metus.

Be galo svarbus vežikų rei
kalavimas yra, tai kad jų in
dustrijos bešalis tarpininkas 
būt permaintas. Kaip šiandien 
yra, tai jų bešalinis tarpinin
kas yra vienas iš bosų ! Tik į- 
sivaizdink, kaip tu jaustu
meis, jeigu tau reikėtų eiti 
tartis unijos reikalais prie be
šališko tarpininko, kuris yra 
taipgi ir tavo bosas? Kiek tei
sybės tu galėtum tikėtis iš jo? 
Mes savo industrijoj turime 
bešališką tarpininką Edward 
P. Mulrooney, kuris neturi 
nieko* bendro su hotelių indu
strija.

Pagalios, komercinė spauda 
pasakoja, būk Lokalo 807 ve
žikai, kurie streikuoja, nori 
newyorkiecius badu išmarinti, 
būk jie nieko nepaisą apie 
žmonių gerovę ir sveikatą. 
Bet štai ko tie laikraščiai ne
pasako. Streikieriai tuojau iš 
pirmų dienų pasiūlė išvežioti 
visas gendančias reikmenis, 
būtinai reikalingas gyveni
mui, ir mediciną, po visą New 
Yorko miestą. Ir jie pradėjo 
tuojau tą atlikinėti. Bet jie 
tuojaus taipgi patyrė, jog bo
sai norėjo streikierius pri
gauti.

Tūli “chain store” savinin
kai pradėjo prikrauti vežimus 
visokių ne tuojautiniai reika
lingų daiktų, o pryšakį ir už
pakalį vežimo prikerblojo, 
dėl apgavimo streikierių, me
dicina ir gendančiais reikme
nimis.

ja, kada ji sako, būk strei
kieriai neturį jokios streikie
rių komisijos, su kuria bosai 
galėtų tarimus vesti dėl taikos 
ir streiko užbaigimo. Strei
kieriai visuomet turi gatavai 
pasirengusią Algų Skalės Ko
misiją dėl derybų su bosais. 
Ko bosai ir komercinė spau
da nemėgsta, tai kad susita
rimai būt perduodami streL 
kieriams patiems nubalsuoti, 
ar priimti tokį susitarimą, ar 
ne. Tas yra unijos demokrati
škas būdas vedimui savo rei
kalų. Bet bosams tas nepatin
ka.

i

Bosai originaliai pasiūlė 
streikieriams “mielaširdingą” 
šešių centų pakėlimą į valan
dą. Vežikai atmetė tą “miela- 
širdystę.” Pagaliau majoras 
O’Dwyer — kuris jau senai 
palaiko bosų giesmę, būk tas 
streikas esąs “raudonųjų” 
darbas — padarė taip vadi
namą “kompromisą”, siūlyda
mas I8V2 centų į valandą pa
kėlimo algos vežikams.

Tuojaus bosai pareiškė būk 
tokis pasiūlymas esąs be 
kraštutinybės. Jie atsisakė net 
tokį pasiūlymą panaudoti, 
kaipo pamatą tarimaisi su 
streikieriais, kurių komisija 
visada buvo pasirengus pasi
tikti bosus.

Tuomet, pagalios, ir strei
kieriai atmetė tokį majoro 
“pasiūlymą”, ne tik todėl, 
kad tokis algos pakėlimas 
nieko nereikštų, jeigu sutrum
pintum savaitei dienas, bet ir 
todėl, kad nepageidaujamos 
darbo taisyklės vistiek būt pa
liktos tos pačios, kaip ir bu
vo.

Didžiųjų vežyklių savinin
kai ir jų komercinė spauda 
paleido visokių išmislų ir 
šmeižtų, kad tik suklaidinti 
visuomenę. Bet tikroji tiesa 
yra, jog tai einanti kova tarp 
tų, kuriems nedamokama už 
jų darbą, kurie verčiami dirb
ti nežmoniškai, kurie išnaudo
jami begaliniai, ir tų, kurie 
išalkę didžiausių pelnų, tai 
yra bosų, kurie nenori tartis 
su streikuojančių darbininkų 
Algų Skalės Komisija, kurie 
geriau norėtų matyti mūsų 
miesto žmones badaujant ir 
kenčiant nedateklius, negu 
tartis su darbininkais kolek
tyviai dėl pagerinimo darbi
ninkų padėties, — ta tai ir 
yra tikroji tiesa, kurios ko
mercinė spauda nenori, kad 
tu žinotum.

Verte A. Gilmanas.

Binghamton, N. Y.

Los Angeles, Cal.

Tai buvo “triksas” prigauti 
streikierius, priversti juos pa
čius streiklaužiauti! Taigi da
bar vežikai veža gendančias 
reikmenis ir mediciną, bet jie 
daug daugiau atsargesni, kad 
vėl bosai negrįstų prie savo 
senųjų triksų, apgauti strei
kierius.

Komercinė spauda meluo

Ligoniai
Sveikyn eina drg. Ona Ki- 

zienė. Po operacijos drg. A. 
Bekeris jau vaikšto. Vincas 
Čeponis sveiksta po operaci
jos.

Johnson City Ligoniai
Susirgo Klemensas Kulbis, 

išvežtas į ligoninę. Eina svei
kyn Barbora Kasteinienė, po 
operacijos, išgulėjus ligoninėj 
daugiau negu mėnesį laiko.

Virš minėti draugės - drau
gai yra Laisvės skaitytojai. 
Linkiu visiems greito pasevi- 
kimo.

J. K. Navalinskiene.

Jurgio Aukščio Atsiminimai
Taip nejučiom laikas bėga, 

kad, štai, tik rodos, neseniai 
dalykai buvo vienaip, o jau 
metai laiko prabėgo, kaip 
mirė Jurgis Aukštis, Stock- 
ton, Calif. Mirė jis rugsėjo 8 
d., 1945 m., o rugs. 11 d. bu
vo palydėtas į krematoriją ir 
ten ilsisi jo kūno pelenai.

Rodos, dar visus gerus 
draugus ir drauges matom 
savo akyse, kaip didokas skai
čius lietuvių atvyko iš Oak
land© ir San Francisco mies
tų, ir suėjo vietiniai Jurgio 
prieteliai ir draugai svetim
taučiai į šermenis atiduoti pa
skutinį pasitarnavimą, ir pa
lydėjo jo kūną į krematoriją. 
Taipgi daug pavienių ir or
ganizacijų prisiuntė gyvų gė
lių į šermenis. Netikėtai da
lyvavo Jurgis ir Anna Ber
notai iš Los Angeles miesto 
ir netik išbuvo tris dienas dėl 
šermenų, bet taipgi atsiuntė 
labai gražų gyvų gėlių vaini
ką. Sudėjus viską į daiktą, 
visą draugų ir simpatikų at
jautimą, rodos, kiekvieną pa
ėmęs maloniai glaustom prie 
savęs ir bučiuotum už tokį jų 
draugiškumą ir simpatiją dėl 
savo draugo ir organizacijos 
nario. To viso simpatikų drau
gų ir draugių pasitarnavimo 
negalėsiu pamiršti per eilę 
metų, labiausia dėkui LDS ir 
LLD kuopoms, O ak land o ir 
S. F.

Velionis Aukštis buvo tik 
pusamžis žmogus ir dar tvir
tos sveikatos, dar galėjo gy
venti eilę metų, bet nelaimin
ga vėžligė pakirto jo gyvas
tį. Jurgis, jeigu dabar būtų 
gyvas, būtų mums reikalingas 
darbininkų judėjime, nes jis 
visados veikė darbininkų uni
jose ir giliai suprato politinę 
eigą. Pilnai suprato kapitalis
tų klasės išnaudojimo siste
mą. Ir jam pačiam prisėjo 
daug vargo pernešti nuo darb
davių išnaudojimo, ir visados 
gyveno skurdo sukuryj.

Kada Hitleris liko Raudo
nosios Armijos nugalėtas, jis 
nepaprastai džiaugėsi, kad 
net nuo darbo pasitraukęs, ė- 
jo atžymėti pergalę. Jis su 
nekantrumu laukė Japonų 
nugalėjimo. Tada visi tikėjo
mės, kad tikrai bus pasaulinė 
taika, bet...

Jurgis prieš pabaigą savo 
gyvenimo, apie šešetą metų, 
buvo įsigyjęs savo namą ir 
darbo pramonėlę, ir manė pa
stoviai ir ramiai gyventi su 
savo gyvenimo drauge. Bet 
gyvenimas parodė kitaip. Mir
damas paliko savo gyvenimo 
draugę Oną, ir\ji iki dabar 
dar gyvena Stocktone, Calif.

Mes, kaipo brolis ir bro
lienė Alvinai, ir Anna Aukš- 
tienė, atmindami visus gerus 
draugus ir drauges, kurie pa
sitarnavote taip nuoširdžiai 
mūsų brolio ir vyro laidotuvė
se, už eilės metų, jūsų nepa
miršim ir visiems tariame ne
mirštantį ačių.
Velionio žmona Anna, brolis 

.Jonas ir brolienė Margaret.

vautt suvažiavime dėl tam ti
krų priežasčių. Būtų labai 
peiktinas dalykas, jeigu nie
kas nedalyvautų menininkų 
suvažiavime nuo losangeliečių 
ar kitų miestų lietuvių.

Girdėjau, kad pora ypatų, 
dalyvaus savanoriai meninin
kų suvažiavime. Tai nors tiek 
užlopys tą spragą. Taipgi Pa- 
cifiko pakrantės lietuviai tu
rėtų daugiau susidomėti gra
žiais rankų darbo dirbiniais 
ir prisidėti prie suvažiavimo.

Kaip minėjau, nuo dabar 
vėl pradėsim rimtai rengtis 
prie choro parengimo, todėl 
kiekvienas senas choro narys 
privalo dalyvauti. Taipgi Los 
Angeles yra nemažai gražaus 
jaunimo, būtinai pareiga da
lyvauti chore, ir praleisti link
smai laiką. Pamokos įvyksta 
kiekvieną penktadienį vaka
rais nuo 7:30, 435 S. Boyle 
Ave. (Tarptautiškam Institu
te).

