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Policijos lazda dar neveikia, bet gatava ir repor
teriams, kurie tankiai, noromis ar nenoromis, tą lazdą 
pateisina kitiems. Čia matome narius Amerikos Laik
raštininkų Gildijos, CIO, maršuojant prie Los Ange
les Herald-Express raštines. Vyriausiuoju unijos rei
kalavimu yra $100 minimum reporteriams ir pakėlimas 
algų visiems kitiems laikraštinio darbo skyriams.

Maskva. — Prasidėjo by
la prieš neteisingus kolek
tyvių ūkių pareigūnus.

Lai- 
ren-

Tai, kas atsitiko čili res
publikoje, gali būti Amerikos i 
kontinente pradžia naujos is-1 
torijos. Neseniai prezidenti
nius rinkimus laimėjo suvie
nytos kairiosios jėgos prieš į 
dešiniąsias - fašistines jėgas. 
Komunistų Partijos remiamas 
kandidatas Vi d el a tampa pre
zidentu.

Manoma, 
respublikos 
komunistų.

Amerikos 
skelbtas karas 
vadinasi, nesiseka. 

A * * *
Su Henry Wallace pa vary

mu iš Trumano kabineto pa
garsėjo balsai už trečią par
tiją. Komunistų Partijos pir
mininkas William Z. Foster 
mano, kad jau laikas darbi
ninkų judėjimui sutraukyt ry
šius 
Abi 
dai 
tai o

kad j naująjį čili 
kabinetą įeis ir

imperialistų pa- 
komunistams,

su senosiomis partijomis, 
senosios partijos vieno- 

esančios stambiojo kapi- 
kišenėje.
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Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00
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Graikijoj Liepsnoja 
Karas tarp Fašistu 
Ir Respublikieči^
Monarchistai Meluoja prieš 

Jugoslaviją ir Albaniją
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Generalis Streikas 
Gręsia Pittsburghe 
Dėl Elektrininkų

S®
Vystosi Streikai iš Pritarimo 

Duquesne Elektrininkam
jantiems Duquesne elektri- 
ninkams sustreikavo Pitts
burgho gatvekariu konduk
toriai ir motormanai. Die
ną pirmiau virš 2,000 CIO 
unijistų Jones and Laughlin 
Hazlewood plieno fabrike 
metė darbą, reikalaudami 
panaikint indžionkšiną 
prieš Duquesne . elektros 
darbininkus ir paliuosuot jų 
vadą George Muellerį. Mu- 
elleris nuteistas vienus me
tus kalėti už tai, kad jis at
metė teismo įsakymą šaukt 
Duquesne streikierius dar
ban. Jie kovoja už 20 nuo
šimčių daugiau algos ir ki
tus pagerinimues.

Ketvirtadienio rytą buvo 
pranešta, jog kelios kitos 
unijos tariasi streikuoti, 
jeigu teismas nepanaikins 
indžionkšino prieš 3,500 Du
quesne streikierių, nepri
klausomos unijos narių.

Teigiama, kad gali išsi- 
vystyt visuotinas darbinin
kų streikas Pittsburgh© ir 
apylinkėje.

CIO Elektrininkų Uni
jos skyrius 601 su 16,000 

! narių sušaukė masini susi
rinkimą protestui prieš nu
teisimą Muellerio, Duques
ne darbininkų unijos pirmi
ninko. Amerikos Darbo Fe
deracijos miestinė taryba 
pasižadėjo teismiškai remti 
Duquesne streiko vadus.

I Darbo Federacijos
i tuvininkų unijos skyrius 
i pasmerkė teismo nuospren
dį prieš Muellerį.

Teismas buvo (gal tik 
‘ laikinai) paleidęs Muellerį 

.. ......... „i taipgi reika-iiš kalėjimo, kad jis eitų į 
lauja pakelt algas ir padvi- \ Duquesne streikierių susi-

Pittsburgh, Pa., rugs. 26. 
—Duquesne elektros kom
panijos streikieriai masi
niame susirinkime didžia 
dauguma balsų atsisakė ei
ti į derybas su kompanija, 
iki teismas atšauks savo in- 
džionkšiną (drausmę) prieš 
streikierius.
Kova Prieš Indžionkšiną
Iš pritarimo streikuo-

nius generolus ir 24 kitų de
mokratinių oficierių į vie
nuolyną Nikarijos saloj.

Ame rikos ambasadorius 
Graikijai tariasi su mo
narchistų valdžia. Graiki- 
jon atskrido ir Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Ju
goslavijai.

Šį šeštadienį grįžta sos- 
tan fašistuojąs karalius 
Jurgis II.

CALIFORNIJOS ADVOKATŲ 
SĄJUNGA ATMETA NEGRUS

reikalu pri- 
rudens kon- 

Pažiūrėsi-

kas tuo 
nuo šio 
rinkimų.

Daug 
klausys 
gresinių 
me, kaip pasirodys pažangie
ji kandidatai — Wallace-Pep
per tipo žmonės. Jų geras pa
sirodymas prisidėtų prie su
stiprinimo trečiosios partijos 
jėgų.

Ottawoj, Kanadoj, kalbėjo 
buvęs Amerikos Rotary Kliu- 
bų prezidentas Frank Phillips 
iš Ithaca, N. Y. Jis davė svei
ką, protingą ir puikų patari
mą.

Phillips sako: “Kanadie- 
p čiams reikėtų atsisveikinti su 

keikimo rusų sportu. Keiki
mas rusų jiems blogo nepa
daro ir gero mums nepada
ro. Daug pelningesnis užsiė
mimas tą problemą studijuo
ti. Mūsų 
ti.”

Ne tik 
keikimas 
yra virtęs kiekvieno fašistinio 
ir reakcinio 
siu sportu.

pareiga .ją studijuo-

Kanadoje, bet ir čia 
ir koliojimas rusų

Athenai, Graikija.—Vyk- 
\ sta kruvini susikirtimai 
; tarp armijos ir žandarme- 
| rijos, iš vienos pusės, ir re- 
| spublikiečiu - demokratų, iš 
Į antros. Plačiau išsivysto 
i pilietinis karas prieš kara- 
! liškai-fašistines jėgas įvai
riose Graikijos provincijo
se — Makedonijoj, Thes- 
salijoj, Peloponnese ir ki
tur.

New Yorko Daily Work- 
erio korespondentas Kos
ta s
legrafavo iš Graikijos, kad 
monarchistų - fašistų val
džia meluoja, būk Jugosla
vija, Albanija ir Bulgarija 
ginkluoja sukilėlius Graiki
jos respublikiečius. Tokiais 
p r o v o katoriškais melais 
monarchistai bando griež
čiau nustatyt ir Jungtines 
Valstijas prieš Jogoslaviją, 
Bulgariją ir Albaniją.

S p e c i aliai monarchistų 
1 karo teismai kasdien smer
kia sušaudymui suimtus re
spublikiečius, Tautos Lais
vinimo Fronto (ELAS) na
rius.

Praeitą savaitę jie depor
tavo penkis prieš-fašisti-

CECHAI UŽDARE SIENA 
ŽYDAM IŠ LENKIJOS

Praga. — Anglija jau 
antrą kartą užprotestavo, 
kad Čechoslovakija įsilei
džia bėgančius iš Lenkijos 
žydus. Užsieninė anglų 
ministerija sakė, jog dau
guma žydų aplinkiniais ke
liais per Čechoslovakija 
vyksta į Palestiną.

Čechoslovakija todėl jau 
uždarė savo sieną žydams 
iš Lenkijos.

Sovietai Atmeta Pasiūlymą 
Ūkiniai Suvienyt Europą

idijoto mylimiau-

‘globoja” Angli- 
Anglijos valdžia

Graikiją 
jos armija, 
yra menševikų rankose. Grai
kijoje nubalsuota susigrąžinti 
karalių. Graikijoje laimėjo 
monarchistai-fašistai.

Bulgarijoje randame Sovie
tų Armijos įgulas. Ten irgi bu
vo referendumas. Milžiniška 
dauguma žmonės nubalsavo 
amžinai palaidoti monarchiją 
ir paskelbti respubliką!

Ryškus pavyzdys, kas 
stovi ir ką gina.

kur

Devyniolika laivų kompa
nijų pasidarė $356,000,000 
pelno karo metm O viso jos 
buvo įvesdinusios tiktai apie 
$22,000,000. Vadinasi, jos pa
sidarė 1,600 nuoš. pelno!

Panašius pelnus žėrėsi kitos 
transporto ir pramonės kor
poracijos. Kapitalistų turtai 
augo kaip ant mielių, kai mi- 
lionai Amerikos jaunų vyrų 
ant žemės, ant vandens ir ore 
galvas guldė ir kraują liejo!

Anglijos kareiviai žudo Pa
lestinoje žydus. Anglijos dar- 
biečių valdžia nesiskiria nuo 
konservatorių valdžios, kai ei
na Anglijos imperializmo rei
kalų gynimas.

Kiekvienas Lietuvių Litera
tūros Draugijos narys turi 
savęs paklausti: Ar jau pa- 
simokėjau * 1946 metų duok
les?

Jei nepasimokėjai, tuojau 
pasimokėk. Nebūk slekeriu, 
būk nariu geram stovyje! ♦

Ottawa. — Kanadiečiai 
irgi užiminėja tuščias ka
reivines apsigyvenimui.

ŠEŠTADALIS MeSOS 
ARMIJAI

100 Laivų Apkrėsta 
Pavojingais Atomu 
Branduolių Nuodais

Washington. — Valdžia 
ima armijai ir laivynui šeš
tadalį visos pagaminamos 
Amerikoje mėsos.

Kitą Savaitę Bus Paskirtos 
Bausmės Nacių Vadams

Nurnberg, Vokietija. — 
Karinis talkininkų teismas 
ateinančią savaitę skirs 
bausmes Goeringui, Hessui 
ir 19 kitų nacių vadų. Vo
kiečių spauda sovietinėje 
Vokietijos dalyje reikalau
ja mirčia nubaust visus 
tuos hitlerinius karo krimi
nalistus.

Pittsburgh. — Streikai 
taip apšlubino ligonines, 
kad jos priima tiktai gim
dančias motinas ir ligonius 
pavojuje.

KARO ŠALININKAI 
IŠVIJO WALLACE,- 
RAŠO PRAVDA

Maskva. — Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda ra
šo, jog tikrumoj kariniai 
Amerikos politikai išvijo 
prekybos sekretorių Wal- 
lace’ą, paskutinį roosevelti- 
ninką. Pravda pastebi, kad 
ir Wallace ne visuomet bu
vo gilus karinių politikierių 
kritikas. Kartu, primenama 
Amerikai ir Anglijai ma
žiau rūpintis Jugoslavija, o 
išmėžt savo kiemus.

Paryžius. — Taikos kon
ferencija skiria Bulgarijai 
tik 55,000 armijos.

Washington. — Vakari
niuose Jungtinių Valstijų 
pakraščiuose stovi apie 100 
laivų, apkrėstų atominiais 
Bikini bombų nuodais. Jau 
pora mėnesių praėjo, kai 
dvi atom - bombos buvo iš
sprogdintos Bikini salos 
įlankoje; bet tuose laivuo
se dar ir šiandien spraginė- 
ja atomų branduolių dale
lės. (Tatai vadinama radio- 
aktingumu.)

Darbininkai su tam tik
rais apsaugos įrengimais 
stengiasi apvalyti tuos lai
vus nuo atominių nuodų, 
prieš kuriuos nėra jokių 
vaistų.

Lake Success, N. Y. — 
Dauguma Jungtinių Tautų 
Ūkinės ir Socialės Tarybos 
narių siūlė ūkiniai apvie- 
nyt visas Europos šalis; tai 
būtų kaip ir Jungtinės Eu
ropos Valstybės pramonė
je ir ūkyje. Sovietų atsto
vas Nikolajus Leonovas at
metė tą planą; jis pareiškė, 
jog tai svajoniškas pasimo- 
jimas, neparemtas tikrovės 
reikalais.

Planą dėl ūkinio Europos 
apvienijimo perša ypač Am
erika ir Anglija. Sovietų 
atstovas sakė, tokie planuo
tojai nekreipia dėmesio į

tuojautinius reikalus, į ka
ro nuteriotų sričių atgaivi
nimą, o siūlo “aukštuosius” 
ir tolimuosius sumanymus.

Minimas planas, be kitko, 
perša sužiūrėti įvairių Eu
ropos kraštų darbo jėgas, 
vandens jėgas, prekybą, 
pramonę ir gyvenamųjų 
namų būklę, o paskui tuos 
dalykus subendrinti tarp 
įvairių europinių šalių. Į 
komisiją tiem klausimams 
siūlosi ir Jungtinės Valsti
jos. Sovietų delegatas, ben
drai atmesdamas tą planą, 
priešinosi ir Amerikos da
lyvavimui'tokioj komisijoje.

Coronado, Calif. — Ca- 
lifornijos Valstijos Advoka
tų Sąjunga metiniame su
važiavime atmetė pasiūly
mą priimt negrus advoka
tus į tą organizaciją. Pi
lietinių Teisių Sąjungos ad
vokatas A. L. Wirinas nu
rodė, kad pati Jungtinių 
Valstijų konstitucija rei
kalauja žmonėms lygybės, 
nežiūrint jų spalvos..

Streikuoja Korėjos
Geležinkeliečiai 
Prieš Amerikonus

CIO Laiviniai Maši
nistai Ruošiasi 
Streikuoti

Kaip Gen. Eisenhower 
Atsiliepė į Stalino 
Pareiškimus

Seoul, Korėja. — Sustrei
kavo visi 25,000 gelžkelinių 
darbininkų pietinėje Korė-, 
jos pusėje, užimtoje ameri
konų. Darbininkai reika- i 
lauja tokių darbo įstatymų,; 
kaip šiaurinėje Korėjos pu-! 
sėje, kuri yra Sovietų žini-' 
boję.

Streikieriai

spaus-

Tūli Mainieriai Sako, 
Be Mėsos Nedirbsim

Windber, Pa., rugs. 26. 
—200 Berwind-White kom
panijos angliakasių metė 
darbą, užreikšdami: “Jei 
nebus mėsos, tai nedirbsi
me.” Jų vadai sako, mai
nieriai negrįš darban, iki 
gaus nusipirkt mėsos vieti
nėse krautuvėse.

Washington. — CIO 
vinių Mašinistų Unija 
giasi į streiką ateinantį 
pirmadienį. Jie reikalauja 
pakelt algą 35 nuošimčiais. 
Mašinistai negavo algos 
priedų, kuriuos išsikovojo 
kitos CIO ir federacinės jū
rininkų - laivakrovių uni
jos. 15,000 CIO mašinistų 
aptarnauja faktinai visus 
prekinius Amerikos laiVus. 
Washingtone prasidėjo de
rybos, bet vakarinės 
kompanijos atsisako 
vauti derybose.

Laivas Queen Mary. — 
Reporteriai užklausė gene
rolą Eisenhowerj, kaip jam 
atrodo premjero Stalino pa
re i š k i m a s apie atominę 
bombą ir reikalavimas at
saukt visą Amerikos ka
riuomenę iš Chinijos. Sta
linas sakė, jog vien atomi
nė bomba negali nulemti 
karo.

Gen. Eisenhower tik tiek 
atsakė, jog atom - bomba 
yra mirtingiausis pabūklas. 
Kai dėl Chinijos, tai pati 
Chiang Kai-sheko chinų 
tautininkų valdžia prašo 
Ameriką laikyti ten savo 
kariuomenę, pastebėjo gen. 
Eisenhower.

gubint ryžių kiekį maistui. 
Karinė amerikonų valdyba 
užreiškė, kad streikas esąs 
neteisėtas ir įsakė geležin
keliečiams grįžti darban; 
kitaip gi amerikonai visai 
nesiskaitysią su streikierių 
reikalavimais.

