
Kiti Laikai, Kitos Šnektos.
Kaip Dięna Aišku.
Revoliucija ant ‘ Revoliuci

jos.
Piknikai su “Šposais.”

Rašo A. BIMBA

Suomijoje tūlas Ernest Hen
tun en‘ norėjo suvaidinti Hitle
rio rolę ir atsidūrė bepročių 
ligoninėje. Kaip pb Pirmojo 
Karo Hitleris, taip dabar 
Ileųįunen pradėjo tvoromis 
vaikštinėti ir agituoti žmones 
už laužymą taikos sutarties. 
Neužteko jam savo laikraščio 
špaltų, jis dar pradėjo orga
nizuoti masinius mitingus ir 
kelti Suomijos žmones prieš 
taiką ir prieš Tarybų Sąjungą.

Dabar jis tupi saugioje vie
toje. žmogui Hitleriu būti ne
pavyko. Už tai komercinė 
spauda smerkia Suomijos val
džią.

Bet ar pasaulis nebūtų bu
vęs milijoną sykių laiminges
nis, jeigu anais laikais Vokie
tijos socialdemokratinė val
džia būtų Hitlerį patupdžius 
į bepročių ligoninę ir ten jį 
laikius ?

Potsdamo sutartyje, kurią, 
apart kitu, pasirašė pats pre
zidentas Trumanas. buvo aiš
kiai pasakyta, kad Vokietija 
ekonominiai turi būti nugin
kluota. Buvo nustatyta, kad 
Vokietijos plieno pramonė 
niekados neturi į metus duoti 
daugiau kaip 5,800,000 tonų 
plieno.

Dabar gi Anglija ir Ameri
ka, prieš Francūzijos ir Tary
bų Sąjungos protestą, nusita
rė Vokietijos plieno gamybą 
pakelti net iki 11.000.000 to
nų per metus!

Tai aiškus ir atviras sutar
ties sulaužymąs. Jeigu kuri 
kita šalis panašiai numos ran
ka į pasirašytas sutartis, mū
sų šalis nebeturės morališkos 
teisės protestuoti. Mos pra
dėjome sutartis laužyti.

Pulkininkas Mancheno su
organizavo revoliuciją ir nu
vertė ' Ecuador’o prezidentą 
Ibarrą. Bet Mancheno valdžia 
išsilaikė viso labo tik dešimtį 
dienų. Susidarė armijos kli
ka, sukilo prieš Mancheno, 
jo valdžią nuvertė ir sugrąži
no prezidentą Ibarrą. Man
cheno pasekėjai dabar 'sėdi 
kalėjime ir rimtai galvoja: 
Kodėl jų laimėjimas tebuvo 
toks trumpas?

ši kontr-revoliucija esanti 
fašistinė. Mancheno esąs pa
žangiųjų idėjų žmogus. Jo 
valdžia irgi susidėjus iš socia
listų ir .liberalų.

★ ★ ★
Tokios ir panašios revoliu

cijos Lotynu Amerikoje Labai 
madoje. Niekas nežino, ku
rią naktį kuris prezidentas 
turės bėgti iš palociaus ir 
slapstytis nuo sukilėlių. Vie
ną dieną revoliucija sukelia 
viena armijos klika, kitą die
ną kita.

Vienas draugas rašo ir pri
mena mums apie mūsų pikni
kų turinį. Baras yra pavir
tęs didžiausia piknikų pra

šmatnybe. Prie jo žmonės ge
rai išsigeria ir smarkiai paū- 
v • _ zią.

Gerai dar, kad yra salė, 
dalis žmonių, ypač jaunimas, 
smarkiai pasišoka.

Iš mūsų piknikų beveik 
visiškai išnyko senieji ‘^špo
sai” arba-sportas. Kiek bū
davo juoko, kai prie virvės 
sukibdavo dzūkai prieš žemai
čius, arba Lawrence prieš 
Montello, arba Maspethas 
prieš Brooklyną! Bėgimas 
būdavo kita maloni sporto rū
šis. Plonų moterų bėgimo 
lenktynės, ypač storu moterų 
bėgimo lenktynės- sužavėdavo 
visus piknikierius. Būdavo ir 
daugiau panašių sveikų ir gra
žių šposų, mūsų piknikuos#. 
Jie patraukdavo ir patenkin
davo žmones.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metama
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00
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AMERIKA NUOGĄSTAUJA KRIZIO VAKARINĖJ EUROPOJ
Nuskendo Amerikinis 
Laivas Italijoje

Roma. — Venecijos uos-, 
te eksplodavo ir nuskendo 
prekinis laivas Pan Cres
cent, 4,570 tonų, pirmiau 
priklausęs amerikinei Uni
ted Fruit kompanijai. Slap
tas arabų radijas iš anksto 
įspėjo, kad laivas bus su
sprogdintas, nes arabai į- 
žiūrėjo, kad jis plukcfys žy
dus į Palestiną.

Diplomai Pacai Kvotimus, 
Be Mokyklų Lankymo, New 
Yorko Valstijoje

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos švietimo 
denartmentas nutarė duoti 
vidurinės mokyklos diplo
mus suaugusiems žmonėms, 
išlaikantiems tam tikrus 
“regents” kvotimus, nors ir 
nelankiusiems “high schoo- 
lės”. Prie gaunamų kvoti
muose laipsnių iš mokykli
nių dalykų bus priskaitoma 
ir bendras asmens išsilavi
nimas, apsiskaitymas, ke
lionės ir praktiniai patyri
mai. Kvotimus galima bus 
laikyti New Yorke ir 36-se 
kitose vietose. Aplikacijos 
tam gaunamos i^ vietinių 
vidurinių mokyklų arba iš’ 
švietimo departmento Al
bany, N. Y. *\ \

INDĖNŲ VADAS GAN
DHI BADAUJA, KAD 
SKERDYNES LIAUTŲSI

Kalkutta, Indiją. — Jau 
dvi dienos ir naktys kai ba
dauja tautinis indėnų vadas 
Mohandas K. Gandhi. Ba
davimu jisai ‘ nori paveikti 
indusus ir mahometonus, 
kad jie liautųsi skerdę vie
ni ‘kitus. Pranešama, jog 
badavimas jau žymiai pa
blogino Gandhi’o sveikatą. 
Jis yra 78 metų amžiaus.

Norwood, Mass.
Norwoodo Vyrų Choras 

ir šiaip publika sekmadie
nį, 7 d. rugsėjo, važiuoja 
busu j bendrą Norwoodo- 
Montello pikniką. Piknikas 
įvyks Liežuvių Tautiškame 
Parke, Montello j e. Nor
woodo busas išeis Tygiai 1'2 
valandą nuo Lietuvių Sve
tainės. Kelionė į dbi puses 
tik $1. Visus ir visas prašo
me būti laiku ir važiuoti į 
šį pikniką.