Į Los Angeles atvyksta 
daug svečių pasiviešėti, tad 
jeigu norite greit susitikti 
daug lietuvių, nepamirškite 
atsilankyti į choro pamokas 
penktadienio vakarais. Visa
dos pasitiksite ten lietuvių.

Alvinas.

So. Boston, Mass.

Los Angeles lietuvių choras

Rugs. 1 d. Los Angeles Lie
tuvių Choras ir daugelis eili
nių simpatikų svečių dalyva-

Rugsėjo 17 d., tai jau ant
ra savaitė, kaip Laisvė neat
eina. Tiek žinome, kad dėlei 
trokmenų streiko popierio 
laikraščiui nepristatoma. Toks 
ilgas laikotarpis Laisvės neiš
ėjimo, rodos, bus rekordinis 
jos gyvavimo istorijoje. Ra
šau šiuos žodžius ir nežinau, 
kada jie pasieks pasaulį.

Mūsų southbostoniškės LDS 
62 kp. ir LLD 2 kp. turėjome 
bendrai surengę pikniką rug
sėjo 15 d. Gražus būrelis bu
vo suvažiavę lietuvių Į Liet. 
Tautišką Parką, Montello, 
Mass., diena ankstyvo rudens 
buvo gražiai saulėta, todėl ir 
iš toliaus svečių atvyko į pik
niką: iš Worcesterio buvo Do- 
vidoniai, Kanapkiai ir kiti, iš 
Marlboro Kaulakiai, iš Lo- 
wellio J. Karsonas su kitais 
penkiais draugais, Vilkauskai 
iš Nashua, N. H., o norwoo- 
diečiai tai atsivežė ir savo 
muziką: plokšteles uždeda 
ant elektrizuoto fonografo ir 
norwoodiškio vyrų choro 
skamba lietuviškos dainos. 
Kitokios programos nebuvo, 
nes skelbti pildytojai nepri
buvo.

Prie patarnavimo dirbo mi
nėtų kuopų nariai: Matulevi
čius, Eningis, M. Vallan, Jan- 
kienė, J. Jusienė, Dambraus
kienė, K. Žukauskas, Jarutis, 
ir G. Lekas, šiaip pasidarba
vo : A. Dambrauskas, H. Si- 
manavičienė, J. šūkis ir A. 
Dubečiokas.

Visa publika gražioj drau
gingoje nuotaikoje pasilinks
minus išsiskirstė kaip 9 va
landą vakare.

Tarp įvairių pasikalbėjimų 
su piknikieriais, Julia Rainar- 
dienė nusiskundė nusiminu
siai, kad jos sesutę baisiai 
kankina vėžys, net sąmonės 
jau netekusi. Tai pusamžė 
moteriškė, darbšti mūsų pa
rengimuose, yra kankinama 
tos baisios ligos. Reiškiu už-

x_____________ 1 .___________Trečias Puslapis

PHILADELPHIA, PA,
Šis Tas Iš Laisvės Pikniko

Didysis Laisvės parengimas 
jau prašvilpė pro mūsų akis. 
Dabar tik atsiminimai - įspū
džiai. Atsiliuosavę nuo kari
nio slėgimo, jauni ir senesni 
nekantriai laukė Įvykstančio 
didžiojo laisviečių parengimo, 
kuriame tiktai būna galima 
sutikti senų daug prietelių ir 
draugų, su kuriais norisi pasi
kalbėti apie pergyventus lai
kus.

Rugsėjo 1 diena pasitaikė 
labai graži diena. Svečiai iš 
tolimų kolonijų pradėjo rink
tis gana anksti. Dar toli iki 
leidžiamo laiko pradėti pik
niką, o žmonių jau buvo pil
nas parkas. Kiekvienas rūpi
nasi susirasti tinkamą vietelę, 
kad galėtų prisėsti, pasival
gyt) ir 1.1. Bet kur tu čia už
teksi tų stalų, ar suolų?... 
Trūkumas didelis. Kurie pir
miausia apgyvena stalus, tai 
jau jaučiasi, kaip ispaniški 
pirmieji kolonistai, kad jų 
Amerika, o vėliau atkeliavę, 
—tai kaip tie “grinoriai”. . . 
Kaip kas manė, gali iškilti 
“pilietiškas karas” dėl varžy
tinių už stalus. Bet taip ne
buvo. Didžiuma suprato tuos 
sunkumus, kuriuos rengėjai 
turėjo panešti Jr, žinodami 
svarbą šio parengimo, tenki
nosi kaip galima.

Šiemet svečių buvo net iš 
taip toli, kaip Chicaga, Bos
tonas, Clevelandas. Na, o jau 
apie Brooklyną ir apylinkes, 
— Baltimorę, Chesterį, New 
Jersey, netenka nė kalbėti, 
jie, kaip ir vietiniai, gana 
skaitlingai šiemet dalyvavo 
laisviečių piknike. Draugai 
shenandoriečiai bene pirmu 
kartu atvyko su pilnu bu su. 
Tolimi svečiai suvargsta ke
lionėje ir jei negauna kur 
prisėsti, pasivalgyti, gali jaus
tis nepatenkinti. Bet ką gali 
padaryti? Philadelphiečiai 
yra nelaimingiausi tuomi, kad 
mūsų padėtis, kaip čigonų' 
klajūnų. Kraustomos iš vietos 
į kitą, veik kas metai, ir vi
sur turime didelius trūkumus 
dėl tinkamo aptarnavimo sve
čių.

Mes gabename savus sta
lus, veik visus barus tankiai 
turime pasidaryti; maistą, gė
rimus kur nors gauti. Na, o 
po pikniko viską vėl taip su
tvarkyti, kad kitais metais 
kur nors nusigabenti. . .

šiemet buvo sunkiausia 
gauti lentų dėl stalų. Sunku 
su maistu, sunku su gėrimais. 
O dar čia į kitą valstiją vis
ką gabenti, visokie formalu
mai iš valdžios dar karinių 
laikų!

Na, ir taip sunkiose apysto- 
vose turėjome labai sėkmin
gą parengimą ir labai dėkin
gi visiems, kurie vienaip ar 
kitaip prisidėjo, kad to at
siekti . . .

Kai kas sako, kad kolekty- 
vis darbas negali būti pasek
mingas. Kad žmonės tik dėl 
savęs mėgsta sunkiai dirbti, 
ypač už gerus pinigus. O čia 
faktai visai ką kitą parodo. 
Kiek mes rastume dirbančių-

, už pinigus dėl “savęs” per 40 
j valandų be poilsio? O dėl 
Laisvės pikniko tiek išdirbo 
draugai J. Gružauskas .ir J. 
Budžinskas. Jie subatos ryte 
nuvykę taisė stalus, pjovė žo
lę nuo kelių iki vėlumos, per 
naktį saugojo trokus su gėri
mais ir piknike iki 11 valan
dos nakties gana sunkiai dar
bavosi.

Dabar kiti draugai ir drau
gės: J. Bekampis, P. Puodis, 
S. Winalis, U. šapranauskie- 
nė, E. Tureikienė — kaipo 
komisijos nariai. Kiek jie dir
bo, kol viską sugabeno! štai 
eilė kitų, kurie darbavosi, ku
riuos tik aš užmačiau: J. Meš
kauskas, A. Galkus, S. Urbo
nas, S. Kavalčiuk, M. Butvi
las, F. Valantis, Šlajus, Ches- 
terietis, A. Pranaitis, J. Kli
mas, C. Zigmantavičius, Pau- 
likaičių visa Šeima, Šapra
nauskų jaunuoliai, Merkių vi
sa šeima. Kiek tų moterėlių: 
A. žalnieraitienė, Rainienė,' 
Meškauskienė, Bačianskienė, 
Poliepienė su dukrele, P. Va- 
lantienė, A. ir H. Kušleikie- 
nės, A. Griciunienė, O. Paųliu- 
kaitienė, Baranauskienė, E. 
Mulokiutė, V. Urbienė su du
krele, Abraitienė, Bekampie- 
nė, B. Kavalčiuk, H. Mathis, 
J. Šmitienė, ir dar daug kitų, 
kurių aš nespėjau nei suma
tyti. Tik komisija juos galėtų 
įvardinti. Aš tiek žinau, kad 
visi čia suminėti dirbo sunkiai, 
be jokio atlyginimo ir, kaip 
sakoma: “ne dėl savęs.” Tai
gi, kolektyvis darbas yra la
bai galimas ir garbingas Mar- 
bas.

šiais metais neturėjome cho
rų, nei koncertinės programos. 
Bet A. Bimba pasakė tinka
mą kalbą, o Valiukas iš Wil
kes-Barre padainavo.

Laisvės prieteliai turės at
leisti už tūlus trūkumus ir sy
kiu bus daug dėkingi suren- 
gėjams ir darbuotojams, nes 
be jų visų darbo, pastangų 
nebūtų buvę visai jokio pik
niko.

M. S-nus.

uojautą ligonei ir jo seselei 
Juliai. D. J.

Bridgeport, Conn.
(Tąsa nuo 2-ro pus].)

th a. Albert Coles yra miesto' 
teisėjas ir sykiu advokatas; 
taipgi žymus demokratų par
tijos asmuo, šeštad. įvyko jau
no advokato didelis vedybų 
pokilis, vienam iš didžiausių 
Bridgeporto viešbučių —'Ho
tel Barnum.

Bridgeporte visos mėsos 
krautuvės taip išvalytos, jog 
gali manyt, kad ten niekados 
mėsos ir nėra buvę. Jeigu ne 
vištos, tai bučernės, be abejo, 
būtų uždarytos. Gerai žmo
nėms pasninkauti, kurie dir
ba lengvus darbus, bet sun
kaus darbo darbininkams, tai 
tpkis pelnagrobių manevras 
yra tikras bado kryželis.

Petras. *

Jeruzale. — 12,000 anglų 
kariuomenes suburta prieš 
žydus vien tik Tel Aviv 
miesto srityje, Palestinoj.

