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New Yorko požeminius ir 
viršutinius traukinius šiandien 
valdo patsai miestas. Jo ži
nioje, jo priklausomybėje yra 
svarbiosios gyslos, teikiančios 
metropoliui gyvybę.

Bet mūsų miesto važiuotos 
sistemoje yra daug kas taisy
tina. Kai kurie traukiniai 
perdaug tamsūs, neapšviesti, 
ir žmogui, norinčiam (važiuo
jant) paskaityti laikraštį ar 
knygą, ne visuomet galTma.

Kai kuriomis linijomis trau
kiniai perretai tekursuoja, to
dėl žmonių kimšatė didelė; 
vasaros metu, karščiuose ,sun
ku tokiame 
sikvėpti.

No. 203

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

Kopija 5c
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Eisenhoweris Šaukia 
Jungi. Valstijas Dar 
Labiau Ginkluotis

Generolas Eisenhower Pripažįsta, Kad Dar Negręsia Karas, 
Bet Gąsdina Netikėtais “Pirmaisiais Smūgiais” Amerikai

New York. — Generolas 
Eisenhower, kalbėdamas 
Amerikonų Legiono suva
žiavimui, ragino Jungtines 
Valstijas vis stipriau gink
luotis, nes pasaulis dabar, 
girdi, pasidalinęs į dvi di
džias “diktatūrų ir demok
ratijų stovyklas.” Eisenhd- 
weris sakė, jog karas “dar 
negręsia tuojaus”, bet jis 
gąsdino, kad priešas galė
siąs '‘suduoti .netikėtą, “pir
mutinį smūgį” Amerikai.

Todėl gen. Eisenhower 
ragino įvesti verstiną rek- 

traukiniai negalėjo rutavimą ir taip sustiprinti 
Kai kur jie te- karinę Amerikos galybę, 

kad priešas bijotų pradėti.
Laivyno admirolas Ch. 

W. Nimitz ir oro jėgų ge
nerolas Carl A. Spaatz kal
bėjo tą pat, kaip ir gen. 
Eisenhoweris, tik skirtin
gais žodžiais. Anot Spaatzo, 
jei Amerika bus gana apsi
ginklavus, tai galima būsią čia rezoliuciją.

traukinyje ir at-

savaites pradžio-1’taė.j usios
19 mūsų Spiestą kočiojo dideli 
karščiai, atmiešti drėgnatve.

Karšta, nejauku buvo gat- 
Vpse ir namuose, bet dar karš- 
čiau ir troškiau žmogus jau
tėsi mūsų “subvėse,” — pože
miniuose traukiniuose.

Ir štai, antradienį, apie 5 
vai. vakaro, užėjo audrelė su 
perkūnija. Tūlosna “subvės- 
na” pribėgo perdaug van
dens ir

• ten veikti.
pradėjo veikti tik ketvirtadie
nį! ' .

Galite įsivaizduoti, kaip 
jautėsi šimtai tūkstančių žmo
nių, begrįžtančių iš fabrikų 
>r ofisų į namus, kuomet jiems 
prisiėjo požeminiuose urvuo
se išbūti po keletą valandų 
“ekstra,” vos bepakenčiamuo- 
s'e karščiuose ir troškinančioje 
atmosferoje!

Kyla klausimas: Ari inžinie
riai, kurių vadovybėje buvo 
mūšy subvių konstrukcija, ne-j 
žinojo, jog kai kada gamta 
suteiks staigaus ir skalsaus 
lietaus?

Ai* jie nežinojo, kad reikia 
požeminių traukinių linijos 
nuo to viso apsaugoti?

O jeigu padaryta, kaip pa
daryta, tai ar šiandien miesto 
administraciją negali pataisy
ti važiuotos sistemos taip, 
kad joks staigesnis lietus jos 
negalėtų sudemoralizuoti ?

išvengti karo...,
Vklas Anglų Legiono pir

mininkas Sir Ian Frazer sa
kė, kad Anglija jau nepa
jėgia “pasaulį apginti.” Gir
di, “todėl mes, anglai, per- 
leidžiame tą švyturį jums 
ir mūsų broliams kanadie
čiams.”

Amerikon. Legiono suva
žiavimas priėmė rezoliuciją 
prieš komunistus, nelauk
damas net jos perskaitymo. 
Ta rezoliucija smerkia ko
munizmą “kaip didžiausią 
pavojų Amerikai šiandien.” 
Ji taipgi smerkia Jugoslavi
jos valdžią ir ragina Ame
rikos vyriausybę sustabdyti 
siuntimą maisto, mašinų ir 
žibalo tokioms naujoms de
mokratinėms valstybėms, 
kaip Jugoslavija.

4

Suvažiavimas atmetė tam 
tikrų pensijų .reikalaųjan-

J. Tautų Komisija Ragina 
Anglus^ Kuo Greičiausiai 

Pasitraukt iš Palestinos
Geneva; Šveicarija. — 

Jungtinių 'Tautų Komisija 
Palestinai tyrinėti vienbal
siai nutarė, kad anglai pri
valo pasitraukt iš Palesti
nos kuo greičiausiai, kaip 
tik galima. Ta komisija, su
sidedanti iš vienuolikos tau
tų atstovų, pasiūlė, kad 
Jungtinės Tautos perimtų 
Palestiną į savo globą. Ko
misija. sako, po trumpos 
Jungt. Tautų globos Pales
tina turėtų būti įsteigta 
kaip visaip nepriklausoma 
valstybė.

(Senoji Tautų Lyga, po 
Pirmojo pašausimo karo, 
pavedė Palestiną Anglijos 
'globai kaip “mandatą.”)

Jungtinių Tautų komisija 
tyrinėjo Palestinoje ginčus

ir- susikirti?hH§ tarp anglų, 
arabų ir žydų, ir 
kad Anglija negali 
vykdyti santaikos ir 
bes.

Komisija nepajėgė 
tarti dėj vieno bendro plano 
Palestinos valstybei. Indi
jos, Irano ir Jugoslavijos 
atstovai siūlė sudaryti są
junginę (federacinę) arabų 
-žydų valstybę. Septyni kiti 
komisijos nariai piršo pa
dalinti Palestiną į dvi vals
tybes — žydų ir arabų. 
Australijos atstovas susi
laikė nuo balsavimo.

Tie klausimai bus įteikti 
Jungtinių Tautų seimui 
spręsti, kuris susirinks rug
sėjo 16 d. New Yorke.

atrado, 
ten į-

1 rainy-*

susi-

Amerika Pertraukė Derybas 
Su Sovietais dėl Korėjos

Amerika ir Anglija 
Susitarė Urmu Kelt 
Vokiečių Pramonę

Nepaiso Francijos Pasipriešinimų ir Potsdamo Sutarties; 
Didins Vokietijos Gamybą Net Virš 1936 Metų Lygio
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sutartį.
Paakstinti vok iečiams 

smarkiau dirbti, 
jiem gyvenimas pagerinti 
iki 75 nuošimčių, lyginant 
su 1936 ‘metais. 1

Tokia programa- vakari
nei Vokietijai stiprinti bu
vo iš anksto išdirbta net be 
Francijos žinios. O Franci- 
jos atstovas paskui pa
kviestas konferencijon į 
Londoną faktinai tam, kad

Socialistinės santvarkos prie
šai, matydami miesto važiųo- 
tės sistemoje tokių ydų, išnau
doja jas propagandai už ka
pitalizmą. Jie šitaip sako:

—Jei važiuotčs sistema būtų 
privatinėse rankose, tai viso 
šito nebūtų.

Girdi, kiekvienas, kuris sto
ja už nacionalizavimą stam
biųjų pramonių, trokšta mū
sų šaliai nelaimės, nes tik 
“laisvojo verslo” sistemoje te
galima viskas pravesti efek
tyviai.

Tos rūšies “kritikai,” ta
čiau “pamiršta” prisiminti 
Maskvos požeminiu traukinių 
sistemą — gražiausią, švariau
sią ir tvarkingiausiai veikian
čią pasaulyj.

Farmeriai Pardavinėja 
Tomeites po 2c. Svarui

Newark, N. J. — Farme- 
rių Unija atsiuntė troką 
tomeičių, daržuose užaugin-* 
tų pipirų ir kitų daržovių? 
ir tuojaus viską pardavė 
dviem trečdaliais pigiau, 
negu pirkikai turi mokėti 
krautuvėse. Tas daržoves 
tiesiog iš farmęrių užsakė 
Newarko .CIO unijų taryba 
darbininkams, dirbantiems 
Westinghouse Meter kom
panijos fabrike. Užbaigę 
darbą, jie išeidami bema
tant su džiaugsmu išpirko 
visą .daržovių krovinį ir 
dar neužteko. _ '

Farmeriai pardavė to
meites po 2 c. svarui, pipi
rus po 3 centus svarui ir t.t. 
Darbininkai stebėjosi tokiu 
pigumu. O farmeriai prane
šė, jog kompanijos daug 
pigiau moka farmeriams už 
daržoves ir vaisius. Pieti
nėje gi New Jersey valsti
jos dalyje farmeriai net ap
aria daržoves, kadangi 
kompanijos nesiūlo nė tiek,' 
kiek užauginimas lėšavo.

Užtikrinta Rinkimu 
Laisvė Vengrijoj

Budapest, Vengrija. — 
Valdžia davė tvirčiausius 
užtikrinimus rinkimų lais
vei ir slaptumui (rugs. 1). 
Vengrijos premjero pava
duotojas Maty as Ęakosi sa
kė amerikiniams korespon
dentams: “Net jeigu aš no
rėčiau įeiti į balsuotojų bū
deles, tai nebūtų man leis
ta.” Balsavimams susirašė 
apie 6,000,000 piliečių, vyrų 
ir moterų. Balsuoti nelei
džiama tik kokiai pusei mij 
liono fašistinių elementų, 
tame skaičiuje ir vokie
čiams. • l

Washington. — Brookly- 
ne areštuotas karo vetera
nas A. Fr. Kivi, girdi, už 
atominių fotografijų vogi
mą. > L-

Anglija ketina atsaukt 
savo kariuomenę iš Graiki
jos.

džią tiktai iš demokratiniu 
korėjiečių, o amerikonai 
siūle valdžion priimti ii\ 
dešiniuosius korėjiečių va
dus, kuriuos ‘Sovietai laikoj 
fašistiniais politikieriais.

Sovietų vyriausybė pas
kutiniu laiku, protestavo, 
kad amerikonai savojoj Ko
rėjos dalyj “spaudžia, per
sekioja ir areštuoja demok
ratinius žmones” ir ruošia 
net pogromus prieš juos. .

■ Amėrika atsakė, kad jos 
karininkai turi palaikyti “į- 
statymus ir “tvarką” pieti-

Washington.— Amerikos 
valstvb. denaHmentas per
traukė pasitarimus su So
vietų Sąjunga dėlei vienos 
tautinės valdžios įsteigimo 
visai Korėjai. ’

(Pietinė Korėjos nusė lai
kinai užimta amerikonų, o 
•šiaurinė — Sovietų.)

Amerika dabar siūlo su
šaukti Washingtone konfe- 
renciia, kurioje Jungtinių 
Valstijų, Sovietų, Anglijos 
ir Chįnijds atstovai svarsty
tu įsteigimą pilnai nepri- 
klausomingos k cnr ejiečių 
valdžios visam tam/kraštui.^ je Korėjoje ir suvaldyti

* .:i n.... tuos, kurįe priešinasi ame
rikinei vyriausybei. Ameri
konai įtarė, : kad Sovietai, 
girdi, “kursto” tokius pasi
priešinimus.

Amerikos paskelbtas pla
nas, tarp kitko, perša su
rengti visuotinus seimo 
rinkimus amerikiniame, ir 
sovietiniame Korėjos ruož
tuose ir sako, kati tuos rin
kimus turėtų prižiūrėti 
Jungtinių Tautų komisijos.

(Sovietų atstovai Korė
joje pareiškė, jog šie Ame
rikos siūlymai vra tik “pli
ka propaganda.”)

Del Ko Ginčijamasi
Y

Pamatinis gįnčas tarp 
Amerikos ir Sovietų buvo 
dėl to, padg Sovietai reika
lavo sudaryt Korėjos vai-

PAKARS ŽMOGŽUDIŠKĄ 
JAPONĄ

Yokohama,- Japonija. — 
Karinę talkininkų komisija 
nusmerkė vieną japoną 
sargą pakarti, o kitus nu
teisė ilgiems metams kalėti. 
Jie baudžiami už tai, kad 
savo žiaurumais prisidėjo 
prie nužudymo* 4^-jų talki- 
ninkiškų belaisvių Mitsuši- 
mos stovykloj j e.

Šitų žodžiu rašytojui ne 
kartą teko kalbėtis su vienu 
apytikriu vyru, tarnaujančiu 
Jungtinių Valstijų pašte.

žinodamas mano visuomeni
nes pažiūras, jis dažnai daug 
maž šitaip sako; 9

—Tarnauti' pašte — beviltis 
darbas. Jei paštai priklausy
tų privatinei kompanijai, ge
riau būtų tarnautojams ir vi
suomenei. Vyktų tvarka; 
sugabesnius tarnautojus pa- 
atikstintų, gi prastesnius, apsi
leidėlius. pažemintų arba visai 
iš vietų pašalintų. Dabar, 
girdi, viskas glūdi netvarkoj. 
Paaukštinami ne tie, kurie'ge
ru darbu užsipelno, bet tie, 
kurie kaip nors moka vyres
niesiems prisitaikyti - . . Va, 
kodėl socializmas neįmano
mas mūsų šalyj . . .

Klaidingai tas asmuo su-

Washington. — Jungti
nės Valstijos ir Anglija su
sitarė tiek pakelti vakari
nės Vokietijos pramonę, 
kad ji viršytų Francijos ir 
net Anglijos pramonę. Pa
gal amerikonų ir anglų pla
ną ,tai fabrikų ir kasyklų 
gamyba toje Vokietijos da
lyje turi būti pakelta iki 
1936 m. lygio, kada Hitleris 
jau darė karinius pasiruoši
mus. Mašinų statyba gi nu
tarta padidinti 5 iki 19 nuo- užgirtų gatavą anglų-ame- 
šimčių virš 1936 m.