žvalgas.
------------------------------------------

Dabar viskas išnyko.
Tiesa, kad mūsų amžius 

sunkiai užgulė ant mūsų pe
čių. Gal jau mes tokiems 
šposams nebetinkami- — gal 
tik prie baro .mes tegalime su
rasti laimę Jr pasitenkinimą. 
Tegul bus ir taip . . .

Betgi mes turime gražaus 
jaunimo. Jiems mūsų pikni
kai darosi nuobodūs ir įkyrūs, 
čia reikia rimtai pagalvotu 
apie sportiškų žaislų, sugrąži
nimą į mūsų piknikus.

Apie tai turėsime pagalvo
ti kitą vasarą. Dabar jai} per 
vėlu, nes piknikų sezonas kaip 
ir pasibaigė.

a
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Jungtinės Valstijos Netikėjo, 
Kad Vakarų Europęs Ūkis 

Taip Sparčiai Kriktų
Washington. — Ameri

kos valstvhės sekretoriaus 
pavaduotojas Lovett’as sa
kė laikraštininkams, jog 
ūkis, pramonė ir žmonių 
būklė Anglijoje ir kitur va
karinėje Europoje daug 
sparčiau krinka, negu buvo 
iki šiol manomą Washing
tone. Todėl Angliia, Fran- 
ciia, Italija ir kiti vakari
nės Europos kraštai nega
lėsią laukti, ' iki Amerika 
duos jiems paramos pagal 
Marshallo plana, kaip įspė
jo Lovettt’as. Jisai prisimi
nė, kad gal reikės sušaukt

sneciale kongreso sesija va
duoti vakarinei Furonai iš 
krizio. Lovett’as abejoja, ar 
vakarinės Europos šalims 
užtektu paskolų, kokias gą- 
lėtų duoti Pasaulinis Ban
kas ‘ ir valdinis Amerikos 
Eksporto-Importo Bankas.

Valstybės sekretoriaus 
padėjėjas Claytonas teleg
rafavo iš Paryžiaus, ragin
damas kuo greičiausiai su
šaukt nepaprastą kongreso 
sesiją, kad galima būtu ga
na pastiprint vakarų Euro
pos valdžias prieš komuniz
mą.

I Maskvos 800 M. Sukakti 
Pakviestas N. Y. Majoras

New York. — Maskvos 
tarybos pirmininkas G. Po-1 
povas kvietė New Yorko 
.miesto majorą ^O’Dwyeri j 
iškilmes, kuriose bus mini
ma 800 metu sukaktis iro o 
Maskvos miesto įkūrimo. 
Tos iškilmės prasidės šį šeš
tadienį. •

New Yorko majoras nuo
širdžiai padėkojo už pa-. 
kvietimą ir pasiuntė sveiki
nimą Maskvos piliečiams, 
bet atsiprašė, kad dėl. valdi
niu pareigų namie jis negali 
vykti Maskvon.

Streikuoja New Britain, 
Conn., Mokytojai

New Britain-, Conn. — 
Nors pradinės ir vidurinės 
mokyklos čia atsidarė, bet 
niekas jų nelanko, kadangi 
mokytojai streikuoja.. Jie, 
Darbo Federacijos unijos 
nariai, reikalauja $3,800 iki 
$4,500 algos per metus. O 
miesto, mokyklų ’valdyba 
siūlo $3,200 iki $4,000.

ITALIJOS FARMERIAI 
STREIKUOJA PRIEŠ 
KLERIKALŲ VALDŽIĄ

Roma. — 600,000 Italijos 
farmerių paskelbė streiką 
prieš de Gasperio klerikalų 
valdžia. Vienuolikoje mies
tų Įvyko didžiules demons
tracijos prieš de GasperĮ.

Ainerika vėl Protestuoja dėl 
• Petkovo Nusmerkimo

Washington. — Amerika 
pasiuntė Sovietams naują 
notą, reikalaujančią, kad 
bendra amerikonų, anglų ir 
Sovietų komisija pernagri- 
netų Bulgarijos . teismo 
sprendimą, kuris mirtin nu- 
smerkė Nikolą Petkovą, 
kaip šalies išdaviką. Angli
ja parėmė šį amerikinį rei
kalavimą. •

Sovietų" vyriausybė atme
tė pirmesni Amerikos pnu 
testą — reikalavimą perna- 
grinėt Petkovo bylą. Sovie
tai sakė, jog tai yra viduji
nis Bulgarijos reikalas; to
dėl Sovietai negali kištis į

Miliūnas Kyšių Jankių 
Oficieriam Trieste

• Triest. — Teisman pa
trauktas, Jungtinių Valsti
jų kariuomenės majoras E. 
H. Richardson prisipažino, 
kad jis su kitais karininkais 
paėmė milioną doleriu ky
šiu iš viešųjų darbų kont- 
raktorių šiame tarptauti
niame mieste, kuriame šei
mininkauja Amerikos ir 
Anglijos karininkai.

Miliūnai Mahometonii-Indusu 
Tapo Išvirintais per 
Tarpusavio Skerdynes

New Delhi, Indija. — Po 
to. kai Indija pasidalino į 
dvi atskiras valstybes —in- 
dusų Indostaną ir mahome
tonų Pakistaną, — juo la- 

1 biau pažiaurėjo skerdynės 
tarp jų, ypač Punjabo pro
vincijoje. Vakarinė tos pro
vincijos dalis teko Pakista- 
nui. o rytinė — Indostanui. 
Mahometonai veja laukan 
indusu mažumą iš Pakista
no, o indusai guja mahome
tonus - iš Indostano. Per 
mirtinus susidūrimus dėl to 
liko išžudyta 5,000 iki 10,- 
000 žmonių iš abiejų pusių. 
O bebėgant vieniems nuo 
kitų, susidarė iki dviejų mi- 
lionų iŠvietintų, benamių 
indusų ir mahometonų.

Amerikonai Vėl Siūlę 
Platini Graikų Valdžią

Athenai.— Teigiama? kad 
Amer. ambasadorius Mac- 
Veagh ir karinės paramos 
direktorius Griswoldas vėl 
įkalbinėjo Tsaldariui, mo- 
narchistui Graikijos prem
jerui, sudaryt platesnę val
džią, kurion ieitų ne tik 
monarchistai, bet ir kelios 
vidurio partijos. Jie sakė 
Tsaldariui, kad Graikija 
galėtu gauti- daugiau para
mos iš Amerikos? jei graikų 
valdžia būtų paplatinta. 
Amerikonai pageidauja val
džion įtraukt ir S.. Venize- 
loso “liberalus”, Papand
reou socialdemokratus ir 
kitus vidurkelio politikie
rius.

Lenkija Teisia 13 
Karinių Šnipų

---- •--------- A

Varšava.-— Lenkų teis
mas Krakove veda bylą 
prieš tariamos opozicinės 
“valstiečių” partijos vadus 
St. Mierzwa ir K. BucZeką, 
prieš pulkinipka Fr. Diepo- 
kojczyckį, fašistinių tero
ristų , komandierių, ir prieš 

jo sėbrų.
Liudytojai ir dokumentai 

rodo, kad -jie šnipinėjo 
prieš Lenkijos demokratinę 
valdžią ir davinėjo šniniš- 
kas žinias Arthurui B. La- 
ne’ui, buvusiam Amerikos 
ambasadoriui, ir Caven- ( 
dish - Behtinckui, buvu
siam Anglijos ambasado
riui.