LDS golfo turnamento (įvykusio rugpj. 4-tą dieną) Chicagoje dalyvių bankie- 
tas, kuriame dalyvavo ir nemažai sveči ų, ne LDS narių. Šiame bankiete buvo 
įteiktos dovanos geriausiai turnamente pasirodžiusiems golfininkams.

vo San Francisco mieste, ži
noma, sykiu ir Oaklande bei 
San‘Leandro. Dėl Pabaltijos 
Šalių Pagelbos Teikimo Ko
miteto buvo sulošta Operetė 
“Kada Kaimas Nemiega”, o 
vėliau savo susirinkime svar
stė, kas būtų galima nuveikti 
įvairesnio. Mokytojos buvo 
pasiūlymas, kad pradžioje 
gruodžio mėnesio būtų suvai
dintas vodevilis su įvairiom 
dainom ir mažais scenos vaiz
deliais. Pasiūlymas liko pri
imtas ir dabar choristai ir 
menininkai rengsimės prie 
darbo.

Vienas dalykas mane nu
stebino, tai tas, kad pora mė
nesių atgal buvo išrinkta at
stovė nuo Los Angeles Lietu
vių Choro dalyvauti Meninin
kų Suvažiavime spalio mėne
sį Chicagoj, 'bet praėjusiame 
susirinkime ji atsisakė daly-

O?

Vaizdas iš LDS golfininkų turnamen to Chicagoje: John Petruitis (Peters) 
įteikia Lillian Retis-Domeska dovaną; Lillian geriausiai pasirodė tarp moterų 
golfininkių. Dešinėje: LDS vice-prezide ntė Aldona Pavelonis įteikia LDS trofę 
Povilui Pakščiui, kuris turnamente nu galėjo kitus lošėjus.
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» (Tąsa)
— Žinot tai žinojom, o jūs iš karto 

tokia išmintinga...
— Reikia galvoti, tai suprasi.
— Bematant fricai pradės bėgti...
—~Pro čia? — išsigando Olga Palan- 

čiukaitė.
— Kad ir pro čia! — karingai įsirė

mė į šonus Terpylycha. — Mes juos čia 
jau pasveikinsime, pasveikinsime!

— Kam jiems pro čia lįsti? Ten kitas 
kelias, tiesiai į vakarus.

— Jei kuris gyvas išliks...
Klausėsi. Ten, toli vyko kautynės, 

griaudė pabūklai. Buvo plečiamas 
pleištas, įmuštas į vokiečių pozicijas.

Leitenantas Šalovas apklausinėjo vo
kiečius. Jie stovėjo prieš jį šiltoje tro
boje ir drebėjo smulkiu, nervingu dre
buliu. Žiūrėjo į juos — liesus, apiplyšu
sius, skudurėtus, išmėtytus votimis, 
skauduliais, dvokiančius, pūliuojančius. 
Troboje buvo šilta, ir utėlės, matyti, 
juos baisiai graužė, kasėsi paslapčia, va
gišių judesiais, nenuleisdami akių nuo 
vado. Iš visos kapitono Vernerio įgulos 
tik penki teišliko.

— Reikia juos išsiųsti, ką čia su jais 
•'* darysime,—nusprendė Šalovas.

— Išsiųsti? — susiraukė kresnas Vo
lodka.—Vietoje juos, drauge leitenante.

— Ką tu šneki ? — griežtai pasakė lei
tenantas.

— Gaila, jiems sargybą duoti... Vy
rai tiktai vargs po sniegą bebraidžioda
mi su jais...

—Pašauk man seržantą, —įsakė Šalo
vas, neįsileisdamas į kalbas.

Jis išėjo į priemenę atsikvėpti. Po tos 
valandos, kurią jis išbuvo vienoje patal
poje su belaisviais, jam atrodė, kad jį 
patį apipuolė utėlės, kad prie jo prilipo 
purvas, kad jo drabužiai persisunkė ne
maloniu, biauriu seniai nepraustų, vo
timis nuėjusių kūnų dvokimu. Visa krū
tine įkvėpdavo stiklinį, šaltą orą. Žyd
ruma juokėsi saulės šviesa, diena mir
guliuodavo smarkiu, nenumaldomu spei
gu. Nuo trobų už cerkvės skrido dai
nelė, ir Šalovas klausėsi skambios me
lodijos, saldžios ir viliojančios, išliūliuo
tos tolimų stepių vėjo ir plaukiančių į 
jūrą sūkuringų vandenų ūžimo, išugdy
tos plačių žemių, nutįsusių plačia lygu
ma iki dangaus. Dainoje skambėjo to
limų kazokų šūkavimų prie Dniepro pa-

sakų aidas, ilgesys, kankinantis šaunius 
vyrus turkų nelaisvėje, arklių bildesys 
tolimųjų žygių keliuose. Merginos dai
navo, ir atrodė, kad dainuoja visas kai
mas, žiūrėdamas į auksinę, akinančią 
saulę šaltame danguje.

Raudonarmiečiai išvedė iš trobos be
laisvius. Tuojau susirinko minia. Vo
kiečiai gūžėsi nuo bobų žvilgsnių, įtrauk
dami galvas į pečius, drebėdami iš šal
čio.

— Išsiunčiate juos? — nepatenkinta 
paklausė Terpylycha.

— Siunčiu į štabą, — pasakė Šalovas, 
apžvelgdamas mažą būrelį apdriskusio
mis žalsvomis milinėmis.

— Tai tas pats, tai tas pats, kuris ko
rė Levoniuką — staiga riktelėjo Pelčia- 
rienė.

Bobos puolė visu būriu.
— Kuris, kuris?
— Va, tas rudas, įsižiūrėkite, visi juk 

matė! Šitas aukštas! — šaukė uždususi, 
įtemptu balsu.

— Teisybė, tas pats...
— Mušė jam per kojas, kartuvėse...
— Žinoma, tas pats, ne kitas...
Nedidelis ratas susigrūdo aplink be

laisvius. Viena kitą stūmė. Viena kitai 
pirštais rodė aukštą vokietį, iš pb kurio 
kepurės buvo matyti rudi plaukai. Jis 
suprato, kad apie jį kalba, ir pasislėpė 
už draugų nugarų.

— Va, kaip slepiasi. Drauge leitenan
te, tai tas! Berniuką pakorė!

— Toks berniukas! Mitka ne daugiau 
kaip šešiolika metų teturėjo! Vaiką pa
korė, gyvatė! .

—Nagi, bobos, ką ten daug šnekėti, 
griebkim mes jį, — energingai sukoman
davo Terpylycha.

Raudonarmiečiai abejingai žvalgėsi 
viens į kitą.

— Sustokit, moterys, ką dirbate? — 
puolė Šalovas. — Pasitraukite iš čia!

— Drauge vade, negali būti, kad jis 
gyvas iš čia išeitų! Tvarką su juo pa
darysime! — atkakliai reikalavo Terpy
lycha.

Vokietis, matyti, suprato, kas vyksta, 
nes pradėjo drebėti, ir taip kaleno dan
timis, kad buvo girdėti sausas monoto
niškas garsas.

— Aš čia esu tvarkai palaikyti, — 
griežtai pasakė Šalovas.

Iš moterų rato išėjo Kriaučiukienė.
(Daugiau bus)

Paskutiniai Įvykiai iš unijos 
darbuotės J. Sekines & Co.

dantų šepetukų dirbtuvėje
Kada šioje dirbtuvėje uni

ja organizavosi, tai Amerikos 
Darbo Federacija buvo iš 
centro atsiuntus organizato
rių, labai didelį “gudruolį”, 
šis žmogelis prižadėjo “dan
gų ant žemės.” Po ilgo byli
noj imos su kompanija, buvo 
pasirašytas kontraktas. Algų 
pakėlimas kontrakte skamba 
sekamai: “The average hour
ly rate increased to $1.10 
machine shop.”

Ar unijos organizatorius 
suprato, šitą būdą algos pakė
limo ar ne, nežinia, bet tos 
moterys, kurios šį kontraktą 
pasirašė, nesuprato. Unijos 
organizatorius unijos susirin
kime išaiškino, kad pagal šį 
algos pakėlimo būdą kiekvie
nam pareitų algos pakėlimas 
po 10 centų į valandą. Visi 
darbininkai linksmai laukėme 
algos mokėjimo dienos. Bet 
kada gavome algas, tai rado
me algos pakėlimą tiktai nuo 
4 centų iki 2 centų į valandą. 
Kilo didelis nepasitenkinimas 
ir suirutė.

Rugpjūčio 22 dieną kom
panija sušaukė darbininkų 
susirinkimą dirbtuvėje dėl iš
aiškinimo pasirašyto kon
trakto. Kompanijos manadže- 
rius s a k o , kad kompa
nijos nesulaužė kon
trakto, kaip darbininkai ją 
kaltina. Didelė toblyčia kabo
jo ant sienos. Manadžerius 
su kreida dideliais numeriais 
išrokavo, kad kompanija ne
sulaužė sutarties. Unijos “gu
drusis” agentas tylėjo ir lošė 
durnelio rolę. Agentas pabai
goje pasakė, kad jis nesupra
tęs šitos algos pakėlimo siste
mos. Tokiu būdu viskas pasi
baigė 
mu.

džiai darbininkai. Jie turėjo 
teisę atsilankyti, nes buvo pa
kviesti. Bet parko privatiški 
policistai su spėka juos paša
lino iš parko.

Yra dar vienas pasilinksmi
nimo parkas, kuriame griež
tai uždrausta juodveidžiams 
įkelti koją.

Mūsų mieste gyvena 300,- 
()00; negrų. Bet mieste nėra 
jiems nei vieno pasilinksmini
mo parko.

Kokia tai baisi neteisybė I
J. Balsys

PROTESTAI TRUMANUI
DĖL WALLACE’O

CIO Elektrininkų Unija, 
600,000 narių, užprotestavo, 
kad prez. Trumanas pašali
no prekybos sekretorių 
Wallace. CIO Metalo Ka
syklų ir Liejyklų Unijos 
pirmininkas Reid Robinson 
pareiškė: “Kuomet Wallace 
pavarytas iš valdžios, tai 
Baltajame Rūme Washing
tone dabar sėdi Wall Stry- 
tas.”