Anglai - amerikonai žada 
pakelti plieno gamybą va
karinėje Vokietijoje iki 11 
milionų tonų per metus, tai 
yra, virš antra tie 
buvo užgyrus talkininkų 
kontrolės komisija Berlyne. 
Jų planas, sustabdo visų 
svarbiųjų fabrikų mašinų 
tsiuntimą į karinius atpildus 
Sovietams, pagal Potsdamo

žadama

, negu

Sovietai Užgyrė 5 
Taikos Sutartis

London. — Aukščiausios 
Sovietų Taryb. prezidiumas 
užgyrė taikos s u t a r tis 
su penkiais buvusiais nacių 
padėjėjais kare — su Itali
ja, Rumunija, , Vengrija, 
Bulgarija ir Suomija. Per 
3 mėnesius no sutarčių už- 
gyrimo, talkininkai turi at
saukt savo kariuomene iš 
ten. Bet iki bus pagaminta 
taikos, sutartis su Austrija, 
tai. Sovietų kariuomenė pa
silaikys Vengrijoj ir Rumu
nijoj. Amerika ir Anglija 
žadėjo tuo tarnu ištraukti 
savo armijas iš Italijos. •

Philadelphia/— Dauguma 
užklaustų darbininkų nera
do skirtumo tarp republiko- 
nų ir demokratų.

Lake Success, N. Y.—Ro
landų atstovas vadino tik 
“policiniais veiksmais” jų 
karą, prieš Indoneziją.

rikonų planą.
Buvo skelbiama, jog 

Francija “bendrai sutikus” 
su tuo planu, kad ir neno
romis. Bet dabartinis ofi- 
cialis pranešimas rodo, kad 
Francija iki galo priešinosi 
tokiem amerikonų ir anglų 
pasiūlymam. Francija bijo, 
kad tai bus karinės vokie-. 
čių galybės gaivinimas iš 
naujo.

Nuteisti 44. Vengrijos 
Respublikos Priešu

Budapest, Vengrija. —* 
Vengrų liaudies teismas pa
siuntė kalėjiman 44 asme
nis, kaip veiklius prješus de
mokratinės Vengrijos Res
publikos. Teisme buvo įro
dyta, kad jie dalyvavo są-- 
moksle suruošt ginkluotą 

‘ sukilimą ir nuverst respub
likos valdžią. \ Tam fašisti
niam sąmokslui vadovavo 
buvęs Vengrijos premjeras 
Frenc Nagy. Kuomet su
sekta sąmokslas, tai Nagy 
išdūmė į Šveicariją ir ne
grįždamas apleido premje
ro vietą. Paskui jis persi
kraustė į Jungtines Valsti
jas.

Tarp dabar nuteistųjų y- 
ra Endre Misteth, buvęs ša
lies atsteigimo ministras, 
dešinysis Smulkiųjų Žemės 
Savininkų Partijos politi
kierius. Jis gavo pusketvir
tų metų kalėjimo. Karinis 
sąmokslo vadas Paul Jacz-~\- 
ko nuteistas 4 metus kalėti. 
Kiti įkalinti dviem mėne
siam .iki 9 metų.

t

PERGREIT PASKELBTAS “ATOM BOMBOS” ĮKINKYMAS NAUDINGAM DARBUI
pranta socializmą, klaidingai 
jis žiūri į visuomeninę nuosa
vybę. Ir tokių žmonių Ameri
koje' dar yra didelė daugu
ma, nes juos taip moko moky
klose, juos taip moko spauda, 
radijas ir bažnyčia.

Tiesą, kad Jungtinių Vals
tijų pašto tarnautojai menkai 
apmokami, jų buitis sunki,— 
mes stojame už jiems algų 
pakėlimą.

Bet, jei šiandien paštas bū
tų privatinėse rankose, tai tiž 
laiško pasiuntimą turėtume 
mokėti ne 3 centus, bet 10, o 
gal ir daugiau!

Nežiūrint į visokią propa
gandą, jei ne šiandien, tai ry
toj Amerikos visuomenėje iš
kils tvirtas reikalavinlas naci
onalizuoti pagrindines# pra
mones.

Los Alabamos, N. M. — 
Valdinė Atomų Jėgos K^ 
misija rugp. 29 d. paskelbė, 
kad išrasta lėtai veikianti 
atominė neva bomba. Toje 
lyg ir bomboje, girdi, paža
bota atomų skilimo jėga, 
taip kad ūmai nesprogsta, 
bet ramiai veikia. Tokiu 
būdu išvysto karštį, kuris 
gal bus galima panaudoti 
ateityje mašinoms^ sukti fa-x 
brikuose, ir naminiams rei
kalams.

Vadinamos “ a f o minės 
bombos” pažabojimas <yra' 
dar tiktai bandymas pavar
toti atomif jėgą naudin
giems dalykams.

Bet komercinė spauda ir 
radijas taip išpūtė tą atra
dimą, kad vidutinis pilietis

ėmė šnekėti, būk* jau “pa
kinkyta, atominė bomba” ci
viliams žmonių reikalams.

Kaip i Iš Tikrųjų Yra?
O tikrumoje tik štM kas 

padaryta:
Gana mažas atorųinio me

talo plutoniumo gabalas už
darytas tam tikroje nedide
lėje dėžėje. Leidžiama 
greitiesiems n e utronams 
laisvai veikti metale, be jo
kių stabdžių. Tie neutronai 
iš lėto, bet. nuolat skaldo 
plutoniumo atomų» bran
duolius. Iš skylančių atoivų 
atsiranda daugiau neutro
nų, kurie kitus atomus 
skaldo. Taip ir išsivysto 
karštis.

Tas įrengimas viso duoda

tiek karščid, kaip vidutinis 
virtuvės pečius, Bet kuomet 
šis atominis karštis leidžia
mas siaūra srove, tai ji e- 
santi labai karšta.

Kas Yra Plutonium ir 
Neutronas?

Plutonium yra dirbtinis 
atominis metalas. Jis paga
minamas iš gamtinio ato
minio metalo uraniumo tam 
tikrose krosnyse (piles).

Neutronas yra tokia ato
mo branduolio dalelė, kuri 
nedaro jokios elektrinės 
veikmės — nei pozityvės 
(pliusinės, . teigiamosios) 

iiei negatyvės (įhinusinės, 
^neigiamosios) veikmės. Tai
gi neutronas yra “bešališ
kas” - neutralus kas liečia

elektrinį jo- elgesį.
Plutoniumo Atomai Skyla 

ir Be Jokių Įrengimų .
Kaip uraniumo, taip ir 

plutoniumo atomai • savaime 
skyla, pasiliuosuojant jų 
neutronams. Jei gabalas 
mažesnis, kaip penkių sva
rų, tai nesprogsta, bet rą- 
miai duoda tam tikrą laips
nį karščio. (Anglų moksli
ninkai apskaičiavo, kad rei
kia virš 5 iki 10 svarų plu
toniumo arba smarkiojo u- 
raniumo num. 235 medžia
gos, kad atominė bomba ga
lėtų tikrai sprogti. .

Tam tikrose krosnyse ga
minant plutoniumą iš ura- 
niumo, yra grafitu bei sun
kiuoju vandeniu apstapdo- riuos naciai buvo išplėšę.

mi greitieji neutronai, nes 
čia lėtieji neutronai geriau . 
pataiko ir skaldo atomų 
branduolius.

O dabar skelbiamame at
radime nėra jokių stabdžių s 
greitiesiems n e p tronams 
plutoniumė. Jie gana lėtai 
ardo plutoniumo atomus ir 
išvysto tiktai karštį, be • 
sprogirho. Tame tik ir glū
di šio atradimo “sekretas.”

Lake Success, Y.—So
vietų atstovas Gromyko at
metė amerikinį planą ato- . 
mų jėgai kontroliuoti, kaip 
monopoliją.
Amerikonai sugrąžino Ho- 

landijos prekėj a ms $2,500,- 
000 vertės deimantų, ku-

.4 I -. / •
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Kaltininkai Bus Nubausti
Amerikos komercinėje spaudoje daug prirašyta ir 

triukšmo prikelta dėl to, kad Triesto teritorijoje, pri- 
klausančioj Jugoslavijai, vienas katalikų kunigas tapo 
nužudytas, o kitas sužeistas. Ten, matyt, eina susikirti
mas tarpe parapijonų. Kunigas ir vienas grupė parapi
jom! neįsileido bažnyčion kitos grupės parapijonų, kurie 
buvo kunigo apšaukti “triukšmadariais” ir “sukilėliais.” 
Įvyko kruvinas susikirtimas ir turime kruvinus rezul
tatus.

Bet panašių atsitikimų yra buvę tiek ir tiek. Ar 
mažai mes esame matę panašių parapijose ginčų čia 
tarp Amerikos tikinčiųjų lietuvių? Prieš keletą metų 

.’ beveik nebuvo tokio lietuvio klebono, kuris nebūtų ve
dęs vainos šu savo parapijonais. Tačiau iš to niekas ne
padarė pasaulinės reikšmės incidento. Dabar kas kita. 
Šis įvykis atsitiko Jugoslavijos teritorijoje. O prieš šių 
dienų Jugoslaviją yra vedama gal dar niekad pirmiau 
negirdėta propagandos kampanija. Kaip ir paprastai, to
je piktoje propagandoje visą kaltė suverčiama ant Jugo
slavijos vyriausybės ir komunistų.

t Tuo tarpu Jugoslavijos valdžia suareštavo dvidešimt 
tris vyrus, dalyvavusius tose muštynėse. Nereikia nė aiš
kinti, jog kaltininkai bus nubausti taip skaudžiai, kaip 
įstatymai leidžia bei reikalauja. Visas'reikalas bus nuo
dugniai ištirtas ir visas pasaulis galės patirti tiesą.

Kunigai neturi teisės reikalauti privilegijų ir nepa- 
liečiamybės. Jie visur dalyvauja, visur lenda, todėl turi 
pasiimti tokią pat atsakomybę, kaip ir visi kiti vadai, 
agitatoriai, propagandistai, kalbėtojai.

----------------Ą------------------------------------------------------

Henry Wallach P at ar imas "
Žymusis liberališkų jėgų vadas Henry Wallace ra

gina Amerikos darbininkus atsistoti pryšakin politinių 
kovų už laisvę ir prieš reakciją. Liberalai turi (dėtis su 
darbininkais. Jis ragina nepasiduoti isterijai ir nesibi- 
jot raudonojo baubo. '

Henry Wallace aštriai kritikuoja tuos liberalus, ku
rie jau pareiškė savo pritarimą administracijai, kuri, jis 
sako, nėra paramos užsitarnavus. Vieni, girdi, išsigandę 
reakcijos prieš valdžią klaupiasi, kiti pasigviešia valdžios 
pažadais darbų ir vietų.

Wallace mano, kad progresyviai žmonės gali daug 
laimėti rinkimuose. Jo įsitikinimu, galima išrinkti į 
Kongresą žmonių, kurie tarnaus visuomenei. Bet reikia 

’ organizuotis ir veikti. Nereikia leistis į bergždžius deba
tus, kurie tik erzina ir padalina progresyviškąją visuo
menę. /

Henry Wallace patarimai sveiki ir labai vietoje.

Mūsų Kongresihanąi Studijuos Europą
Plati Kongreso komisija išvyko Europon. Ji ^studi

juos Europos ekonominę ir politinę padėtį ir paskui pa
darys pranešimą* Kongreso sesijai. Komisija susideda 
iš abiejų didžiųjų partijų žmonių. Jos patyrimai ir reko
mendacijos turės daug įtakos į Kongreso paskyrimus 
pravedimui Marshall Plano vakarinėje Europoje.

Popiežius ir Trumanas
Prezidentas Ti;umanas pasiuntė poną Taylor savo 

atstovu į Vatikaną. O šiomis dienomis jis ir popiežius 
pasikeitė laiškais. Abudu žada1 kovotix už išlaikymą pa
saulyje taikos.

Pasižadėjimas yra/vienas dalykas, bet ištesėjimas 
yra visiškai kitas. Paskelbtoji “Trumano Doktrina” ne
žada nei taikos, nei ramybės. K ,

Senieji ir Jaunieji Legijonieriai
Paskutinėmis dienoipis.New Yorko miestas patvinęs 

legijonieriais iš visos Amerikos. Tūkstančiai jų suvažia
vo ir miesto gatves užkariavo. Apart saujelės vadų, ku
rie konvenciją sudarė ir kepė rezoliucijas, masė legijo- 
rnerių suvažiavo paūžti ir pašposauti. Tai ūžė ir šposa- 
vojo! i , ’

Spauda ir radijo komentatoriai pastebėjo vieną įdo
mų dalyką. Ūžė ir orgijas kėlė beveik išimtinai tiktai pir
mojo karo veteranai, pražilę ir nuplikę vyrai. Tiktai vie
nas kitas paskutinio karo veteranas,'jaunas vyras, prie 
jų teprisidėjo. Visi vienu balsu sako, kad jaunieji vetera
nai tūkstantį sykių rimtesni ir rimčiau užsilaiko!

Jaunieji veteranai galvoja apie gyvenimą ir atejtį. 
Jie. sako, kad jie ifžtenkamai “prisišumijo’T karo fron
tuose. Jie dar nepamiršo savo patyrimų. Karo vaizdai 
tebėra jų galvose švięži, Jie supranta, ką Reiškia karas. 
Jie yra pasižadėję apvalyti pasaulį nuo karų. Apie tai 
jie dabar galvoja. Jie žino, kad orgijomis ir šposais pa
sauliui taikos neužtikrinsi. ./ z;

Tai labai svarbus ir įdomus apsireiškimas. Jaunimas 
‘rimtesnis už senimą! Jaunimas gęriau supranta ir dau
giau rūpinasi šios šalies ir viso svieto reikalais! O mes, 
senoji karta, esame įpratę kritikuoti Amerikos-jaunimą 
už nerimtumąur už palinkimą prie žaislų ir “g'Ood time.” 
Ši Amerikos Legijoho konvencija turėtų pakeisti šią 
klaidingą nuomo'nę.