Miliūnas Pittsburgho 
ŽmoniŲ be Gatvekariu'

Pittsburgh, Pa., rugs. 26. 
—Sustreikavus gatvekariu 
darbininkams iš simpatijos 
dėl s t r e i k u o ja n čių Du
quesne elektrininkų, milio- 
nas žmonių Pittburghe ir 
apylinkėje neteko važiuotes 
ir turi pėsti atlikinėt įvai
rius reikalus.

rinkimą ir ragintų juos at
gal į darbą. Buvo teismo 
įsakyta ir kitiems devy^ 
niems streiko komiteto na
riams šaukt streikierius 
darban. Tonep aisant, 
streikieriai savo susirinki
me 1,777 balsais prieš 402 
atmetė kompanijos kvieti
mą į derybas, kol nebus at
šauktas indžionkšinas. '

Sakoma, streikai sustab
dė jau pusę Pittsburgh© fa
briku ir dirbtuvių. C v

AMERIKOS ARMIJA 
DAR LAIKYSIS 
ISLANDIJOJE

Ameri-

JUGOSLAVIJA ĮKAITINO KATALIKŲ ARKIVYSKUPU 
KAIP VALSTYBES IŠDAVIKI, NACIŲ BENDRADARBĮ

Belgrad. — Jugoslavų 
teismas įkaitino katalikų 
arkivyskupą Al. Stepinatzą 
kaip karinį kriminalistą. 
Teismas sako:

Arkiv. Stepinatz karo 
metu veikė išvien su 
miuoju Jugoslavijos
viku Ante Paveličiu. Pave
ličius, nacių pastatytas 
Kroatijos “valdovu,” buvo 
vadas fašistinių ‘‘ustašių”

ir drauge su vokiečiais ka
riavo prieš , Jugoslavijos 
patrijotus - partizanus.

Kroatija yra sudėtinė Ju
goslavijos dalis. Paveličius 
stengėsi atplėšt Kroatiją 
nuo Jugoslavijos, ir arki
vyskupas Stepinatz 1943 m. 
parašė popiežiui laišką, pra
šydamas palaimint Kroati
ją, kaip atskirą, nepriklau
somą valstybę.

Arkiv. Stepinatz slėpė 
pas save Paveličiaus archy
vus. Jis buvo popiežiaus 
paskirtas “apaštališkuoju 
kariniu vikaru” fašistinei 
Paveličiaus armijai. Stepi- 
natzo vadovaujami, kunigai 
varu vertė pravoslavus 
Kroatijoj, Bosnijoj ir Her
cegovinoj priimt katalikų 
tikybą.

B ei g r a de vyksta byla

prieš 18 karinių piktadarių. 
12 jų yra kunigai. Vienas 
teisiamųjų, Ivanas Salič 
buvo arkivyskupo Stepina- 
t z o sekret orius; kitas, 
Erikas Lisak buvo išdavi
ko Paveličiaus slaptosios 
policijos galva. Tai pagal 
teisiamųjų parodymus tapo 
suimtas arkiv. Stepinatz.

Washington.
kos valstybės departmentas 
pareiškė, jog amerikinė ar
mija būtų ištraukta iš Is
landijos jei islandų valdžia 
duotų Amerikai karines 
lėktuvų aikštes Islandijoj. 
Jungtinės Valstijos buvo 
pasižadėjusios besąlyginiai 
atsaukt savo kariuomenę iš 
Islandijos, kada pasibaigs 
karas. Bet Amerika ofi
cialiai dar nepaskelbė, jog 
karas užbaigtas.

ORAS. Bus švelni giedra.
OPA pabrangino darbo 

marškinius 10 nuošimčių.
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Stalinas apie Liaudį ir Taiką
Maršalas Stalinas, Tarybų Sąjungos ministrų tary

bos pirmininkas, pareiškė, jog karo nori tik saujelė ka
rinių avantiūristų ir jų pakalikų, bet ne liaudis.

Stalinas sakė, jog komunistinė Tarybų Są
junga ir kapitalistinės šalys gali sugyventi taikoj. 
Jis sakė, jog karo nori tik maža grupė, o ne masės žmo
nių. Jis sakė, kad pasaulyj būtų taika ir tam pasitar
nautų Jungtinės Valstijos, jei jos juo greičiau ištrauktų 
savo ginkluotas jėgas iš Chinijos, o suprantama ir iš 
kitų šalių, kaip tai Islandijos, Irako, Egipto, Panamos, 
Filipinų ir tt.

Stalinas nurodė, kad tie, kurie mano, jog su pagal
ba atominės bombos jie karą greitai laimėtų, klysta. Jis 
sakė, kad atominė bomba nėra nulemiamas faktorius 

’ karo išlaimėjimui, kad greitai ir kitos šalys turės ato
mines bombas, kad jų naudojimas bus uždraustas, kaip 
yra uždrausta naudoti nuodingos dujos. Reiškia, ato
minės bombos politika ir gązdinimas kitų šalių nepajėgs 
suteikti Wall stryto imperialistams viešpatavimo pašau- 
^j’-

Stalino pareiškimą šiltai sutiko visame pasaulyj 
darbo liaudis, — visi, kurie nori taikos ir laisvės. Bet 
karo organizatoriai, karo provokatoriai, teisinasi: “da 
jos neskaitėme,” arba “mes ja netikime.” Jie supranta, 
kad Wallace laiškas prezidentui Trumanui ir Stalino 
atsakymas anglų korespondentui tūlam laikui suardė 
jų karo provokacijų planus.

New York Times, kaip ir kiti turčių laikraščiai, ku
rie laikosi atominės bombos politikos, pasakoja, būk Sta
linas “patsai saū prieštarauja,” nes Stalinas vasario mė
nesį pareiškęs, jog Tarybų Sąjunga yra “kapitalistinių 
'valstybių apsupta,” o dabar pareiškė, kad Anglijos ir 

ž Amerikos kapitalistai, jėigii jie ir norėtų, tai negali 
įvykinti kapitalistinio apsupimo prieš Sovietų Sąjungą.

Kas nori suprasti tai, ką Stalinas sakė vasario mėn. 
ir dabar apie “kapitalistinį apsupimą,” tai supranta.

Vasario mėnesį Stalinas aiškino, kad socialistinė 
tvarka yra tik Sovietų Sąjungoj. Reiškia, į kurią pusę 
iš jos eisi, vis vien dar išeisi į tokią valstybę, kur yra 
kapitalistinė santvarka. Kapitalistinis pasaulis dar ap- 

; į supa Sovietų Sąjungą.
Dabar gi Stalinas turi mintyj ne tai, kad Sovietų 

Sąjungą apsupa kapitalistinės santvarkos valstybės, — 
tai žino ir paprastas mokinys, — bet tai, kad, nepaisant 
Anglijos ir Wall stryto imperialistų pastangų, jiems ne
pavyks Sovietų Sąjungą apsupti kapitalistinių valstybių 
karinio suokalbio lanku. Reiškia, vienas dalykas turėti 
kapitalistinę Chiniją, kaipo valstybę, o kitas turėti ka
pitalistinio suokalbio Chiniją, kuri sąjungoj su kitų šalių 
kapitalistinėmis valstybėmis dieną ir naktį tykotų už
pult Sovietų Sąjungą. Vienas dalykas turėti kapitalis
tinę Švedija ir su ja palaikyti draugiškus valstybių san
tykius, o visai kitas—turėti kapitalistinę karinės sąjun
gos Švediją, kuri tykotų pradėti karą prtoš Sovietų Są
jungą žinodama, kad jos užnugaryj stovi Anglija ir bent 
tuzinas kitų talkininkų.

. Taigi, ne Stalinas prieštarauja, aiškindamas apie 
kapitalistinį apsupimą, bet kapitalistinių laikraščių re
daktoriai sąmoningai iškraipo jo įpintį ir toliau tęsia 
karo propagandą prieš darbo žmonių valstybę.

Iš Kauno Nemunu kelei
vis pasieks garlaiviu Kala- 
tuvą, Veliuoną ir Jurbarką. 
Prieš akis atsivėrė statūs 
miškingi krantai, o ant jų 
vienkiemiai ir bažnytkai
miai su raudonais ir mels
vais namų stogais, su į dan
gų šaunančiais bažnytėlių 
bokštais, dailiomis pilaitė
mis. K e 1 e i v is nepamirš 
nuostabiai žalio Nemuno 
pakrančių panoramos, kuri 
keičiasi ir įgauna kas kart 
vis naujų ir naujų vaizdų: 
čia ošia miškas, ten nendrės 
linksta pavėjui, tai vilnija 
rugių laukai, tai vėl veja iš
siskleidžia žaliuoju kilimu.

Mes patenkame į Nemu
ną kaip tik šiuo metu, kai 
jisai gyvena turtingą lai
kotarpį. Iš Kauno pro vi
sus panemunės miestelius 
plaukia keleiviniai garlai
viai. Jie siekia Jurbarką, 
Tilžę ir Klaipėdą. “Kęstu
tis” plaukia į Jurbarką ir 
grįžta su žmonėmis į Kau
ną. “Aušra’Įkiekvieną dieną 
popiet inemis valandomis 
plaukia į Babtus, o ryto
jaus dieną 10 valandą grįž
ta atgal. “Marijos Melni- 
kaitės” keleivinio garlaivio 
kelias yra Klaipėda. “Aleks
andras Matrosovas,” ku
riam vadovauja geriausias 
Nemuno laivininkystės ka
pitonas Masaitis — eina 
pagal ■ specialius reisus.

Keleivinių garlaivių susi
siekimas Nemunu yra ga
na žymus. Per balandžio 
ir gegužės mėnesį Nemuno 
laivininkystėje užregistruo
ta 15,000 keleivių, o birže
lio iki 20,000.

Be keleivių garlaivių 
Nemunu vyksta traųsporto 
laivai. Iš Klaipėdos, Kara
liaučiaus ir kitų miestų ba
landžio - gegužės mėn. per
vežta įvairios medžiagos, 
kaip anglies, .malkų ir įvai
rių prekių. • Nemuno laivi
ninkystės vystymasis turi 
eiti drauge su mūsų kraš
to ūkio atstatymu. Augan
tis Klaipėdos miestas pa
reikalaus iš Nemuno naujų 
transporto priemonių.

Bet Nemunas turi ir ki
tą veidą.

...Amžiais skalaudamas 
krantus, plaukia mėlynasis 
Nemunas nešdamas srau
nųjį vandenį į Baltiją.

Mes stovim ant “Marijos 
Melnikaitės” garlaivio de
nio. Ant stataus skardžio 
saulėje sužvilga Veliuonos 
stogai. Mūsų mintys pasi
neria į amžių gilumą, kada 
prie Nemuno krantų šimt
mečiais kūrėsi lietuvių tau
tos istorija. Čia ne kartą 
kryžiuočių ordos perbrisda
vo vandenį ir ugnimį ir ka
laviju naikino sodybas, žu

dė žmones. Tai jie nukanki
no Gediminą Veliuonos pi
lyje ant stataus Nemuno 
kranto. •

Ėjo šimtmečiai su nau
jais karais, tačiau ordino 
pikta sėkla neprigijo lietu
viškoje žemėje. Lietuva lai
sva -ir nuo paskutinių kry
žiuočių palikuonių, vokiško
jo hitlerizmo. Liko vien jų 
pėdsakai ir liūdnas paliki
mas.

Jurbarkas mums primena 
paskutinės hitlerinio siauti
mo orgijas Nemuno pa
krantėse, kur 1941 metais 
vokiečiai užpuolę iš Smali
ninkų čia nužudė dešimtis 
tūkstančių tarybinių pilie
čių. Miestas tykus, gatvės 
plačios. Reto praeivio žing
snis sudrumčia miesto ra
mybę ir tada pasiilgsti 
žmonių, kadaise čia gyve
nusiu.

Už Smalininku Nemuno 
pakrantėmis prasi deda 
naujas gyvenimas. Dešinia
jame upės krante matosi 
naujakurių pasėlių plotai. 
Sagaičiuose apsigyveno 18 
naujakurių. Tarybinio žmo
gaus arklas pajudino išva
duotąją žemę.

Juo arčiau Tilžės, juo 
daugiau matosi vykusių ko
vų pėdsakai. Kairioji Ne
muno pakrantė išraizgyta 
spygliuotomis vielų užtva
romis. Mes sulygome su 
krantais ties ta vieta, kur 
dešiniame Nemuno krante 
pulk. Motika narsiai kovo
damas su smogiamuoju da
liniu perkirto vokiečių gy
nybą ant geležinkel. Klai
pėda - Tilžė ir priėjo prie 
Nemuno. Ir čia paskutinį 
kartą Nemunas susipynė su 
lietuvių tautos istorija ko
voje dėl Tėvynės išvadavi
mo.

Grėsmė iš vakarų nepa
vojinga. Kairiajam Nemu
no krante — Tilžėje — ta
rybiniai žmonės atstatė ce
liuliozės fabriką. Ir du Ne
muno krantai, kadaise buvę 
sau priešai, dabar tiesia 
kitas kitam brolišką ranką.

Prieš Rusnę Nemunas 
šakojasi. Plačiaja vaga pa
lei Šilutės pievas eina 
Skirvyta, iš jos plaukia Pa
kalnė, o iš Pakalnės išeina 
Vorusnės delta.

Rusnėje jau įsikūręs val
sčiau vykdomasis komite
tas, kooperatyvas ir žvejų 
artelė, kuriai priklauso 60 
žvejų. Žvejai pasiskirstė į 8 
brigadas. Per dvi savaites 
žvejai pagavo 2,5 tonų žu
vies. Žuvys vietoje sūdomos 
ir siunčiamos statinėse gar
laiviu į Kauną.

Rusnė ateityje išaugs į 
gražų žvejų miestelį, jau 
dabar yra čia projektuoja-

ma* pastatyti žuvies konser
vų fabriką.. 1947 m. numa
toma Rusnėje pagauti 350- 
450 tonų žuvies.

Voruta garlaivis leidžiasi 
žemyn. Abipus — akių plo
tu — lygios plačios lankos 
— Šilutės pievos. Pievos pa
skendusios tūkstančiuose į- 
vairiaspalvių žiedų varsose.

Garlaivis suka į Minijos 
žiotis. Krantai apaugę alk
snių krūmais ir jie išrodo 
kaip gyvatvorės, kurių vi
duryje vingiuojąs! Minija, 
tarytum mėlyno stiklo au- 
tostradais, o abipus jos tę
siasi pievos. Vietomis ma
tosi tolumoje stovinčius rū
mus, šieno kūgius.

Garlaivio kapitonas Stat- 
kevičius vikriai išveda gar
laivį pro sugriautąjį Mini
jos tiltą. Nuo Šakučių pra
sideda laukai. Auga rugiai, 
platūs vasarojų pasėliai. 
Lankupiuose garlaivis pa
tenka j kanalą, kuris yra 25 
kilometrų ilgio. Kanalą iš
kasė prancūzų belaisviai, 
kada Prancūzija 1870 m. 
pralaimėjo karą su Vokieti
ja. Vokiečių okupacijos me
tu kanalas nebuvo tvarko
mas dėl to jo krantai vieto
mis jau yra smėlio užnešti. 
Kairėje pusėje pasirodo 
juodi lopai — tai Svancelės 
durpynas, kuriame nauja
kuriai kasa aukštos koky
bės durpes. Praplaukiame 
iš lėto tiltus, kurių iš viso 
yra 10. Paskutinį tiltą pra
plaukus sužvilga Kuršių 
marių vanduo, o tolumoje 
pasirodo Klaipėdos miesto 
siluetai.

J. Petrauskas.

Dienraščio Laisvės 
Reikalai

Su spalių mėnesio pirma 
diena oficialiai prasidės 
dienraščio Laisvės vajus 
gavimui naujų skaitytojų. 
Jis kartu bus vajus užtik
rinimui dienraščiui 1947 
metams biudžeto.

Vajui artėjant norime

pikniko, surengto dienraš
čio Laisvės naudai.
' Po $10: A. K. Raila, Mon
tello, Mass.; P. J. Martin, 
Valencia, Pa.; Antanas 
Bloznelis, Catskill, N. Y., 
$7.44.

Po $5.: V. Kazlauskas
paskelbti rugsėjo mėnesį^ (Kazei), Forest Hills, N.

dien-gautą paramą savo 
raščiui.

Naujų skaitytojų 
šie asmenys: ’

Po 2: P. Šlekaitis, 
ton, Pa.; Ed. Strellis, Mon
treal, Canada.