Yra parodymų, kad 
“valstiečių vadas” St. Miko- 
laičikas ‘bendradarbiavo su 
Mierzwa. '

Kardinolo Sapiehos sek
retorius taiįfgi dalyvavęs 
toj šnipijadoj.

N. Y, VALSTIJOS CIO 
UŽGYRĖ DARBO PARTIJĄ

ĮAlbany, N. Y.— Vykdo
masis komitetas New Yor
ko valstijos CIO unijų to
kia balsų dauguma, kaip 4 
prieš 1, užgyrė Amerikos 
Darbo Partiją. TūĮi deši
nieji reikalavo neremt šios 
partijos. ,

bulgarų teismo sprendimą.
Dabar Amerika protes

tuoja prieš tokį Sovietų at
sakymą.

(Petkovas, neva valstie
čiu vadas, buvo nusmerktas 
mirti už tai, kad jis su fa
šistu© j ančiais karininkais 
darė sąmokslą nuversti de
mokratinę Bulgarijos Tė
vynės Fronto valdžią. Pet-« 
kovo bendrai liudijo teis
me, kač( sąmokslininkai ti
kėjosi7 anglų-amerikonų pa
ramos.) .

(Petkovas davė apeliaci
ją, kurią teismas spręs 
rugs. 16 d.) ’ I 1

Stambesnės liberalų, par
tijos vadas Themistoklis 
Sofulis sutiktu dalyvauti 
tik tokioje valdžioje, kur 
jis pats būtų premjeras.

Ketvirtadienį preinjeras 
Tsaldaris kreipėsi į seimą, 
kad išreikštų pasitikėjimą 
jo monarchistų valdžiai.

KIEK AUKSO TURI 
AMERIKA

Washington. — Jungtinių 
Valstijų iždas turi $21,766,- 
000,000 aukso, neskaitant 
auksinių daiktų, kuriuos 
privačiai amerikiečiai turi. 
Amerikos valdžios /auksas 
sudaro apie 3 penktadalius 
viso valdinio aukso pasau
lyje.

New York. — Mesa ir 
sviestas dar pabrango.

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

Washingtonas Nustebęs, kad
Anglija Reikalauja 

Amerikos Aukso
Washington. — Daugelis 

Amerikos valdininkų nuste
bo ir pasipiktino, kad Ang
lijos užsienio reikalu minis
tras Beyinas rugs. 3 d. rėi- 
kalavo “iš naujo perdalin
ti” Amerikos auksą pasau
liui (pirmoj vietoj, supran
tama, Anglijai).

New Yorko Sun laikraš
čio reporteris užklausė A- 
merikos iždo sekretorių 
Johną Snyderį, kaip ‘jam 
atrodo Anglijos siūlymas 
pasidalinti amerikiniu auk
su. Snyderis su apmaudų 
atsakė: “Tai yra Jungtinių 
Valstijų Auksas”.

4 Ekvadoro Valdžios 
Per 11 Dienų

Quito, Ekvador. — Prezi
dento pavaduotojas Maria
no Ventimilla čia įsteigė 
valdžią, sudarytą iš keturįų 
liberąlų ir tiek pat konser- 
vatų (nepažangiųjų). O 
Guayaquil mięste majoras 
Sergio Giron paskelbė kari
nę savo valdžia, nepripažin- 
damas Ventimillos. Šios dvi 
valdžios įsikūrė po to, kai 
sukilėliai nuvertė pulkinin
ko Carlos Mancheno dikta
tūrą.

Mancheno, išvijęs prezi
dentą Jose Ibarrą, viešpa
tavo tik 10 dienų.

Taigi per 11 dienu Ekva
doro respublikoj, Pietinėje 
Amerikoj, buvo- jau ketu
rios valdžios, bet laukiama 
dar penktos valdžios, nes 
grįžta buvęs prezidentas 
Ibarra, nuo Mancheno pa
bėgęs į Colombiją.

ANGLIJOS MAINIERIŲ
STREIKAS DIDĖJA

London.— Streikuoja jau 
apie 60,000 Anglijos mainie- 
riu, protestuodami prieš 
valdžios įsakymą daugiau 
dirbti. Streikas užįarė 48 
angliakasyklas.

ORAS.—Būsią lietaus.

Jungt. Valstijos Urmu Siunčia 
Ginklus Turkijai

Washington. — Amerika 
jau /{Jaugmeniškai gabena 
Turkijai ginklus, karinius 
trokus ir kitus įrengimus 
už $100,000,000 pagal Tru- 
mano mokymą — ginkluoti 
Turkiją prieš “komunizmo 
pavojų.”

Turkija Prašo Dar šimtų 
Milionų Dolerių

Istanbul, Turkija. —Tur
kų valdžia atranda, kad jai 
neužteksią $100,000,000 kari
nės paramos iš Amerikos. 
Todėl Turkija pragys dau
giau finansinės paspirties 
iš Amerikos ir stengsis gau

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. F)

Telephone: Stagg 2-3878

Kitas Jungtinių Valstijų 
iždo valdininkas pareiškė: 
“Aš dar niekuomet negir
dėjau tokio keisto sumany
mo,” kaip šis anglų pasiū
lymas. Jeigu Anglija nori 
aukso, tai gali iš Amerikos 
pirkti — po $35 už unciją, 
pridūrė tas valdininkas. Pa
ti Amerika yra pirkus žy
mią dalį to aukso iš Angli
jos ir kitų kraštų. Kai ku
rie Washington© politikai 
todėl sakė, jeigu Amerika 
padalintų auksą, tai Angji- 
ja antrą sykį parduotų jį 
Amerikai.

Valdiniai Graikijos Darbi
ninkai Išgavo Algos Priedą 

c

Athenai, Graikija, rugs. 
4. — 72,000 valdinių Grai
kijos darbininkų ir tarnau
tojų buvo nusprendę su- 
streikuot ketvirtadienį, rei
kalaudami pakelt jiem al
gas. Monarchistų valdžia iš 
pradžios grūmojo sutriuš
kint streiką vir areštuot 
streikierius. • Bet valdovai 
turėjo nusileisti, ir sutiko 
pridėti tiem žmonėm 25 iki 
50 nuošimčių algos. Todėl 
darbininkai-tarnautojai' ir 
aįšaukė streiką.

Į

Pakistaniečiai Šaukią 
“Šalin Amerikonai!”