X

STEBUKLAI
Dienraštis Vilhis rašo:
Per du suvirs metų .“Nau

jienos” ir “Draugaą,” beveik 
k kiekvieną dieną, rašo ir ra

šo, lyg karštinės apimti, kad 
Lietuvos ūkis iširęs, kąd nė
ra nei žmonių, nei mašinų 
laukams apdirbti ir apsėti, 
kad Lietuvos žmonėms net 
duonos trūksta.

Vienu žodžiu, Tarybų Lie
tuvoj baisiausia ūkiška ka
tastrofa.

Tik staigiai, rugp. 25 d. 
numeryj, “Naujienos” už
giedojo: “Okupantai ren
giasi išvesti iš Lietuvos šių 
metų derlių.”

Tai iš kur atsirado tas der
lius, iš kur atsirado grūdai?

Čia net apkvailintas žmo
gelis supras, kad “Naujie
nos” visą laiką melavo. Jei 
derliaus yra, jei grūdų yra, 
reiškia žemės ūkis nebuvo 
pakrikęs, reiškia jokios ka
tastrofos su žemės ūkiu ne
buvo.

“Naujienos” ir jų kapiaro- 
tas '“Draugas” tiek paskendo 
meluose, kad net mažai pro
taujantis skaitytojas sugaus 
tuos laikraščius chroniškai 
bemeluojant.

“Naujienos” dar labiau įši
lę 1 a m p o j o p ri e št a ra v i m u o‘s e 
ir meluose, kada savo laidoj 
iš 26 dienos rugpjūčio, už
deda sekantį antgalvį: “Ru
sai ątėmė žemės ūkio maši
nas, nėra kuo piauti nuno
kusių javų.”

Na, ar ne varijotai? Vie
ną dieną “rengiasi išvešti vi
są derlių iš Lietuvos,” o ki
tą dieną derlius dar nenu
pjautas, nes “atėrpe maši
nas.” .

“Naujienose” ir “Drauge” 
tikras babelio bokštas. h L
Atsimename 1940 metus, 

kai rusai buv.o “išvežę” iš 
Vilniaus durų klempkas, 
raktus, langų stiklus, šluo
tas, kėdes, — viską,-o vis
ką! Paskui jie “vežė” maši
nas, — “vežė” 1940 ir 1941 
metais. 1945 metais, kai 
Raudonoji Armija išlaisvi
no Lietuvą, tuomet ir vėl 
pradėjo viską “vežti” iš 
Lietuvos. Vežė, vežė ir te- 
beveža! ;

Ųr. Grinius New Yo^e 
pareiškė, kąd, 1940 metąi^ 
rusai vežęuš ĮJętuvos ūki
ninkų javus buteliuose!

Iš tikrųjų gi yra taip, kad 
rusai nieko iš Lietuvos ne
vežė ir neveža. Lietuvoje 
kyla nauji fabrikai, nauji 
pastatai. Fabrikams maši
nas teikia rusai, ukrainie
čiai ir kitos broliškos tary
binės respublikos.

Bet Naujienoms to pie- 
kad nesuprasti!'

BRITAI UŽDARĖ, 
BOLŠEVIKAI KALTI

Brooklyno Vienybė rašo:
“Mus pasiekė skaudi ži

nia, jog britai likvidav$ lie
tuvių, latvių ir estų trem
tinių Hamburge sukurtą 
vadinamąjį Pabaltijo x uni- 
versitęfą. Šis smūgis dar 
skaudesnis tuo, jog liovėsi 
veikęs pakišus koją tiems, 
nuo kurių pabaltiečiams te
ko bėgti iš kavų tėvynių....”

Vienybė, taigi, dėl kalba
mojo “universiteto” užda
rymo kaltina bolševikus. 
Tik pagalvokite: britai nie
kur kitur neklauso bolševi
kų (jie visur eina išvien su 
Jungtinėmis Valstijomis), o 
čia, uždaryme “universite
to”, ėmė ir paklausė!...

Nesąmonė!
‘Britai uždarė tą mokyklą 

tuo suriietimuj kad pabėgė
liai (jauno kmžiaus, tvirti 
fiziniai.) greičiau važiuotų į 
Angliją angliai kasti, gele
žinkeliams tiesti, • farmose 
dirbti, grindis valyti anglų 
lordams. Anglijoje, mat, 
stokuoja “juodų” darbinin
kų. Socialistų valdžia jau
nus vyrus ima armijon — 
Anglija turi užlaikyti mil
žinišką armiją kitiems 
kraštams vergti, —o pabė
gėlius ryžtasi statyti prie 
“juodų darbų.”

, .Šis7 Vienybės kaltinimas 
bolševikams primena mums 
neseniai padarytą Naujienų 
kaltinimą, pasiųstą tuo pa
čiu adresu.

AFL Prezidentas William Green

Amerikos,Darbo Federacijos Vadams Išspręsti
Niekas negali primesti Amerikos Darbo Federaci

jos Pildomosios Tarybos nariams Aė palšiausio komu
nizmo. Kiekvienas jų tūkstaųčiais sykių yra įrodęs savo 
anti-komunistinį nusistatymą. Tačiau iki šiol Federaci
jos Taryba dar nepasirašė Tąft-Hąrtlev įstatymo reika
laujamo pareiškimo arba afideivito prieš „komunistus.

Šis. reikalas bus svarstomas rugsėjo 8 dienos, tary
bos susirinkime. . Čia yra Liausimas ne Įpmunizmo, bet 
paprasčiausių Amerikos žmonių teisių, šiandien reakci-. 
jonieriai reikalauja, kad; kiekvienas unijos vadas 
prisiektų, jog jis nięk.o ben^rtfneturi su komunistais, ry
toj jie reikalaus, kad kiekvienas i.atmestų ir pasmerktų 
socialistus, paskui dęmoki^tus, paskui liberalus. Ir kur 
galąs? Tąi šitą klausimą turės Federacijos taryba iš
spręsti savo* susirinkime, Galimas daiktas, kad GLeen 
ir kiti atsisakys pasirašyti anti-komunistinį afideivitą.

s Girdi, bolševikai kalti už 
suskaldymą VoMetijos, Au
strijos ir. Korėjos !...’•

Lauksime, kada,.jie pra
dės bolševikus ^kaltinti dėl 
sausros, siautėjusios šiemet 
Amerikoje.

Priminimas

RANKINAS
PAVADUOS BILBO?

Viskas rodo, jog kongres- 
manas Johų Rankin, bjau
rus rasistas ir nalys Ne- 
Amęrikinio Komiteto, bus 
kandidatas į senatas š. fri. 
lapkričio mėn. 4 d. rinki
muose.

Kaip žinia, senatorius 
Bilbo — atviras ku-klux 
klanininkas — neseniai mi
rė. Jo vieton Mississippi 
valstijos piliečiai (saujalė 
baltveidžių) rinks kitą as
menį ir Rankinas jau pa
reiškė, kad jis esąs kandi
datas senatoriaus . vietai!

Vienas Pittsburgh© laik
raštis “Pittsburgh Cour
ier”, prisimindamas Ne- 
Amerikinį Komitetą, tarp 
kitko pridėjo,, kad tame ko
mitete buvimas John Raų- 
kino yra “šiurkšti pašaipa” 
Amerikos žmonių. *

Mes pridėsime: Jeigu 
Rankinas bus išrinktas Bil
bo vieton, tai bus dar 
šiurkštesnė pašaipa visam 
mūsų kraštui!,

JIE DIRBA NE SAVO 
NARIŲ NAUDAI

Niūjorkiškis Daily Wor
ker aną dieną išspausdino? 
editorialą apie Amerikos* 
Legiono suvažiavimą .New 
Yorke.

Dienraštis teisingai kriti
kuoja .Legiono vadovybę 
dėl to, kad ji nesirūpina sa
vo narių ir visų eks-karei- 
vių reikalais, bet Rūpinasi 

| tokiais dalykais, kurie ken
kia eks-kareiviams.

Daily Worker nurodo, 
jog šiandien kiekvienam 
eks - kareiviui vyriausias 
klausimas stovi prieš akis 
tai tas: kaip susirasti tin
kamesnį, žmoniškesnį butą 
gyventi, kaip sudurti galą 
su galu akiregyj kylančių 
gyvenamiesiems prod ak
tams kainų.

Šitais dalykais' Legionas 
ir turėtų rūpintis; šitie 
klausimai turėjo būti Legi
ono suvažiavimo/darbų die
no tvarky j.

Bet ne taip.buvo. Lėgiono 
valdovai šūkalojo apie “ko
munizmo pavojų”, r puolė 
Tarybų Sąjungą, pasisakė 
už verstiną militarinį trei- 
nįravimą, bet nutylėjo tuos 
dalykus, kurie labiausiai 
rūpi eiliniam ęks-kąreiviui!

Dėl raudonbaubizmo, ku
rį’ Legiono’ vadai naudoja 
kaipo įrankį nukreipimui 
eks-kareivių dėmesio nuo 
svarbių klausimų, tiek gali
ma pasakyti: jį, raudon- 
baubizmą, naudojo Hitleris, 
naudojo Japonijos, imperia
listai, naudojo Mussolinis ir 
kiti' : demokratijos priešai. 
Naudodamiesi tuo šūkiu, jie 
įtraukė pasaulį į baisųjį ka
rą. Dabar kiekvienam jau 
aišku, jog anti-komunizmą 
Hitleris naudojo demokra
tijai sunaikinti.

Na, ir šių dienų raudon- 
baubiai, kurie naudoja tą 
hitlerinį padarą, nieko ge
resnio^ riesisiekia, kaip tik 
Ažduotį d e m o k ratinėms 
žmoniųS^eisėms Jr civili
nėms laisvėms smūgį.

Eilįniaj Ą|nerikos Legio
no nariai tai tarė tip žinoti.

Mano obąlsis yra: “Neda
ryk to, ką kiti gali taip pat 
gerai padaryti.”

B. T. Washington.

CIO Prezidentas Philip Murray C

Lietuvių Literai. Draugijos Kuopoms ir Nariams*
Pereitoje mūsų Draugijos konvencijoje plačiai kal

bėjome apie organizacijos finansinę padėtį. Beveik vien
balsiai nusitarėme pasilikti su senąja pamatine duokle— 
$1.50. Bet visi jautėme, kad vien tik iš narinių duoklių 
bus sunku išsiversti prie dabartinio nesvietiško bran
gumo*. Todėl riutarėme paraginti kuopas ir narius Cent
rą paremti aukomis. Pasitikėjome, kad visi nariai su
pras reikalą ir nuoširdžiai atliks savo pareigas.

Kol kas, tačiau, nedaug tos paramoš tesulaukta. Už
ėjus vasaros karščiams, visas šis reikalas tapo lyg ir pa
mirštas.

Vasaros karščiai jau praeina. Kuopos pradeda gal
voti apie rudens ir žiemos parengimus salėse. Kaip tik 
dabar laikas pagalvoti ir apie Draugijos Centro finan
sinius reikalus. Būtinai reikia prisiminti minėtąjį suva
žiavimo nutarimą. Suvažiavimas buvo padaręs labai 
praktišką pasiūlymą. Tegul, sakė, kiekviena kuopa pa- 
siskiria sukelti Centrui paramos tiek dolerių, kiek kuo
pa turi narių. Tąi galima? padaryti nuo parengimų pel
nu, arba parinkimu tarpe narių ir pašaliečių aukų. Visa 
eilė kuopų tą jau padarė. Bet dauguma dar visiškai ne
atsiliepė.

Kad palengvinti darbą, Centro sekretorius.atspaus
dins ir išsiuntinės kuopoms aukų rinkimo blankas. Datig 
praktiškiau ir parankiau su blanka prieiti prie žmonių 
ir paprašyti paramos Draugijos Centro knygų ir žurna
lo leidimo programai.

Dar reikia, žinoma, prisiminti ir apie duoklių mokė
jimą. Sekretoriaus patiektos man informacijos parodo 
štai" ką: 63 kuopos turi dar po geroką skaičių nepasi- 
mokėjusių narių. Viso dar turime 845 nepasimokė j usius 
narius. Tai gerokai mažiau, negu būdavo šįuo laiku ki
tais metais. Bet vis tiek negerai, kad dar daug narių ne
atliko savo paprasčiausios organizacinės pareigos. Kuo
pų valdyboms ir veikėjams reikia tuomi greitai ir smar
kiai susirūpinti. Per rugsėjo mėnesį visi šie nariai turi 
būti pasiekti ir paraginti pasimokėti narines duokles.

A. BIMBA, LLD pirmininkas.

’ NEWARK, N. J.
/■**

\

Taipgi operetė “Sylvija” 
jau pradedama mokintis, kuri 
bus perstatyta apie kovo mė
nesį, 1948 m., ant scenos. Vė
liau parašysiu daugiau.

. Albinas.

SietVno Choro Užsibrėžti 
Darbai

Paskutinis šiame sezone 
piknikas, ka^ta su rusais, 
įvyks nedėldienį, 7 rugsėjo, 
1947 , 16th Avė. ir Speedway 
Ave., Irvingtone, prie Newar- 
ko. Dalyvaus Sietynas, jo gar
susis ansamblis, rusų choras ir 
jų šokikai. Bet *kas svarbiau
sia, tai, kad dalyvaus ir nau
jausias Philadelphijps Lyros 
Choras. Tai bus nepaprasta 
staigmena matyti ir girdėti iš 

taip toli chorą, kuris šioje 
apylinkėje dar niekada nėra 
dalyvavęs. Taigi, turėsime pui
kią prpgą susipažinti su jau
nu jaunimu iŠ Lyros Choro.

Draugiškas Pažmonys
Po šio pikniko, manoma, 

sietyniečiai greit turės su 
brooklyniečiais aidiečiais sma
gų, draugišką pažmonį - išva
žiavimą. O tas labai būtų ant 
sveikatos abiem choram me- 
no-dailės atžvilgiu.

Kgncertas
» Jau dabar tenka sunkiai 

praktikuotis, nęs mūsų didžio
ji .šventė — Festivalis — jau 
čia pat, bet pies negi miego 
maišai: mes plačiai veikiame 
ir lapkričio (Nov.) 1 .dieną 
turėsime savo metinį ’ nepa
prastą koncertą kur dalyvaus 
daug gabių meno spėkų.