Po 1: P. Balsys, New 
London, Conn.; John Griš- 
kėnas, Chicago, Ill.; R. Le
vien, New York City, N. 
Y.; A. Žemaitis, Baltimore, 
Md.; S. K. Mazan, Cleve
land, Ohio; Joseph Nesu^ 
kaitis, B’klyn, N. Y.; . 
Bimba, B’klyn, N. Y., Mrs. 
A. Grubb, New York City, 
N. Y.; J. Judžentas, Val
ley Stream, N. Y.

Per tris savaites šio mė
nesio viso gauta 13 naujų 
skaitytojų. Tai gražus 
dalykas. Tas duoda daug 
vilties, jog vajus eis gerai, 
jei gerai darbuosimės. Ta
čiau šie nauji skaitytojai 
nesiskaito prie vajaus.

Aukų dienraščio paramai 
gavome sekamai:

Kazys Genys,' iš Scran
ton, Pa., prisiuntė $50, tai 
pelnas nuo ^crantoniečių

gavo

Scran-

Puola LaGuardiją ir Ki|us 
Amerikiečius

Mažų Tautų Laisvę Paneigia
Anglijos ir Wall stryto imperialistai kalba apie “ma

žųjų tautų laisvę,” bet jie patys tą laisvę paneigia. Ne
gana, kad Anglija yra pavergus daugiau, kaip 500,000,- 
000 kitų tautų žmonių ir juos palaiko kolonialėj vergijoj, 
bet ji laiko savo armiją ir tokiose “nepriklausomose” 
šalyse, kaip Egiptas, Graikija, Irakas, Trans-Jordanas, 
Ethiopija ir tt. Tą patį daro ir Jungtinių Valstijų val
donai. įje laiko armiją net 52-jose šalyse—Panamoj, Is
landijoj, Chinijoj, Liberijoj, Egipte, Filipinuose, Brazili
joj ir kitose.

Jungtinių Tautų Saugumo Taryboj Sovietų Sąjungos
delegatas A. Gromyko buvo įnešęs pasiūlymą, kad šios 
organizacijos nariai padarytų pranešimą, kiek jie armi
jos laiko tose šalyse, kurios nebuvo Hitlerio talkininkė
mis. Šis jo pasiūlymas, žinoma, lietė tik Angliją ir 
Jungtines Valstijas, nes tik jos laiko savo armijas kitų 
Jungtinių Tautų narių žemėje.

Suprantama, tai nepatiko Anglijos ir Washingtono
ponams. Jie apšaukė tą Sovietų reikalavimą “propa
ganda” ir su savo kolonijų pagalba jį atmetė. Su jais 
balsavo Brazilijos, Chinijos, Australijos ir kitų dele
gatai, kurių šalyse stovi ąngliško bloko imperialistų ar
mijos. Tokis elgęsis yra paneigimas mažesnių tautų 
laisvės ir kartu pavertimas Jungtinių Tautų organiza
cijos į pateisinimo imperializmo agresyvės politikos 
įrankį. Bet tai nėra sveika nei toms tautoms, nei pa
čiai Saugumo Tarybai.

Anglies kasyklą savininkę, valdžios ir AFL United 
Mine Workers viršininkai tariasi sugrąžinti buvusias 
vyriausybes prižiūrimas kasyklas privatiškiems savi
ninkams ir kompanijoms. Paveiksle: Charles O’Neil, 
0ęp Morrell, John L. Lewis.

Dabar jau aišku, kad 
amerikiečiam nusibodo gin
ti ir globoti fašistinius pa
bėgėlius iš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Jie įsitikino, kad 
pabėgėlių tarpe randasi la
bai didelė doza hitlerininkų 
ir kriminalistų. Praneša
ma, kad pabėgėlių stovyk
lose daroma atranka, rūšia
vimas.

Tas, aišku, negali patikti 
pabėgėliams ir jų globoto
jams. Kunigų Draugas 
(rugs. 24 d.) tiesiog šauk
te šaukia: “Tremtinių 
rorizavimas didėja”, 
kaip esą:

“Amerikiečių zonoj 
kietijoj tremtinių terorizavi
mas didėja. Dabar yra ve
damas patikrinimas. žiūri
ma ,kurie tremtiniai turi tei
sę likti stovyklose ir toliau 
gauti pašalpą iš UNRRA ir 
kurie turi būti iš stovyklų 
pašalinti. Jokių taisyklių 
tam patikrinimui pravesti 
nėra, kiekvienas pareigūnas 
elgiasi taip, kaip jo galva 
išmano.

“Iš Memmingeno stovyk
los pranešama, kad ten pa
tikrinimas jau užsibaigė. Jo 
pasėkoj daug tremtinių bu
vo išmesti iš stovyklos visai 
be jokios kaltės, be jokios 
priežasties... Patikrinimui 
vadovavo 21 metų amžiaus 
amerikiečių leitenantas, ku
ris į nuskriaustųjų skundus 
ir ašaras tik kvailai šypso
jos.

“Iš stovyklos pašalintieji 
traukiniu išgabenti į Augs
burgą. Kai . kurie iš trauki
nio pabėgo ir slapstosi, nes 
bijo, kad nebūtų atiduoti 
rusams.”
Daugiausia prieš pabėgė

lius esąs “prasižengęs” UN 
RRA vedėjas LaGuardija. 
Draugas sako:

“Visos tos priemonės yra 
La Guardia kelionės po Eu
ropą pasekmės. Tas vyras 
nuvažiavo į Europą, kad iš
tirtų, kaip geriau vargstan
tiems europiečiams ir trem-

Y.; F. Navardauskas, Phi
ladelphia, Pa.; K. Zamba- 
ciavičius, Reading, Pa.; J. 
Kaminskas, Chicago, Ill., 
Mr. Steponaitis, B’klyn, N. 
Y.; A n d r i u s G r imaila, 
S t a m f ord, Conn.; Jonas 
Kasparavičius,- Baltimore, 
Md., Ant. Makulis, New Ha
ven, Conn.; K. Danisevičius, 
Waterbury, Conn.

Jonas Morkis, Montreal, 
Canada, $4.70.

Po $3.50: M. Pūkis, Ingle- 
A. jwood, Calif.; K. Motiejū

nienė, Fairlawn, N. J., F. B. 
Lideikis, Great Neck, N. 
Y.; A. Bullot, Philadelphia, 
Pa., Paul Karpowich, Me
thuen, Mass.; C. P. Lewis, 
Los Angeles, Calif.,

Po $3: Tillie Urbaitis, 
B’klyn, N. Y.; Antanas 
Laurinavičius, Philadelphia, 
Pa.

Po $2: P. Yanush, Kear
ny, N. J.; A. Balčiūnas, 
Montreal, Canada; J. Sau- 
lėnas, Haverhill, Mass., Zo
sė J a k a v i čienė, Toronto, 
Canada; J. Werbela, Earl
ville, N. Y.; G. Daminaitis, 
Miami, Fla.; V. Kartonas, 
Maspeth, N. Y.; S. Barkus, 
B’klyn, N. Y.; Rapojas 
Kurlianskas, P h iladelphia, 

I Pa.; Margaret Laudansky, 
Miami, Fla.

Po $1.50: Mrs. M. Su- 
bach, Thomas Park, W. 
Va.; J. Diamont, Pitts- 
burgh, Pa.; Peter Rusins- 
kas, Gloucester, N. J.

Po $1: Mrs. Gustaitis, 
i Minersville, Pa.; Dominick 
! Adomaitis, Newark, N. J.; 
Adolph Kvedaras, Newark,

Te-
Štai

Vo-

tiniams padėti ir priėjo “lo
giškos” išvados, kad iš 830,- 
000 tremtinių apie 500,000 
“gali be baimės grįžti į sa
vo kraštus ”, jeigu tik bus • 
paskatinti. Tas “skatinimas” j 
dabar ir vykdomas įvairio
mis teroro priemonėmis...

“Iš kitos pusės, visose sto- N.J?; Roy Mijat, San Fran- 
yyklose UNRRA vadovybės, ci Ca'lif.; v & p Ka. 
kurios buvo palankios trem
tiniams, nes suprato jų var- ■ 
gą, pakeičiamos nepalankio-, 
mis, neretai komunistuojan- ■ 
čiomis, kurios ieško prieka-1 
bių, kad galėtų tremtinius iš 
stovyklų išmesti, kad galėtų 
padidinti jų vargą. Mat, La 
Guardia mano, kad geriausia 
priemonė įtikinti tremtinius, 
kad jie grįžtų atgal, yra ba
das... •

“Taip pat leidžiama bol
ševikų NKVD agentams lais
vai lankytis stovyklose ir 
šnipinėti. Tie agentai renka 
žinias apie jiems labiausia 
rūpimus žmones ir reikalau
ja paskui išduoti kaip karo 
nusikaltėlius...”

Amerikiečiai gerai daro, 
kad tuos pabėgėlius sijoja. 
Juk nėra jokia paslaptis, 
kad daugelis pabėgėlių turi 
kriminalistinius rekordus. 
Ar begali būti didesnis pa
sityčiojimas iš visokio žmo
niškumo, kaip priglaudimas 
ir maitinimas tų, kurie ėjo 
išvien su hitlerininkais ir 
žudė Lietuvoje nekaltus 
žmones?

Amerikiečiai ir anglai pa
darė klaidą, kai visus pabė
gėlius priglaudė ir globojo, 
neištiriant jų veiktos karo 
metu. Iš pat pradžios turė
jo būti pravestas platus ap
klausinėjimas visų pabėgė
lių. Kriminalistus reikėjo 
tuojau išravėti ir atiduoti 
teismui. Dabar, matyt, ban
doma tatai padaryti. Ge
riau vėliau, negu niekados.

jauskai, Stratford, Conn.; 
Ona Mažiukienė, Dorches
ter, Mass.; Mrs. B. Ruber- 
tas, Waterbury, Conn.; V.

I Kalauskas, Richmond Hill, 
N. Y.; A. Butrimas, Mosi
nee, Wis.; Mrs. J. Graibus, 
Carle Place, N. Y.; Ant. 
Jakštonis, Trenton, N. J.; 
Petras Valanta, Egg Har
bor, N. J., Stanley. Kaytis, 
New Britain, Conn.

Po 50c: Chas. Goodas, 
Roslyn, Wash.; Mrs. F. 
Gustas, B’klyn, N. Y.; P. 
Jasaitis, Jersey City, N. J.; 
Frank Obrekes, Mt. Car
mel, Pa.; D. G. Jussius, 
Braitree, Mass.

Gražus pluoštelis aukų, 
puikus supratimas savo 
dienraščio padėties. Taipgi 

1 ir aukščiau paskelbtos’ au
kos nebus priskaitytos prie 
vajaus fondo užtikrinimui 
dienraščiui 1947 metų biu
džeto.

Su šiuomi padavimu; už
baigiame reguliarias įs
kaitas ir žengiame į vajų. 
Nuo dabar, kas bus pas
kelbta, skaitysis prie va
jaus.

Laisvės Administracija.

Redakcijos Atsakymai
Kliubiečiui: — Tie* jūsų 

klausimai visuomeninės savr- 
bos neturi. Antra, patys į juos 
pastaboje atsakote, bet nori
te, kad mes ir laikraštyje vie
tą užimtume. Taupykime laik-. 
raštyje vietą svarbesniems da
lykams.Atheuiai.— Graikijos val

dovai pasakoja, būk Jugos
lavija ir Bulgarija ginkluo
ja demokratinius graikus pranašas ateičiai, 
sukilėlius. j Lord Byron.

Praeitis tai geriausias

,?■
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AR REIKIA KOVOTI UŽ OPA?
LAISVĖ” IR "VILNIS” DARO KLAIDĄ

Nuo Redakcijos:
žemiau telpančio straipsnio 

autorius rašo:
“Čia Jums prisiunčiu “bai

sų” straipsnį, kurį prašau 
patalpinkit Laisvėje. Kaip 
matysite iš rašinio, aš noriu 
‘papūst prieš vėją.’ Tūliems 
gal nepatiks mano raštas? 
Tegul jie kritikuoja ir pasa
ko savo nuomonę. Arba Jūr 
(jei nesutiksite su mano min
timis) — pridėkite prierašą, 
ir prirodykit, kad aš klystu 
Aš nesutinku, kad tūli drau
gai eina ten, kur eina viso
kie oportunistai, buržuazinė? 
demokratijos gelbėtojai. Ar 
komunistų reikalas sumažint 
kapitalistinės tvarkos krizį ? 
Ar reikia stengtis ir dirbti 
kad kapitalistinėj šalyj būtu 
geresnis gyvenimas, negu so
cialistinėj respublikoj ? Ar 
Sovietų Sąjungai bus geriau 
jei kapitalistinėse šalyse ne
bus krizių, ir viskas eis kaip 
‘sviestu tepta?’ Tai klausi
mai, kuriuos aš pakeliu, ir 
kurie turėtų būti apsvarsty
ti. Gal aš klystu ? Aš esu 
prieš OPA.

“Ar patalpinsite?
Pridėkite savo prierašą.”

Pageidavimą i š p i 1 dome, 
straipsnį patalpiname, bet 
aišku, su straipsnyje išreikš
tomis mintimis nesutinkame 
Mūsų supratimu, jos perdėm 
klaidingos. Tai nurodysime 
atskirame straipsnyje.

šelpia įvairius nacius — fašis
tus kriminalistus, kurie tiek 
daug išžudė nekaltų žmonių ir 
kurie priešinosi ir priešinasi 
naujai pasaulio tvarkai.

Ir taip visi tokie žmonės (o 
tokių Amerikoje dar yra di
džiuma — dauguma) gyvena 
tik dėl savęs ir nieko daugiau 
nepaiso. Kiekvienas žino, kad 
didžiuma 'Amerikos žmonių, 
eidami į darbus ar kur kitur, 
kai rytmetyje ar vakare nusi
perka laikraštį, skubinasi at
siversti puslapį, kur yra ap
rašymai apie arklių lenktynes, 
"ball games” ir "funny page.” 
Tą peržiūrėję laikraštį numeta. 
Jiems nesvarbu, kas dedas pa
saulyje, neigi tame pačiame 
mieste po jų nosimi.

Ir tokie žmonės, 
savo privačiu gyvenimu, išren

Tai turbūt aš būsiu vienas 
arba pirmas iš lietuvių, kurk 
nesibijau viešai pasisakyt’’ 
prieš OPA.

Dabar atėjo laikotarpis, kad 
visi daugiausia susidomėję 
OPA (Office of Price Admi
nistration), t. y., kainų kon
troliavimu. CIO ir AFL virsi 
ninkai karštai (bet gal yeįd 
mainingai?) stoja už OPA 
Laisvė ir Vilnis taipgi agituo
ja už OPA ir dar su “gėrės 
niais dantimis.” Komunistu 
Partijos viršininkai taipgi sto
ja už OPA ir dar su “aštres
niais dantimis.” Taip, kad da
bar susidarė tokia atmosfera, 
jog paprastas darbininkas (to
kis, kaip aš) negali išdrįsti 
nei žodžio prasitart prieš 
OPA, nes tuojau gaus oportu
nisto vardą ir darbininku 
priešo, titulą. Tačiau, nepai
sant to, aš pasakau, ką ma
nau apie OPA ir visos kapita
listinės - buržuazinės tvarkos 
vaisius. Bet jei kiti draugai 
įrodys, kad neišvengiamai rei
kia lopyt kapitalistinę sistemą, 
kad kuo ilgiausia pasilaikytu 
buržuazijos viešpatavimas ir 
tuo patim sykiu dirbančiosios 
liaudies mulkinimas ir išnau
dojimas, tai gal ir aš permai
nysiu savo nuomonę.