Pakistane, mahometoniš- 
koje Indijos dalyje, žmonės 
miestuose pradėjo bruzdėti 
prieš amerikonus. Kuomet 
turtingi amerikonai ir eu
ropiečiai triukšmingai link
sminosi viešbučiuose, -tai 
gyventojai ėmė šūkauti: 
“Šalin amerikonus! Mes 
badaujame, o jie išdykau
ja!” < - 
Jankiai Pradės Kraustytis

iš Italijos
Roma. — Jungtinės Val

stijos ir Italija susitarė, 
kad 15,000 amerikonų ka
riuomenės išsikraustys iš 
Italijos nęr 90 dienų po to, 
kai galutinai bus užgirta 
taikos sutartis su Italija.

ti >$400,000,000 “paskolą” iš 
Pasaulinio Banko, kuriam 
amerikonai bosauja*

Bandydama geriau įtikti 
Amerikai, Turkijos valdžia 
istatė į savo kabinetą pen
ais naujus, nevą demokra- 
tiškesnius ministrus.

POLICIJA ŠAUDO EGIP
TO STREIKIERIUS

Kaire, Egiptas. — Polici
ja šaudė i minią 30,000 dar
bininkų, * s t r e i kuoj ančių 
prieš Mehalla EI Kobrjį- 
Delta audyklą; tris strei
kierius nušovė' ir 17 sužei
dė. ,
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Keista Baime
Komercinėje, spaudoje kalbama apie tai, kad mūsų 

vyriausybė nepatenkinta'tuomi, jog Tarybų Sąjunga pa
sirašė taikos sutartį su Italija. Tai, girdi, dabar jau 
visos didžiosios valstybės ir Italija yra sutartį pasirašiu
sios. Sutartyje gi pasakyta, kad už 90 dienų po pasirašy
mo visos užsienio ginkluotos jėgos turi kraustytis lau
kan iš Italijos. Mes ten turime apie penkis tūkstančius 
gerai ginkluotų karių. Toji jėga, aišku, yra Amerikos 
spaudimas ant Italijos vyriausybės ir žmonių.

Mūsų vyriausybė nenori taip greit kraustytis iš 
Italijos ir ieško su Italijos valdžia susitarimo dėl mūsų 
pasilikimo Italijoje dar geroką laiką. Prezidentas Tru- 

, manas bijąs, kad mūsų pasitraukimas iš Italijos dabar 
paskatintų Italijoje kairiuosius elementus.

Tarybų Sąjunga buvo smarkiai kritikuojama už ati
dėliojimą sutarties pasirašymo. Dabar smerkiama už 
tai, kad pasirašė: Vadinas, eisi—gausi mušti, neisi — 

-gausi mušti. >

Amerikos Hitleriniai Kapitalistai
Vokietijoje suareštuoti ir teisiami didžiojo pramo

ninio trusto “Farben” vadai. Jie kaltinami, kad jie vi
saip kaip padėjo Hitleriui pasigrobti galią ir pasiruošti 
..arui. Pavyzdžiui, iškelta aikštėn, kad pradžioje*vl933 
metų šis trustas Hitlerio partijai paaukojo keturis mi
lijonus dolerių. O per 1933 ir 1934 metus trustas davė 
hitlerininkams $12,000,000!

Dabar paaiški, kad net 53 amerikiečių firmos bend
radarbiavo su “Farbenu”. Reiškia, kad Amerikos kapi
talistai per “Farbeną” taip pat padėjo finansuoti Hitlerio 
partiją ir paruošti Vokietiją karui.
. Tai kodėl už tai suareštuoti ir teisiami tiktai vokie
čiai kapitalistai, o nė piršto nepajudinama prieš ameri
kiečius Hitlerio finansuotojus? Tų firmų viršininkai taip 
pat turėtų būti suareštuoti ir patraukti atsakomybėn.

'Bet, aišku, mūsų vyriausybė prieš savuosius krimi
nalistus nieko nedarys. Niekas valdžioje nė nekalba apie 
areštavimą šių kapitalistų. Jie dar atvirai didžiuojasi 
turėję ryšius su “Farbenu”. Jie net turi akis Amerikos 
žmonėms'pasakoti viešai, kad jų bendradarbiavimas su 
“Farbenu” buvęs labai naudingas Amerikai!'

neduoti Kanadai amerikoniš
kų dolerių.

Kanados importas iš Jung
tinių Valstijų daug didesnis, 
negu kad eksportas tenai. 
Reiškia, susidaro deficitas. 
Arba Jungtinės Valstijos tu
rės paskolinti Kanadai dole
rių, arba t^rės būti suma
žintas importas iš Jungtinių 
Valstijų. /

Kanados prekyba su kitais 
kraštais yra prielanki. Eks
portas viršyja importą. Bet 
iš tų kraštų Kanada negauna 
dolerių. Tas ir pastato į ke-

blią padėtį, prekybą su mūsų 
kaimynais.

Nemažai šiai prekybai ken
kia tas faktas, kad amerikie
čių kairios labai pašoko.. Už 
prekes reiki daug brangiau 
mokėti. Tas dar greičiau iš
čiulpia dolerius.

Nėra iš to naujos ir ame
rikiečiams. Jiems darosi sun
kiau parduoti savo prekes. 
Tie kraštai, kurie neturi do
lerių, aišku,t negali visai 
Įpirkti. Be to, amerikiečių 

'"prekės jiems neįkandamos 
dėl jtubrangumo.

Dėl to, kad Ur-

POPIEŽIAUS KLAIDA
Kanados Liaudies Balsas 

mano, kąd popiežius pada
rė didelę klaidų, pakelda
mas Darbininko redaktorių 
į prelatus. Laikraštis sako:

Jungtinių Valstijų lietuvių 
katalikui laikraštis džiaugia
si, kad Darbininko redakto
rius kunigas K Urbonavičius 
paaukštintas į prelatus. Ir 
dar kaip—pats popiežius pa
aukštinęs jį.

šventame rašte pasakyta, 
kad bus palaiminti nužemin
tieji. Kas aukštinusi ant šio 
svieto, tam paskui reiks būti 
nužemintu.
bonavičius paaukštintas, da
bar reikia
liūdėti. Juk jis netenki* pro
gos būti palaimintųjų tarpe.

Dvasiški tėveliai perša vi
siems paklusnumą ir nusiže
minimą, bet jie patys myli 
išaukštinimą. Jie veržiasi į 
aukštesnes vietas, varžosTuž 
titulus. Ne sykį jie vienas 
kitam ir koją pakiša. Labai 
puikų vaizdą apie juos davė 
senas francūzų rašytojas Zo
la savo veikale “Roma.”

K. Urbonavičiaus (atsipra
šom, prelato) Darbininkas 
rašo, kad Urbonavičius pa
aukštintas už nuopelnus. Jo 
nuopelnai, be 'abejonės, ne 
darbininkams ar tiems, kurie 
kenčia paniekinimą. Urbo
navičius gina visomis ketu
riomis ne kenčiančius, bet 
tuos, kurie šiandien nori iš 
naujo pavergti žmones ir 
siurbti jų prakaitą.