Kolektyvių Ūkių Vadų 
Valymas Sovietuose

Maskva. — Sovietų mi
nistrų taryba įsakė apvalyt 
kolektyvius ūkius nuo dy
kūnų viršininkų, nuo kyši
ninkų ir bendrai nuo neti
kusių vadų. Įsakymas kri
tikuoja valdininkus už ne
saugojimą kolektyvių ūkių 
nuosavybės.

darbininkų nusimini-

keletos dienų bosas su- 
visus mašinistus ir me-

HARTFORD, CONN.
įvairios Žinios

Rugsėjo 1 d. pas draugus 
Gaiiiū.nus, Windsore įvyko 
paminėjimas 24-rių metų ve
dybinio gyvenimo Kazimiero 
jr Kazimieros Bukšių iš 
Brooklyn, N. Y. Paminėji
mą surengė jų geros draugės C. Miller, M. Yuškienė ir Gai- 
liūnienė.

Po skanių valgių, draugiško 
pasikalbėjimo ir linkėjimų bu
vo sumanyta paaukoti Komu
nistų Partijos rinkimų kampa
nijai. Aukų surinkta $6. Ren
gėjos vėlina Bukšiams ilgo ir 
laimingo šeimyniško gyveni
mo.

štukų. Kompanija nekreipia 
atydos į darbininkų sveikatos 
apsaugą. Linkime Vilčinskui 
greitai pasveikti.

širvidienei, iš Bloomfieldo 
padaryta sunki operacija 
Hartfordo ligoninėje. Draūgė 
jau sveiksta. Linkime greitai 
pasveikti ir sugrįžti į namus.

Drg. Onai Brazauskienei 
padaryta operacija ant ran
kos. Ji pabuvus kelias dienas 
ligoninėj grįžo į namus. Jau 
sveiksta ir tikimasi, kad ne
trukus visai susveiks.

Oakland ir San Fran 
cisco, Calif.

Svečiu iš Los Angeles priėmi
mo vakarienė

CIO Marininkų Unija ir 
eilė kitų organizacijų taip
gi smerkė Trumaną už Wal- 
lace’o pašalinimų.

Paryžius — Sovietai pa
rėmė pirmesnę Keturių Di
džiųjų sutartį dėl Trieste.

Paryžius. — Byrnes labai 
džiaugiasi, kad Trumanas 
pavarė Wallace.

Subatoj, rugp. 31 d., išva- 
karyje perstatymo operetės 
“Kada Kaimas Nemiega”, 
Oakland ir San Francisco pa
žangios lietuvių organizacijos 
surengė vakarienę, Danish 
Hall, Oakland, Cal.

Vakarieniaujant vietiniams 
su losangeliečiais, prie ska
nių valgių turėjom progą su
sipažinti su Los Angeles Cho
ro nariais, jų vedėja Nellie 
Valaitiene (Savickiute), ope
retės autorium ir režisieriu 
V. Raila. Tai buvo linksmas 
vakaras, kurio seniai vietiniai 
lietuviai laukė.

“Nėra dolerio”, 
gražiai pasirodė 
ypatingai mums 
apie Californiją.

NORINT
PAKILTI
Jeigu jaunas vyras nori pakilti 
šiandien, jis turi turėti tam 
tikrą talentą. Įmoksiąs dar 
niekuomet nedavė aukštesnių 
dividendų, kaip dabar—o nau
joji Reguliare Armija yra pa
siruošus įstatyti jus į kelią su 
savo puikia lavyba.

Visųpirm, Armijos mokyklos 
moko daugiau kaip 200 ama
tų ir lavintų darbų. Jūs turite 
platų pasirinkimą. Jūs sura
site darbą, kurį goriausiai at
liekate. Ir jūs gausite algą už 
mokymąsi!

Antra, įstojimas trejiems 
metams duoda jums teisę, po 
paleidimo, gauti mokslą per 
48 mėnesius bet kurioje kole
gijoje, biznio ar amatų mo
kykloje, kuriai jūs pasiruošę. 
J. V. Valdžia apmokės už jū-

■ v

mokslą, laboratorijų lėšassų
ir kt. iki $500 per paprastus 
mokyklos metus ir dar po $65 
per mėnesį pragyvenimui — 
$90, jei turite ką užlaikyti.

Kilkite ’ aukštyn su naująja 
Reguliare Armija! Įstodami j 
ją 1946 m. Spalių 5 d. ar pir
miau, jūs užsitikrinate sau • 
naudą iš GI Bill of Rights. Nė
ra geresnio būdo jūsų karjerai 
pradėti. Nueikite j arčiausią 
sau Armijos Rekrutavimo sto
tį dėl smulkmenų.

f Ą. ^OOD' JOB F.on YOU

įU.:S. Army
CHOOSE THIS

Sj'IHE^PROFESSION NOWI

271 Washington St Brooklyn, N. Y,

Hartforde šiuo laiku veik
liai darbuojasi Laisvės Cho
ras. Jis mokinasi daug viso
kių naujų dainų. Mokytoja 
Wilma Hollis su dideliu pasi
šventimu mokina chorą. Mat, 
choro gerai išlavinta grupė 
važiuos į Meno Festivalį, ku
ris įvyks Chicagoj 21—26 dd. 
spalių. Grupė pamokas laiko 
du kartu į savaitę.

žinoma, pasiuntimas tokios 
grupės reikalauja daug išlai
dų, bet mūsų meniškų jėgų 
dalyvumas ten yra reikalin
gas. Gi kad neapaunkinus 
choro iždą, t^i nutarta su
rengti parengirpas sukėlimui 
padengimo kelionės lėšų. Pa
rengimas atsibus nedėlioj, 29 
d. rugsėjo, Laisvės Choro 
Svetainėje. Prašome visus ir 
visas dalyvauti.

J. Vilčinską patiko skaudi 
nelaimė dirbtuvėj. Jam nukir
to piršto galą. Tai paskubos 
pasekmės, kur darbas yra nuo

Paskutinis Laisvės Choro 
narys jau grįžo iš karo tar
nybos, tai Alfred H. Puida. 
Jis tarnavo karo laivyne. Al
fredas dar tik 20 metų am
žiaus, bet jau turi daug pa
tyrimo gyvenime. Laivyne jis 
ištarnavo virš du metus lai
ko. Jis kariavo prieš Japoni
jos imperialistus.

Laike karo Alfredas išliko 
sveikas, bet grįžus iš fronto 
dirbdamas prie laivo inžinų 
buvo sužeidęs ranką. Ligoni
nėj išbuvo du mėnesius, o ka
da susveiko, tai liko paliuo- 
suotas iŠ tarnybos. Jis yra pa
sitenkinęs, kad grįžo į civilį 
gyvenimą, džiaugiasi ir jo mo
tina.

Alfredas mano, kad pasil
sėjęs tęs savo darbą prie 
Diesel inžinų. Pasitikime, 
kad jis vėl grįš į Laisvės Cho
rą ir dainuos su mumis, kaip 
ir pirmiau dainavo.

Teko girdėti, kad Laisvės 
Choras netrukus surengs ^pa
rengimą pagarbai buvusių 
karo tarnyboje savo narių,'

Alfredas H. Puida

Lauksime tokio parengimo ir 
visi dalyvausime.

Reporteris.

šaukė 
chanikams dar pridėjo po 6 
centus algos, taigi, pridėjus 
pirmiau pakeltus du centu, 
viso pasidaro 8 centai. Ir vis
kas taip pasibaigė.

Darbininkų algos dabar 
stovi maždaug šitaip: mecha
nikai - mašinistai gauna $1.28, 
į valandą, kiti darbininkai 
nuo 55 centų iki 75 centų.

Kontrakte yra parašyta, 
dar darbininkai neturi teisės 
stabdyti darbą arba kelti 
streikus išrišimui nesusipra
timų tarpe darbininkų ir 
kompanijos. Rugpjūčio 30 d. 
kompanija atleidžia iš darbo 
gerą moterį. Unijos komite
tas, kuris susideda iš moterų, 
sustabdė darbą protestui prieš 
paleidimą minėtos moteriškės. 
Bosas paleido visą unijos ko
mitetą už “laužymą kontrak
to”../

lau- 
loši-

pa- 
Nellie

dieną didelė 
“Food Fair” 
savo metinį

Rugpjūčio 25 
maisto krautuvė 
turėjo surengus 
pikniką vienoj iš žymiausių
pasilinksminimo, vietų, Gwynn 
Oak Parke. Į pikniką, atsilan
kė ir tos dirbtuvės juodvei-

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryti, 

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

Išgirdom puikią programą, 
kurią išpildė Los Angeles 
Choras. Buvo solo, duetų ir 
kvartetų. A. Levanienės, A. 
Sarapiutės solo žavėjo visus. 
Vyrų kvartetas daug pridarė 
juokų dainoj 
Choras labai 
su dainomis, 
patiko daina

Išigirdę tokį puikų koncer
tą, visi su nekantrumu 
kėm rytojaus, kur buvo 
mas operetės.

Pirm. K. Mugianienė 
kvietė choro vedėją
Valaitienę ir autorių ir reži
sierių V. Raila pakalbėti. Jie 
gražiai pasveikino mūsų lietu
vius už taip puikų priėmimą. 
Kalbėjo iš Los Angeles Pū
kis. Sako, nors mes esam visi 
pavargę iš ilgos kelionės, bet 
smagiai jaučiamės dalyvauti 
šiame jūsų surengtam įvykyj 
ir rytoj koncerte. Kalbėjo K. 
Karosicnė. Ji sveikino losan- 
geliečius nuo Pabaltijo Komi
teto.

Turėjom svečių net iš Ka
nados, Floridos ir iš Chicagos.

Valgių gaminime daugiau
sia pasidarbavo U. Burdienė, 
M. Radienė ir Blieka.