Kaip jau aukščiau minėjau, 
unijų vadai, Kom. Partijos va
dai, Laisvė ir Vilnis, stoja už 
OPA, t. y., už aštresnį kainu 
kontroliavimą. Atrodo labai 
gerai, nes visi nori mažesnių 
kainų: vieni nori įsigyti namus 
su minkštomis kėdėmis, kad 
grindys būtų iškloto^ minkš
tais divonais (karpetais) ; kad 
viename kampe stovėtų radio, 
kitame kampe fortepijonas 
(pianas), o garadžiuje pui- 
kiausis automobilis; kiti gi 
nori mažiau praleisti dėl mais
to, dėl drabužių ir už gyvena
mų kambarių rendas, kad tu
rėt daugiau pinigų latravoji- 
mui saliūnuose, visokiems 
“betams” (gemblerystėms), 
kaziriavimui, ir t.t., o kiti, 'tu
rėdami kiek pinigų, neša juos 
kunigėliams ant "apieros,” ir 
patys trina keliais ir kaktomis 
bažnyčių grindis besimelsda- 
mi ir bedėkavodami dievui, 
kad viskas gerai, kad jie pa
tenkinti šios žemės gyvenimu, 
ir tik meldžiasi ir šeria dykū
nus kunigus, kad po mirties 
patektų rojun, dar "geresnin 
gyvenimam” O dar kiti, turė
dami dolerių, atiduoda juos 
įvairiems fašistiniams parazi
tams, kurie ne tik patys nau
dojasi jų aukomis, bet dar

tegul pakelia rendas iki aukš
čiausio laipsnio; tegul pakelia 
taksus ant privatiškų nuosavy
bių; tegul ateina depresija (dar 
žiauresnė, negu buvo po pirmo
jo pasaulinio karo) ir infliaci
ja; "savininkai” tegul praran
da savo pasipirktus namus, tai 
tuomet gal didžiuma pradės 
galvot, gal susirūpins savo pa
dėtimi ir savo vaikų ateitimi, ir 
gal nebespjaudys Į veidus tiems, 
kurie pasako, kad kapitalistinėj 
sistemoj, privatiško biznio sis
temoj — tokie įvykiai neišven
giami ; gal tuomet nebepravar- 
džiuos "raudonaisiais” ir “rus- 
kiais” tų savo brolių, kurie no
ri jiems gero padaryt...

Suprantama, tokiame atsiti
kime prisieitų nukentėt ir vi
siems susipratusiems darbinin
kams, kurie supranta visą pa
dėtį, ir nori kitokios tvarkos pa- 

' šaulyje. Dėka didžiumai pasi- 
i tenkinusiu, nemastančių žmo-

patenkinti visokie sunkumai ir persė
di klojimai priseina pergyvent. 

ka į valdžios įstaigas reakcio-Pe’ tas įvyktų, tai paliestų ne 
nerius o kiti visiškai neina: vienfl ir ne keliolika žmonių, bet 
balsuot, nes, mat, jie patenkin-Į didžiumą Amerikos gyventojų, 
ti savo gyvenimu: kad ir prfosa-; tas įvyktų ne todėl, kad čia 
vo namuko neturi, bet turi au- užvaldė šalį raudonieji ar 
omobilį, radio, pianą, katę iri ruskiai, bet todėl, kad mes 

šunį, ir tt. ir "ko čia daugiau Į turime garbingus vyius val- 
f’eikia?” O tuo patim sykiu re-i dykose įstaigose, kurie dabar 
akcionieriai valdiškose įstaigo-l žaidžia su .atominėmis bombo- 

j mis ir rengiasi prie naujo pa
saulinio karo, kad jie yra "ge
ri” šalies gaspadoriai, ir todėl, 
kad dauguma Amerikos piliečių 
skaitė tik bibliją ir "funny 
page,” o kiti taip-pat šliaužiojo 
bažnyčiose dėkavodami dievui, 
kad jie viskuom patenkinti, ne
paisė kas dedasi po jų nosimis, 
ir tik mokėjo keikt bolševikus 
ir rusus; o dar kiti praleido 
laiką ir pinigus saliūnuose 
(karinamose), nes, ypatingai 
karo laiku ("geruose laikuo
se”), visi saliūnai buvo perpil
dyti “kostumeriais”: girtuoklia
vo ne tik vyrai, bet ir moterys- 
merginos.

Panašių žmonių nei nekal
bink, kad jie dalyvautų kokioje 
nors demonstracijoje, ar bal
suotų už darbo žmonių kandida
tus į valdiškas įstaigas, nes tuo- 
jaus pasako, kad "čia viskas 
gerai,” ir kad "tik raudonieji 
jieško triubelių” (priekabių, 
suirutės). Tuomet gal ir tū
liems vadinamiems socialis
tams, kurie remia, dirba su fa- 
šistais-naciais, atsimerktų akys, 
ir išsipagiriotų iš to pakvaiši
mo.

Jei užeis depresija, sunkūs 
laikai, Amerikos liaudis neba- 

I daus ir nemirs susirietę gatvė
se, bet eis ir pasiims, ko jiems 
reikia, ką jie pagamino, pasiims 
iš parazitų, kurie turi savo ran
kose visą šalies turtą ir gyve
nimui reikalingiausius produk
tus. Amerika yra turtinga ša
lis. Tegul tik liaudis atbunda, 
tai nepasikartos depresijos — 
sunkūs laikai.

se prirengia įvairius bilius—įs
tatus apmulkinimui liaudies, 
ir palaikymui savo viešpatavi
mo ; surengia karus, žudo tų 
oatenkintų žmonių sūnus, ir 
kraunasi sau milionus dolerių. 
Bet jei kas pasako, kad tokių 
"patenkintų” žmonių gyveni
mas neužtikrintas, kad reak
cionieriai rengia naują karą, 
kad jų sūnūs bus žudomi karo 
fronte, tai tokius jie apšaukia 
"raudonaisiais,” "bolševikais,” 
•r pagaliaus net rusais (“rus- 
kiais”), ir nebenori nei kalbėti, 
o jei galėtų, tai net sumuštų.

Jei reakcionieriai - kapitalis
tai surengs naują karą ir puls 
Sovietų Sąjungą, tai visi tokie 
natenkinti žmonės, prisiskaitę 
biblijos ir laikraščių "funny 
nage”, eis ir skers Sovietų Są
jungos žmones, nes jie apdumti 
Vairiais įstatymais - pagerini
mais, ir bus įkalbėta, kad jie 
xia “puikiai gyvena,” ir kad 
"ateina rusai ir atims jų pas
kutines kelines.” O po tokios 
skerdynės (karo) vėl kovosime 
;r reikalausime, kad būtų pa
lengvinta^ gyvenimas, kad grį
žusieji iš karo turėtų gerą' gyve
nimą ir visas 
kad užmirštų 
skriaudas, nes 
kad kariavom
ią,” už “amerikonizmą.”

Taip buvo prieš pirmąjį pa
saulinį karą ir laike karo: žmo
nės gyveno ir nemąstė, kas jų 
’aukia ateityje**Ar mažai Ame
rikos kareiviai išžudė Sovietų 
Sąjungos piliečių, kai anais me
tais Amerikos kapitalistai ren
gė intervencijas Sovietų Sąjun- 
gon, arba davė pagelbą kitų ša- 
’ių buržuazijai, 
vietus? Bet kai 
navyko, karas 
sunkūs laikai -
žmonių prarado 
(ne tik automobilius), badavo, 
gyveno iš almužnų, tai ir tuo
met atsirado "geradarių,” ku
rie šoko lopyt kapitalistinę sys- 
temą, kad užglostyt padarytas 
žaizdas. Visokiais įstatymais - 
pagerinimais ir almužnomis 
buržuazija užmigdė darbo ma
ses. O iš kitos pusės, pasinaudo- 
iąnt tuo krizių, niekas nesi
stengė supažindint tas mases iš 
kur kyla jų vargai ir bėdos; 
mat, buvo užimti lopymu kapi
talistinės systemos. Buržuazija 
nusiplovė rankas ir pasiliko ga
linga ilgiems metams.

Dabar yra vėl tas pats. Kuo
met pd karo matosi blogi laikai, 
tai vėl atsirado “geradarių,” 
kurie šoko gelbėt kapitalizmą, 
kad nenugrimztų krizės bedug
nėn. Iš to paeina stojimas už 
O. P. A., t. y. už kainų kontro
liavimą, už rendų kontroliavi
mą, ir tt. Išsigandę, rėkia, kad 
ateis depresija, įvyks infliacija, 
kad darbininkai pradės strei- 
kuot, reikalaudami didesnių al
gų, ir tt.

žinoma, kad bus streikai, ir 
reikalavimas didesnių algų! Te
gul pakyla kainos iki debesų;

privilegijas, ir 
visas žaizdas- 

vėl bus sakoma, 
už “demokrati-

puolančiai So- 
intervencija ne
užsibaigė, atėjo 
depresija, daug 

savo namus
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Streikiį Klausimas.
C. L O. ir A. F. L. vadai išsi

gando, kad jei nebebus O. P. A., 
tai visoje šalyje kils streikai, 
darbininkai reikalaus didesnių 
algų, ir tt. Kodėl jie bijo strei- ' 
kų? Mat, jiems geriau turėt ra
mų gyvenimą ir gaut riebias al
gas, negu vadovaut darbininkų 
kovoms, nes per tokias kovas 
darbininkai kairėja, darosi ko- 
vingesni, atsiranda daugiau 
taip vadinamų "raudonųjų,” o 
tas tūliems vadams labai bai
sus dalykas. Tokis UAW-CIO 
prezidentas Reuther’is ir savo 
rinkimų kampaniją vedė su 
obalsiu, kad kai jis bus išrink
tas UAW prezidentu, tai išva
lys uniją, prašalins visus "rau
donuosius” iš unijos; jis bijo, 
kad darbininkai nepakairėtų, 
kad klasiniai nesusiprastų, ir, 
laikui bėgant, "nenuskriaustų” 
buržuazijos-kapitalistų; jis sto
jo ir stos ant kelio prieš darbi
ninkų klasę taip, kaip jo pus
broliai socialistai Anglijoje, 
ypač po rinkimų, — atsistojo 
ant kelio prieš darbininkų kla
sę, taip, kaip anais metais Vo
kietijos socialdemokratai išda
vikiškai pasitarnavo buržuazi
jai, junkeriams, ir išgelbėjo Vo
kietijos bankierių - kapitalistų 
viešpatavimą. Reuther’is, kaip 
ir kiti vadai, išsigandę streikų, 
rėkia už OPA, kad sulaikyt 
streikus, klasių kovą; agituoja 
žmones nepirkt kas brangu, ir 
viską palikt buržuazijos gerklė
je.

"Dirbk, bet nevalgyk.” O ar 
ilgai darbininkai gali dirbt sun
kius darbus nevalgę, suplyšu
siais drabužiais ir basi? Juk 
tokių reikmenų atgaivinta OPA 
nekontroliuoja, ir kainos skren
da vis aukštyn ir aukštyn; o 
kai pirmiau nors kiek kontro
liavo, tai buvo trūkumas pre
kių, žmonės nebegalėjo gaut net 
ir duonos, jau nebekalbant apie 
kitus reikalingus daiktus. Gi 
tuo patim sykiu atsidarė juodi 
marketai ir įvairūs raketieriai- 
spekuliantai naudojosi OPA 
"kontrole,” o apie 40,000 OPA 
dykūnų sėdėdami ofisuose čiul
pė iš liaudies pinigus savo al
goms ir 
Liaudis 
sais.

Kodėl 
vengia 
kad kol 
klasių kova, kad kapitalistinėj 
systemoj streikai neišvengiami, 
kad krizis ir depresija pasikar
tos, kad nepaisant jokių OPA 
ar kitokių lopymų, pirmiausia 
nukenčia ir nukentės darbinin
kų klasė, kad kapitalistinės si- 

■ stemos daromų žaizdų negalima 
išgydyt, neprašalinus pačios 
priežasties?

Streikai yra darbininkų 
sės mokykla. Per streikus 
bininkai pradeda suprast, 

• yra jų priešai ir draugai.
vodamį; prieš atskirus kapitalis-

Baltimore, Md

Kaip išrišt šį klausi-

Dienraščio
LAISVES VAJUS

rašykite tik LAISVĖ. Nereikia rašyti

LAISVE

kontrolė nepaliečia 
turčių, fabrikantų

MBH

tus, jie dasižino, kad jų kovoms 
nebus pabaigos, kol nebus pa
keisti šalies gaspadoriai, ir kol 
visi turtai ir gyvenimo priemo
nės priklausys privatiškiems 
asmenims-kapitalistams. Todėl 
nėra jokios baimės, kad visoje 
šalyje kils streikai. Tegul kyla! 
Visi rėmėm "demokratiją,” dir
bom, kad "demokratija” laimė
tų, nestreikavom, kad karas bū
tų laimėtas. Na, karas laimėtas, 
o liaudies gyvenimui gręsia pa
vojus, sunkūs laikai. Jei kils 
streikų bangos, tai toji pati "de
mokratija” tegul pagelbėja dar
bininkų klasei kovoje už gyve
nimą. O jei nepagelbės ir dar 
parems išnaudotojų klasę, tai 
darbininkai dasižinos ir su
pras, kokia yra toji "demo
kratija.”

Rendų Klausimas.
Iš numirusių prikelta OPA 

nieko daugiau nekontroliuoja, 
tik rendas (nuomas). Kodėl tas 
daroma ? 
mą?

Rendų 
stambių, 
ir kitų pragyvenimo reikmenų 
gamintojų, nepaliečia biznio įs
taigų. Begydant žaizdas vie
niems, atsivėrė žaizda smulkių 
namų savininkams. Jei būtų 
reikalas tik apie tokius namų

savininkus, kurie iš rendų daro 
sau pragyvenimą, ir net krau
nasi turtą — tai būtų kitas; 
klausimas. Bet taip nėra. Ren
dų kontrolė paliečia didelį nuo
šimtį smulkių namų savininkų.

Kas yra tie mažų namų savi
ninkai? Jie yra tokie pat varg
šai darbininkai, kaip ir tie, ku
rie rendavoja jų atliekamus 
kambarius. Yra žinomas faktas, 
kad daug tokių “savininkų” per 
eilę metų sunkiai dirbo net 
kartais atitraukdami nuo sa
vo burnos mėsos ar duonos 
kąsnį, susilaikydami nuo viso
kių išlaidų, negirtuokliavo, 
taupė atliekamus centus ir nu
sipirko sau gyvenimui gūštą, 
o atliekamus kambarius pave
dė gyvent kitiems, kurie dėl 
kokių nors priežasčių negalė
jo ar nenorėjo pasipirkti sau 
namuko (“demokratija,” mat, 
neduoda dykai jokių gyveni
mo vietų).

Namas neišmokėtas, "savi
ninkas” su šeimyna kartais gy
vena skiepe, o geruosius kamba
rius išrendavoja kitiems, kad 
tuomi pasilengvint išmokėji
mus už tą namą; "savininkas” 
dirba fabrike, yra unijos na
rys, kaip ir tas, kuris rendavo
ja jo kambarius. Dabar viskas 
■pakilo iki debesų; reikalingi 

(Tąsa 4-me pusi.)

Lankėsi prie Birantų, 628 
E. Eaton St., Birantienės bro
lis Gerulis iš Kanados. Svečia
vosi visą savaitę. Tik labai ap
gailestavo, kad negalėjo būti 
sesers Sprainienės laidotuvė
se. Mat, siunčiant telegramą, 
pasitaikė klaidinga viena rai
dė gatvės varde ir per tat te
legrama nepasiekė jo.

Birantienė su broliu ir ma
žne aplankė. Dėkoju. Kol bu
vau ligoninėje, turėjau daug 
lankytojų kasdien ir daug at
viručių aplaikiau. Dėkui vi- ' 
soms ir visiems, kad mane pri
lankė, nepamiršo.

M. Janonienė.

DAUGYBĖ MĖSOS 
BERGŽDŽIAI LAIKOMA

Kansas City, Mo. —Kai
nų ^Administracija kaltino 
čionaitines skerdyklų kom
panijas, kad jos laiko šal
dytuvuose 12 milionų sva
rų mėsos: laukia dar aukš
tesnių kainų.

Indijos mahometonai jau 
tariasi su Anglija.

GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU

įvairioms išlaidoms, 
apkrauta įvairiais tak-

ypač unijų tūli vadai 
mokint darbininkus, 

bus klasės, tol bus ir

kla- 
dar- 
kas 
Ko-

"Jisai sako, kad jis nevalgys, jeigu nepakils maisto 
kainos.”

Užtikrinkim Dienraščiui Laisvei Apskritų Metų Gyvavi 
ni:i. Sukeikime biudžetų iš $32,500 per tris mėnesius, tai 
bus pusei metų reikalinga suma. O kita pusė — $32,500 
— ateis reguliarėm įplaukom per sekamus devynius mė
nesius. Laisvės išleidimas metams kainuoja $65,000.