Popiežius padarė labai di
delę klaidą. Jis paaukštino 
žmogų, kuris savo plunksna 
šmeižia ir žemin^yisus tuos, 
kurie per ilgus' laibus ken
tėjo pažeminimą.

ne džiaugtis, o

AMERIKOS LIETUVIU 
' CENTRO VEIKLA

ir Kaip Ruošiasi Prie

24 d. So. B‘©s- 
tuo klausimu 

kuriame ir

SPORTAS AR MENAS

I ’ •. Korporacijų Pelnai ir Kainos
Pats prezidentas Trumanas pripažįsta, kad Ameri

kos žmonių pirkimo pajėga labai sumažėjo, kai kainos 
.pakilo. O tai reiškia, kad tikrasis Amerikos darbininkų 
uždarbis nupuolė, vietoje pakilti, nepaisant tam tikro 
menko algų pakėlimo.

Bet visiškai kitaip stovi didžiųjų korporacijų pel
nai. Štai Prekybos Department© pranešimas, kuris pa
rodo, kad liepos mėnesį didžiųjų korporačijų išmokėti 
grynais pinigais dividendai pasiekė $444,900,000, arba 13 
nuoš. daugiau, negu per liepos mėnesį 1946 metų.

Štai kur atsakymas, kodėl kainos kasdien kyla aukš
tyn. Plėšikiškos kapitalistinės korporacijos didina savo 
pelnus Amerikos darbo žmonių sąskaitom Visi vyriau
sybes atsišaukimai ir prašymai, kad kainos nebūtų ke
liamos, nieko nereiškia.

Kai Kongresas panaikino kainų kontrolę, atidarė 
duris kainų kilimui. Galo nesimato.

. *
Raportas dėl Padalinimo Palestinos

~ Pagaliau Jungtinių Tautų Komisija paskelbė savo 
raportą, geriau pasakius, du raportu, daugumos ir ma
žumos. Septyni komisijos nariai patiekė daugumos ra
portą, o trys —J mažumos. Dabar visas reikalas eis Sau
gumų Tarybom ir Generalin Seimaųf kurio antroji sesija 
prasidės rugsėjo dieną.

/. Daugumos raportas siūlo Pąlestiną padalinti į dvi 
valstybės—žydų ir arabų. Padalinimo darbas turi baig- 

4 i tis į du metu. Tos dvi valstybės, Jungtinių Tautų globo
je, susidarys ekonominę sąjungą. Į du metu į Palestiną 
turi būti įleista 150,000 žydų imigrantų. Taip pat ra
portas siūlo, kad Anglijos ginkluotos jėgos turi išsikrau
styti iš Palestinos.

Mažumos gi raportas atmeta Palestinos padalinimą 
į dvi atskiras valstybes, siūlo sudaryti tokią valdžią, ku
rioje arabai turėtų nusprendžiamą balsą.

• - [Aiškus dalykas, kad pasaulio žydams daug geriau
patinka daugumos raportas ir jie jau už .tai pasisakė. 
Tuo tarpu arabai griežčiausiai protestuoja ir sako, kad 
jie niękados .nesutiks su Palestinos padalinimu. Jie sako, 

■ ‘v kad tai jų kraštas, kafl tame krašte arabų yra dauguma 
ir .tuo būdu jiems turi būti atiduota visa Palestina.

Dabar dėl šių dviejų pasiūlymų laukiama smarkių 
diskusijų Jungtinėse Tautose. Anglija tyli ir nieko ne- 

. sako, kaip ji žiūri į komisijos pasiūlymus.. Ji niekad nė
ra pažadėjus priimti komisijos raportą, arba plapą; 
nors jis pasirodytu jai ir neprielankus. /

Amerikos spauda daugiau linkus prie komisijos dau
gumos raporto. Net “Daily Worker” daugiau pritaria 
daugumos raportui, i\ors nurodo tam tikrus silpnumus 
ir ragina žydus kovoti už tų silpnumų prašalinimą. Pa-

IR KANADAI
ŠTOKUOS DOLERIŲ?

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo: /

Kanadoj buvo nekartą kal
bėta, kad reiškiasi dolerio 
badas. Dabar jis bus dar di
desnis. Iki šiol Britanija, pa
gal sutartį su Amerika, tu-, 
vėdavo mokėti Kanadai ame
rikietiškais doleriais, o ne 
svarais, arba išpirkti savo 
svarus Kanadoje amerikietiš
kais 'doleriais. Panašiai bri
tai turėjo padaryti ir Argen
tinoj. Dabar Britanija galės

Kas
Lokalinių Konferencijų

j Amerikos Lietuvių Cent
ro 'patarimas kolonijoms 
šaukti šį rudenį konferenci
jas, atrodo, randa gero pri
tarimo.

Rugpiūčio 
tone įvyko 
pasitarimas,
man teko dalyvauti. Susi
rinko nemažai iš visos apy
linkės veikėjų. Vienbalsiai 
nusitarta apie lapkričio pa
baigą šaukti Mass, valsti
jos demokratinių lietuvių 
konferenciją. Tam darbui 
paskirta ir atitinkamas ko
mitetas. .

Rugpiūčio 3 d. Waterbu< 
ryj įvyko pasitarimas. Vei
kėjai priėjo tos nuomonės, 
kad šį rudenį reikėtų su
šaukti ,plačią Conn, valsti
jos demokratinių lietuvių 
konferenciją. Kalbantis tuo 
klausimu su veikėjais gali 
jausti, kad jie pasirįžę at
likti didelius darbus.' Tai 
puiku.

Pienraščio “Laisvės”’ pik
nike rugpiūčio 31 d. teko su 
tūlais Philadelphijos veikė
jais .apsimainyti mintim^. 
Pas juos taipgi yra pasiry
žimo įsitraukti į platesnį 
veikimą. Manoma ir ten tu
rėti sėkmingą

Pittsburgho 
organizacijos 
vietinį veikimo komitetą:

Alex Sherbin, to komiteto 
sekretorius, klausia Centro 
daugiau informacijų. Pa
tarta jiems ruoštis prie pla
čios konferencijos šaukimo.

Detroito Draugijų Sąry
šis šaukė pasitarimo konfe
renciją rugpiūčio 9 d. N. 
Astrauskienė, Sąryšio sek
retorė, ragino ir Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimo 
atstovus dalyvauti, kad pa
sitarti, kaip sėkmingiau to 
suvažiavimo tarimus gyve- 
niman pravesti. ' '

. Jau pirmiau buvo rašyta 
apie * Clevelando Draugijų 
Sąryšio veikimą. Pasirodo, 
kad clevelandiečiai neatsi
lieka nuo kitų didžiųjų ko-

(Laisvėje ėjusių jaunimo, 
sporto ir meno klausimais 
diskusijų mažai teskaičiau. 
Tai ne dėl to, kad nesu jau
nuolis, tuom nesiįdomau- 
čiau, ar būčiau tingėjus, 
bet dėl tūlų svarbesnių 
priežasčių. Rugpiūčio 23 d. 
Laisvės Krisluose, d. Bim
ba.pateikė sveikos kritikos, 
taikomos neigiamoms dėl 
sporto pažiūroms. Dėlei to 
ii\aš neiškenčiu savo “dvy
lekio” neįterpęs. Tikėda
mas, kad gerb. laisviečiai 
už mano, pažiūras ant ma
nęs nesupyks, bandysiu sa
vo mintimis pasidalinti.
H

Aš linkęs manyti, kad 
kiekvienas žmogus myli 
meną, lygiai kaip ir sportą. 
Bet ne visur ir ne visuomet 
mes lygiai įdomaujamės 
vienu ar kitu. Žiemos laiku, 
nuo speigų pasislėpę sėdė
dami salėj, įdomaujamės 
muzika, dainomis, Vaidini
mais, šokikų grupėmis. 
Kiekvienas savo jiegas su
kaupęs tėmija ai\ klausos, 
kaip t&s ar ta pasirodys— 
atsižymės.