Binghamton, N. Y.
Svečiai ir Kitos Naujienos

A. Ždanis, rochesterietis su 
žmona Zuzana ir sūnumi 
Johnny lankėsi Binghamtonc. 
Jie aplankė gimines Pauliną 
Bakšienę, A. J. K. Navalins
kus ir Zdanevičius.

Paviešėję Binghamtonc iš
važiavo į Athol, Mass, aplan
kyti dėdę Pralinską. Pralins- 
kas serga ir su skaudančia ko
ja randasi ligoninėje. Su Zda
niais kartu išvažiavo ir Pauli
na BakŠienė. Nuo savęs linki
me jiems laimingos kelionės ir 
praleisti vakacijas, o Pralins- 
kui greitai pasveikti.

A. ir J. K. Navalinskai.

Mexico City. — Areštuo
tas už girtumą, Jose Rei- 
naldo sakė policijai, kad 
jis, gėręs tik “orindžių sky
sčių,” kur truputį įmaišęs 
DDT chemikalo.

Tas chemikalas vartoja
mas nuodyti blakėm, tarą- 
konam ir kitam gyvam 
brudui.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Antrad., Rugs. 2, 1947
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Organizuoti Darbininkai
RUOŠKIMĖS!
Šių metu Darbo Diena 

Amerikos darbininkams ne
buvo labai linksma,— ji ne
buvo linksmi del to, kad 
šiais metais jie pralaimėjo 
viena didelį mūšį. Tačiau, 
pralaimėję mūšį, karo jie 
neoralaimėjo.

Pralaimėtuoju mūši u, 
kiekvienam žinoma, yra tas 
faktas, kad 1947 metais re
akcininkams pavvko pra
vesti Jungt. Valstijų kong
rese Tafto-Hartley bilius, 
nukreiptas.prieš organizuo
tus darbininkus, prieš dar
bo unijaą ir prieš visą dar
bininkų klasę.

Priimdamas Ta'fto - Hart
ley bilių, republikonų kon- 
trol. kongresas, remiamas 
reakcinių demokratų, manė 
visiškai paklupdysias darbi
ninkų klasę, ją sudemorali- 
zuosiąs, pakirsiąs jai viltį 
ką nors laimėti ateityje.

Tačiau, reakcininkai, ši
taip manydami, didžiai kly
do!

Darbininkų klasė yra pa-

tPažvelgkite į jų linksmus veidus. Jūs gal turėsite 
progą ories vieną iš jų balsuoti 1948 metų prezidenti
niuose rinkimuose. Kairėje stovi republikonų partijos 
užrubežinės politikos mūsų šaliai reiškėjas sen. Arthur 
H. Vandenberg iš Michigan, o dešinėje republikonų 
kirviuko nustatinėtojas namų frontui sen. Robert A. 
Taft iš Ohio, gi viduryje (jo paprastoje pozicijoje), 
New Yorko gub. Thomas E. Dewey, nieko nesakymo 
speciaįistas (jeigu tas sakymas trukdytų jam tapti pre
zidentiniu kandidatu ar pasilaikyti gubernatorystėje).

Niekad Nepamirš 1947 Metų!

/

Nacionalei Fabrikantų 
Sąjungai padavus “gai
das,” Kongresas trepsėjo 
ant visko, kas būtų gera 
liaudžiai. Taft - Hartley 
Įstatymas, sunaikinta ren- 
dų kontrolė, aukštos kai
nos paliko darbininkams 
ką nors atminčiai. Tą jie 
ir atsimins rinkimų die
ną, 1948 metais.

Sniegas ir šaltis ne
trukdė tam savininkui iš
mesti šią porą iš buto. O 
kongresas, vietoje išleisti 
pakankamai namų pasta
tymo Įstatymą, pablogino 
padėtį, kada jis, nusi
lenkdamas s t a m b i ų jų 
real estate savininkų no
rams, leido “savanoriš
kai” kelti rendas 15 nuo
šimčių.

Pirmąjį didį streiką po 
Taft-Hartley pabaisos ta
pimo Įstatymu iššaukė 
CIO Industrial Union of 
Marine & Shipbuilding 
Workers. Tos unijos na
riai išėjo Į pikietą vidur
naktį ir palaikė ištisos 
paros pikietą visu strei
ko laiku.

Remingjton Rand Co. 
bandė sugrąžinti senąsias 
1937 metų dienas, kada 
jos išrastoji streikams 
laužyti Mohawk formula 
tebegaliojo. Tačiau šie 
CIO United Electrical, 
Radio & Machine Wor
kers pikietuotojai stipriai 
atsilaikė prieš skebus ir 
kompanišką policiją. Jie 
laimėjo. '

siryžusi kirsti smūgį reak
cijai atgal.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentą^ William 
Green pareiškė, jog nuo da
bar “organizuoti Amerikos 
darbininkai pradės didžiau- 
sį šio krašto istorijoje po
litinį mūšį.” i

CIO Politinės Veiklos Ko
mitetas išdirbo planus, pa
gal kuriuos bus veikta poli
tinėje srityje. CIO žada su
kelti didelius pinigų fondus 
1948 metų rinkiminei kam
panijai; jis žada paleisti 
darban visus savo veikliuo
sius narius, kad jie eitų pas 
piliečius (kai bus laikas) į 
namus, ragintų juos rinki
mams, —’ kad piliečiai užsi
registruotų balsavimui ir 
kad jie žinotų, kaip ir už ką 
balsuoti.

Darbo Federacijos vadai 
taipgi pareiškia: 1948 me
tais Amerikos Darbo Fede
racija darbuosis politinėje 
srityje kur kas smarki.au, 
negu kada nors.

Ką gi visa tai reiškia?
Tai reiškia, kad 1948 me

tu kongreso ir prezidenti
niuose rinkimuose organi
zuoti Amerikos darbininkai 
sieksis nugalėti kiekvieną 
reakcininką kongresmaną, 
kiekvieną reakcininką se
natorių, balsavusį už Tafto- 
Hartley bilių.

Bus remiami toki kandi- . 
datai, kurie pasižadės Taf
to-Hartley įstatymą atmes
ti. Bus remiami toki kandi
datai, kurie pasirodys dar- 

.bininkų draugais, o ne 
priešais.

Vadinasi, 1948 metų pre
zidentiniai rinkimai turės 
milžiniškos mūsų krašto 
darbininkams ir visai de
mokratinei visuomenei reik
šmės.

Į tuos rinkimus privalės 
įsitraukti ne tik unijistai, 
į&et ir visokį kliubai, savi- • 
šalpos draugijos ir kultūri
nės organizacijos. Visi stos 
j bendrąjį frontą reakcijai / 
nugalėti.

Amerikos lietuviai, kaipo 
dalis bendrosios Amerikos 
visuomenės, taipgi privalo 
rimtai galvoti dėl 1948 me
tų rinkimų.

Kur tik galima, tenka or
ganizuoti balsuotojų klu
bai.

Reikia šviestis, reikia 
ruoštis didžiajam darbui.

Amerikos Lietuvių Cent
ras suteiks jums informaci
jų visokiais reikalais (Jo 
adresas 419 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Yk) 
s 1947 metų Darbo Diena 
praėjo. •

Ruoškimės 1948 metams!

<k

Nedamokėtos mokyto
jos apleido mokyklas, jš- 
ėjo. pikietuoti. Po 1,100 
St. Paul tnokytojų pikieto 
zero šalčiuose, juos pase
kė daug kur kitur. Šie 
American Federation of 
Teachers (A FL) įtariai 
^himėjo didžiausią Jung
tinių Valstijų istorijoje 
mokytojų streiką.

Atsakymui Į štreiklau- 
žišką Oakland’©, Calif., 
policijos atsinešimą, šie 
AFL darbininkai paskel
bė generali streiką. Pa
tys solidarūs ir gavę CIO 
paramą, jie dviemis die
nomis streiką laimėjo 
prieš May departmentinę 
krautuvę, tapo pakeltos 
algos.

Taip mainieriai atsine
šė i J. V. Aukščiausio 
Teismo nuosprendį, kuris 
legalizavo streiklaužystę 
drausmėmis prieš uniją ir 
apkrovė baudomis United 
Mine Workers (AFL) 
Uniją ir jos prezidentą 
John L.' Lewis’a. Vienok 
už 4 mėnesių unija laimė
jo savo geriausią kon
traktą. '

Ta milžiniškoji pikieto 
linija apjuosia visą New 
Yorko telefonų firmos 
centrą 294-riems tūks
tančiams Bell sistemos 
darbininkų apleidus dąr- 
bą pirmame nuo vande
nyno iki vandenyno su
stabdyme darbo. Vienok 
n e p r i k 1 a usomų unijų 
frontui ’ suskilus, mažai 
telaimėjo.

Perpildytuose mitinguo
se žmonės sveikino Hen
ry A. Wallace ir jo kri
tikavimą Trumano dokt
rinos, siūlančios teikti ne
ribotą J. V. militarišką ir 
ekonominę paramą Grai
kijai ir Turkijai. Jis ra
gino grįžti prie Roose- 
velto politikos užrubežių 
ir namų frontams. Tuose 
mitinguose gimė kalbos ir 
apie trečiąją partiją.

Tas Harrisburgh’e, Pa., 
įvykęs bendras CIO, AFL, 

• taipgi gelžkeliečių masi
nis mitingas protestui 
prieš Taft-Hartley įstaty
mą rodo augantį eiliniuo
se darbininkuose pagei
davimą vieningos veiklos 
prieš reakciją. Darbinin
kų viršiausieji vadai irgi 
kalbėjo už vieningumą.

i

Galinga darbininkų politines veiklos eisena gręsia saujos reakcininkų uzkar-

Braįžinys rodo, kaip reakcinėmis manijomis apsinuodijęs kongresas užmušė 
OPA, veteranams pamuš, teisėto-lygaus samdymo įstaigą (FEPC), civiles laisves, 
bendras derybas ir leido pakelti rendas. Bet uniju vieningumas gali laimėti pas
kutiniame “rounde.” /tiems, liaudies nepageidaujamiems įstatymams.

t

smarki.au
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(Tąsa)
Ir dvasioje ji vėl Aukštu juose: sėdi ant 

suolo, šalia jos motina, meili, gera, ir 
Anelė. Tėvas už stalo galo pradeda gies
mę. Giesmė nelieka trobelėj uždaryta, ^ji 
veržiasi laukan, pro praviras duris ar 
langą ir, einantiems per šilus, meiliai 
paskamba į ausį daug žadą žodžiai:

Beje, dievas valandėlę
Užtruks gaivint tave . . .

Štai — lyg dvasia kokia — prie durų ’ 
bestovįs Mikas! Urtė negirdėjo jo įei
nant. Staiga nutilo jos balsas, lyg nutrū
kusi kanklių styga. Iš išgąsčio knygos iš
krito iš rankos. Bet ne toks buvo išgąs-- 
čio pajutimas, kad širdis sustotų plakus, 
kad kūnas sustingtų iš baimės; tai buvo 
džiaugsmu drebąs sujudimas.

Labai mandagiai Mikas paėmė kny
gas ir padavė Urtei:

— Giedok toliau, aš pasiklausysiu. 
Man taip be galo patinka tavo balselis!

— Dabar nebegaliu giedoti, tu mane 
per daug išgandinai, — truputį dreban
čiu, iš sujudimo užkimusiu balsu kalbė
jo Urtė. '

— Gaila, o aš maniau, kad tu-mane 
pamačiusi, pradžiugsi.

— Tik veizėk, kaip jis įsivaizduoja! •
— Aš žinau, kad merginos, vaikiną 

pamačiustos, visada labai džiaugias.
— Na, kaži, ar visada .. .
— Taip, visada, vis viena, koks vai

kinas bebūtų.
— Ak, tai tu ir toks ... by koks?
— Ką, aš tau by koks?
— Ne, bet. . . kaip tu sakai...
— Hm. Bet aš visoms mergoms patin

ku! Žinau, kad ir tau patinku.
— Na, negudrauk per daug, gali apsi

rikti !
— Aš niekada dar neapsirikau, aš pa

žįstu mergas. Jos visos tokios.
Urtė nuraudo, bet šp kartą jau iš pyk

čio:
— Kas jam tik šį.vakarą įpuolė į gal

vą man tokius niekus plępėti? Koks jis 
įsivaizdavęs! Niekada jAm nesakysiu, 
kad jis man patinka. O, taip, kaip dabar 
pasielgia, taip tikrai jis man nepatin
ka, — visai nepatenkinta jo elgesiu, Ur
tė nusisuko ir išdidžiai iškėlė galvą. <

— Na, ką, nepatinku tau?
Urtė tyli ir pyksta širdyje:
— Kaip ilgai jis kartos vis tą patį 

kvailą klausimą?
—Aš manau, kad tu nesiskirsi nuo ki

tų mergų, ir tavo skonis nebus kitoks!
— Pfui, toks nemandagus jis gali bū

ti! — labai apsivylusi nuliūdo Urtė ir 
nuleido galvą, —o aš jį taip labai gar
binu! Ir kaip gerai, kad aš anąkart ne
prasitariau; širdies ant liežuvio nerei
kia nešioti.

— Na, ar nieko nebežinai daugiau pa
sakyti? — erzino Mikas Urtę vis toliau.

— Ne, tu man nepatinki!
#— Tikrai ne? Ir nėmaž?

— Nėmaž!
— Šitaip? Bet aš tavo žodžiais neti

kiu. ’
— Tikėk netikėk, man vis viena, ne

patinki man, ir gana! Kam man reikia 
būti panašiai į kitas mergas?

— Bet tu nesi ,kaip kitos kaimo mer- 
gos!

— Susyk! O kaip čia?
— Ne, tu nesi kaip kitos, aš tik no

rėjau tave kiek paerzinti, norėjau ma
tyti, ar moki pykti, ir norėjau kiek su 
tavim pasiginčyti. Bet turiu pripažinti,' 
kad tu ne tokia kaip kitos.