LAISVĖS VAJUS PRASIDĖS
Spalių 1 diena ir tęsis iki sausio 

1-mos dienos, 1947.
Per tuos tris mėnesius turime 

gauti įplaukų sekamai:
$20,000 Už PRENUMERATAS
$10,000 PRAMOGOMIS IR 

AUKOMIS.
$2,500 LAISVĖS BENDROVĖS 

ŠĖRAIS.

Kiekviena kolonija, didelė ar ma
ža, turi rimtai darbuotis, kad išpil
dyti savo nusistatytą kvotą gavimui 
Laisvei naujų skaitytojų ir sukėli
mui fondo parengimais, aukomis ir 
šėrais:

Dabar Laisvės prenumerata me
tams yra $6.50 ir pusei metų $3.50. 
Po vajaus Laisves prenumerata 
bus pakelta iki $7.00 metams. 
Brooklyne $8 metams.

Kurie naujai užsisakys Laisvę ar
ba atsinaujins prenumeratą laike 
vajaus gaus žemesne kaina. Žinokite 
jog po naujų metų Laisvės kaina 
bus pakelta.

Už prenumeratas, taip pat už 
aukas, pramogų uždarbius ir šėrus 
kredituosime tik tada, kai gausime 
pinigus.

KONTES^ANTAM PREMIJOS
Sekančios premijos bei dovanos 

yra skiriamos kontestantams, pasi
žymėjusiems gavimu naujų skaity
tojų :

Lma $75; 2-ra $50; 3-čia $30; 4-ta 
$25; 5-ta $20; 6-ta $17.50; 7-ta $15. 
8-ta $12; 9-ta $10 ii1 10-ta $5.

Tuojau stokite į vajų ir gaukite 
vieną iš aukščiau nurodytų dovanų. 
Tuom pat kartu pasižymėkite gar
bingu apšvietos platinimo darbu.

Stokite i eilę su didelės garbes už
sitarnavusiais vyrais ir moterimis, 
dirbančiais Laisvės platinimui per 
daugeli metų.

Tuojau užsiregistruokite į kontes- 
tą, tuojau reikalaukite vajui reika
lingos medžiagos.

Visų Laisvės skaitytojų prašome 
padėti savo kolonijos vajininkams. 
Padėkite jiems gaudami nors po 
vieną naują skaitytoją ir pervesda
mi punktus savo vajininkams.

Tuojau ruoškite parengimui, kal
binkite žmones pirkti Laisvės bend, 
serus ir rinkite aukas į Laisvės ap
skritų metų fondą. Tuomi padėsite 
savo vajininkams laimėti premijas.

Pirkdami čekius ar money-orders
Lithuanian Daily. Užtenka tik vieno vardo — LAISVĖ. Adresuokite:

427 LORIMER STREET BROOKLYN 6, N. Y
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AR REIKIA KOVOTI UŽ OPA?
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

daiktai namo pataisymui neį
perkami ; dekoruotojai, popie- 
ruotojai, pentuotojai, plumeriai 
ir kitokie mechanikai, kuriuos 
reikia pasišaukti namo pataisy
mui, už savo darbus plėšia ne
apsakomas kainas; taksai pa
kilo dvigubai daugiau, bet pa
kelt rendą nors dviem dole
riais daugiau — nevalia, OPA 
įstatymai neleidžia. Prieš tak
sus, prieš visus suminėtus de
koruotojus, prieš reikalingus 

’ daiktus namo pataisymui — 
OPA nėra, ir niekas nereika
lauja, kad būtų kainų kontrolė. 
Tokiame atsitikime, namų “sa
vininkai” netaiso namo, namas 
eina žemyn, genda, griūva, ir 
tt., nes gaunama renda kartais 
nepadengia išlaidų dėl namo už
laikymo, ar pataisymo.

Tai kas tuomi norima atsiekt? 
Ar tai yra noras, kad darbinin- 

/ kai namų “savininkai” prarastų 
/ savo namus ir įdėtus pinigus įl 

tuos namus, ir kad vietoj vie- 
no benamio, būtų du benamiai, P|nt/mones gyvenimo 
ir abu nebeturėtų kur gyvent? maistu ir y.sais gyvenimu, 
Jei tas reikštų visų darbininkų 
gyvenimo pagerinimą ir susi
pratimą, tai sakyčiau, nepai
sant nieko, reikia d’ar labiau 
sumažinti rendas ir sunaikin
ti tokių darbininkų namus, 
kad nebūtų namų “savininkų.” 
Bet tuomi nieko neišrišime, tik 
dalis darbininkų piktinasi prieš 
unijas ir prieš kitas organizaci
jas, kurie būk tai nori juos nu
skriaust. Dar neatėjo laikas, 
kad visi būtų proletarai bena
miai. Net ir Sovietų Sąjungoj 
žmones turi privatiškus namus, 
ir privatiškus ūkius; juos val
džia tuomi aprūpina. Jei nėra 
'kontrolės ant kitų produktų nei 
ant jokių taksų, tegul nebūna 
nei rendų kontrolės. Tegul vis
kas kyla iki debesų, tegul pasi
reiškia visuotina kapitalistinės 
tvarkos suirutė.

Vartotojų Streikai.
, Pagaliau, jei norima pravest

- streikas prieš aukš
tas kainas (agituojama, kad 
kas yra brangu —nepirkt; jei 
maistas brangus — nepirk ir 
nevalgyk, badauk) — tai kodėl 
negalima pravest streiko prieš 
aukštas rendas? Jei renda aukš
ta, reikia daug mokėt, tai rei
kia sustreikuot ir išsikraustyt 
iš tos vietos, tuomet nereikės 
mokėt jokios rendos. Kam ver
žtis, kad gyvent kitų namuose, 
daryt ten blėdį, daužant kam
barių sienas, lubas ir grindis, 
užteršt kambarius, sugadint ką 

' . nors, ir nemokėt rendos? Gali
ma gyvent gatvėse ar miškuose. 
O tie namų “savininkai” savo 
namuose tegul laiko tarakonus, 
žodžiu, taip sakant — tegul jie 
pasikaria su visais savo namais, 
juk čia “demokratija,” laisva 
šalis, privatiška nuosavybė eg
zistuoja? Tai “ko daugiau rei-

/ kia?” Juk dar daug žmonių, 
z kad ir nieko neturėdami, bijo

Sovietų, kad atėję rusai neatim
tų jų kelinių 

gį/ tiems!
Tačiau, ar 

£' streiką prieš 
boikotu — išsikraustymu iš tų 
namų? Ne, negalima, taip ly
giai, kaip negalima pravest 
Streiko prieš maisto, drabužių 

į ir kitų reikalingų produktų
■ ? aukštas kainas. Juk žmonės tu- 
Fy ti kur nors gyvent, turi valgyt 

* ir apsirengt; kitaip juk negalė
tų gyvent, turėtų išnykt—mirt.

Bet tūli vadai garsiai rėkau
ja už pra vedimą vartotojų 
streiko. Mano supratimu, tai 
yra durniausis dalykas, tai, yra 
migdymas darbo liaudies, kad 
neišeitų griežton kovon, ir kad 

įį nepareikalautų valdančiosios

išeitų griežton kovon prieš iš
naudotojus. Tie vadai ir vetera
nus ir legionų pasuktų (ir pa
suks!) prieš darbininkų klasę 
ir už palaikymų kapitalistinės 
demokratijos. Bet dabar jie 
stengiasi pasirodyt liaudies 
draugais, stoja už OPA, kuri 
nepaliečia stambiojo kapitalo, 
arba palieka skyles, per kurias 
išlenda fabrikantai ir įvairūs 
raketieriai pelnagrobiai. 
kam verta tokia OPA ?

Tai

Jei Amerikos “demokratija” 
nori aprūpint liaudį, paleng
vint gyvenimą, tegul konfis
kuoja išnuomuojamus namus, 
maisto, drabužių gamybas, ir 
kitas gyvenimo priemones, tuo
met nereikės nei OPA, nei kito
kių įstatymų migdymui darbo 
liaudies, paliekant visą šalies 
turtą privatiškų parazitų ran
kose, kad vėl ir vėl pasikartotų 
depresija, sunkūs laikai.

“Demokratija” (kuria mes 
i taip didžiuojamės) turi aprū- 

butais, 
i rei

kalingais daiktais. Bet mūsų 
“demokratija” to nedarys, nes

tai būtų pažeidimas “Ameriko
niškos demokratijos,” naikini
mas privatiškos nuosavybės 
t. y. amerikonizmo. Tai būtų 
“raudonasis pavojus,” “tero
ras,” ir tūli žmonės (tarpe jų ir 
grigaitiniai socialistai) — tuoj 
pradėtų rėkt, kad “Amerikon 
jau atvažiavo Stalinas.”

Ir taip metai po metų, jei 
Amerikos liaudis nepabus iš le
targo miego ir neišnaikins pa
razitų, kurie pagimdo priežas
tis visokių blogumų, — turės 
pergyvent daugiau nedateklių, 
depresijas, ir naujus karus, ku
riuose vėl bus žudomi šimtai 
tūkstančių Amerikos jaunuolių.

Tad reikia budint liaudį iš 
miego, o ne bovytis su OPA, ir 
su pravedimu vartotojų streikų, 
nes ypatingai vartotojų strei
kai yra viena iš darniausių 
priemonių kovoje prieš aukštas 
kainas. Tokius streikus gali or
ganizuot tik buržuazijos bernai, 
kad migdyt darbo liaudį. Tai 
pasityčiojimas iš darbininkų! 
Bile beprotis gali pasakyt, kad 
“kas brangu — nepirk, neval
gyk.”

Tai taip aš manau apie OPA, 
ar apie visus kapitalistinės sys- 
terrios lopymus.

M i k a s Detroit, i e t i y.

Waterbury, Conn

ir neatiduotu ki-

galima pravest
aukštas rendas

klasės aprūpint žmones gyveni
mo reikmenimis. Veteranų or
ganizacijos vadai ir visokie le
gionieriai irgi rėkauja už pra- 
vedimą vartotojų streiko: “kas 
brangu — nepirkt, tylėk, ba
dauk.” Ar ilgai žmonės gali 
streikuot nevalgę? Tik kapita
listų tarnai gali mokint darbi- 
nihkus, kad kas brangu nepirk, 
nenaudok.

Ir taip tokie įvairūs vadai 
stengiasi huglostyt kapitalisti
nės sistem. blogybes. Pamaty- 
ftimėt, kas atsitiktų, jei liaudis

DEL MIKO DETROITIECIO STRAIPSNIO 
“AR REIKIA STOT UŽ OPA?”

apsi-

ribų

Juk be- 
mieste 
ekstra-

R e d a k c i j os pastaboje 
prie straipsnio pabrėžėme, 
kad, mūsų supratimu, auto
riaus mintys perdėm klai
dingos ir pažadėjome atski
rame straipsnyje jąsias pa
kritikuoti.

Mikas savo w straipsnyje 
tiktai dar kartą triukšmin
gai sudainuoja tą dainą, 
kurią jau seniai yra atme
tę ir pasmerkę visi nuošir
dūs marksistai. O toji 
“daina” yra tokia: Juo blo
giau, juo sunkiau, tuo ge
riau, tuo greičiau kapitaliz
mas subyrės! Vargas, skur
das atidarys darbininkams 
akis, jie susipras ir 
dirbs su “parazitais.”

Dauguma tokių iš
išėjusių “kairiųjų”, kaip ži
nome, visiškai nusidainavo 
“nuo koto” ir pasitraukė iš 
visokio judėjimo, 
veik kiekvienam 
randasi buvusiu
kairiųjų, kurių jokiam dar
bininkiškam judėjime nebe
matysi. Juos užšaldė arba 
sugadino jų toji klaidinga 
“juo blogiau, tuo geriau” 
filosofija.

Mikui, tačiau, reikia ati
duoti kreditas, kad jis nesi
vadovauja savo “filosofija” 
ir nelaukia rankas susidė
jęs, kada “visuotina suiru
tė,” vargas ir skurdas ati
darys daugumui žmonių 
akis ir padarys juos susi
pratusiais. Jisai yra veik
lus mūsų demokratinio ju
dėjimo dalyvis. Todėl ten
ka abejoti, ar jis pats tiki 
tam, ką jis skelbia savo 
straipsnyje. Nesinori tikė
ti, kad jis tam tikėtų. Grei
čiausia, ot, taip sau, atsi
minė tą seną “juo blogiau, 
tuo geriau” dainą ir sudai
navo mūsų skaitytojams.

Kad straipsnio autorius 
vargiai pats tiki tam, ką 
jis dėsto, galima matyti iš 
jo paties išsireiškimų. Jis, 
pavyzdžiui, stoja už darbi- 
ninkų streikus ir smerkia 
uniiu vadus, kurie streiku
nenori. Betgi streikai reiš
kia darbininkų pasipriešini
mų - sukilimų prieš vargų 
ir skurdų, prieš bloginimų 
gyvenimo sąlygų, prieš sun
kėjančių gyvenimo naštų, 
tai yra, darbininkų pastan
gas pagerinti . savo būklę 
dabar, tuojau, dar kapita
listinėj santvarkoj. Jei, 
kaip sako Mikas, tegul “ky
la kainos iki debesų,” 
gul ateina krizės,” “ 
plinta infliacija” ir tt

tegul
nes

tai atidarys daugumai žmo
nių- akis, tai kam remti 
streikus, kam raginti dar
bininkus streikuoti ? Ma
tote, straipsnio autorius 
pats sau aiškiai prieštarau
ja.

Arba, pavyzdžiui, pabai
goje straipsnio jisai sako, 
kad “reikia budint baudi iš 
miego.” Jeigu aukštos kai
nos, infliacija, krizė, var
gas ir badas tatai automa
tiškai padarys, tai kam ta
sai mūsų liaudies budini- 
m'as bereikalingas? Ir čia, 
aišku, Mikas pats sau prieš
tarauja.

Ne tik perdėm klaidinga, 
bet ir labai žalinga yra ta 
nuomonė, jog reikalavimas 
kainų ir rendų kontrolės, 
dalyvavimas kovose už kon
trolę, reikalavimas, kad 
valdžia pažebotų, suvaldytų 
pelnagrobius, plėšikus, pa
razitus, yra bergždžios, ne
reikalingos pastangos arba, 
kaip Mikąs sako, “lopymas 
kapitalizmo.” Tokios nuo
monės skelbimas yra kaip 
tiktai migdymas liaudies, 
jos dvasinis nuginklavimas, 
aiškus patarnavimas tiems, 
su kuriais straipsnio auto
rius sakosi norįs kuogrei- 
čiausia apsidirbti!

Mums tiesiog keista, kad 
ir šiandien atsiranda drau
gų (Mikas detroitietis nė
ra vienintelis), kurie tebe
tiki,-jog automatiškai var
gas ir skurdas (kainos iki 
debesų, krizė, nedarbas, al
kis) apšvies liaudį, prives 
ją prie kovos už socializmą. 
Jie dar ir šiandien nežino, 
kad kaip tiktai šitas liau
dies suvarginimaš ir nuali- 
nimas buvo derlingiausia 
dirva Europoje po Pirmojo 
pasaulinio karo Mussoli- 
niams ir Hitleriams įsiga
lėti, fašizmui išklestėti.

Tiktai apsišvietus, susi
pratus liaudis kovoja už 
socializmą. O ji greičiau
sia ir geriausia apsišviečia, 
kaip rodo istorija, kovoda-
ma už savo būklės pageri
nimų ir tose kovose turėda
ma gerų revoliucinę vado
vybę. -Todėl šiandien Ame
rikos darbininkų kova prieš 
kainų ir rendų kilimų, už 
kietų kainų ir rendų kont
rolę, už OPA su “aštres
niais dantimis,” už algų pa
kėlimų, prieš reakcijų, prieš 
naujo karo kurstytojus, yra 
geriausia liaudies mokykla. 
Tai nėra liaudies migdy
mas, bet jos budinimas. Tai

Paskutinis pakvietimas į 
paskutinį šios vasaros pikni
ką, kurį rengia Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 28 kuopa, 
dėl Laisvės vajaus reikalų.