Bet vasaros' karščiams 
užėjus, mūsų nuotaika vi
sai pasikeičia. Mes jau ne
benorime užsidarę sėdėti ir 
dainų ar muzikos klausytis. 
Gamta mus viliote vilioja 
bėgti iš miesto, vykti į ląu-

Nežiūrint kokio am-

•konferenci-

pažangiosios 
jau sudarė

iii
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Farmeriai su“ miestiečiais gali susitarti dėl kainų, kaip 
rodo šie linksmi veidai anglikų Croydon srities farme
ry ir miesto gyventojų. Kada perkupčiai atsisakė far- 
merių produktus pirkti dėl to, būk kainos esančioj per 
aukštos, farmeriai produktus atvežė tiesiai į miestą. • 
Panašiai aną dieną pasielgė ir mūsiškiai New Jersey 
farmeriai.

. ’-i
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Brooklyne taipgi planuo
jama konferencija. Lietu
vių Literatūros Draugijos 1 
kuopa nutarė sušaukti vei-

šių, ar kepta višta rankoje, 
su kostumieriais rakuojas. 
Čia kova eina tarp dzūkų 
ir žemaičių, kanadiečių ir 
amerikiečių/ Ir taip jie nu
perka ne tik sūrius, vištas, 
bet ir ištisus stalus ir dar 
ne kokius — garbės sta
lus! Visa tai rengėjams 
duoda gražaus pelno, o pub
likai įvairumo. I

Šokių -mėgėjai tarp me
džių pavėsyje turi platfor
mą, ir ji dunda, oi dunda, 
nes jų jaunimas gražiai 
kartu dalyvauja. Negi čia, 
visus jų programos nume
rius surokuosi. Visi čia su
interesuoti, jauni ir seni. 
Sėdėti ir snausti niekas ne
turi laiko. O jei nori viską 
pastebėti, turi būti gana 
judrus. Savo choristų pik
nikuose jie nerikiuoja ir 
jų nevargina. Jei kas jau
čias gerai, dainuoja niekeno 
neprašomas.

Jeigu mes amerikiečiai 
tokių metodų laikytumės, 
galima būtų tikėtis, kad ir 
mūsų pramogos, ypatingai 
jaupimu, būtų skaitlinges- 
nės.

Kad menas vasarinėse 
pramogose publikos pa
traukti nei užkariauti ne
gali, tai mes tą visi gerai 
matom. Kuomet koncerte 
choras dainuoja, tai mes 
“išsižioję” klausomės. Bet 
kuomet tas pats choras pik
nike dainuodamasA prakai
tuoja, tai publika savas 
problemas diskusuoja. Ki
tas net nugarą choristams 
atsukęs su savąja flirtuoja. 
Neperseniai drg. Gilmanas 
Laisvėj tą pastebėjo. Svar
biausias mūsų piknikuose 
“sportas” tai stalą apžer
gęs valgyk ir gerk. Alaus 
ir dulkių “cocktail” trauk, 
kiek tik drūtas! Ypatingai 
dulkės, tarsi Lietuvos tur
guj, oru plaukte plaukia. 
Grįžęs iš tokių pramogų, 
drabužius turi duoti s rūbų 
valytojui. Na, o su kvėpa
vimo organais . turi taipgi 
kokią nors rodą daryt. Ki
tu atveju bent trejetą die
nų jausi dulkių skoni.

Ar nereikėtų New Yorko 
ir apylinkės lietuviams at
kreipti į tai atydą? Ar ne
būtų gerai, karštas vasaros 
poilsio dienas praleisti erd- 

...vesnėj, higienos atžvilgiu 
tinkamesnėj vietoj, kur ne 
tik menininkai, bet ir mylį 
sportą rastų sau vietos.

Iksas Igrikas.

/

i

kus.
žiaus būtume, išvykę neno
rime sukliurę pauksnėj 
drypsoti. Mes mylime pa
plaukioti, kad ir paprastą 
bolę pasvaidyti, kad žingsnį 
kitą pabėgioti, bent kiek 
pasilankstyti. Sveikatos at
žvilgiu tas daug reiškia 
ne tik jaunam, bet ir suau
gusiam. Žmogaus širdis 
dirba gana sunkiai. Privalo 
kasdieną dirbti “du šiftu”— 
dieną ir naktį. Dėl to jai la
bai, reikalinga kokia nors 
pagalba, ir čia, mielas bro
lau ar š£se, su menu ne 
daug ką atsieksi. Menas tik 
dvasiniai mus stiprina, o 
fiziniai kitą net nuvargina. 
Čia jau reikalingu.fiziniai 
veiksmai. Ir jeigu kasdieni
niame gyvenime tų veiksmų 
per mažai turime, tai mes 
ne vien tik lelijų bukietus 
turėtume piešti, ar jais gė
rėtis, bet tyram ore ir bolę 
pasvaidyti, vandenyje pasi- 
nardyti. Tada nebus taip 
sunku bloką kitą pėsčiam 
paeiti ar porą aukštų laip
tais užlipti.

Šiuo klausimu mes galė
tume imti pavyzdį iš kana
diečių. Jie moka labai gra
žiai vasaros gražia gamta 
pasinaudoti. Savo pramo
gas - piknikus jie rengia at
virame 1 1 211
miesto, 
ninkai, 
menas, 
ninkai čia jau tampa spor
tininkais., Štai būrys pus
amžių vyrų, bėgimo lenkty
nėms ruošiasi. O ten mote
rys, farmerkos su niiesčion- 
komis, tarsi stirnos ilga- 
blauzdės, lygia pieva vie
nos kitas JaU lenkia. Čia, 
žiūrėk, būrys “aviatorių” 
su dideliais oro “balionais”- 
pūslėmis kiek .gyvi stengia
si viens kitą pralenkti — 
subytyti. O ten va būrys 
raumeningų vyrų, vargšę 
virvę tampo, kad net braš
ka. Tai farmeriai su mies- 
čionimis už garbę “kovoja.” 
Dar .kiti, amžiną atilsį, Hit
leriui į snukį šaudo. Ir čia 
kiekvienas stengiasi atsižy
mėti. Ana ten būrys laimės 
ieškotojų, uždengtomis aki
mis, po pievą laimikio ieš
ko. '
/‘Apsukresni” bizniavo j a. 