— O kodėl ne?
-r- Todėl, kad tu man patinki, o kitos 

mergos man nepatinka.
— Ak, tik dėl to!
— Na, o dabar patinku aš tau?
— Ne! — atkakliai, bet jau šiek tiek 

linksmesnė atsakė Urtė’.
— Užsispyrėlė tu, bet vistiek tu man 

kartą prisipažinsi...
— To tu nesulauksi!
— O jeigu sulauksiu?
— Nesulauksi! Tai jau veikiau ansai 

ąžuolas ten darže ant galvos pasistos.
t— Netyčiokis, mergele!
— ĘaS man gali ką padaryti!
— Esi tikra?
— Taip, tikra, kaip šį vakarą šešta

dienio vakaras!
Nepatenkintas atrodė Mikas, o Urtė 

džiaugiasi:
— Aa, pirma jis mane erzino, dabar

Mažosios Lietuvos Buities Romanas
--1 Rašo Ieva Simonaityte ■ -

’ aš jam atkeršysiu. O, kad tu žinotum, 
kaip aš tave* myliu! Bet dar gana laiko, 
pasisakysiu vėliau, jeigu nesuprasi ma
nęs kitaip. O dabar ne, dabar tylėsiu!

— O jeigu aš tave myliu? — prabilo 
vėl Mikas. i

— Tuo netikiu ir netikėsiu! — Bet šir
dis jos džiūgavo. Dieve, kokia ji laimin- ’ 
gal

— O jei tai tikra tiesa, ir tau atvirai 
* pasakysiu, kad dar nė vienos taip ne

mylėjau, kaip tave.
— Netikiu, netikiu!

• — Urte, kodėl tu tdkia atkakli šį va
karą? Mergos paprastai nebūna -tokios.

— Ir vėl manę sulygini su kitomis. 
Kokia aš esu, tokia ir paliksiu. O tu nori 
mane prigaudinėti. Eik iš mano kama
ros !

— Iš tavo kamaros? Ha-ha-ha, kokia 
tu juokinga. Iš tavo kamaros! Ne, neisiu, 
o eisiu, kada man patiks.

Ir nepasijuto Urtė, kaip Mikas ją per 
liemenį.jau apkabino ir ant savo kelių 
pasisodino.

Jau nieko jis nebeklausė daugiau, jau 
jokio atsąkymo nebereikalavo, o karštai 
ėmė ją glamonėti, meiliausius žodžius į 
mergaitės ausį kalbėti, kokių Urtė dar 
negirdėjusi. Daug ko ji’nesuprato, o tik 
nujautė, kad tai ko ypatingo esama; ko 
ji dar nepažįsta. Bet vis artyn ir vis ar
tyn jau ateina išsipildymo valanda. Ir 
Urtė sudreba lyg apušės lapas.

Laimingajam laikas neribotas, laimin
gasis neskaito valandų. O kas laimingas? 
Laimingas tasai, kurį didžiosios, žodžiais 
neišreiškiamos* meilės bangos paskandi- 
nas savo gilybėse. *

Paskendusi aistringos meilės vilnyse, 
užmiršo Urtė visas ribas, visus geruosius 
užsimojimus. Užmirštas ir sąžinės bal
sas.

Lauke sulojo šuo; parėjo žmonės iš su
rinkimo. Mikas. Sobrys mėgino atsipa
laiduoti iš .apkabinančių jį rankų ir iš
eiti, bet Urtė apglobė jį dar stipriau:

— Palik! —- tarė ji.
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Staiga Sfisirgo Nuo Šilumos 
. O. Garšinskienė

Siaučiant smarkiems karš' 
čiams- Chicagoje, daugelis 
žmonių rimtai susirgo ir virš 
80 mirė nuo karščio.

Rimtai susirg’o Ona Gar
šinskienė. Sekmadienio rytą ji 
buvo išvežta į Englewood li
goninę. ' ■

Sekmadienio vakare sūnus 
Antanas Garšinskas atvyko 
orlaiviu iš Pontiac, Mich. Jis 
žadėjo pabūti-prie sergančios 
motinos iki trečiadienio.

Linkime Onutei nugalėti 1L 
gą ir vėl sveikai stoti prie or
ganizacinio, ypač meno, dar
bų. Draugė.

Čigone Apgavo
JVIrs. Mary Pifko nuėjo pas 

čigonę, kuri pasako “laimę,” 
3544 W.Roosevelt. čigonė, pa
žiūrėjusi į jos delną, pasakė, 
kad jos pinigai užkerėti. Ji tu
ri atnešti juos, tai ji išvarys 
“velnią.”

Pifko Atnešusi $500, bet či
gonė ragino atnešti visus. Pif- 
k(o nuėjo į banką ir išsiėm^ li
kusius $9,500. Atnešusi pas ču 
gonę paliko juos ten. Pastaro
ji liepė j utis palikti pas ją ii 
tik sekančią dieną.ateiti pash 
imti.

Bet kai Pifko nuėjo sekan
čią dieną, tai rado raščiuką, 
kad jau čigonės nėra.

Apie tai pranešė policijai, 
bet jau “užkerėtus” pinigus 

'vargiai ras.

APSIVYLIMAS
Teka upelis sriauniai, teka upelis vin- 

gurguodamas, aplenkdamas kalvas ir 
kalnelius, nešdamas drauge, kas pakeliui 
pasipainioja/ką nuo pakrančių atplėšia, 
atpalaiduoja. Toli jis teka, toli jis neša 
per slėnius ir daubas,' pro kalnus, kau
karus į jūres mares.

O kartais jis ir sustoja, jei užgula ak
muo jam taką, jei užpila kas nors išdy
kaudamas jam vagą. Bet neilgam: su
stojęs, pustyliai sau šneka, galvoja upe
lis—burbuliuoja, ir štai jau vėl surastas 
senasis arba naujas takas. Ir didžiu 
stropumu, atkakliu užsispyrimu, nesu
gaišdamas skubinasi tolyn, tolyn jisai, į 
jūres mares... z *

—Nebegrįšiu niekada ten, iš kur par
einu,—-sako jis:—-ir nestovėsiu ant vie- • 
tos, nebegaišiu,-^-kalba sau upelis, šoki
nėdamas per akmenis, kliūtis.—Skubėsiu 
greičiau į jūres mares. Toks mano tiks
las, taip man likta; • ' . . ' n

Taip plaukia, taip teka ir žmogaus gy
venimas, nors jo vaga kartais .daugiau 
iškraipyta. O kartais atrodo lyg ženg
damas pirmyn, per tiesiai ir jier greitai 
nueina į praeitį jisai, o kartais—iškrai
pytomis vėžėmis, pamažu, vos pastebi
mai, slenką į amžinybės mares. Bet vi
sada jis pasiekia savo laiku savo tikslą. 
Kas, įvykti turi, įvyksta . Toks jau žmo
gaus likimas!

Krizas Šimonis jau atidavė ūkį sūnui < 
Viliui, kuris Naujiems Metartis .grįžo iš 
Dortmundo, susitaupęs kelis grašius.

Atitekėjusi pavasarį ' jaunoji pradėjo 
savotiškai šeimininkauti..

Visų pirmiausia atsirado naujas pasi- ' 
važinėjimo vežimas pašiūrę j'.

—Kur jau- čia nuvažiuos jaunoji Šimo
nienė!—šaipėsi kaimynai:—Kur čia jau 
tos šventės, tos iškilmės mums, būrams, 
•yra! ' . - . .

—O tie Šimonių arkliai—katinukai, vi- 
. sai nepritinka prie to mandriojo vežimo, 

—pastebėjo ankstujiškiai. \
Nepritiko, tai žinojo ir marti . Už tai - 

netrukus jau du jaunu raudu arkliu 
žvengė ir spardėsi Šimonių tvarte. Tie 
pritiko pasivažinėjimo vežimui, pritiko ir 
jaunajai puikiajai šeimininkei. .

(Bus daugiau)

Rimtas Reikalavimas
Bridgeporto gyventojai pra

deda kelti protestus prieš, ne
švarą. Mrs. ir Mr. Paul Lock
wood, 1333 W.31 St., ir Mrs 
Norma Wheeler, 3086 Lyman, 
surinko šimtus parašų, kaipo 
protestą prieš Armour & Co., 
1335 W. 31 St., kad minėto? 
kompanijos dirbtuvė išmetan
ti tiek degančių suodžių ir dū
mų, jog tiesiog negalima zpa
kęsti. Tie parašai bus įteikti 
miesto majorui ir reikalauta, 
kad būtų daromos priemonė? 
sunaikinimui tų suodžių.

Skunde žymi, kad apylim 
kės gyventojai'nespėja praus
tis ir turi vaikščioti lyg anglia
kasiai.

Taipgi skunde pažymėta, 
kad apylinkės gyventojai bah- 
dė tiesiog tartis su minėto^ 
kompanijos ‘ pareigūnais, bet 
pastarieji visai juos ignoravo.

Dabar laukiama, ką į tai at
sakys miesto pareigūnai.

Įsiveržė į Namus ir Išsinešė 
$3,500 Vertės Turto 

•"Trys apsiginklavę plėšikai 
įsiveržę naktį į Louis Kole, 
2200 W. 101 St., namus. Sm 
rišo abu Role ir jų du sūnus, 
išsinešė pinigais $1,200, $1/ 
800 čekiais ir kailinį paltą, 
vertės, $50t0. Taipgi išnešė ii 
auksinių ‘daiktų,. bet dar ne
spėta ąpskaįtliuoti.

A part .visko, ką iš buto iš
nešė, "dar pasiėmė automobi- 
liaus raktus, nuėjo į garažą ir 
išvažiavo su 1947 metų auto
mobiliu.

Policija ieško piktadarių.

Visos šalies žmonėms masiniuose mitinguose, paraduose ir laiškais siunčiant j 
Baltąjį Namą protestus, kongresmanas Fred A. Hartley iš New Jersey ir senato
rius Robert A. Taft iš Ohio, abu republikonai, pervedė kongrese Fabrikantų Są
jungos įkvėptą darbininkams vergovės įstatymą. Madison Square Gardene įvyku
sio, mitingo paveikslo priešakyje uždėtame kitame paveiksle Hartley ir Taft ste
bi senato sekretorių Carl Loeffler užrėkorduojant tą negarbingą aktą. Tuomi 
stambusis biznis laimėjo šį susirėmimą, bet atbudęs darbininkų judėjimas tvoja 
atgal.,
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Binghamton, N. Y.
VĖL AREŠTAI

,1
Gegužės mėnesį Johnson 

City miestelyje buvo areštuo
ti komunistinių lapelių dalin
tojai (4 asmenys) ir CIO uni
jos lapelių dalintojai (11 as
menų). Johnson City turi spe
ciali įstatymą prieš lapelių 
dalintojus' Tačiau areštuotų
jų gynėjai tvirtino, kad toks 
įstatymas yra priešingas šalies 
įstatymui laiduojančiam spau
dos ir žodžio laisvę. Iš John
son City policijos teismabučio 
ši byla tapo iškelta į apskri
ties teismąbutį. Teismas dar 
neįvykęs.

Johnson City policija uoliai 
tarnauja Endicott-Johnson če- 
verykų kompanijos ponams, 
padeda laužyti unijinį veiki
mą. Tačiau unija nenustoja 
veikusi. Ji orgdnizavimo dar
bą tęsia ir tęs.

Kad iš naujo išbandyti, kaip 
policija reaguos į lapelių dali
nimą, unijos viršininkai iš va
karo paskelbė, kad rugpjūčio 
27 d. jos žmonės vėl dalins la
pelius. Taip išbuvo. Ir vėl 
buvo areštuoti 5 asmenys, la
pelių dalintojai. Jie paleisti 
po $25 užstatu už kiekvieną.

Endicott-Johnson Co. turi 
čionai apie 20 dirbtuvių, ku
riose dirba apie 18,000 darbi
ninkų. Kompanija 
kiekvienos dirbtuvės 
ninkams suruošti po
tą ir tuose bankietuose nie
kinti unijų organizatorius, ža
dėti darbininkams visokias ge
roves' “savu mielaširdingu- 
mu.” Kompanijos viršininkai 
sakosi, jog per kelis metus 
jiems buvo uždaryta burna 
kalbėti apie savo ir darbinin
kų reikalus. Bet dabar ta 
drausmė, tas apynasris (muz
zle) tapo nuimtas, — vadi-* 
naši, priešunijinrs Taft-Hart- 
ley įstatymas “nuėmė kompa- 
nams apynasrį.”

Kompanijos viršininkai 
drįsta girtis, jog jų darbinin
kai yra geriausia apmokami 
čeverykų industrijoj. Gi uni
jos išleistas ir dalintas lape
lis įrodo, jog organizuotų dar
bininkų ^(unijistų, New Yor
ke) algos yra visu trečdaliu 
aukštesnės.

Nežiūrint, kad kompanijos 
šunyčiai išsijuosę dirba prieš 
Uniją, darbininkų simpatija 
unijai nėra žlugusi. Unijos 
•organizatoriai dirba ir dirbs.

Trumpata.

Garbės vietose suvažiavi
me buvo pasodinti kardino
las Spellmanas, Legiono ka
pelionas kun, Arthur L. 
Rustad ir kiti dvasiškiai.

Anglai 50 nuošimčių pa
brangino vokiškos Ruhr 
srities anglį. <

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. 1
- 580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964 
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NAUJI FUR COATS
Nauji visokios rūšie§ kailiniai 

(fur coats)

GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMOMIS RAINOMIS

Pilnas aptarnavimas visokiu 
darbu prie kailinių :

Pataisymai, Madų Perdirbimai 
ir Išvalymai.

WARRIS’ FUR SHOP
735 North Main St.

BROCKTON 7, MASS.
Telefonas Brockton 8-124 6
Sįulyg sutarties iš anksto, 
laikysime krautuvę atdar;į?X 
vakarais ir sekmadieniais.

tAitoi tot tm im mt tm tra iahai w

sumanė 
darbi- 

bankie-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N.Y.

• Tel. EVergreen 8-9770

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

I ■ /

DEGTINĖ, VYNAS 
IR ALUS *

Kanados
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St,

Brooklyn 11, N. Y. ,

•Serga Aleksynas /
Jau .geras laiko šmotas, kaip 

Kazys Ąleksynas guli Victory 
Hospital, ant 35 PI.