Laisvės vajus jau prasideda 
su spalių 1-nįa diena, kad 
gauti naujų skaitytojų dėl 
dienraščio, taip pat, kad at
naujinti senas Laisvės prenu
meratas. Laisvės ’ vajininke 
jau pasirengus yra stoti į tą 
darbą. Ji atsišaukia į visus 
Laisves skaitytojus, kurių pre
numeratos jau yra pasibaigu
sios arba tuojau baigsis, kad 
dalyvautume! šiame piknike 
ir kad atsinaujintume! prenu
meratas, priduodami man pi
nigus. Taip sutaupysite man 
daug darbo ir laiko vaikščioti 
pas jus į stubas ir taip pat 
noriu, kad jūs man visi pagel- 
bėtumėt gauti naujų skaityto
jų del dienraščio Laisves.

Piknikas įvyks nedėlioję, 
rugsėjo 29 dieną, 1946, Lietu
vių Parko, Chestnut Hill Rd., 
Waterbury, Conn. Pradžia 12 
vai. dieną. Įžanga 25 centai 
y patai su taksom, šokiam 
gros John Šatu los orkestrą.

Mes kviečiame visus iš Wa- 
terburio ir apylinkės daly
vauti šiame pikniko ir jį pa
remti ir sykiu paremti savo 
dienraštį Laisvę. Pelnas nuo 
šio pikniko bus sunaudotas 
vienokiu ar kitokiu būdu dėl 
dienraščio Laisvės reikalų.

Piknike turėsime gerų gė
rimu ir skaniu užkandžiu, ku- 
riuos gaspadines rengiasi pa
gaminti, ypač specialiai bus 
kepami bulviniai blynai šiame 
parengime.

Laisves Vajininke
M. Stankūniene.

Buvo išrišta problema.
Lutheronų kunigas dalyva

vo sykiu su ta visa publika. 
Jaunas, jau vedęs. Bažnyčio
je visas apeigas atlieka ang
lų kalba. Vestuvėse elgiasi 
paprastai, prieina prie baro 
įsigerti alaus ar “aibolę.” 
Taipgi interesuojasi ir politi
ka; Pasisakius, kad gyvenu 
New Yorke ir dirbu prie laik
raščio, klausė, ar ne prie PM. 
Tas laikraštis jam nepatinkąs, 
žinąs apie Tarybų Sąjungą, 
ypatingai Staliną. Esą, ten 
“naikiną religiją.” Matyti, 
kad jo “žinios” sutvertos jo 
galvoje iš reakcinės spaudos. 
Neturėjau kada su juo daug 
kalbėtis, tik į vieną jo klausi
mą atsakiau. Jis klausė, ar 
būtų geras dalykas panaikinti 
religijas visame pasaulyje. 
Jam trumpai atsakiau — ga
lima. Religijos perdaug pase
no. Kaip viskas pasikeičia 
gamtoje ir draugijoje, taip 
galima keisti religijas.

Po pietų, abiejų jaunųjų 
giminės ir artimi kaimynai 
sugrįžo pas Kuraičius, dar pa
sivaišino ir pasikalbėjo. Per
žiūrėjo prisiųstas dovanas. 
A pkainuotą daiktais 
pinigais $365.

Svečiai skirstėsi apie 
karo. Jaunavedžiai
važiuoti į Niagara Falls me
daus mėnesiui.

Geriausių linkėjimų jauna
vedžiams šeimoje!

Dėdė Jurgis Kuraitis.

BOSTON, MASS
Pradžia rudeninio sezono
Su pradžia rudens, prasidė

jo ir Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komiteto veikla sudary
mui paskutinio didelio šalpos 
siuntinio į Lietuvų. Ryšyje su 
tuo, Bostono skyriaus L. P. T. 
K. patalpoje 318 Broadway, 
So. Bostone, vakare, rugsėjo 
21, atsibuvo pirma šio sezono 
vakarienė, į kurių atsilankė 
didžiuma pastovių rėmėjų ir 
veteranų darbuotojjų. Vaka
rienės tęsis kas šeštadienio 
vakarų iki pabaigos metų. 
Komiteto pirmininkas J. Že
konis pranešė, kad išsiuntė 
apie 1000 svarų siuntinį į 
centrų, susidedantį iš drapanų 
ir čeverykų ir prašo 
m ėjų ir geros valios 
kurie atjaučia karo 
tos Lietuvos žmonių
padėtį, kas turi ką atliekamo 
iš drapanų, pasidalinti su sa
vo broliais Lietuvoje, atne
šant į surinkimo stotį, 318 
Broadway, dėl persiuntimo į 
Lietuvų.

Daugelis lietuvių siunčia 
siuntinius savo giminėms per 
paštų ar agentūras tiesiogi-

niai kas yra pagirtinas daly
kas, tik vienas blogumas, kol 
kas, yra tame, kad persiunti
mas labai brangiai kainuoja, 
o antra, jeigu siuntėjas neap
moka iš kalno muito mokes
čių, tai, siuntiniui pasiekus 
Lietuva ir gavėjui neįsten
giant tų mokesčių sumokėti, 
siuntinys grųžinamas 
kas sudaro 
mokestis ir 

Tad, kol 
sias būdas
tuvos žmonėms 
tuos laikinus sunkumus, 
siųsti siuntinius
per Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetų.

Kas ka’turite paaukoti, ko
mitetas prašo neatidėliojant 
aukoti dabar, nes šis siunti
nys bus išsiųstas dar prieš 
pradžių žiemos, o prirengti ir 
sutvarkyti siuntinį ima nema
žai laiko ir daugelio žmonių 
darbų. Zavis.

atgal, 
siuntėjui dvigubas 
neatsiektų tikslų, 
kas, praktiškiau- 

pagelbėjimui Lie- 
pergyventi 

yra
kolektyviai

$500,

12 va
ru ošėsi

Jeruzale. — žydų Agen
tūra atmetė Anglijos pa
kvietimų į derybas dėl Pa
lestinos.

Naugatuck, Conn.
Vestuves Ruth Eve Kuraitis

Turėjau progą dalyvauti 
brolio dukters vestuvėse, ku
rios įvyko rugsėjo 8 d., Nau
gatuck, Conn.

Nedėlios ryto apie 11 vai. 
pribuvęs į Kuraičių namus, 
radau didelę darbymetę. 
Kvietkininkai atneša baksus 
gyvų gelių. Jaunasis, pabro
liai rengiasi vestuviniais rū
bais - tuksedais. žiūriu, kad 
ir mano brolis tokiu apvilktas. 
Pirmą sykį savo gyvenime ir 
dar ne jaunatvėje, prisiėjus 
apsivilkti — jautėsi rūbo ver
gu. Visi prisisagstę gėles.

Apie 2 valandą po pietų, 
visi vestuvininkai, taipgi bro
lis su žmona ir aš mašinomis 
nuvažiavome į Union City, 
Conn., į St. Paul’s Evangeli
cal Lutheran bažnyčią, žmo
nių prisirinkus pilna. Mat, 
mažuos miesteliuos ilgiau pa
gyvenusį žmogų žino visi gy
ventojai. Adomas Kuraitis iš
gyveno Naugatuck 31 metą, 
išaugino 3 
apsivedė.

Ruth Eve 
vedė su 
Schweitzer,
iš didėlės šeimos — 6 broliai 
ir 1 sesuo. Jo tęvas turi vištų 
ūkį netoli nuo New Haven, 
Conh. Kuraičiutės tėvas turi 
mėsos krautuvę - bučernę. 
Abieji turi plačių pažinčių.

Po apeigų, važiavome val
gyti vestuvių pietus į Copper 
Kettle, Meriden Rd., Water
bury, Conn. Pietus valgė apie 
200 žmonių. Ta “roadhouse” 
neduoda gėrimo, bet gali sa
vo atsivežti. Mano brolis at
sivežė gėrimų, bet žiūri, kad 
niekas neduoda. Suradome, 
kame dalykas — turi pats

Reomatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mestis, sudarytu 

iš daug skirtingi] elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpinssReumatiškus 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 dėž? 
16-nz $5.00.

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Egzaminuojant Akis, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinius.

«Lj./m.
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dukteris. Pirmoji

Kuraičiūtė susi-
Edward George 
vokiečių kilmės,

Tai tau, broli ir veselija! 
švarkų į šalį, rankoves atsi
raitojai ir dirbk sušilęs. Dar 
vienas neaptarnausi 200 sve
čių. Gavome talkon Jono Y- 
namaičio du sūhus ir, žentų.

yra gelbėjimas ir gynimas 
tikrojo amerikonizmo, tik
rosios demokratijos nuo tų, 
kurie aiškiai ir atvirai sten
giasi čionai perkelti iš Eu
ropos nugalėtų fašizmą-hit- 
lerizmą ir prigydyti.

visų rė- 
lietuvių, 
n uteri o- 

sunkią

Indija. — Indusų - maho
metonų riaušėse žuvo dar 
10 asmenų.

Lietuvių Kūro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite i^ anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 3 

Laisniuotas GraboriuS
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

t

RONKONKOMA
8634 ‘ *3 F h « ■' ; ® >

TELEPHONE
STAGG 2-5048

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N* Y.

Tel. ST. 2-8842

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

■visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

. JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHfeW A*

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai 

NEWARK, N. J. 
426 Lafayette Street 

TEL. MARKET 2-5172

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koptyčioin ir 
grabų parodos kambariu.

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

ATEIKTTE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 
(geriausias Alus. Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIĖNI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dienų 
ar naktį, greit suteiksi
me modemiškų patarna
vimų. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis

1113 Ml Venį on Si 
PHILADELPHIA, PAu

Telefoną* Poplar 411t
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Laisve—Liberty, UtKuanian Baity

(218)

SIUVĖJAI

Patyrę Prie Moteriškų Aprėdalų

se-
7

A. L. D. L. D. REIKALAI

Wallace’o.

PRANEŠIMAI

REIKALINGOS

SU AR BE PATYRIMO i

Nuolatinis Darbas

RAŠYKITE

i

BOX 302
PARDAVIMAI 20

(228)

M. Kalauskas. 46

PAJIEŠKOJIMAI

!"W*

3
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MALE and FEMALE 
Vyrai ir moterys

sekreto- 
išrinkta 
Nesbitt

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NUOLATINIS DARBAS 
5 DIENŲ SAVAITE 

GERA ALGA

ėmė maži 
darbininkus 
įmanydami.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-
esant ir

Pajieškau motinos, Marijos Gla- 
veckienės, po antru vyru Shashov. 
Kadaise gyveno po 512 E. 11th St., 
New York City, N. Y. Iš Lietuvos 
paeina nuo Ežerėnų kaimo, Varėnos 
pašto. Motinos ar pažįstamų prašau 
rašyti šiuo antrašų. Jose Glaveckas, 
Grito de Osencio, 3221 Capital, 
Buenos Aires, Argentina.

WORCESTER, MASS.
Rugsėjo 29 d., Olympia Parke įvyks 

gražus rudeninis piknikas, kurį ren
gia Lietuvai Pagalbos Teik. Kom., 
viet. skyr. Kreipiamės į lietuvius, 
prašydami jų dalyvauti šiame pikni
ke, paremti šį tikslą. Mes visuomet 
gavom gražios laikos Lietuvos žmo
nių paramai, tikimės jos ir šiuo tar
pu.—Kom. (216-217)

MEDŽIO OBLIUOTOJAI 
MEDŽIO DARBININKAI 

LATHE SANDERS 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės
JOHN C. KOHAUT INC.

15 MEEKER ST., 
WEST ORANGE, N. J. 

TELEFONAS ORANGE 4-1565

REIKALAVIMAI
Lietuvių Liberty Park Kooperaci

jai reikalingas nuolatinis bartende- 
ris, pilietis. Pageidaujama, kad ne
būtų senas, tinkamas prie biznio. 
Norintis gauti už bartenderį darbą, 
kreipkitės: Lithuanian Liberty Park 
of Linden, N. J., Inc., 340 Mitchell 
Ave., Linden, N. J. (215-220)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

W. 43RD ST., N. Y. C.
_______________________________________(218)

. RAKANDŲ UŽBAIGftJAI
ir polišiuotojai. Nuolatinis darbas. 
Aukštos algos. Viena iš Weschestcr 
County’s didžiausių rakandų krau
tuvių.

JOSEPH TUNICK & SON,
105 North Main St., 
Port Chester, N. Y.

PORT CHESTER 1800.

HARTFORD, CONN.
Vakarienė su programų. Rengia 

Laisvės choras, įvyks rugsėjo 29 d. 
155 Hungerford St. Laisvės Choro 
salėje, pradžia 2:30 ,val. dieną. Įžan
ga $1.50 asmeniui (su taksais). Šis 
parengimas yra rengiamas tikslu, 
kad sukelti finansų pasiuntimui 
grupės į Meno Sąjungos suvažiavi
mą, kuris įvyks Chicagoje. — Kvie
čiame visus. — Kom. (216-217)

vo sveikatą ir nesijauti 100% 
ir po kiekvienu valgiu gerk 
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 jeigirturi 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

WONDER LIVE FOUNDATION
SI 64 B—Metro S ta., Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Krmp«« Broadway ir Stone Av«.
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GČenmore 5-6191

PATYRĘS 
SPRAY PAINTER

LAVOIE LABORATORIES, 
MORGANVILLE, N. J. 
(2 mailės nuo Matawan) 
Tel. MATAWAN 1-1049.

x_______________________________ (218)

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)

EMPLOYMENT OFFICE, 
W. 35TH STREET, N. Y. C.

(222)

Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

28 d. rugsėjo, 7 vai. vakare, Lietu
vių Kliubo knygyne, atsilankykite 
visi nariai. — P. Š. (217-218)

MONTELLO, MASS.
Penkios Apšvietos organizacijos 

rengia pikniką Liet. Taut. Namo 
Parke, naudai pasiuntimo delegatų 
į Meno Sąjungos suvažiavimą. Įvyks 
rugsėjo^ 29 d., 1 vai. dieną. Turėsi
me muzikai? programą, valgių ir 
gėrimų. Prašome visus dalyvauti.— 
Kom. (216-217)

Penktadien., Rugsėjo 27, 1946 " Penkias Puslapis

Jonas Kaškaitis.

Per Teksu ir Kalifornijos Kraštą
(Kelionės Įspūdžiai)

(Tąsa)

Čia tuojau išsiuntėm ir 
telegramą į tą miestelį Ber- 
clair, pas vyresniąją maniš
kės seserį, kad būsime ten 
stoty šeštadienio rytą kaip 
dvi.

Namo grįždami, užvažia- 
vom dar pas vienus maniš
kės pusbrolius. Jų esama 
jau senyvų žmonių. Sura
dom pilkutį senutį namuką. 
Pusbrolio išeita meškeriot 
žuvų. Mus priėmė jo žmo
nelė, labai kalbi apskrita
veidė žilgalvėlė. Išpasako
jo savo vargelius, savo rū
pestėlius. Pervertėm bent 
du paveikslų albumėliu. Pa
viešėję pas tą senelytę gal 
ir porą valandų, atsisveiki
nom ir išėjom.

Teresė ir vėl mudu išvo- 
bijo į tą patį pajūrinį vieš
butį, kur ir vakar vaka
rieniavom. Šiuokart tuoj 
prie mūsų stalo priėjo kuk
lutė negraitė, patiesė stala- 

y dengtę. ir sudėstė šaukštu- 
' kus ir šakutes. Aš sau vie- 

V'nas mintyse džiaugiaus, 
kad padavėja bus negraitė, 
kad jai teks “ant arbatos” 

‘ šiuokart... Man vis gnai
bo širdį tų juodukų užguita 
buitis, toj mūsų “demokra- 
tin.” Amerikoj ir ypač pa
čiam tam “tyrosios demo
kratijos” židiny — pietinė
se valstijose. Ir bet kada 
ir bet kur aš juntu savyje 
jiems priejautą ir bandau 
tai jiems daiktingai paro
dyt.

Užtat tuoj mane ir apė
mė lyg ir apmaudas, kai 
tuoj paskui vėl pas mus at- 

* skubėjo ta pati, kaip ir va- 
•4<ar, smalsi jaunuolėlė, ne- 
besumesdama kaip skanlie- 
žuviauti mūsų svainei: jai 
ji ir dažniau pirma kada 
gaudavo patarnaut. Tai aš 
ir klausiu Teresės: kodėl gi 
čia taip — pirma buvo pri
ėjusi viena, o dabar tuoj 
vėl kita padavėja? Ji pa
aiškino, kad jau tokia čia 
tvarka: girdi, stalą apvalo 
ir patiesia viena, o jau val
gyt atneša kita... Ir toji 
kita, žinoma, ir vėl gaus 
“ant arbatos,” o nabagėlė 
juoduke ne.