Šis vakarėlis tęsėsi iki vė
lumos, nes netik losangeliečiai 
atvyko į mūsų kraštą sulošti 
operete, bet jie dar ir gabius 
muzikantus atsivežė, kurie 
mums taip puikiai pagrojo šo
kiams. K. M.

JUSTIN M.

GUTAUSKAS
MATTHEW A.

GUTAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

NEWARK, N. J.
426 Lafayette Street

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

RONKONKOMA 
8634

TELEPHONE
• STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas muą 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS. '' .
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
□ □□

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

! CHARLES J. ROMAN !
J (RAMANAUSKAS) J

Laidotuvių J
Direktorius Z

Pittsburgh, Pa.
Prakalbos svarbiais 

klausimais

šeštadienį, spalio 5 d., LMD 
name, 142 Orr St., įvyksta la
bai svarbios prakalbos. Kal
bės J. Gasiūnas iš Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 7 :30 vai. vaka
re.

Kviečiami dalyvauti LDS 
ir LLD nariai, “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojai ir kiti 
lietuviai.

šiose prakalbose bus paaiš
kinta, kas dedasi pasaulyj, 
rudeniniai rinkimai ir mūsų 
organizacijų problemos,

8 Apskr, Komitetas.

Lie tuvi ų Kuro Kompani j a
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

; * * » i . , Į

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

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

Telefoną# EVergreen 7-1661

Liūdėsio valandoj kreip- • 
kitės prie manęs dieną e 
ar naktį, greit suteiksi- • 
me modemišką patarna- • 
vimą. Patogiai ir gražiai J 
modemiškai įruošta mū- • 
sų šermeninė. Mūsų pa- • 
tarnavimu ir kainomis • 
būsite patenkinti, •

1113 ML Vernon SL Z
PHILADELPHIA, PA. *

Telefonas PopUr 4110



■

Antradienis, Rugsėjo 21, TMQ
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Lahve—LIEeHy, LItKuanian DailS Penktas Puslapis
Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai) ,r

(Tąsa)

Vėl nukubuldavom į ta 
pajūrio restoraną — Jack 
Tar. Gerai. Man pilnai pa
tinka. Vėl išėjom pasivaik
ščiot saulėto ryto pajūriu. 
Nors gan šilta ir saulė rė
žia j akis, bet vis Viena ge
ra. Vėjūkštis tas nuo jūrų 
pučia tolydžio ir gražiai at- 
miežia kaitrą ir šutrą ir 
drėgmę. Antradienis, gegu- 
gės 14 d. Reikia draugams 
parašyt atvirukų. Gęrai, 
kad vakar stoty nusipirkom 
jų su Galvestono vaizde
liais. ’

Parėję namo, taip ir pa
darėm. Maniškė mane pri
statė atvirukų rašyt, o pa
ti nusitarė gerokai išsikal
bę t su savo jaunesniąja se
seria. Abidvi išgužėjo į Te- 
resiotės kambarį. Rašiau, 
rašiau, adresavau, — rei
kia lipdyt pašto ženkleliai. 
Ei, moč, paduok ženklelius! 
Padavė, o jų esama visų, 
visutėlių krūva sulipusių... 
Štai tau ir žinokis... Ką pa
darė Teksu drėgmė... Ir, 
kad žinotumėt, knebinėjau, 
čiupinėjau, plėšinėjau, gal 
ir valandą praverčiau, bet 
ant savo pastačiau! Atlip- 
džiau tuos gal porą šimtų 
ženklelių ir rūpestingai su
dėliojau tarp balto popie; 
riaus lapų. Dabar jau jie 
nebesulips. Ir lipdant, rei
kėjo klijaus.

Pietų buvom nuėję pas 
tą patį Džek Tarą — ir vėl 
namo. Teresiotė nusivedė 
maniškę plaukų sutaisyt, — 
čia pat pask^rsai gatvę 
esama dabybos salionėlio'. į 
Aš ♦ tuo tarpu sau ramiai ! 
pasiskaičiau. Gal už poros, 
valandų jiedvi sugrįžo. Na, Į 
ką dabar? Ką jiedvi supla-į 
navot? O Teresė ir sako:! 
tu, girdi, brol, apsitaisyk 
gražiai. Vakare atvažiuos 
mister Egeris ir nusiveš mus

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. s

Tel. 8T. 2-8842 

VITAMINŲ SANDELIS
Fotografas

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

<»

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-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi
nerals) susideda iš 12-kos Vitaminų ir 
6-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė- 
lių į dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie
nam, per apskritus metus, dėl sustiprini
mo viso kūno audinių. 100 Tabletčlių 
$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, tik $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 pašto 
Išlaidas.

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

į šaunų naktinį klubą...Oho! 
Neprastai... Tai, vadinas, 
reikės paūžt.. Na, gerai, 
tegulgi ir taip bus. Girdi, 
nesirūpink, nieko nekaš
tuos: Valter Egeris viską 
atliks...

Valter Egeris mūsų pa
žįstamas nuo senų laikų. Po 
pirmojo karo buvom atsi
lankę į Teksus, tai tada ir 
susipažinom su Egeriais. 
Teresė slaugiusi jų tėvą. 
Tėvas eidavęs kokį tai raš
tinės darbą prie geležinke
lio. Pamenu, tėvai Ėgeriai 
gyveno tada netoli nuo uni
versiteto. Abu jų sūnai — 
Valteris ir Renoldas buvo 
grįžę iš ano pirmojo pasau
linio karo. Dar parodė tada 
karo trofėjus: peršautą vo
kišką metalinį šalmą ir dar 
ten ką. Mandagūs vaikinai 
ir visa šeima, vokiško pa
ėjimo.

Dabar tėvų jau keli metai 
kaip nebėr, numirė. Valte
ris dirbąs banke, nevedęs, 
nesveikuojąs. Jo jaunis bro
lis Renoldas — gydytojas. 
Vakare, jau sutemus, štai ir 
stabtelėjo puošnus automo
bilis. Mister Egeris pastovą 
ir poelgiu labai santūrus 
vidutinio amžiaus džentel
menas. Nuvežė toli į pajū
rį, pastatė vežimą ir nusi
vedė mus į klubą. Na
mas didžiulis, daugelio auk
štų. Keltu mus užvežė vir
šun. Valteris perstatė mus 
savo draugais, ir tada mus 
įleido.

Įžengėm į didoką, stik
lais, veidrodžiais, artistų 
paveikslais ir žolinais mir
guliuojantį, fantastiškai 
dulsvai nušviestą kambarį. 
Apskriti stalai, apsėsti sve
čių — klubo narių. Pašali
nių, esą, nepriimą. Priėjo 
paslaugus jaunas meksikie
tis, padavėjas. Valteris pa
dėjo pasirinkt ką iš meniu 
kortos. Šalia patiekalo, pa
davė po taurelę ir šampa
no...

Sau išlengvėlio kandam, 
kalbamės. Tipiškai vokiška

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn 

Valterio fizionomija. Pil
no, ketvirtuoto sustingusio 
raudono veido. Slidžiai pri
laižyti juosvi reti plaukai. 
Neperriebus, bet ir neišba
dė j ęs. Kaip iškamšytas 
skilandis — užėjo man ant 
minčių. Visas koks tai ne
judrus, sukempėjęs. Ir, kai 
eina, tai lyg patęsia vieną 
koją. Kai šypteli, tai vei
dą truputį vienan šonan 
pakreipia. Kalba labai išlė
to, kaip tai sunkiai žodžius 
tardamas. Kažkaip keistai 
iš visko atrodo. Bet man
dagus, ne akižara, ne pasi
pūtėlis. Paskiau paaiškėjo- 
nabago esama nesveiko...

Iš pokalbio pasirodė mėg
stąs geresnę muziką. Besi- 
vaišinant, prasidėjo ir pro
grama. Ant pastolio ant 

! fortepiono ėmė klabint šiur
pias balabaikas blizgančiais 
juodais plaukais susišuka
vęs apyjaunis juodbruvis. 
Atsistojo prie garsio sva
rus, apvalas, nusipenėjęs 
komedijantas ir pradėjo są
mojus krėsti, pokštus, juo
kingus prietikius, anekdo
tus, kupletus, ir kokią kut- 
nią dainiokštę, posmą, kitą 
pratampo... Publika plekš
teli katutes, o tas ir vėl va
ro. Atsilankstė, atsidėkojo, 
nužengė šalin...

Užėjo labai riebus, sun
kiasvoris ir nemažo ūgio, 
gal kokių 30 metų artistas. 
Truputį primena Salvatore 
Baccaloni, operos basą. Ne- 
bepamenu p r i s tatomųjų 
vardų. Ir pradėjo jis dai
nuoti tenoro balsu. Ir gra
žiai, atmintinai dainavo — 
kelias operų arijas, porą 
populiarių dainų.

Dailiai nuaugusi, meksi- 
kiškai pasirėdžiusį juoda
akė judri mergina patrauk
liai padainavo porą ispa
niškų ir porą angliškų liau
diškų dainų. Lydėjo pianu 
vis tas pats rūpestingai su
sišukavęs pianistas.

Stojo prie garsio Juokin
gas plačiaburnis, storalūpis 
verstakys. Komikas, bet 
balsingas ir sugabiai moka 
tau pataikyt į lengvąją gy- 
slę. Kažkur skardžiai už
grojo gramofonas. Varty
damas didelėm akim, pra
neša, kad dainuosiąs iš ope-

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

Newark 4, N. J.
■ HUmboldt 2-7964

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavojų 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampu Broadway ir Stone Aya. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLemnore 5-6191

*--------------------------------------

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499 

ros Sevilijos Skutėjo ariją. 
Gramofono plokštelėj gie
da garsusis baritonas Law
rence Tibbett, o šis komi
kas, irgi baritonu, gieda 
kartu. Ir, giedodamas, vi
saip jis dramingąjį ūpą de
monstruoja mostais, grima
somis, akių ir galvos krai
pymu ir taikliai komiška 
balso akrobatika. Efektas 
pasidaro ir visai neblogas.