Kiek laiko atgal jau buvo 
rašyta Vilnyje apie atsitiku
sią Kaziui nelaimę darbe. Ta
čiau nors ir praslinko jau ke
letas savaičių/ bet Kazys dar 
tebeguli ligoninėje. Tiesa, jis 
sveiksta. Bet-ligoninėje gulė
ti' tiek daug laiko' įkyru. Ka
dangi Kazys yra LLD 19 kuo
pos pavyzdingas narys, patar
tina, kad aplankytumėm Kazį 
paįvairindami nuobodų ligoni
nėje vienišumą.

Seniau Aleksynas gyveno il
gai Brooklyne. . Rep.

< ■ 'f r .
Pirmutinė ir blogiausią 

apgavystė — tai pačiam sa
ve apsigauti. Bailey.

Kalba mums duota tam, 
idant galėtume . mąlonius 
dalykus viens kitąm pasa
kyti. n Bovee.

Padek Į šalį savo rūpes
nius, taip, kaip nusirengda
mas padedi savo drabužius.

Quarles.

GREEN STAR BAR & GRILL
.LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

M t į

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 Grand Street,
(Skersai nuo Republic Teatro)

Brooklyn, *N. Y.
Telefonas EV. 4-869d

RONKONKOMA.
X0S4

telephone 
8TAGO 2-5043

MATTHEW P. BALLAŠ
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graboriūs
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai 
" ’ i , y

660.GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,
* 1
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Kbršių Užutekis
Rašo J. Petrauskas

Gražiausia Lietuvos pa- 
jario vieta — tai Neringa. 
Ilgas siauras pusiasalis, iš 
vienos pusės Baltijos jūros, 
iš kitos — Kuršių marių 
skalaujamas, tęsiasi nuo 
Klaipėdos iki pat Kranco, 
kur susilieja Rytprūsių že
mė. Šios siautos juostos

ji Baltija', girdisi, kaip 'ji 
monotoniškai ūžia, o prie
kyje už melsvosios Kuršių 
marių juostos išbarstyti 
Klaipėdos miesto raudoni ir 
pilki namai. Aukščiausioje 
Neringos vietoj vokiečiai 
buvo įrengę savo lauko 
tvirtoves — “orlikonus”. Iš

lietuvių kalbos žinovas, dai-* 
nų % rinkėjas ir rašytojas 
Liudvikas Gediminas Rėza. 
Gimė jis vargingoje žvejo 
šeimoje. Liko našlaitis dar 
vaiku būdamas, o patekęs 
giminėms, turėjo žąsis ga
nyti. Vėliaus jis iŠeįo moks
lus ir buvo Karaliaučiaus 
universiteto profesorius. 
Tačiau Rėza nepamiršo 
Karvaičių — savo gimtinės, 
kurią palengva užpylė smė
lis. Tragišką šio kaimo liki-

Lietuvos respublikai pri
klauso 50 km.

Neringa susidarė iš smil
čių, kurias Baltijos jūros 
bangos per ilgus amžihs su
nešė. Dėl to Neringos pa
viršius yra perdėm kalnuo
tas ir vietomis atrodo, ta
rytum čia ne žemė, o ištisi 
balti smilčių pusnynai, ku
rie primena Sacharos dy
kumas. Didelė pusiasalio 
dalis yra Rultiviiuota ir jo 
kalnagūbriai yra apaugę 
skurdžiomis pušaitėmis. O 
vietomis, rytiniame Nerin
gos pakraštyje, kur kalnų 
šlaitai pavirsta lyguma, žy
di gėlės. Ir čia, tarytum 
oazės, Kuršių marių ' pa
krantėje, išaugo žvejų so- 
dybijos su dailiais namu
kais ir smailiaisiais bažny
tėlių bokštais. Tokių oazių 
yra: Juodkrantė, Pervelka, 
Preila ir Nyda. Tai yra 
daugiausia žvejų gyvena
mos sodybos. Iš mažų žve
jų kaimelių ilgainiui išau- jas gyvenimas', 
go miesteliai:- Juodkrantė žvejų punktas aktyviai pra-; prityrimu Bastikis jaučia 
ir Nyda. Vasaros metu šios dėjo žvejybą 
vietovės gausiai lankomos Klaipėdos čia atplaukia ap- 

’ Smiltingosios sigyventi kasdien vis nauji 
i Kuršių žvejai, o Zaniauski.enė ir 

ošiančios Baltijos Dargienė atvyko su šeimo- 
vilnys suteikia žavingą va- mis. 
sarotojams poilsį.

čia jie apšaudė puolančius 
Klaipėdą tarybinius dali
nius. Gūdu šioje kalnų dy
kumoje: milžiniškos priešų 
patrankos ’ sudaro nykų 
vaizdą — nebegalima at
pažinti “orlikonų” pozicijų; 
didžiuliai patrankų vamz
džiai yra susukti, o jų kor
pusai sugriuvę milžiniškose 
duobėse, kurias išrausė ta
rybinės aviacijos bombos. 
Ir šitose dykvietėse, kur 
baigiasi žemės riba ir pra- 

I sideda neaprėpiami van
dens plotai, didinga Baltija;' 
kuri, tarytum, gieda tary
biniam ginklui šlovės gies
mę. Greitai mes paliekame 
didžiųjų kautynių vietą ir 
vėl supamės 
Kuršių marių 
to.

Po trumpos 
žvilga Juodkrantės vilos. 
Daugelis namų yra vokiečių 
apiplėšti. Nežiūrint šito 
Juodkrantėje kuriasi xnau-

Įsikūręs

ant ramaus 
vandens plo-

kelionės su-

mą Rėza apdainuoja viena
me savo eilėraštyje “Nu
grimzdęs kaimas”:

šišon, keleivi, žiūrėkis 
naikinimo ranką!

Keleli metai \pirm to čia 
sodnai žydėjo,

Grįčiose dori kamiečiai 
ramiai sau gyveno, 

/Kaime, kur nuo miško lig 
jūros kranto sau 
tęsės...

O dabar ką. matai? Vien 
tyrą. tyrlaukio 
smėlį...

Maža bbliko Kuršių gy
ventojų Neringoje. Ilgame
tė vokiečių okupacija galu
tinai juos išblaškė. Pęrval- 
koje pasiliko iš viso aštuo- 
nios šeimos-(37 žmonės).

Miko Bastikio šalandą 
pažįsta visi Kuršių marių 
žvejai. Rytmetį, vos saulei 
patekėjus, Naglio įlankoje 
supasi iškeltomis burėmis 
šalanda, tai ji slenka į Prei
los įlanką, kur, seno žvejo

vasarotojų. J 
kopos, ramiosios Kuršių 
marės,

— Čia yra daug pelnin- 
Į tą/kraštą, pilną žavin- giau dirbti, — pasakoja 

gurno ir jūros romantikos Dargienė. — Klaipėdos žu- 
mes plaukiame motorlaiviu VU kombinatas besikurian- 
į Neringos krantą ir kelia- tiems žvejams daug pade-

;__iZ čia da; gerai mums moka už 
staigiai kyla į viršų. Prieš pagautą žuvį, o be to gau- 
akis atsiveria didingas re- name nemažą kiekį pramo- 
ginys: iš kairės nusitęsia ninių prekių, 
ūkanose pasinėrusi mėlyno- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ii —

mės ant kopų, kurios

Pakeliui į Preilą mes ma
tėme, kaip atplaukia žvejai.

Po trumpos kelionės ma- 
i.riomis iš ūkanų išsineria 
Pervalkos šviturys. Perval
ka yra žvejų kaimas. Šio 
kaimo žvejai būdami jūro
je kovojo su audromis, o 
pusiasalyje su smėlių, kuris 
audros metu, keliaudamas 
iš vakarų į rytus grėsė kai
mui užpustymu. ’18-19-me 

i šimtmečiuose per šimtą 
penkiasdešimts metų ke- 

, liaujančios kopos Neringoje 
i užpylė septynis kaimus: 
Letenvaldę, Kuncę, Preedę, 
Naująją Pilkopą, Kalvai
čius, Nagilius ir Senuosius 
Nagilius. ’

Kalvaičiuose prieš šimtą 
septynias dešimt metų gi
mė garsusis pirmųjų prūsų

mariose. Iš | esant daugiau ’žuvies. Jis 
gerai pažįsta Kuršių mares 
ir jis jas myli.

— Kai aš nors -vieną die
ną neišplauksiu, man nera
mu darosi.

Sėdėdamas šalandoje su 
pypke burnoje Bastikis pa
sakoja apie jūrą, apie jos 
neišpasakytą grožį ir neiš
aiškinamą galią, kuri trau
kia žvejų jūros gilumon. 0 
kai mes artėjame su šalan- 
da prie kranto, senas žve
jas tarytum suakmenėja 
negyvojo pozoje. Nuo kran
to pusės mes išgirdome vė
jo atneštus dainos posmus:

• «• • L

vių Meno ir Kultūros Festi
valio, įvykusio Chicagoje, 
pereitą fudenj.

Yra prašoma, kad kurio
se kolonijose jau buvo ro
dyta filmos iŠ Lietuvos ir 
Kuprotas Oželis, vis vien 
nepasitraukti iš šio darbo, 
nes bus parodytos ir kitos 
interesingos ir svarbios fil
mos, ir tuomet bus galima 
sudaryti tą tinklą, su kurio 
pagalba bus galima pereiti 
visas lietuviu kolonijas.

Todėl, draugai, rugpjūčio 
mėnesio susirinkimuose ap
tarkite ir mar) tuoj praneš
kite, apie kurį laiką jums 
bus patogiau suruošti tin
kamą vakarą. Kaip tik pik
nikai pasibaigs, šis darbas 
turėtų prasidėti. Tad, drau
gai, praneš|cįte, kada dar- 
bas\bus galima pradėti.

. Rašykite į GEO. KLIMAS 
(filmininkas kalbančių fil
mų, gamintojas ir rodyto
jas), 669 — 6th AVENUE, 
BROOKLYN 15, N. Y.

Svarbus Pranešimas
Visiems gerai žinomas fil

mininkas Jurgis Klimas, pa- 
simojo didelio masto darbą 
ir paašo visų fnūsų organi
zacijų su juom kooperuoti.

Jis turi filmą, kurią par
vežė Antanas Bimba iš Lie
tuvos, sakosi, kad dar dau
gelyje kolonijų nebuvo ro
dyta ir yra svarbu, kad ją 
matytų.

Antra filmą, tai pirmuti
nę lietuvių kalboje filmą, 
labai graži, spalvota filmą, 
užsivadina KUPROTAS 
OŽELIS. Tai iŠ Lietuvos gy
venimo, muzikalė komedi
ja.

“...Ir lai aukštos kainos ir aukšti, pelnai išsilaiko 
per visus metus, visą mano amžių. Amen.”

pajuodakėlė, 
Nemok trijų darbelių. 
Nemok ji austi, nei 

plonai verpti, 
Nei staklužės taisyti. 
Laive ji sėdi, laivu 

liūliuoja, 
Laivo šniūrus šniūruoja. 
Juo puč vėjelis,

juo lig laivelis, K 
* Linksmą mūsų mergytė...

Tada supratau, kad tie 
žmonės yra suaugę su jūra 
visa savo dvasia. Nors > ap
linkui čia pat už kaimo, ne
gyvosios kopos, o jų viršū
nėse skurdi augmenija au
ga, bet jie myli ir tuos smil-

tynus, lygiai kąip ir jūrą.
Seniai jau mums .išnyko 

iš ūkių Pervalkos raudono
sios sodybos iri; atsidūrėme 
ant kelio į Preilą palei Kur
šiu mares. z

Nuostabi Čia gamta: abi
pus kelio auga lapuočiai, 
vasarą žydi dobilai,. įvai
riaspalvių žiedų gėlės, o už 
poros dešimties, žingsnių 
kyla staiga į viršų kopos. 
Jos apaugusios skurdžiomis 
samanomis, mažytėmis pu
šaitėmis įr dykumų avižo
mis. Užlipus ant kopos vir
šūnės, .atsiveria nepapras
tas reginys: prieš mus be
galiniai plati jūra, girdisi 
kaip maištingosios bangos 
nepaliaujamai ’plakasi į 
krantą, o iš kairės ir deši
nės nusitęsia Neringos juo
sta, iš abiejų pusių vandens 
plaunama. Ir veltui mėgin
si vėliai patekti tiesiai į ke
liūkštį palei Kuršių mares, 
apačioje pastos kelią susi
pynęs miškas — Neringos 
džiunglės, kuriose yra daug 
ožkų, lapių ir kiškių. Jie 
drąsiai pereina kelią, pasi
žiūri į atvykusį keleivį ir 
vėl pranyksta. O štai į jū
ros pakrantę išėjo elnias— 
Neringos gyvulių karalius. 
Išdidžiai iškėlė į viršų ra
gus, apsižvalgė, o po to ra
miai nuėjo į mišką. Nerin
goje elnių dabar maža- beli
ko. Vokiečiai karo metu 
daugybę jų iššaudė. Priei
name tylų jų žvejų kaimą 
Preilą. Gražus kaimas. Pu
šynėlyje kapai. Skaitome 
antjcryžių Preilos gyvento
jų pavardes: Magdalena 
Peleikis, Adam Naujoks, 
Kvauka, Katarina Dulkė...

Arčiau Nidos vis daugiau 
sutinkame smiltinųjų kopų. 
Baltasis smėlis saulės švie
soje skaisčiai spindi. Čia 
pat vėl nauja Neringos oa
zė — Nida.

Žvejų Radmochoro Mąi- 
tyno ir brolių Persianovų’ 
burinės šalandos supasi 
Kuršių mariose. Jie kasdien 
pagauna daug žuvies. Mies
telyje veikia kooperatyvas 
ir valgykla. Kiekvieną mė
nesį čia atvyksta vis nauji 
žvejai.

Hitlerininkai Nidoje pa
darė daug žalos: susprogdi
no elektrin'ę, didelį viešbutį, 
sudegino apie 5.0 šalandų ir 
18 namų. Bet Nidos žvejai 
nenusimena. Jie gauna gerą 
paramą iš tarybinės vy
riausybės; įsisteigęs žvejų 
punktas jiems pristato mai
stą ir pramonines prekes.

— Mūsų buitis yra užtik
rinta, — rodydamas plačiu 
mostu į Kuršių mares pa
sakoja žvejys Pinkis. —Ma
rių žuvys mums duoda gra
žų pragyvenimą.