Na, tiek to. Na, tai sku- 
bykim bent namo, — nėr ko 
čia snopsot šitokiam kibž
dyne. Namie juk bus ruo
šos: rytoj vakare išvažiuo
jam, tai reikia susikraustyt 
su tais lagaminais. Taip ir 
padarėm. Rytoj turėsime 
aplankyt pačias man įdo-

miausias vietas — John 
Sealy ligoninę ir medicinos 
mokyklą.

Penktadienio rytas, ge
gužės 17 d. Nakčia nely
ta... na na, tai pirmą kar
tą taip apsiėjo neliję nak
čia. Bet jau užtat karšta, 
tvanku, šutinte šutina! Po 
pusryčių ir maršuojam visi 
trys išsirikiavę. Kaip gi 
dabar atrodo toji mūsų 
miela universiteto ligoni
nė? Seniau, mudviejų stu
dentavimo laikais, John 
Sealy Hospital buvo ramu
tė patraukli vietelė. Dviejų 
gyvenimų mūrinis ’ namas 
su aukštais gonkais ir ve
randomis, ligoniams ^saulėj 
pabūt. O užpakaly kitas, 
irgi mūrinis, bet daug kuk
lesnis namas — juodukų li
goninė. Netoliese — slau
gių būstinė, laboratorijų 
pastatai — nedideli medi
niai.

Daug malonių atminimų 
paliko man šita ligoninė ir 
pati alma mater (žindanti 
motina, universitetas). To
dėl dideliu smalsumu žiū- 
•inėjau didžiul. naujus pa
matus, masiškai išsirikia- 
zusius visu pirmiau buvu- 
;ių pievų plotu. Ir pažint 
lebegalima, nei iš oro nei 
■š vidaus. Vis nauji vei
dai: senojo personalo 
niai nieko nebėr.

Svainei čia visa kas ge
rai žinoma, ji čia savas 
žmogus, tai ji mudu ir ve
džioja po ligoninės patal
pas, suveda į pažinti su gy
dytojais, su slaugėmis, o šie 
maloniai rodo mums, kas ir 
kur kaip dedasi.

Slaugių namai visai jau 
kiti ir kitoj vietoj. Puikus, 
dailus pastatas bent kelių 
aukštų. Apačioj . bendras 
poilsio ir muzikos kamba
rys. Fortepionas, radijas, 
gramofonas, knygos gra
žiai ant lentynų. Užpakaly 
ir tarpe namo sparnų ge
rai prižiūrėtas kiemukas, 
pieva, žolynai, fontanas su 
baseinu, o jame “aukso” žu
vai tės plaukioja. Slaugių 
jau taip daug, kad visos čia 
nebesutelpa. Kai kurioms 
priseina pabūt palapinėse 
ir nedidelėse pirkelėse, kol 
būsiąs padidintas centrinis 
pastatas.

Eime dabar į medicinos 
fakulteto rūmus. Maniškė 
su seseria neina: perdaug 
jau šilta, pavargę bevaikš- 
čiodamos. Tai jos sau su-

VITAMINŲ SANDĖLIS
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 Tabletėlių 
$2.00, už 1000 '$10.00. Pašto išlaidas mes 
apmokame.

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

sveikas ir gyvas tuojaus pasirūpink įsigyti 
vietoje kavos. 5 svarų jumbo can, kurio

M Vitarr
' Hr Klaidas.

tebėr toks gražus 
apvalainas 

namas. Bet viduj
Per- 
atre-

sėdo po medžiais ant pie
vos ir manęs palūkėsią. 
Neinat — tai da geriau: 
greičiau ir laisviau aplaks- 
tysiu... Bet, pasėdėję, at
kiūtino ir jos, bet ėjo sky
rium, kol visi trys nesusiti
kom bibliotekoj.

Įbėgu į senąjį pastatą. Iš 
oro vis 
mūrinis 
aukštų
—daug kas kitaip, 
tvarkyta, perkilnota, 
montuota. Apačioj būdavo 
■chemijos laboratorija ir 
vaistų gamykla. Triukš
mingos tai būdavo' vietos. 
Pilna visokių kvapų, garų, 
bonkų, bonkučių, aparatų... 
O dabar mašinos, mašinos, 
motorai, vamzdžiai išva
džioti. Veikiausia tai elek
tros jėgainė, o gal dar ir 
centrinė apšildymo stotis.

Apsidairęs, kūriau vir
šun. Čia esama adminis
tracijos patalpų, — kance
liarijos, raštinės, rekordai. 
Nieko tokio, na tai mėžiu 
dar aukščiau mano pirmiau 
gerai išlakstytais, išlaipio- 
tais laiptais.

Įbėgu anatomijos muzie
jum Didesnio jo dabar jau 
esama. Pamačiau dar net 
mano laikų įdomybes. Kau
lų, grobių iškabinėti, išsta
tinėti preparatai daugumo
je tebėra vis tie patys, ar-

tistiškai nubaltinti, sužy
mėti velionio dr. Keiller’io, 
anatomijos pro fesoriaus. 
Puikus buvo žmogus, gerų 
jis paliko atminimų! Keli 
studentai, rankoves atsirai- 
tę, pjaustinėja prezervuo- 
tus, formalinu atsiduodan
čius lavonus. Keletas šiaip 
sau tėmytojų vaikštinėja po 
muziejų ir stebisi tomis 
keistomis žmogaus kūno 
dalimis, baidyklėmis...

Užbėgu į didžiulę tuščią 
auditoriją, amfiteatrą. Pus
račiais, pusračiais stūkso 
eilių eilės kėdžių. Tiek 
man ten kartų teko sėdėt 
ir klausyt profesoriaus pa
mokų !... čia visa kas tebė
ra taip pažįstama, beveik 
nepasikeitę. Ta pati tebe
stovi apačioj ir didžiulė juo
da toblyčia, kur anL'Nuž- 
lankties prikrauta spalvuo
tų kreidos gabalėlių. Jai\ 
profesoriai braižydavo, at
žymėdavo svarbesnius daly
kėlius. Ant toblyčios būda
vo profesorių išrašyti ir 
egzaminams klausimai...

O kitam tolygiam namo 
gale dabar įrengta didžiu
lė fiziologijos ir patologi
jos laboratorija. Vienas 
studentas, atsitiktinai išė
jęs, pamatė mane ir įsive- 
dęs leido pasižiūrėt, kaip 
ten jis pilsto, šildo skysti
mėlius tiriamosiose bonku- 
tėse. Dalykai pažįstami, 
bet nepažįstami veidai. Čia 
irgi atsiduoda chemikalų 
garais. Netrukdau — ra
miai išeinu.

(Bus daugiau)

BULGARAI IR JUGOSLA
VAI STUDENTAI SOVIEr 
TŲ KOLEGIJOSE

Maskva. — Izviestija, So
vietų vyriausybės laikraš
tis, pranešė, jog sovietiniai 
universitetai ir kitos mo
kyklos priima studentus iš 
Bulgarijos, Jugoslavijos ir 
Čechoslovakijos.

EKSPLOZIJA LAIVE 
UŽMUŠĖ SEPTYNIS

Southport, North Caroli
na. — Eksplozija žibalinia
me laive Benningtone už
mušė bent 6 jūrininkus. Du 
kiti pavojingai sužeisti ir 
vienas be žinios dingo. Sa
koma, jog elektros kibirkš
tis atsitiktinai padegė žiba
lą.

Athenai, Graikija. — Be
laukiant karaliaus grįžimo, 
valdžia nuginkluoja visus 
civilius žmones. Uždrausta 
bet kam nuo stogo stebėt 
karaliaus grįžimą.

Popiežius gyrė Amerikos 
valstybės sekretoriaus Byr- 
neso kietą politiką prieš 
Sovietus.

Reykjavik, Islandija. — 
Demonstrantų minia aps
tumdė šio miesto majorą ir 
grūmojo ministrui pirmi
ninkui už tai, kad tie val
dininkai sutinka leist Ame
rikai toliau naudot karines 
lėktuvų aikštes Islandijoj.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

TAIPGI ABELNAI DARBININKAI 
z Nuolatinis darbas. Daug viršlaikių.

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

Pawtucket, Rhode Island
(223)

REIKALINGI 
DAILYDĖS 

Patyrę prie Form Work 
MOKESTIS

$1.87į Į VALANDĄ 
5 Dienų Savaite 

Devynios Valandos į Dienų 
Dvigubas Laikas po 8 valandų 

Valgis ir guolis suteikiama 
už $3 į dieną

LOUIS C. BOWERS & SONS 
Kreipkitės

BOWERS FIELD OFFICE 
at HEYDEN CHEMICAL CO. 

PENSNECK, PRINCETON, N. J. 
Tiesiai skersai nuo 

Geležinkelio Stoties.
(218)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Iš Lietuvių Literatūros Drau
gijos 12-tos Apskrities 

Veikimo
Rugsėjo 19 dieną įvyko ap

skrities komiteto susirinkimas. 
Tiek nesmagu, kad finansų 
raštininkas nedalyvavo ir 
knygų nepridavė. Tuo būdu 
negalėjome kitą jo vieton iš
rinkti. Finansai likosi sutvar
kyti V. Stankevičiaus pasidar
bavimu. šiuo tarpu 12-tos Ap
skrities finansai stovi gerai. 
Nuo seniau ižde buvo $20.77. 
Nuo pikniko liko $106.77. Iš
ėmus sekretoriaus išlaidas, 62 
centus, ižde randasi $126.92.

Sekretorius sakėsi nebū
siąs konferencijoj, bet apsiė
mė pagelbėti naujai 
rei. Nauja sekretore 
Ona Krutulienė, 72 
St., Plymouth, Pa.

Konferenciją nutarta laiky
ti lapkričio 10 dieną. Prasi
dės 1 vai. po pietų, jeigu tik
tai svetainę tuo laiku gaus. 
Konferencija įvyks Scrantone. 
Komitetas nutarė prašyti 
Scrantono 38 ir 39 kuopas su

jungti vakarienę. Mat, seran- 
toniečiai moka pasidarbuoti.

Beje, buvo pakeltas klausi
mas, kas pasidarė su ta komi
sija, kuri buvo išrinkta iš sep
tynių narių konferencijoj, įvy
kusioj 1945 metais, Wilkes- 
Barre, Pa. Komisijos pareiga 
buvo sustiprinti mūsų apskri
tyje draugijos organizaciją. 
Bet apie komisijos veiklą nie
ko nebuvo girdėtis. Čia atsi
rado trys komisijos nariai ir 
paaiškino, kaip dalykai stovi. 
Jie pranešė, kad su Inkerma- 
no draugais kalbėjosi. Ten, 
mat, draugai buvo susivaidiję, 
du pasitraukė iš draugijos, o 
trys nuėjo į 12-tą kuopą. Šiuo 
laiku ten yra tiktai vienas na
rys.

Su Nanticoke yra šitaip: 
Jeigu E. Cibulskienė negali 
kuopos atgaivinti, tai kas ki
tas ten ją galėtų atgaivinti? 
Gi Forest City nežinia kaip 
dalykai stovi. Ten iš 22 narių 
nieko nesigirdėti. Jie nedaly
vavo paskutinėse trijose ap
skrities konferencijose ir ra
porto neprisiuntė. Turėtų 
Kundrotą pasidarbuoti.

12-tos Apskrities narių skai
čius mažinasi. Mat, senieji na
riai miršta, o jaunų nesiran
da, išvažinėja iš mainų apy
linkės. Padėtis tokia: Kompa
nijos tikėjosi, kad kai jauni
mas pareis iš kariuomenės, 
tai darbininkų bus pilnai. Bet 
išėjo atbulai. Mamose darbi
ninkų trūksta, o iš armijos su
grįžę jaunuoliai į mainas dirb
ti neina. Kompanijos buvo 
paskelbusios, kad valdžia prie 
jų algos pridėsianti po $80 
per mėnesį, kad jie galėtų mo
kytis mainieriauti. Bet kaip 
girdėti, tai niekas to pridėji
mo negauna, todėl jauni vy
rai ir neina į kasyklas, va
žiuoja kitur dĄfbo j ieškoti. 
Kietosios anglies kasyklas už- 

kontraktoriai, tai 
smaugia, kaip

London. — W. Averell 
Harriman, milionierius Am
erikos ambasadorius Lon
done, per metus išleisdavo 
$10,000 iš savo kišeniaus 
diplomatiniams baliams bei 
pokiliams. Algos neužtek
davę. Dabar prezidentas 
Trumanas paskyrė Harri- 
maną prekybos sekreto
rium vietoj pašalinto Hen
rio

REIKIA TUOJAU
PATYRUSIŲ 

FLOOR MOLDERIŲ 
IR

BENCH MOLDERIŲ 
NUOLATINIAMS DARBAMS 

MODERNIŠKOJE 
PLIENO FONDRĖJE

AUKščIAUSIOS ALGOS
IR 

GEROS DARBO SĄLYGOS
THE

HARTFORD ELECTRIC
STEEL CORPORATION
540 FLATBUSH AVENUE 

HARTFORD, CONN.
(221)

REIKIA 
PAPRASTŲ 

DARBININKŲ
DARBAS UŽMIESTYJE. 

80 CENTŲ Į V AL.
40 VALANDŲ SAVAITĖ

TAIPGI VIRŠLAIKIŲ 
DARBAS

LITHUANIAN 
LAISVE

SIUVĖJOS 
IR 

FINIŠERĖS
Best & Co.

Patyrusios Taisytojos Moteriškų 
Aprėdalų.

5 DIENŲ SAVAITE 
GERA ALGA

EMPLOYMENT OFFICE, 
W. 35TH STREET, N. Y. C. 

_____________________ 2_____________ (222)

PATYRUSIOS KIAUŠINIŲ 
VAŠKUOTOJOS

Nuolatinis, Darbas. Gera Alga. 
40 Valandų Savaitė.

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Proga Pakilimams.
LAND O’LAKES 

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

____________________ (217)

SAMPLE DARBININKĖS
PRIE GERESNIŲ DINNER 

GOWNS 
Patyrusios.

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

_____________________________________ (218)

NAMŲ DARBININKE
Lengvus skalbiniai. Guolis ant vietos ar ki
tur. Geri namai ir alga. Celia Gladstone, 
135 E. 94th St., Brooklyn.
_________ (217)

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
OPERATORĖS

Vakacijos Su Alga
Lengvus Išdirbiniai

Linksmos Apylinkės
Vien Tik Dieninis Darbas.

Kreipkitės

Du-Ray Mills, Inc.
MICHELIN BUILDING ’ 

MILLTOWN, N. J.
(219)

Parsiduoda vištų farma. 90 akrų 
tamsios fertilizuotos žemės, iš ku
rios apie 40 akrų yra apdirbta, o li
kusi dalis tai giria ir ganykla. Yra 
moderniškas namas, 30x34, garu šil
doma, komercinė elektra, bėgantis 
vanduo į visus būdingus ant ūkės. 
Taipgi yra barnė, dviem karam ga- 
radžius, keletas kitų reikalingų bil- 
dingų ir automatiška time-switch 
šviesa visose vištinyčiose. Ūkė tinka
ma pieninyčiai, bile žemdirbystei ar 
žuvinyčiai. Blackwell Brook randasi 
ant vienos pusės. Vieta — Bus Hil}, 
Brooklyn, Conn. Rašykite:
M. Hurme, P. O., R. F. D. No. 2, 
Pomfret Center (Brooklyn), Conn. 
Tel. Danielson 262-13. •

(217-221)

TABAKO DARBININKAI
LAIMĖJO STREIKĄ

Winston - Salem, North 
Carolina. — 1,600 baltųjų ir 
negrų tabako darbininkų 
laimėjo streiką. Jie išgavo 
ne mažiau kaip 60 centų al
gos per valandą, ir pusant
ro karto tiek už darbą po 
40 valandų savaitėje.

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.
VALANDŲ SAVAITĖ

Laikas ir Pusė Viršaus 
40 Valandų. 
Kreipkitės

EASTHAMPTON 
WEAVING CO 
150 PLEASANT ST 

EASTHAMPTON, MASS. 
TEL. EASTHAMPTON 690-M 

(217)
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VAGYS BUTUOSE

Laisvės

lo

p ro-

ir

Kliubas.