Pasirodė ir pianistas. Ir ką 
jūs sakysite? Pirma vis ko
kias lengvas, nublukusias 
“maliodijas” išvadžiojo, o 
dabar, mano dideliam siur
prizui, pradėjo nuolaidžiai 
ir maloniai skambint gar
siąją Bethoveno Mėnesie
nos Sonatą... Iš visų aš jam 
gal garsiausiai plojau. Nu
ėjęs žemėn, prisistatė, pasi
sveikino ir truputį pasikal
bėjom.

Paskui išėjo jauna mote
ris su smuiku ir vyras su 
fleita. Prieina prie stalo ir 
paklausia svečių, ką jie ma
lonėtų girdėt. Tą jiedu ir 
sugroja. Gauna kiek “ant 
arbatos.” Eina prie kito 
stalo. Čia kitas pasirinki
mas — kita muzika. Ir taip 
iš eilės. Bet vis daugiausia 
buvo tai lengva, kokia džia- 
ziška muzika, kokią girdi 
visur pašaliais. Iš mūsų sta
lo jiedu gavo pakvietimą 
sugrot Štrauso valsą “Mė
lynasis Dunojus.” Atrodo, 
kad visi sukluso kokiuo tai 
nepaprastu dėmesiu. Mat, 
vokiška , muzika, vokiečio 
sukomponuota, o dabar te- 
bėr dar tas pokarinis visa
tinio sumizgimo rūkas...

(Bus daugiau)

Pittsburgh, Pa.
Įvairios Žinutes

Rugsėjo 8 dieną įvyko Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 160 kuopos susirinkimas. 
Pirmininkas Kairys atidarė 
susirinkimą. Pasirodė, kad 
mūsų kuopoj šiuo tarpu ran
dasi du ligoniai. Paulina Nor
kienė yra šv. Jono ligoninėje, 
bet jau sveiksta. Jai darė o- 
peraciją. O Jonas Monskietis 
tai serga namie. Lankytojos 
ligonis aplanko kas savaitė.

. Skaitytas laiškas nuo Jono 
Gasiuno, LDS prezidento, kad 
jis bus Pittsburghe spalių 3,- 
4 ir 5 dienomis. Išrinkta ko
misija pasitarti su apskrities 
komitetu tuo reikalu.

Kitas laiškas skaityta nuo 
Lietuvių Meno Sąjungos sek
retoriaus V. Bovino. Jis dėka- 
voja už dovaną ir prašo ką 
nors pasiųsti į Chicagos festi- 
vala bei meno-kultūros suva
žiavimą.

Išduota raportas ' apie pa
rengimą, kuris norima suruoš
ti LDS kareiviams nariams.

Rugsėjo 9 dieną išvažiavo 
į šv. Jono Ligoninę Jonas 
Sarpenskis. Jis turi patrūki
mą. Tai jam padarė operaci
ją. Jonas ne per seniai su
grįžo iš Floridos. Ten jis iš
buvo per visą žiemą su žmo
na. Floridoje jis turi nusipir
kęs namą.

Išėjo į streiką Conroy Glass 
kompanijos darbininkai. Rei
kalauja algų pakėlimo. Dirb
tuvė uždaryta, ši kompanija 
išdirba veidrodžius.

Jau 175 dienas streikuoja 
Allis Chalmer Electric kom
panijos darbininkai. Nors 
laikraščiai sako, kad jau su
sitaikę, bet fabrikas dar ne
dirba, prie fabriko tebeina pi- 
kietas.

Rugsėjo 9 dieną čionai bu
vo italų bažnyčios šv. Marija 
apvaikščiojimas. Tai buvo pa
baiga trijų dienų atlaidų' Per 
valandą leido į orą rakietas. 
O vakare prisirinko žmonių 
keli tūkstančiai.

D. P. Lekavičius.

UNIVERSITETO GALVA 
RAGINA STUDENTUS 

RUOŠTIS KARUI

Baltimore, Md. — Johns 
Hopkins Universiteto pir
mininkas L Bowmanas ra
gino studentus ruoštis ka
rui prieš Sovietų Sąjungą. 
“Greitai, gal labai greitai 
jūs turėsite kariauti,” pa
reiškė Bowmanas.

Kapitalistai Reikalauja Pa
naikint Kainų Kontrolę

Washington.— Jungtinių 
Valstijų Prekybos Rūmas, 
didžiojo biznio organizaci
ja, reikalauja panaikint 
kainų kontrolę mėsai ir vi
siem kitiem dalykam.

7 žuvo ant Geležinkelio

Nancy, Francija. — Su
sidūrus. dviem traukiniam, 
g e 1 e ž i n kelio linijoj tarp 
Franci jos ir Šveicarijos, 7 
asmenys užmušta ir 13 su
žeista.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

riausybė banditizmo ilgai pa
kęsti negali. Tai man buvo 
aišku tuomet ir tai dabar pa
tvirtina Vienybės “specialus 
korespondentą s.” Iš jo 
straipsnio reikia spėti, kad 
Lietuvoje fašistiniai banditai 
baigiami naikinti.

Prezidentas Trumanas, pa
varydamas Henry Wallace iš 
prekybos sekretoriaus posto, 
pasakė, kad vyriausybėje turi 
būti susitarimas ir vienybė. 
Visa valdžia, girdi, turi laiky
tis išvien! O kadangi Wallace 
nesutinka su Trumano ir Byr- 
neso vedama užsienine politi
ka, tai jis turįs važiuoti iš ka
bineto laukan!

Ir Wallace laukan išvažia
vo. . .

Bet kodėl, pavyzdžiui, tas 
pats mūsų prezidentas taip 
sušilęs palaiko Mikolaičiką, 
kuris piestu stoja prieš Lenki
jos kabineto nutarimus ir po
litiką? Kodėl mes reikalau
jame čia, kad mūsų vyriausy
bėje visi jos nariai į vieną 
tašką muštų, vienos nuomonės 
būtų, vieną politiką remtų, o 
norime, kad Lenkijos vyriau
sybė leistų savo nariams 
triukšmauti ir alasavoti?

Žymus Dvasiškis Apie 
Wallace

Paskilbęs brooklynietis ku
nigas William H. Melish, ku
ris yra laikomas ne tik dva
sios, bet ir politikos vadu tūks
tančiams žmonių, perskaitęs 
Wallace’o laišką, telegrafavo 
angliškam darbininkų dienraš
čiui Daily Worker tokią apie 
laišką nuomonę:

“Wallace laiškas patvirti
na, kad administracija persi- 
stato du pasauliu konflikte. 
Laiškas parodo spaudimą tą 
klausimą pravesti vadovau
jantis ekonominiu ir militari- 
niu iš anksto nuostatu. Atlei
dimas Wallace’o nustato to
ną. Rooseveltas atmetamas, 
žmonės privalo reikalauti vie
no pasaulio politikos, gerbi
mo bendrų troškimų.”

London. ' — Komercine 
Aanglijos spaudą karštai 
sveikina Trumaną už Har- 
rimano paskyrimą Ameri
kos prekybos sekretorium.

Jeruzalė. — Anglai gau
do 100 atplaukusių žydų, 
kurie nušoko nuo laivo ir 
išplaukė krantam į Palesti
ną.

Nanking. — Chinų komu
nistai kaltina amerikonus 
tarpininkus, kad jie tik 
čiang Kai-shekui tarnauja 
prieš komunistus.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

JAUNI VYRAI 
PAKAVIMUI KIAUŠINIŲ

PILNAM LAIKUI 
$30 Už 5 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. Grupine apdrauda ir daug kitokių pašalpų.
(VAŽIUOKITE ROOSEVELT AVE. BUŠU IKI DIRBTUVES)

Pawtucket, Rhode Island
(žl 0-216)

REIKALINGI 
DAILYDES 

Patyrę prie Form Work 
MOKESTIS

$1.871 Į VALANDĄ
5 Dienų Savaitė 

Devynios Valandos į Dieną 
Dvigubas Laikas po 8 valandų 

Valgis ir guolis suteikiama 
už $3 j dieną

LOUIS C. BOWERS & SONS 
Kreipkitės

BOWERS FIELD OFFICE 
at HEYDEN CHEMICAL CO. 

PENSNECK, PRINCETON, N. J.
Tiesiai skersai nuo 
Geležinkelio Stoties.

(218)

BRONZE SUTAISYTOJAI 
PIELAVOTOJAI 

ŠVEITĖJAI 
Puikiausios darbo sąlygos 

Unijinė dirbtuvė. 
Apmokamos šventės ir vakacijos 
SUPERB BRONZ & IRON CO. 

3064 Atlantic Ave., B’klyn.

MEDŽIO APDIRBIMAS
Reikalingi darbininkai prie mašinų. Šeivų 
drožinėtojai, pavieniai. Formų darbininkai, 
diržiniai pjaustytojai, prie smėlinių popierių 
mašinos operatoriai (diržų ir 'kraštų). Ran
kiniai medžio tekintojai. Ferguson Bros., 720 
Monroe St., Hoboken, N. J.
______________________________________(219)

METALO APDIRBĖJAI
Specializuojanti 

lydymu konstrukcija 
GARINIŲ KATILŲ 

DARYTOJAI
IR LAIVŲ ĮRENGĖJAI . 
GALI KVALIFIKUOTI.

Blueprint pažinimas būtinas.

ALLOY FABRICATORS,
500 Market St., 

Perth Amboy, N. J.
(215)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
Lengvam fabriko darbui. 65c j valandą pra
džiai. Taipgi LYDYTOJAI prie misingio 
naujienybių džiūlerių. TERK NOVELTY, 
2416 ATLANTIC AVE. BROOKLYN.

(214)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Vyrai ar Moterys 
AUDĖJAI 

REIKALINGI
A 14-STAKLIŲ DARBAS 

PRIE RAYON 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)

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 Žlegu kaimb, Aluntos vaisė. Ma
no dabartinis antrašas: Justinas 
Mikulėnas, 1054 E. 93rd Str., Chi
cago, IU. (210-214)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PATYRUSIOS KIAUŠINIŲ 
VAŠKUOTOJOS 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
40 Valančių Savaite. 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Proga Pakilimams. 
LAND O’LAKES 

CREAMERIES, INC.
54—11 th Ave., New York City. 