Žvejys sėdasi į savo ša
landą, išskleidžia bures, ir 
pamažu tolsta nuo kranto. 
O vėjas, ųešdamas tolstan
čią. šalaūdą, atneša pasku
tinius žvejų dainos žodžius:

Ei drauge, drauge, 
Drauguži mano, 
Juipk stiebo viršūnėlėn, 
Rasi, matysi 
Kopų kalnelį
Ar laibąsias pušikes!...

CIO Oil Workers Unijos 18-je Konvencijoje, Kansas 
City, be kitų, kalbėjo ir valdinio darbo sekretoriaus pa
dėjėjas John Gibson .(prie garsiakalbio). Sėdi (iš kai
rės) unijos fin. sekretorius T. H. McCormick ir prez. 
O. A. Knight.

MIAMI, FLORIDA
Eina paskutines 'dienos va

saros. O tai reiškia rudenį. 
Ne po ilgo skris' paukščiai į 
pietus — į šiltą kraštą žiemą 
praleisti.

šioj gadynėj daugelis ir 
žmonių tielabai toli teatsitikę 
nuo paukščių, jie irgi skrenda 
orlaiviais, kiti važiuoja maši
nomis ant žiemos į šiltus kraš
tus, daugiausia į Floridą.

Buvo dar taip neseniai, ka
da lietuviai Floridą žinojo tik 
iš knygų ir laikraščių, o da
bar jau ir jie nebepasiduoda 
kitiems amerikiečiams, jie ir
gi jau gerokais būriais į Flo
ridą suvažiuoja 'ant žiemos. 
Tik jiems dar vis beda, kad 
negali visi apsistoti pas sa
vuosius — pas lietuvius.

gyventi iki 
namu, 
metus 
namų, 
namu

Vietos turčių spauda kartais 
paskelbia pasibaisėtiną susi
kimšimą juodųjų distriktuose; 
nuogąstauja, kad nekiltų ko
kia epidemija. Bet nieko ne
daro, kad parūpinti daugiau 
namų. Pereitą vasarą suvarė 
į griūvančius laužynus buvu
sius kareivius
jiems pristatys naujų 
Miesto ponai žadėjo į 
laiko jiems parūpinti 
Metai praėjo, naujų
yra (kaip ir pernai buvo), bet 
tie jauni žmonės neturi gana 
pinigų, kad įpirkti juos. Da
bar jau miesto ponai davė 
tiem laužynų gyventojam įsa
kymą su 20 d. rugpjūčio iš- 

! sikraustyt, nes jų laikas (me
tai) išsibaigė, Jeigu, girdi, 

Bet kas žiema vis daugiau ir nesusitaupėte gana’ pinigų nu- 
daugiau apsistoja pas savuo
sius. Ateinančią žiemą mūs 
tautiečiai čia* atvažiavę ras 
gerokai daugiau vietos pas sa
vuosius negu pereitą žiemą, 
ypatingai progresyviai 
viai.

Iki šiol -buvo žinoma 
giaus'ia Paukštaičių ir 
danskienės apartmentai. 
bar bus žinomi kaip Liaudans- 
kienės ir Cvirkos, mat, Cvir
ka atpirko Paukštaičių dalį, 
o .Paukštaičiai nusipirko dide
lį ir gražų apartmentą S. W. 
dalyje su daug žemes, vais
medžiais ir kitais parankU- 
mais. Jie galės daugelį mūs 
tautiečių apgyvendinti žiemą. 
Daminaičiai irgi perdarinėja 
namą į daugiau kambarių ir 
parankumų. Jie irgi patar
naus lietuviams, o kitų, kurie 
gali priimti po porą, trejetą 
žmonių, yra keliolika, taigi, 
kurie' turite ištekliaus čia žie
mą praleisti, prašome . . .

sipirkti namus, argi kieno kal-

SV v.

iWrjiaffiotHWiiMiW

lietu-

dau- 
I.iau-

Da-

Juk čia demokratiška šalis, 
visi piliečiai lygūs. Ana va, 
žiūrėkite, kodėl gi piliečiai 
Morganai, Rockefelleriai, Ge
neral Motors, Fordai turi pini
gų ? O gal valdžia turėtų 
duoti pinigų buvusiems karei
viams? A, valdžiai reikia pi
nigų čiang Kai-šekui, Graiki
jos ir Turkijos fašistams gin
kluotu pabėgėliams šerti, ir 
tt. Gaila tų buvusių kareivių, 
bet ir gerai jiems, nes jiems 
dar vis daugiau rūpi sportas, 
negu savo gyvenimo likimas.

Ne Sportininkas.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Merginos — žiūrėkite — Moterys 
LENGVAS

ŠVARUS >
SĖDINT

SUSTATYMO IR
MAŠINOS DARBAS

Pradine alpra 65 iki 70c į valandą. Po jsi- 
dirbimo periodo, dirbančiosios nuo kavaikų, 
uždirba po 80c iki 90c j valandų. Valandos: 
8 A.M. iki 4:30 P.M.

LEVITON MFG. CO.
Employment ofisas atdaras nuo pirmadienio 
iki penktadienio, 236 Greenpoint Avenue, 

Brooklyn. G.G. Crosstown Ind. Subw.
Greenpoint Ave. Stotis

(203)

MALE and FEMALE
' VYRAI ir MOTERYS

Geri Nuolatiniai Darbai
pas

Stanley 
tools 
VYRAI

Diržų Tekintojai
Jack Polišiuotojai

Jack Polišiavimui Mokiniai 
MatcŲolų Kr austyto jai
/ MOTERYS

Dėžių Darytojos 
Dėžių Darimui Mokinės. 
Prie Stalų Darbininkės

Sustatytojos
Kreipkitės:

EMPLOYMENT OFFICE 
Elm & Church Sts. 
New Britain, Conn.

G&7-202)

TRYS KETVIRTADALIAI 
ŠALIES IŽDO—KARUI z

Washington. -* Trys ket
virtadaliai šalies iždo paja

unių per 12 mėnesių nuo lie
pos 1 d. šiemet iki, 1948 m. 
liepos 1 bus išleista “apsi
gynimo” tikslams ir kilu
siems iš praeito karo reika
lams, kaip prez. Trumanas 
pranešė pusmetiniame savo

Matthew A. 
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

►•O 4

426 LAFAYETTE STR., 
Newark, N. J.
Tel. MArket 2-5172

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Ginčai dėl Floridos ir 
Kalitornijos

Dabar tankiai yra rašoma ir 
ginčai vedami mūsų laikraš
čiuose dėlei Floridos. Taip 
yra ne vien pas mus, lietu
vius; amerikiečiai irgi ginči
jasi. Paskutiniu laiku išsivys
tė gana platus ginčas per vie
tos dienraštį (Miami Herald) 
tarpe būrio žmonių: kur ge
riau, sveikiau gyventi — Mi- 
amėj, Floridoj, ar San Fran
cisco, Kalifornijoj ?

ŽUVO GARSIAUSIAS 
BULIŲ SMAIGYTOJAS 
Madrid, Ispanija.—Grum-« 

tynėse su bulium žuvo ispa
nas Manolete, garsiausias 
įerzintų bulių smaigytojas- 
matadoras, 30 metų am
žiaus. Jis mirtinai perdūrė 
bulių, bet bulius dar paspė
jo ir Manolete nudurti. Už 
vieną dvikovą' su bulium 
Manolete gaudavo $30,0(10, 
ir buvo iš' to susidėjęs jau 
milioną dolerių.

New, York. — Preziden
to Trumano duktė Marga
rita padavė' :ąpĮikącįją į 
Muzikalių Artistų Gilidiją 
(uniją). į

San Francisco šalininkai sa
ko, kad Miamės miestas paly
ginti su San Francisco tai tik 
kaimelis; čia ne visi fruktai 
auga, ir tt. Gi Miamės šali
ninkai sako, kad San Francis
co paskendęs aliejinių pečių 
dūmuose ir suodžiuose; mau
dynėse, girdi, aliejumi aplim
pa plaukai, šalta, ir tt.

Taigi, pasirodo, kad tarpe 
tų dviejų valstijų ginčai eina 
gana plačiai, o ne vien tik 
lietuvių tarpe;

Ar Stoka Namų Miamėj ?
'Ne, nestoka, kas turi pini

gų. čia pristatyta naujų na
mų čielais kvartalais. Bet 
jeigu neturi $10,000, namų 
nėra, arba negali mokėti aukš-, 
tas rendas. Kam namų la
biausia nėra? Juodiems žmo
nėms ir buvusiems kareiviams.

I

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

1113 Mt Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

i f SAVININKAI \

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
’ • v

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių vąlgių
ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

5 pusi., Laisvė (Liberty, Ljth. Daily), Antrad., Rugs. 2, 1947

y? i A'' &



* NewYorto^<ž8K^2lnK» Į ŽS
Karinės Tarnybos

Visoms Apskritims Teks 
Po Naują Projektą

Sugrįžk Namo 
Gyvas ir Sveikas

Naujieji gyvenamų namų 
projektai yra numatyti staty
ti po vieną keturiose miesto 
apskrityse, o Manhattane du. 
.Juose renda numatoma, po 
$12.50 už kambarį per mėne- 

a pro k uotą, kad iš tos su- 
" i jų užlaiky- 

f mas. Jiems numatytos vie- 
; tos yra:

Brooklyne: šeši blokai tarp 
Avenues V, X, Nostrand ir 
Bragg St., 725 apartmentai. 
Lėšuosiąs $9,438,000.

Queens: 34th ir 35th Ave
nues ir 21 24th Sts., Long Is- 

i land City. Užims 6 blokus. 
Talpins 1,460 apartmentų.

Bus 810 
$9,945,-

dviejų

Buvęs aid ietis prieš išėjimą 
karinėn tarnybon ir dabar, su
grįžęs iš jos, vėl stojo į aid ie
čių eiles. Al žvirblis pasidali
na su aidiečiais ir abelnai vi
suomene savo karinėje tarny
boje pergyvenimus, štai jie:

Įstojo į karinę tarnybą, Ft. į sl n 
Dix, N. J., balandžio 17,1946 i ni(,s apsimokėtų 
m. Ten pabaigęs pamatinį ap- ' 
mokymą, buvo mokomas spe
cialistu ryšininku (Signal 
Corps) armijos 4-tojoj pėsti
ninkų divizijoj, 25 ryšininkų 
divizijoj. Vėliau mokėsi Te
letype maintenance 8th Ar
my Signal Corps. Ir išbuvo 
Japonijoje apie metus laiko.

Dabar Albinas žvirblis jau 
sugrįžęs iš karinės tarnybos ir 
vėl sugrįžo į Aido Chorą.

Karinėje tarnyboje Albinas 
buvo užsitarnavęs Pfc laipsnį. 

Albino motina Marijona 
žvirblienė, Laisvės skaitytoja, 
labai džiaugiasi sūnaus su
grįžimu iš tarnybos ir į mūsų 
eiles.

Linkime Albinui geros klo
ties jo ateities užsiėmime ir 
ilgai pasilaikyti su aidiečiais.

Rep.

Lėšuos $16,306,000.
Bronx: tarp River ir Harbor 

Avės, ir E. 174th St. 
apartmentų. Lėšuos 
000.

Manhattan: vienas
blokų plote tarp West 127th 
ir 129th Sts. ir 7th ir 9th 
Avės., o kitas trijų blokų 
plote tarp 8th Ave., High 
Bridge Park i? West 154th St. 
Pirmajame talpinsis 740 
mų. v Lėšuos $10,184,000. 
trajame, — 865 šeimos, 
suos $10,757,000.

Staten Islando projektui 
vietą ir kaina dar galutinai 
nenustatyta.

šei-
An-

Naujiems Namų Projektams 
Finansuoti Planas

Jie turės būti 
išsilaikančiais, be 

Tačiau jų statybai 
iš kur nors pinigų 
Tad taryba numa-

Lankėsi Laurenciškiai 
Bulaukai

• Praeitos savaitės gale Lais
vėje lankėsi draugai Dominin
kas ir Lena Bulaukai iš Law
rence, Mass.

Jiedu buvo atvykę į Eliza
beth, N. J., į mirusiojo drau
go Šerelio laidotuves, tai grįž
dami iš ten, ta pačia proga su
stojo Brooklyne. Iš čia išvy
ko Philadelphijon pas phila- 
delphietį Bulauką (Dominin
ko brolį) pasisvečiuoti ir da
lyvauti Laisvės piknike sekma
dienį. Iš Philadelphijos grįš 
namo.

Nesusipratimas įvyko dėl 
Bulaukos pusbrolio šerelio lai
dotuvių : jiems buvo- pranešta 
telegrama (sekmadienį), jog 
velionis bus laidojamas ketvir
tadienį, gi pirmadienio Laisvė
je skaitė, jog antradienį. Pa
tikėjo jie telegramai. Na, ir 
atvyko tik antradienio vaka
rą, kuomet Šere! is jau buvo 
palaidotas.

Miestavoji budžeto taryba 
priėmė pasiūlymą statyti šešis 
visuomeniškus gyvenamų na
mų . projektus, 
patys save 
subsidijų., 
turi gauti 
iš anksto,
to ir šaltinius pajamoms, jei
gu miesto taryba norės nu
tarti. Yra pasiūlymų tam im
ti bile kurį ar kelis iš . seka
mų taksų:

Uždėti nuo 1 cento iki 10 
centų ant viešųjų parodų ’ ir 
pasilinksminimų.

Ant kiekvieno telefono, bet 
ne daugiau 5 centų per mėne
sį.

Ant prekybai renduojamų 
plotų, bet ne daugiau $12 me
tams.

Ant patentuotų vaistų po 1.0

nuošimčių perkamosios kai
nos.

Po 10 nuošimčių ant parduo
damo tabako, apart cigaretų.

Ant pardavinėjančių maši
nų, bet ne daugiau 50 centų 
per mėnesį.

Aprokuota, kad
sais ateitų miestui 
000 per metus.