Jos Visiškai Gyvos
ant

SKELBKITĖS LAISVeJE

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TEL. EVERGREEN 8-9770

Valandos:

di-

Tel. SOuth 8-5560

(222)

sekcijoj, 
nakčia

Miestui 
blemos ir 
pristatymu

1576 
apvogė

Mrs. O’Dwyer, miesto 
joro žmona, labai sunkiai 
ganti.

nu- 
pas

ma- 
ser-

Į' L7’--’ -

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

met įvyko. Kalbės:
ROJUS MIZARA, 

redaktorius.

posėdyje 
1-mą, 

Worth ir

Visi draugai prašomi atvyk
ti anksti ir pasiruošę pagelbė
ti valdybai ir komisijai pra
vesti vakarą geroje tvarkoje.

L. K. Kliubo Valdyba.

to. Ir pasisakys 
Tad lai tas balsas 
rus! Prašome jus 
kitus kviesti.

Liet. K.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

221 South 4th Street

pieno gavimo 
kitkas sąryšyje su

miesto gyvento
jams pakankamai pieno bus
svarstoma viešame 
šį antradienį, spalių 
Health Building, 
Centre Sts., New Yorke.

Kas liečia 
tai pakalbėti 
rašyti sekamu

Carl Sangberg, 51 m., ras
tas negyvas ant White Plains 
Ave., Bronx, matomai, užmuš
tas automobiliumi.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas '
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

!

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

I 
s

šeštas Puslapis Penktadien., Rugsėjo 27, 1946 . ...... r . „ 4

NewWko^^^ZInios
Mead ir Lehman Kalbės 
Bronx Darbo Partijos 
Mitinge

apskrities
rinkimu

masinis

skale ruo- 
reikalams 

mitingas

Bronx 
ši am as 
svarstyti 
spalių 7-tos vakarą, praside
dant piliečių registracijos sa
vaitei. Vyriausiais kalbėtojais 
tik’isi turėti valstijinius kandi
datus į gubernatorių ir sena
torių, Mead ir Lehman, taip
gi žymius vietinius. Mitingas 
bus Hunts Point Palace.

Tačiau vien ant masinio mi
tingo neatsidedama. Tūkstan
čiai darbiečių yra pasiryžę iš
eiti į gatves ir po namus dar
buotis už darbiečius ir kitus 
pažangius kandidatus.

Laivakroviams Gal 
Teks Streikuoti

Eiliniai laivakroviai, AFL 
International Longshoremen’s 
Association nariai, ruošiasi 
streikuoti spalių 1-mą, kada 
pasibaigs jų kontraktas, jei
gu firmų savininkai pirm to 
nebus susitarę su jais.

Laivakroviai yra užtikrinti, 
kad jie streiką laimes, jeigu 
jie bus priversti streikuoti. Jie 
tikisi, kad juos parems CIO 
ir AFL jūrininkai, kaip kad 
jie parėmė 
viai atsisakė 
tų linijas, 
streikavo.

Laivakroviai taipgi sako, 
kad jie reikalaus iš savo vir
šininko Joseph Ryano laiky
tis pažado, leisti narių susi
rinkimui aptarti ir nubalsuo
ti kontrakto sąlygas, 
jos bus pasiūlytos.

Dokų darbininkai
gauna po $1.50 už valandą 
dienos laiku. Unija reikalau
ja po $2. Atrodo gera mokes
tis, 
vių 
ka 
tos 
bo

Kiti reikalavimai yra: dvi
gubos mokesties už darbą val
giui skirtomis valandomis; 
aukštesnių mokesčių už pavo
jingus darbus; gerovės fon
do, kuris būtų vedamas ben
drai samdytojų ir unijos, bet 
finansuojamas samdytojų, mo
kant į jį po 10 centų už 
kiekvieną toną perkraunamų 
prekių.

juos. Laivakro- 
peržengti pikie- 
kada pastarieji

kada

dabar

Tačiau metinės laivakro- 
pajamos vistiek pasilie- 

mažos, kadangi ne nuola- 
dirba, nors kasdien dar- 

žiūrėti eina.

Maliorius Išsigelbėjo 
Savo Išradimu

Ne tik Biedniokus 
Meta iš Nainy

Kam Padeda Wallace Praša- 
linimas iš Valdžios? Kas Bus 

-Taika ar Karas? Kuo
I ’areni s i me Laiką?

Išgirskite tais ir kitais pa
saulinės svarbos . klausimais 
prakalbas ir pasisakykite! Ir 
išgirskite malonias Lietuvos 
liaudies dainas.

GEORGE KAZAKEVIČIUS 
Jo vadovaujamas Aidas 

dainuos už taiką
Prakalbos įvyks šio penkta

dienio vakarą (šiandien), rug
sėjo 27-tą, 7:30 vai. vakaro, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo salėje, 280 Union 
Avė., Brooklyne.

Gavome jau visiems žino
mus gerus kalbėtojus ir poli
tinės padėties žinovus, kurių 
išvados dar niekuomet lietu
vių judėjimo neapvylė, visuo-

Norit Pirkti Kailinius?

Neregiai Darbininkai 
Pikiete už Unijos 
Pripažinimą

ANTANAS BIMBA, žurna- 
Šviesos redaktorius.

LEON NELSON, Komunis
tų Partijos sekcijos organiza
torius Williamsburge pateiks 
svarbų pranešimą varde tos 
partijos.

Dainuos AIDO CHORAS.
1 Mes tikimės, jog atsilan
kiusieji išsineš labai svarbių 
žinių apie taikos išlaikymo 
darbuotojus - draugus ir apie 
karo kurstytojus. Taipgi gir
dėsime apie reikšmę Tarybų 
Lietuvos dalyvavimo taikos 
konferencijoje. Ir daug ko ki- 

už taiką, 
būna stip- 
atvykti

Draugams Prašymas
Mūsų masinis mitingas 

svarstyti pasaulio taikos ar 
karo, Wallace prašalinimo, 
Lietuvos dalyvumo taikos kon
ferencijoje ir kitoms proble
moms, įvyks jau šį vakarą, 
penktadienį, 27-tą, Pil. Kliubo

Penkiolika neregių ir dali
nai apakusių darbininkų, kai 
kurie su šuneliais kelvedžiais, 
pikietuoja New York Guild 
for the' Jewish Blind raštinę, 
1880 Broadway, New Yorke.

Darbininkai pareik alavo 
pripažinti uniją, kad tuo būdu 
pagerinti savo darbo sąlygas 
ir algas. Įstaiga, kuri skaitosi 
labdaringa, atsisakė tartis.

Ethel Husney, neregė raš
tininkė, sako, kad “mes esa
me produktyviais darbinin
kais, kaip ir bile darbininkai. 
Bet gildija vadina mus klijen- 
t^iš' ir užlaikomaisiais.”

Tuo tarpu tie “užlaikomie
ji” atlieka visą raštinės darbą 
ir daug ko kito. Tūli išdirbę 

-frpo 12 metų. Bet algos, .didžiu
moje, žemesnės $32 savaitei. 
Jie jaučiasi, kad jeigu jie at
lieka darbą, jie turėtų gauti 
po daugiau algos, nes to da
bar neužtenka pragyvenimui. 
Jie norėjo, kad įstaiga leistų 
unijai nustatyti, kurie galima 
skaityti darbininkais, o kurie 
klijentais ir kad pagal išdirbį 
būtų nustatytos darbininkams 
algos. Įstaiga to pasiūlymo 
nepriėmė. Darbininkai pradė
jo pikietą 24-tą rugsėjo.

Neregiams darbininkams į 
simpatijos pikietą ateina kiti 
unijistai. Rugsėjo 25-tą per 
pietus pikiete buvo apie 1,000 
darbininkų.

Mrs. Dorothy Lehman, pen
kis metus išgyvenusi Hotel 
Churchill, 252 W. 76th St., 
New Yorke, parvykusi iš ato
stogų praeitą šeštadienį atra
do esanti išmesta iš buto, už 
kurį jinai mokėdavo po $70 
per mėnesį. Priežastis — sa
vininkas dabar gali išranduo- 
ti kambarius už $10 dienai.

Lupikiškoje kainų kėlimo 
gadynėje, privatiškos nuosa
vybės sistemai vis labiau ei
nant į betvarkę ir velkant su 
savimi visus žmones, prita,- 
riančius ir nepritariančius be
tvarkei, net ir vidutinio ištek
liaus pilietis gali atsidurti ant 
gatvės.

Flatbush 
Ocean Ave., 
kelis to namo gyventojus. Va
gys įėję per bisk ei j pravirus 
langus ir/apkraustę pakabin
tų kelnių^kišenius ir moterų 
ridikiulius namiškiams mie
gant. Gyventojai tikrina, kad 
įsibriovėliai galėję juos įmig- 
dyti kokiais chemikalais, nes 
niekas nepajuto. O keli ap
vogtieji atsikėlę liguisti, tarsi 
pagiriomis susirgę.

Fort Greene turgavietė, 
Brooklyne, turėjo gana mė
sos praeitą antradienį. Paskli
dus žiniai, ilgiausios eilės mo
terų iš tolimų apylinkių suėjo 
pirktis mėsos.

Keturių metų amžiaus mer
gytė Janice Johnson rasta ne
gyva skiepe anglyse šešių 
aukštų apartmente, 35 West 
116th St., New Yorke. Sako
ma, kad ji buvusi kriminali.^ 
kai sužalota.

Kovoja prieš Siuntimą 
Atgal Kalinio

Nacionalės Lygių Teisių Ly
gos skyrius Harleme įteikė 
Queens d žiūrės teismui reika
lavimą neišsiųsti į Floridos 
retėžinę baudžiavą James 
Johnson’ą jauną negrą.

Johnsonas esąs pabėgęs iš
tenai po atbuvimo 32 mėne
sių iš priteistų 5 metų. Buvęs 
nubaustas kaltinimais pavo
gus kartoną cigarečių, bet jis 
gynėsi ir tebesigina cigarečių 
nepavogęs.

Queens jis buvo areštuotas 
kaltinimu, būk jis išprievar
tavęs Gloria Palerno, 18 rh., 
drive j e 
Paskui 
kad tik 
ti. Bet 
iškelta,
merginą vilkti virš 500 pėdų 
apgyventoje vietoje. Jo gynė

jai sako, kad kaltinimai buvo 
netiksliai nustatyti ir kad 
$50,000 kaucija per aukšta.

už 82-47 164th PI., 
kaltinimas pakeista, 
mėginęs išprievartau- 
perklausinėjime buvo 
kad jis būtų turėjęs

Svarstys Pieno 
Problemą Peter 

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Peter Kapiskas
Tel. EVergreen 4-8174

Jack Frankel, 54 metų, ma
liorius, kaip ir kiekvienas dir
bantis pavojingą darbą, per 
desėtkus metų galvodavo, 
kaip surasti būdą apsisaugoti 
gyvastį ištikus nelaimei. Prieš 
keletą metų jis susiplanavęs 
prisirišti prie pastolį laikan
čios virvės, bet niekad nebu
vęs išbandęs, kaip tas veiks 
praktikoje.

Praeitą trečiadienį atėjo ne
tikėtas išbandymas. Jam 
bant prie 143 Essex St. 
mo, Brooklyne, pastolis 
dardėjo į gatvę. Bet jis 
siliko pakibęs ant pastolį
kiusios virvės. Greit atbėgo 
pagalba jį nukelti, bet jis, 
kontroliuodamas tam tikromis 
žnyplėmis savo žemyn leidi
mosi greitį, pats nusileido 
ve žemyn.

Jo išradimas, žinoma, 
būtų galėjęs veikti, jeigu 
stolj laikiusios virvės būtų 
trūkusios virš jo.

dir- 
na- 
nu- 
pa- 
lai-

Antanas Vasaris

Šį sekmadienį, rugsėjo 
(Sept.) 29-tą, Antanas Vasa
ris, kailinių (futrų) verslinin
kas atvyks į New Yorką. Tą 
dieną Laisvės salėje, 419 Lo
rimer St., nuo 3 iki 9 vai. P. 
M., Vasaris nori pasimatyti su 
brooklyniečiais ir pasitarti 
apie kailinius.

Vasaris kviečia brooklynie- 
čius susirinkti į Laisvės salę. 
Pirmadienį Vasaris galės jums 
parodyti tokių madų “coatus,” 
kokių jūs pageidausite.

Per Vasarį jūs galite įsigy
ti kailinius mažiausia $50 
giau, negu pirkdami kur 
t u r.

pi-
ki-

Pradžia Kovos prieš 
Džiovą

vir-

ne- 
pa- 
nu-

OPA raštinei įteikta kalti
nimai, kad truckmanų firmos 
imančios neleistinai aukštai 
kelti kainas už patarnavimus, 
viską suversdamos, ant turėji
mo pakelti darbininkams al
gas.

New Yorko Sveikatos De- 
partmentas skelbia, kad Har
leme kas metai nuo džiovos 
miršta 200 asmenų iš 100,000 
gyventojų, kuomet kitose 
miesto dalyse iš tokio pat skai
čiau gyventojų miršta 48 as
menys. Džiova yra skurdo, ne- 
damitimo, kamšaties liga^

Draugija kovai prieš džio
vą praves X-Ray paveikslų 
traukimą. Tas pagelbės su
rasti sergančius, bet tas dar 
neprašalina ligos priežasčių.

Paskelbtos užmuštomis 
gelžkelio ir palaidotomis, Mrs. 
Anna Rose Daraio ir jos 13 
metų amžiaus duktė Gloria, 
gyvenančios 3830 Bronx Blvd., 
Bronx, tikrina, kad jos tebe
sančios visiškai gyvos.

Moteriškė aiškina, kad su 
jos vyru Rocco nelaimės me
tu, prie Colmar, Pa., turėjo 
būti kita moteriškė su dukte
rimi, kurias vietos valdininkai 
ir paskaitė nelaimėje užmušto 
jos vyro žmona ir dukterimi. 
Klaida iškilo aikštėn našlei 
išgirdus, kad ji ir duktė visai 
neminimos gelžkelio kompani
jos raporte, kaipo užmuštojo 
giminės. Pasiteiravus, sužino
jo esanti “palaidota.”

Washington.— Demokra
tų politikai tariasi, kaip 
išbristi iš mėsos krizio, ku
ris gali pakenkt jiem rinki
muose.

PAJIEŠKOJIMAJ
Pejieškau darbo kaipo bartenderis, 

geroj vietoj. Esu jaunas vyras, blai
vininkas, pasitikimas ir suprantan
tis bartenderio darbą, 
algą, galėsime apie 
ant vietos. Prašau
antrašu: Tom Yermal, 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (216-221)

Pajieškau gyvenimui draugės, se
nyvos. Aš pats 59 m. amžiaus. Turiu 
pinigų, galiu nusipirkti namą arba 
užsidėti biznj. Dabar turiu gerą dar
bą ir stambų uždarbį. Norėčiau, kad 
atsišauktų tik brooklynietė. Su toli
mais miestais nenorėčiau užsiimti. 
Prašau kreiptis: August Hintz, 
334 Chauncey St., Brooklyn, N. Y.

(215-217)

JONAS LAZAUSKAS

Antrosios Jaunystes 
Karščio Pasekmes

John Castelano, 70 m. 
vykęs iš Staten Island 
Mrs. Florence Chandler, 38 
metų, 87 Fort Greene Place, 
Brooklyne, pasipiršti Floren
ce!, gyvanašlei. Anot jos, jie
du buvę pažįstami du metus. 
Jis nuolat jai piršdavęsis, bet 
jinai nepageidavus tų piršly
bų, vengdavusi jo.

Praeitą trečiadienį jis vėl 
atvykęs ir prašęs vestis. Ji at
sisakius. Jis ją pašovė, bet ji 
išbėgo gatvėn spiegdama. Po 
to jis pats pasišovęs ir ant vie
tos mirė.

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 of 
State of New York, to be used on 
candy and foods.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbūdavo j a pianus iš

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

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

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

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

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

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

Užlaiko Valgią ir Gerintą 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

“SS“ RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

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

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
TeL EVerrr®®» 4-9618