Pilietis, pasilipęs ant kel
mo, su sūriu, pintine vai-

sukliurę pauksnėj

Kol kas, clar nieko nesi-* 
gi<li iš > Chicagos ir New 
Jersey valstijos. M a nau, 
kad ir tos lietuvių koloni
jos. pasirodys gražiu darbu.

Worcesteryje ir Norwoo- 
de, Mass., jau gyvuoja, lie
tuvių balsuotojų klubai. Ki
tose kolonijose taipgi pla
nuojamas tokių klubų or
ganizavimas. i

Demokratinių žmonių ko
va prieš reakciją, prieš 
Taftoj - Hartley įstatymą, 
prieš karo kurstytojus, tai 
bus bene svarbiausias kon
ferencijų klausimas. Aišku, 
konferencijose iškils visa 
eilė kitų svarbių klausimų, 
susijusių su abelnuoju . de
mokratinių žmonių veiki
mu.

Svarbu Padėti Civilių 
Teisių Kongresui

Šiomis dienomis išsiunti
nėti Civilių Teisių‘Kongre
so atsišaukimai daugeliui 
Rietuvių organizacijų. “Lai
svėje” ir “Vilnyje” taipgi 
tilpo to Kongreso skelbimas 
ir atsišaukimas. Visi skai
tytojai galėjo tai patėmyti.

Civilių Teisių Kongresas 
prašo tuoj autinės finansi
nės paramos, kuri reikalin
ga gynimui persekiojamųjų 
anti-fašistų.

Civilių Teisių Kongresas 
nurodo, jog Neąmerikinio 
Veikimo Komitetas, perse
kiodamas anti-fašistus ko
votojus, kartu mojasi už
daryti burnas visiems pa
žangiems žmonėms.; Jeigu 
norite išlaikyti saW Ameri
kines teises, sal^o Kongre
sas, sustabdykite reakciją, 
panaikinkite' Neąmerikinio 
Veikimo Komitetą. (r

Kongresas kviečia drau
gijas priimti rezoliucijas, 
reikalaujant tą komitetą 
panaikinti,

\ J. Gasiūnas, ALC sekr.

lauke tolokai nuo 
Nors jie geri meni- 
bet čia sportas, ne 
vyrauja. Jų meni-

Tokio. — Oro generolas 
Kenney sakė, kad jo lėktu
vai paruošti karui.

Dominican

B
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vyzdžiui, šis dienraštis klausia, kaip gi galės dviejų val
stybių tokius ekonominius reikalus, kaip paštas, muitai, 
susisiekimo priemonės, kontroliuoti viena ekonominė ko
misija.? Komisijas dauguma, patiekdama savo planą, ma
tyt, giliai ir rimtai apie tai nepagalvojo^

“Daily Worker” *&iato patiektajam plane netgi pa
vojingų punktų. Pavyzdžiui, beveik grynai .arabų mies
tas Haifa pavedamas žydų valstybei. Iš to fašistiniai ara
bai darysis daug politinio kapitalo ir varys prieš žydus 
kurs’tymo darbą. Jeruzolimo miestas paliekamas “neit- 
rališku” miestų, tai yra, Jeruzolimas nepriklaušys nei 
žydams, nei arabams. Tuo būdu Jeruzolimas pasidarys 
imperialistinių intrygų centru prieš žydus* ir arabus. /

Paryžius.
respublikos diktatoriaus at
stovas P. Rubiroso vedė a- 
merikonę Doris Duke, tur
tingiausią moterį milionie- 
nę pasaulyj.

Kongresmanas Wright Pat
man, Texas demokratas, smer
kė kongresini taip vadina
mąjį smulkaus biznio, farmc- 
rią ir vartotojų kooperatyvam 
'tyrinėti komitetą. Jis sako, 
jog tai tiktai toms įstaigoms 
juodinti kampanija. Kad re- 
publikonai bandysią tas gru
pes, tuos judėjimus pravar

džiuoti komunistiniais.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Penkt., Rugs. 5, 1947
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Ekonomine Krize Ateina—Ką Amerikos
Žmones Privalo Dabar Daryti?

> Jungtinių Valstijų Komunistu Par
tija išleido įdomu pareiškimą dėl artė
jančios ekonominės krizės Amerikoie. 
Pareiškime išdėstyti kai kurie siūly
mai, kai kurie sumanymai krizei su
mažinti ir Amerikos darbo žmonių 
gyvenimui apsaugoti nuo Tbaisios ka
tastrofos.

Mes čia paduosime to pareiškimo 
(kuris ištisas tilpo su braižiniais sa- 
'vaitr. “The Worker” š. m. rugp. 31 d.) 
svarbiausias ištraukas; tai daro
me tuo tikslu, kad kiekvienas ameri
kietis susipažintų ir su komunistu siū
lymais, kuriuose yra sveikų minčių, 
gerų patarimų, —r Laisvės Red.

Kaip dalykai šiuo metu eina, ekonomi
nė krizė mūsų šalį užguls kada nors 
1948 arba 1949 metais.

Tikrasis krizės pasireiškimo laikas čia 
nėra svarbus. »

Kiekvienam amerikiečiui, tačiau, ku
ris myli šeimą ir savo šalį, labai svarbu 
suprasti tai, kad mes, kaip tas asmuo, 
įlindęs į bačką, ritamės linkui Niagara 
Kalis vandenpuolio.

Mes, komunistai, turime savo moksli
nį, išbandytą išaiškinimą, kodėl krizės 
kerta smūgius mūsų kraštui, kaip koks 
maras kiekvienais keleriais metais.

Mes taipgi manome turį vaistų krizei 
išgydyti, — tai naują visuomeninės siste
mos formą, kurią liaudis turėtų priimti.

Šiuo metu, tačiau, nesutikimai dėl kri
zių teorijos, neturėtų pastoti kelio nei 
vienam patriotiniam amerikiečiui prave- 
dimui plano apsaugai šalies nuo ekono
minės krizės.

Šis planas nepanaikins krizių; bet jis 
suteiks mums lietsargi audrai pasitikti.* * * *

Melagirigi propagandistai skelbia, būk 
mes, komunistai, džiaugiamės krizės at
ėjimu. Jie sako, būk mes meldžiamės, 
kad tik ji juo greičiau ateitų, nes ji at
neštų “chaosą” ir “gamybos pakrikdy-. 
mą.” •

Mes atmetame tąjį melą.
Mes čia siūlome mūsų broliams ameri

kiečiams plana, kurį jie turėtų studijuo
ti, taisyti, diskusuoti ir po to pravesti 
gyvenimam

Tai yra planas gamybai padidinti.
Tai yra planas mūsų šaliai praturtinti, 

sutvirtinti, saugesnei tapti.
Tai yra planas demokratijai sutvirtin

ti ir trustų diktatūrai suvaldyti.
Spręskite patys šį planą.
Klauskite savęs, argi tai nėra svarbu 

šį planą be jokio delsimo įgyvendinti pir
miau negu audra užguls?* * *

Prezidentas Trumanas ir jo ekonomi
niai patarėjai žino, jog audra artinasi.