Tarybą taipgi 
mieątavąjį butų

Tokį įspėjimą motoristams 
buvo davusi New Yorko Sau
gumo Taryba, išleisdama savo 
miesto gyventojus į užmiestį 
šventėms. Vienok, iš patyri
mo žinantieji, kaip žmonės ne
rangūs gero patarimo paklau
syti, spėjo, kad Darbo šven
tės atostogų trimis dienomis 
po visą šalį vis vien bus už
simušė mažiausia 250 žmonių.

Tas “Paskutinis Stiklelis”

Tuose patarimuose, tinka
muose. ir bile kada, randame 
patartą neimti to “paskutinio 
stiklelio.” ’ Jis ištiesų gali tap
ti paskutiniu pe tik pačiam, 
bet ir kitiepis toje mašinoje, o 
taip pat ir anoje mašinoje, su 
kuria išgėrusiojo paskutinį 
stiklelį mašina susidurs.

Užtikrinantis, . saugus vai
ruotojas yra tas, sako taryba, 
kuris išvažiuoja namo “su 
blaivia galva, pailsėjęs, pa
kankamai anksti. Kuris gali 
saugoti ne tik savo mašiną, 
bet būti sargyboje ir tų, ku
rie pro jį pravažiuos gal 
su blaivia galva.”

no

Sveiksta
Mrs. Nellie Rutken (Rutkū- 

nienė) turėjo operaciją praėju
sį trečiadienį, rugpjūčio 27-tą. 
Operacija pavykusi, ligonė 
greitai sveiksta ir tikisi, ne už 
ilgo parvyk'tj iš ligoninės namo. 
To jai linkimo mes, to Linki ir 
visi jos draugai, kurių ji turi 
apščiai.

tokiais tak- 
po $1,770,-

atsišaukė į 
autoritetą 

duoti tuose projektuose pir
menybę veteranams.

Amerikos Veteranų Komite
to veikėjas Mattheįv Smith, 
sutiko, jog tie projektai yra 
labai sveikintini ir reikalingi, 
tik jų permaža. Jis sakė, kad 
veteranams didžiajame N e w 
Yorke reikia 3,0 iki 100 tūks
tančių butų, o šiuose projek
tuose bu-s tik 5,768.

Užpuolė Vežiką

Apvogė Apartmentą
Antanas ir Ona Malinauskai 

su šeima buvo atvykę į bendrą 
draugijų pikniką rugpjūčio 
23-čios vakarą, čia draugiškai, 
gražiai su draugais pabuvojo. 
Bet sugrįžę rado vagių įsilauž
tą, išgriostą, apvogtą savo bu
tą.

Tai jau trečiu kartu pas 
juos į apartmentą buvo įsibrio- 
vę vagys ar atviri plėšikai. Ir 
sekcija, kurioje jie gyvena, 
anaiptol nėra b'iedniokų. sekci
ja, kurias daugelis žmonių 
skaito esant 'blogomis.

Randasi Post Graduate ligo
ninėje, 303 E. 20th, netoli 2nd 
Ave., New Yorke. Lankymo va
landos oficialės yra nuo 7 iki 
8 kas vakaras, bet kadangi tu
ri atskirą kambarį, tad pasitai
kius progai lankytojui nuvykti 
kitomis patogiomis valandomis 
taipgi leistų įeiti.

Trys vyfai, iš kurių du buvo 
vienas kitam broliai, pasi
šaukė vežiką J. Hubbard, gy
venantį 75 Middletown St., 
prašė juos vežti nuo Fourth 
Ave. ir 36th St., Brooklyne, 
iki President St. ir Prospect 
Park West. Bet tik bloką pa
važiavus, grąsindami šautuvu, 
liepė tylėti, sakydami, kad tai 
yra užpuolimas. Vienas jų 
bandė jį laikyti, vienok veži
kas ištrūko ir, karui smar
kiai einant, išpuolęs iš jo, 
pradėjo šaukti. Bloką pava
žiavęs be vairuotojo karas at
simušė į medį. Užpuolikai ta
po pagauti ir padėti po $7,500 
kaucijos kiekvienas.

dvigubai 
žmona ir 
atlankyti

Stanley Rutkūnas 
linksmas — sveiksta 
parvyko namo sūnus 
motinos. Jų sūnus Edwardas
jau eilė metų tarnauja pajūrio 
sargybiniuose, yra baigęs Coast 
Guard 
oficieriaus
valstijoje.

Rūtkūnai 
Avė., virš 
Navininkais 
metų pirm
ven Augustine ir Frank Sanko, 
dabartiniams savininkams.

Akademiją, tarnauja
Maine*

Majoras Sveikino 
Unijas Darbo Šventes 
Proga

pareigose,

New Yorke susirinko 10 
moterų lošti čekeriais už čeke- 
rių karalienės titulą.

Išsikėlė Laisvės 
Kaimynas

Jonas Baležentis, kuris 
rėjo Bar & Grill biznį

gyvena 282 
restaurant©,

jie buvo per eilę
jo pardavimo, Ste-

Union 
kurio

pareiškime Darbo 
proga, New York b 
William O’Dwyer sa- 

jog... darbininkai atsieks 
darbo sąlygų

Scena iš filmos “Welcome Stranger,” rodomos Pa
ramount Teatre, prie Times Sqtiare. Ir yra asmenų ak
tai scenoje. ’ i ■ ■ iJ,

tu- 
ant 

kampo priešais Laisvės /įstai
gą, persikėlė po 110-0'4 Liber
ty Ave.; Richmond Hill, N. Y.

Jono Baleženčio nauja vie
ta' dar neatidaryta. Kaip jie 
patys mano, dar ims keletą 
savaičių laiko iki prisirengs 
atidarymui. K ’

Baleženčiai yra malonūs 
žmonės, kaipo kaimynai su 
laisviečiais jie gražiai sugyve
no. Linkime jiems gero pasise
kimo naujoje vietojo.

Laisvietis.

Turintiems Bendro 
Pikniko Tikiety

LLD ir LDS 1-jų kuopų val
dybos ir iš jų paėmusieji par
davinėti tikiętų bendro pikni
ko, įvykusio rugpjūčio 23 d., 
tuojau atsiskaitykite. Priduo- 
kite likusiu^ tikietus ir pini
gus už parduotus tikietus ne 
vėliau rugpjūčio 31-mos, Lais
vės raštinėje, su pažymėjimu 
priduoti G. Kuraičiui ar P. 
Bukniui. G. Kuraitis.

Savo 
šventės 
majoras 
kė,
gerų algų ir 
“tiktai per stiprias, tvarkias ir 
atsakomingas unijas.’ ’

Tie, kurie siekia “žeminti 
algas ir bloginti darbo sąly
gas . . . dabar atakuoja dar-* 
bininko uniją, norėdami ją 
nusilpninti, padaryti bejėge,” 
sakė jis.

4
“Šiai šaliai reikia stiprių 

unijų. Jai reikia unijų, ku
rios kovotų už pagerinimą 
gų ir darbo sąlygų tiems 
rams ir moterims, kuliuos 
atstovauja. Bet mes taip
privalome turėti atsakomingas 
unijas — unijas, kurios ati
tinkamai rūpinsis visuomenės 
gerove ir saugumu ir teise biz
niui veikti su leistinu pelnu.”

al- 
vy- 
jos 
pat

Union Turnpike busai rug
sėjo 7-tą pradės kursuoti tarp 
Hollis Court Blvd, ir Spring
field Blvd., Queens. Skubos 
valandomis eis kas'5 minutės, 
kitomis—kas 15. ipinutų.

J f. A J J

“Sumuškime Taft-Hartley ir 
jų šalininkus savo balsais,” 
pareiškė CIO unijistai, susirin
kę j New Yorko CIO Tary
bos sunsirinkimą praėjusio 
ketvirtadienio vakarą, Para
mount Hali.

CIO unijų veikėjų konferen
cija pasisakė suregistruoti 600 
tūkstančių savo narių, jų šei
mas ir kaimynus piliečius da
lyvavimui balsavimuose. Tam 
darbui prašys visus šapų pir
mininkus j tlilką. Tuo pat sy
kiu mobilizuos savanorius lan
kyti žmones susiedijose, .jų 
namuose, organizacijų susi
rinkimuose, u

Piliečių registracija įvyks 
spalių 6-11 savaitę, Taigi, vi
sų ^organizacijų prisirengimui 
registracijai laikas- ne per 
ankstybas. ,

Išleis Tūkstančius Lapelių
šapų pirmininkams į talką 

aiškinime svarbos užsiregis
truoti balsavimams CIO išleis 
posterius, lapelius, taipgi su
mobilizuos aparatą teikti in
formacijas ir patarimus spau
doje. Priedams, rengs ma
sinius mitingus atvirame ore ir 
vartos garsiakalbius mitinguo
se prie šapų. \ ’
Mažai Renkamų, Bet Svarbūs 

Klausimą!
Reikės didelio darbo išaiški

nimui* žmonėms reikalo užsire
gistruoti balsavimams. Ne vi
si registruojasi balsuoti, kada 
mažai kas būna renkama. O 
šiemet tik vienur kitur bus

renkamas kongresmanas, se
natorius, kaunsilmanas. Tai 
tik užpildyti vietas tų, kurie 
mirė ar tapo paskirti kokioms 
kitoms valdinėms pareigoms.

Tačiau klausimai, kuriuos 
šie rinkimai spręs, yra be ga
lo svarbūs . Šie, pirmieji po 
Taft-Hartley darbininkams 
vergijos įstatymo įvedimo 

’kvyksiantieji rinkimai, juose 
gauti balsai leis daryti išva
das. O jos būtų tokios :

Jei reakcininkai laimėtų, 
laimėjimas būtų,jiems signalu 
darbininkus daugiau paspaus
ti jau esamuoju įstatymu ir 
daugiau tokių įstatymų leisti.

Jeigu laimės progresyviai, 
bus žęnklas reakcininkams su
sivaldyti nuo leidimo kitų dar
bininkams žalingų įstatymų ir 
nuo pilno vartojimo išleistojo.

Kita labai svarbi priežastis 
užsiregistravimui yra referen
dumas už palaikymą propor- 
knonalės atstovybės (PR) bal
savimų sistemos. 

•— -------------- — - - 1

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tcl.EVergreen 7-6868
.221 South 4th Street

Valandos: į
x l 1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Anna Globičijis 
Buvo Ligoninėje

r-------  <

Praeitą savaitę grįžo iš ligo
ninės brooklynietė Anna Glo- 
bičienė, gyvenanti po num. 
449 Grand St., Brooklyne. 
Globicienė išgulėjo dvi pari 
St. John’s ligoninėje, kur jai 
buvo padaryta lengva opera
cija. Ligonė pas^krflingai 
sveiksta.

žinią pranešė vyras V. Glo- 
bičius, kuris buvo užėjęs 
I^aisvėn nusipirkti tikietų va
žiavimui į Philadelphijos pik
niką. .

Nustumtas po Traukiniu
/

William Anwander, 36 m., 
Jaivakrovis, tapo užmuštas 
subway traukinio BMT Fourth 
Ave. linijos 9th St. stotyje. 
Traukinio motormanas sakęs, 
kad jis matęs, jog koks vy
riškis, gal girtas,* nustūmęs 
Anwanderį nuo platformos, 
bet sulaikyti traukinio nespė
jęs.

■ TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas,,
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis, teisingas 

ir sąžiningas. Pageidaujama, kad bū
tų patyręs, bet jeigu atsišauktų ir 
nepatyręs, išmokinsime darbą. Del 
daugiau informacijų, prašome kreip
tis j Happy Days Bar & Grill, 
426 South 5th St.. Brooklyn, N. Y.

(199-204)

BROOKLYN /

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

steičiua su naujausiai* Įtaisymai*.
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

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

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO KOMUNISTAMS
Mūsų klubo susirinkimas įvyks 

rugsėjo 2-ros vakarą, paprastoje vie
toje. 'Svarbu visiems sueiti. Darbų 
programoje: Cacchionės gimtadienis, 
mūsų babkietas, raportas iš Dennis 
gynimo, prisirengimas rinkimams ir 
kitiems sezono darbams.—Valdyba.

(202-203)
RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo1 2 d., 8 v. v. Šapolo-Vaiginio 
salėję, 147 Thames Si. Visi dalyvau- 

turime . rengtis
Reikia 

Babars-

kite susirinkime, 
prie rudenines vakarienes, 
išrinkti Komisiją. — P. 
kas, prot. sekr. (203-204)

EAST NEW YORK' IR 
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. bendrai su LLD 185 
kp. susirinkimas įvyks rugsėjo 4 d., 
pas dd. < Misevičius, 115 Montauk 
Ave. Kviečiame narius dalyvauti, 
nes reikia ruoštis prie metinės va
karienės, kuri įvyks 6 d. gžjruodžio., 
Taipgi yra (kitų svarbių reikalų ap
tarti. — M. Klimas. (203-204)

F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavięnių. 
Iš** senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajaviis 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant b 
padidinu toki 
dydžio/ kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spąlvom.

Kampa* Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLenmore &}6191

!r Stone Avė. 
Broadway Line

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

Tel. SOuth 8-5569

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus ■- 

Darome ir Pritaikome Akinius 
___________ l >

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadways
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

■ F. W. Shalins
i (Shalinskas) . ?

■ z> , t ?

i Funeral Home į
84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest ParkW&y J

'WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves f

' $150 |
Koplyčias suteikiam nemokamai 

! visose dalyse miesto.
Tel‘Virginia?-4499

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vvnai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
‘ BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE 
I 

Valgykite Pietus pas 
happy Bays restaurant & bar

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

‘ PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
IŠ 5-iy patrovų Iš 7-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

Tąi vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvi®ną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, Vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Didelis Išpardavimas!
• I

Daimąntai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai 
Parduodami Labai Nužemintom Kabiom. -

Nepaprastai Žemom Kainom!
* • - t x

Aukso, Platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai, 
Bran^alietai ir Špilkos.

Taipgi Links ir Pendants

DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI
G J STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Com^aktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė Icitokiu daiktų'ir daiktelių Nužemintom Kainom.

’ Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylirkės 
nužemintom kajųom.

Ką Tik Jūs Pirksite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

ROBERT LIPTON
’ u Jeweler ( *

- . 701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn.

6 pusL> Laisvė (Liberty, Lith. Daily), AntracL, Rugs. 2, 1947