______________________________________(217)

MOTERYS (5) 
Reikalingos tuojau. Kambarių tvar

kytojos, stalų patarnautojos. 
Gyvenimas ant vietos. $80 į mėnesį. 

DWIGHT SCHOOL 
Englewood, N. J. 

ENGLEWOOD 3-0429 
____________________________ (216)

SAMPLE DARBININKĖS
PRIE GERESNIU DINNER 

GOWNS 
Patyrusios.

Gera alch. Nuolatinis darbas. 
MILMONT GOWN CO. 
530—7th Ave., N. Y. C.

 (218)

RAŠTINIŲ DARBININKES
ir

TYPISTES
Visiems Departrnentams 

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)

NAMŲ DARBININKE 
Lengvūs skalbiniai. Guolis ant vietos ar ki
tur. Geri namai ir alga. Celia Gladstone, 
135 E. 94th St., Brooklyn.

(2Į7)

RANKOM IŠSIUVINftTOJOS 
IR PRISIUVINfiTOJOS 

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

SHARI STECKLER
50 Columbia St. (Arti Green) 

5-tos lubos, 
Newark, N. J.

(210-2(6)

NAILHEAD SETTERS
Nuolatinis darbas, 40 valandų 

savaitė, viršlaikiai.
FAIR MAID 

NOVELTY ART CORP.
254 W. 84th St., N. Y. City

(215)

REIKALINGOS
. SIUVAMŲ MAŠINŲ

OPERATORĖS
1

SU AR BE PATYRIMO

Nuolatinis Darbas 
Vakacijos Su Alga 
Lengvūs Išdirbiniai 

Linksmos Apylinkės 
Vien Tik Dieninis Darbas.

' Kreipkitės

Du-Ray Mills, Ine. 
MICHELIN BUILDING 

MILLTOWN, N. J.
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NewWkor/M^ZInloi
Prašome Talkos

Draugai ir draugės jau bus 
pastebėję vakar dienos Lais
vėje, jog rengiame prakalbas 
labai svarbiais klausimais, tar
pe tų :

Dėl ko Wallace prašalintas 
iš valdžios?

Kas kursto Ameriką į nau
ją karą ?

Ką reiškia Lietuvos atstovo 
dalyvavimas taikos konferen
cijoje, Paryžiuje?

Prakalbos įvyks šį penkta
dienį, rugsėjo 27-tą, L. A. Pi
liečių Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Pradžia 7 :30.

Vien tik minėtų klausimų 
svarba rodo, kad visiems rei
kia dalyvauti, visiems Laisvės 
skaityt ojams pasidarbuoti, 
kad kiti žmonės apie prakal
bas žinotų, turėtų progą iš
girsti aiškinimą tų klausimų. 
Prašome visus kviesti žodžiu, 
paduoti Laisvę ar nunešti la
pelių.

L. K. Kliubo Valdyba.

Williamsburg Darbie
čiai Rimtai Imasi Rinki
mų; Stoja su Wallace

New Yorko CIO Reikalavo 
Kad J. V. Prisilaikytų 

Wallace Politikos
Henry Wallace’o politika 

pasaulio taikai ir kooperaci
jai su Tarybų Sąjunga turi 
tapti Jungtinių Valstijų už
rubežiams politika, pareiškė 
Didžiojo New Yorko šapų ste
ward ai.

stewardai, skai- 
buvo susirinkę į 

išdirbti planus

CIO šapų 
čiuje 1,062, 
konferenciją 
nugalėti Dewey ir karo kurs
tytojų jėgas ateinančiuose gu
bernatoriaus, valstijos seime
lio ir kongresmanų rinkimuo
se.

Trumano prašalinimas iš 
valdžios Wallace’o juo labiau 
parodo reikalą nugalėti rinki
muose Dewey, kadangi repu- 
blikonai nustato mūsų politi
ką užrubežiams, sako unijis- 
tai.

• v ais-
pa- 
už

CIO darbuose New Yorke.
“Prašalinimas Henry Wal

lace’o yra pradžia Amerikos 
Demokratų Partijos' nykimo. 
Akyvaizdoje to, mes darbi
ninkuose turime šiandieną 
pradėti darbuotis linkmėje 
įsteigimo naujos politinės par
tijos,” pareiškė Marcantonio. 
Jis sakė, kad gavimas 500,000 
balsų eilėje C, American La
bor Party eilėje, gerokai pri
sidėtų’prie padėjimo pamato 
trečiai partijai.

Marcantonio, Blumberg, Al
len ir kiti kalbėtojai pasakė 
daug įdomių dalykų, svarbių 
pareiškimų.

Užąyrė Kandidatų Sleitą

Konferencija užgyrė ben
drą šios valstijos ir miesto 
darbiečių- demokratų kandi
datų sleitą, priešakyje su Ja
mes M. Mead į gubernatorius 
ir Herbert H. Lehman į J.,V. 
senatorius.

Verti Didelio Kredito
Praeitą sekmadienį buvo 

nepaprastai gražus . oras, vi
liojantis Į laukus. Daleistina, 
kad tai galėjo būti paskutinė 
tokia vasariška diena šį sezo
ną. Bet Laisvės salėje būrys 
teatro mėgėjų, su Jonu Va- 
lenčiu priešakyje, bemaž visą 
dienelę prakaitavo plaukdami 
“Prieš Srovę.”

Toji šauni drama, beje, bus 
suvaidinta pirmu kart šį se
zoną spalių 5-tą Elizabethe, 
spalių 13-tą Brooklyne, o ga
lop spalių mėnesio pasieks ir 
Chicagą, bus suvaidinta 
Sąjungos suvažiavime, 
vių Auditorijoje.

Tokios repeticijos yra
mos kiekvieno pirmadienio 7- 
tą vai. vakare, Laisves salėje, 
o artinantis suvažiavimui, ir 
sekmadienių rytais, 10 vai.

Meno
Lietu-

laiko-

LDS Pradeda Bowling 
Lygą __

LDS “Builders” kuopa, 
Brooklyne, praneša, kad ren
giasi suorganizuoti Lietuvių 
Bowling Lygą šį rudenį, 
Brooklyne. Kurie LDS nariai 
nori dalyvauti toje lygoje, 
prašomi susirinkti Schoema- 
cher Bowling Alleys, ant 
kampo Myrtle and Broad
way, Brooklyne, rugs. (Sep
tember) 26-tą dieną, 8 valan
dą vakare, dėlei pirmų pra
timų. Pratimai bus laikomi 
Bowling alleyse, kurios yra 
ant antro aukšto.

Builderiai kviečia ne tiktai 
savo kuopos narius dalyvauti, 
bet* ir kitų kuopų narius, taip
gi — kas tik nori biskį pasi- 
mankštyti prie šio sporto. Bus 
sudaroma vyrų ir moterų ly
gos, tad lygiai taip pat mo
terys ir vyrai gali ateiti. Taip
gi tėvai, kurie patys neda
lyvaus, prašomi paraginti sa
vo jaunuolius, kad ateitų.

Komisija.

Mirė J. Sadauskas
Rugsėjo 22 dieną, ryte, mi

rė plačiai žinomas J. Sadaus
kas, gyvenęs 206 Hale Avė., 
Brooklyne. Mirtis patiko la
bai greita, nes turėjo širdies 
ligą. Paliko nuliūdime mote
rį ir sūnų.

J. Sadausko užsiėmimas — 
prosytojas. ’ Buvo unijistas, 
Amalgam eitų Unijos 5 4-to 
skyriaus narys.

Velionis visada buvo pa
žangiųjų, pažvalgų ir remdavo 
radikal-į judėjimą.

Kūnas pašarvotas F. W. 
j Shalins koplyčioje, 84-02 Ja
maica Ave., Woodhaven, N. 
Y. Laidotuvės įvyks 25-tą rug
sėjo, po pietų.

Reporteris.

Į New Yorką atvežta šimtai 
jaučių, laukinių karvių, Lėliu
kų — bet ne valgymui. Rugsė
jo 25-tą prasidės rodeo. Bus 
čionai per ištisą mėnesį, Gar- 
dene.

Ligoniniu Darbininkam 
Numažino Valandas

Darbiečiai Pagerbė 
Kandidatus

N. Y. Veteranai Remia <• O 
Marcantonio

New York o 1st Avė. vete
ranai praeitą savaitę, bloke 
tarp 109th ir 110th Sts. iškėlė 
didžiulį transparentą (ban
ner), šaukiantį už Marcanto- 
Xiio iš naujo išrinkimą į J. V. 
Kongresą. Obalsiai šaukia su- 
siedijos piliečius už jį balsuo
ti.

Iškėlimo iškilmėse, atviro 
oro masiniame mitinge, kalbė
ti buvo pakviestas ir pats 
Marcantonio. Jis smerkė tuos
reakcionierius, kurie “niekina 
East Harlemo žmonių gerą, 
vardą.”

Kalbėtojai priminė, kad 
balsuoti už Marcantonio ir ki
tus žmonių kandidatus galės 
tiktai tie, kurie bus užsire
gistravę spalių 7-12 įvyksian
čioje piliečių registracijoje.

šeštadienį į New Yorką 
parplaukė du laivai su 2,700 
kariškių.

“Klausimas šiandieną 
kus,” sako konferencijos 
reiškimas. “Arba mes 
Jungtinių Tautų vieningumą- ir
taiką, ar už niautynes ir ka
rą. Amerikos darbininkai turi 
nedvejojančiai stoti su Wal
lace politika už pasaulio tai
ką. Mes turime reikalauti, kad 
ta politika taptų Jungtinių 
Valstijų politika.

“Mes stojame su Wallace 
jo reikalavime, kad mes pa
liautume atominėmis bombo
mis grasinę svietui ir kad vie
ton to mes pradėtume iš tik
ro stengtis atsiekti susitarimo 
su mūsų karo laiko talkinin
kais, įskaitant ir Tarybų Są
jungą.”

Konferencija mitingavo vi
są dieną Hotel Diplomat, New 
Yorke. Tarpe kitų, kalbėjo 
kongresmanas Vito Marcanto
nio, Amerikos Darbo Partijos 
šioje valstijoje sekretorius H. 
Blumberg, New Yorko CIO- 
PAC direktorius Daniel Allen 

buvo nepapras- jr miesto CIO veteranų direk-
tai įdomus. Dalyviai, didžiumo- torius Charles Klare.

Pastebėjus dienraštyje Lais
vėje, kad 14-to Assembly Distr. 
darbiečiai šaukia darbiečių ir 
jiems pritarėjų pasitarimą, 
kaip pasiruošti ateinančiai pi
liečių registracijai ir rinki
mams, nukiūtinau ir aš pasi
žiūrėti.

Keturiolikto AD darbiečiai 
turį gražią patalpą 402 Keap 
St., virš Republic Teatro. Ta
čiau penktadienių vakarais, pa
prastai, jaunieji didžiajame 
kambaryje šoka, linksmauja. 
Tad mus, mitinguotojus, nuly
dėjo į aukštinį. Aukštinis, tiesa; 
ne toks gražus, bet ypatingai 
tokiam vakarui 
87 laipsniai) 
vieta, ant stogo 
ti.

(šilumos buvo
— puikiausia 
vėsu mitingau-

Susirinkimas

je, veteranai. O vienas mano
kaimynas, kurio visai nežino- pareiškė, kad Wallace’o ko- 
jau esant darbiečių, atėjo kar-|va už taiką turi būti vyriau- 
tu su sūnumi ir žentu, vetera- sju klausimu darbo partijai ir 
nais. į___________________________

Marcantonio ir ' Blumberg

Senų Kainų ar Daugiau 
Mokesties

konferencijos 
buvo: 
buvu- 
reika-

22-ros

Vyriausiais 
iškeltais reikalavimais

Sugrąžinti kainas j 
sias birželio 30-tą arba 
lauti aukštesnių algų.

Remti tarp rugsėjo
baigiant 29-ta “Get-Out-of- 
China-Week” — reikalavimą 
.mūsų karinėms jėgoms apleis
ti Chiniją.

Reikalauti “kietumo su 
Franco” politikos, kaip to rei
kalauja Pasaulinė Darbo Uni
jų Federacija; įremti spalių 
26-tą įvyksiančią Ispanijai 
Laisvinti -konferenciją.

Taipgi užgyrė protesto prieš' 
linčiavimus kovą ir reikalavo 
prašalinti Britanijos terorą 
Palestinoje, pavesti tą šalį 
bendrai Jungtinių Tautų prie
žiūrai.

Konferencija taipgi pasiun
tė pasveikinimą Pasaulinei 
Darbo Unijų Federacijai 
(WFTU), dabar posėdžiau
jančiai Washingtone.

CIO United Public Workers 
pasiuntė majorui William O’
Dwyer ir ligoninių komisio- 
nieriui Edward M. Barnecker \ pasveikinimą už nutrumpintas 
darbo valandas ligoninėse.

Nuo šio laiko miestavose 
ligoninėse darbo valandos 
slaugėms ir kitiems, darbinin
kams bus tik 40 per savaitę.

Unija sako, kad šis page
rinimas pagelbės gauti dau
giau slaugių ir kitų darbinin
kų. Pagerės ligonių aptarna
vimas ir lengviau darbinin
kams.

Greta padėkos miesto 
riausybei, unija pareiškė, 
bus energingai veikiama 
vesti 40 valandų savaitę
privatiškai vedamas ligonines.

vy- 
kad 
pra- 
ir j

New Yorke statys daugiau 
dangorėžių tarp 41 ir 49th 
Sts. prie East River.

R.Filmos-Teatrai
buvo da- 
Vokietijo-

stumiami

Nesigilinant į viską, teko pa
stebėti tai, kad veteranai labai 
susirūpinę Wallace prašalini- 
mu iš valdžios. Jie tame įmato 
greitesnį mūsų šalies stūmimą 
į karą, negu mes įsivaizduoja
me. Įmato greitesnį mūsų šalies 
fašistinimą, negu tai 
romą Italijoj ar net 
je.

—Nejaugi būsime
į naują karą nespėjus gauti 
pirmos algos civilinio darbe? 
Nejaugi teks vėl purvu ir krau
ju misti? Nejaugi nebepagy
vensime savame bute savo gy
venime? Atrodo, kad mūsą im
perialistai ir kapitalistai nori 
mums per prievartą. duoti “že
minį bendrabutį.”

Tokie ir panašūs klausimai 
ir supratimai vyrauja pas ve
teranus. Gal jie nusiminę? Ne. 
Gal būt, kad ir nusiminę tie, 
kurie nežino išeities, šie, 
nizuoti jauni vyrai, žino 
Jie čia tarėsi, kas daryti.

Tarpe svarbiausių jų 
ir sugestijų buvo:

Pasiuntė telegramą Wallace’ui 
padėkos už gynimą taikos ir te
legramą prez. Trumanui, kriti
kuojant jo žygį ir reikalaujant 
prašalinti iš pareigų valstybės 
sekretorių Byrnes.

Siųsti telegramas iš šapų ir 
organizacijų. Rašyti patiems ir 
raginti bendradarbius ir savo 
šeimų narius rašyti asmeniš
kus laiškus prez. Trumanui ir 
Wallace’ui.

Akstinti žmones masiniai re
gistruotis ir užsirašyti Darbo 
Partijos balsuotojais. Tik dar
bo Žmonių ir progresyvių lai
mėjimas rinkimuose 
laikyt taiką.

orga- 
išeitį.

darbų

Žmonėmis Pražydusi 
Raudonoji Aikšte

Jeigu jūs dar nematėte ne
paprastos grožės filmos “Rus
sia On Parade,” rodomos 
Stanley Teatre, New Yorke, 
geriau paskubėkite.

Visas dalykas dedasi Rau
donojoj Aikštėje. Raudonąją 
Aikštę daugelis jau yra matę 
vienoje ar kitoje filmoje. Bet 
tai didžiumoje būdavo tiktai 
pramaršavimai. Be abejo, ten 
visuomet būdavo spalvotos 
grožės, tačiau filmos būdavo 
tik dvispalvės — juodos ir 
baltos spalvų.

Ši yra pirma Tarybų Sąjun
gos daugiaspalvė ir pirma su 
tokiais nepaprastais spektak
liais. Į aikštę atmaršuoja ir 
atlieka kelių minučių aktus 
visų 16 tarybinių respublikų ir 
daugelio atskirų sporto orga
nizacijų sportininkai. Atvyks
ta smagiose žaismei sporto 
uniformose, atvyksta tauti
niuose kostiumuose, atsineša 
vėliavas ir paparčius.

Jau vien 
macijomis 
Bet tai tik

Daugelis 
atvaizduoja
požymius, industrijas, nuovei- 
kius. Plastikoje ir kitais veiks
niais banguoja Baltijos ar 
Juodųjų Jūrų bangos, išbujo
ja medvilnė, išauga kalnai ir 
mūrai, pražysta krūmai ir 
gėlynai. O Lietuvos, vos tik 
išsilaisvinusios iš po kruvinojo 
nacių jungo, grupė lyg ir šo
kyje pavaizduoja rugių pjo
vėjus ir griebėjas.

Lietuvos grupė šiame para
de dar nedidelė, ko nors ne
paprastai didingo nepasiruo
šus. Tačiau stebina jau vien 
tuomi, kad jos sportininkai su
spėjo dalyvauti. Lietuva juk 
buvo pirmutinė nacių vergo- 
vėn patekusi, paskutinė iš
laisvinta. O pirmoji po perga
lės Europoje tarybinių spor
tininkų šventė įvyko 1945 
rugpjūčio mėnesį, jaunimui 
dar nesugrįžus iš karo.

Roxy Teatre
Paskutinę savaitę

“Home Sweet Homicide.”
Trečiadienį pradės rodyti
“Three Little Girls in Blue.”

rodo

Brooklyno Paramount
Teberodo “O.S.S.” ir “Cu

ban Pete.”

New Yorko Paramount
Rodo “Monsieur Beaucaire 

ir yra scenos aktai.

dės iš-
L-WO5.

maršuojančių for
ai kštė pražysta, 
pradžia.
respublikų sporte 
savo svarbiuosius

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 “Tre 
Stelle and three star design” with 
the Secretary of State of New York, 
to be used in food products.

(222)
Notice is hereby given that Sally 

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.

(222),

Amerikos Darbo Partijos 
rinkiminė kampanija valstiji- 
ne skale atidaryta praeitą 
sekmadienį, su bankietu Hotel 
Pennsylvania, New Yorke. 
Garbės svečiu turėjo kandida
tą į J. V. senatorius Herbert 
H. Lehman ir kitus valstiji- 
nius ir vietinius kandidatus.

Senatorius James M. Mead, 
kandidatas į gubernatorius, 
atsiuntė apgailavimą, kad ne
galįs pribūti ir dėkojo ALP 
už paramą.

PARDAVIMAI
Parsiduoda namas ir grocery krau

tuvė. 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)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmei

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

TEL. EVERGREEN 8-8770

4 TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Manjer SU. 
BROOKLYN I. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
221 South 4th Street

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių j 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

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta
Valandos:

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

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

Išskiriant trečiadienj
ir sekmadieni.

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

Tel. SOuth 8-5560

BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y. 
Telephone EVergreen 4-8573

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y,

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

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

MIKE LEIPUS
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8003

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
R II EINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

........... - ........ .... ................

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgią ir Gęriftto įstaigą

DEGTINES - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL JBVergreeM 4-901Z
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BEATUCZ ,

j ROBERT LIPTON, Jeweler 
| 701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
H Tel. ST. 2-2178. . .(ArU Graham Ave.) Atdara Vakarais.