Prezidento ekonominis pranešimas- 
raportas, padarytas 1947* m. sausio mė
nesį, įspėjo USA kongresą, jog šiuome
tinis gerbūvis yra laikinas.

Trumanas įspėjo kongresą, jog liau
dies perkamoji pajėga krinta žemyn, ky
lant kainoms. t

Jis mandagiai siūlė, kad kongresas ir 
stambusis biznis savanoriškai palaikytų 
žemesnes kainas. Tas jo siūlymas buvo 
lygus tam, jei žmogus siūlytų vilkui ne
praryti avelės.

Vilkų prašymais nesuvaldysite,—jubs 
tegalima suvaldyti tik kovojant., * * *

Štai, ką Trumano ekonominis rapor
tas sako: •

Yra keturios priežastys, kodėl suma
žėjimas perkamosios pajėgos, .kuris pa
lietė žmones kaipo pasekmė kainų paki-

limo, dar neatvedė ekonominės krizės:
A—Pokarinė rekonversija pramonėje^ 

(nauju mašinų gamyba, etc.).
B—žmonių taupyba, padaryta karo 

metu. "
C—Didelis pareikalavimas naudoja

mųjų produktų.
D—Užsieninė prekyba.
Kuomet šitie keturi pilioriai supliukš, 

sakė vyriausybės ekspertai, Trumano 
paskirti, mės pasiiusime įžengią į krizę, , * * *

A—Rekonversija jau išsilygino.
Gamyba, taigi, baigia atpildyti visa 

tai. ko reikalavo rekonversija.
Galimas daiktas, jog neužilgo bus dąr 

viena produktų kainų pakilimo banga, 
dėka goctislams pelnagrobiškiems trus- 
tams.

^Net ir National City Bankas pripažįs
ta, jog “pokarinio ‘gerbūvio’ viršūnė jau 
matoma.”

Yra ir. kita priežastis, kodėl gamyba 
atrodo kris žemyn.

Jungt. Valst. Plieno trustas tyčia nu
sprendė ši mėnesį, jog nuo dabar plieno 
gamyba negali pakilti aukščiau 90,000,- 
000 tonų per vienerius metus.

Plieno trustas paneigė vyriausybės 
reikalavimą dviem būdais: %

Jis atsisakė pildyti senato reikalavi
mą, kad plieno gamyba būtų padidinta 
ligi 110,000,000 tonų per vienerius me
tus.

Jis atmetė prezidento Trumano prašy
mėlį nekelti savo produktams kainų.

Plieno trustas stačiokiškai atsakė į 
Trumano prašymą šitaip: jis pakėlė 
plieno tonui kainą $5!

Visa tai rodo, jog. šiais metais pragy- 
’ venimas dar aukščiau iškils.

Plieno trustas nesakė valdžiai, kad jis 
negalįs pagaminti daugiau plieno nau
jiems gyvenamiesiems namams statyti, 
ir t.t.

Jis atvirai pareiškė, jog didesnio kie
kio plieno negamins, kadangi nenorįs 
turėti “didesnių gamybos galimybių,” 
kuomet krachas užeis.

Tuo >būdu. gamybos paveikslas yra to- 
kis: trustai ją “suvaldys”, kad galėtų 
gauti didesnių pelnų. , ’

T’rustams daug praktiškiau tufrėti su
varžytą gamybą ir aukštesnes už savo 
gaminius kainas.

Kiek tai liečia liaudies ir visos šalies 
gerbūvį, trustai sako: kas jo paiso!

Gamybos ateitis blogai atrodo dar ir 
dėl to, kad vis didėjanti plieno dalis yra 
naudojama karui pasiruošti ir militari- 
niams reikalams.

Senato komitetas jau yra padaręs pa
reiškimą, jog plienas, labai reikalingas 
namams ir automobiliams, yra krauna
mas armijos ir laivyno reikalams. -

*. *
B—Naudojamoji gyvenimui gamyba 

gerokai pakilo ir jau užpildė tą spragą, 
kuri buvo padaryta karo metu ir tuojau 
po karo, kiek tai leido užpildyti kainų 
pakilimas. Faktinai, kai kurių naudo
jamųjų gaminių rinkoje jau net prasi
dėjo dumpingas.

Tačiau, gyvenamųjų namų statyboje 
nesimato jokių ženklų, rodančių pakili
mą — statyba tebestovi toje pačioje sta
dijoje dėka monopolistinėms kainoms 
medžiagų gavime, žemės pirkime ir iš 
bankų paskolose.

Trustų pelnagrobiškumas, trumpai sa
kant, šalies turtą taip sudor o ja, kad tur
tingieji, tebelupa didelius pelnus, kuomet 
vidutinio piliečio tikrosios įeigos tebera 
mažinamos. ( i

*

* * *
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CIO Industrial Union of Marine & Shipbuilding Workers Lokalo 13-to nariai te- 
bestreikūoja ir tebepikietuęja prieš Bethlehem Co., Brooklyne. Kompanija juos 
prie to verčia griežtu atsisakymu pakelti algas. Jie sustreikavo tuojau po Taft- 
Hartley biliaus tapimo Įstatymu.

Worcester, Mass
AIDO’ CHORO VAKACIJAI 

BAIGIANTIS

Gerbiami aidiečiai ir aidie- 
tes! Menu/jūs visi gerai pri
siminsite, kiek daug gražią 
tarimų mes padarėm besi
ruošdami imti du mėnesiu va- 
kacijų birželio pabaigoje! Ro
mios, tai buvo tik kelios die
nos atgal.. Bet jau du mėne
siai mūs pasiskirto “tinginia
vimo” baigėsi. »

Kiek korespondentui teko 
sužinoti, tai visi aidiečiai tu
rėjo geras, smagias vakacijas 
ir džiaūgiasi, kad jos baigėsi. 
Linksma'žinoti irgi, kad visi 
dainininkai - dainininkės 
nauja 
džiam 
tikas 7

Kad
laike vakacijų susigauti nau
jos energijos, ji bus reikalin
ga. Nes jeigu išpildys<m pri
žadus, kuriuos padarėm (da
lyvauti LMS 2-ros apskrities 
meno dienoje ir rytinių vals
tijų festivalyje), teks gerai 
viršlaikio padirbėti.. Bet juk 
nėra nieko, negalimo, kur yra 
geri norai ir pastangos. z *.

♦ Neužmirškit 
narių, ’— juk 
žadėta.

Pasimatysim
sėjo (Sept.), 10 vai. ryto, cho
ro kambariuose. Ko—-te

su 
energija ruošiasi di-. 
darbui, pradėti pFak- 
d. rugsėjo.
ir kažin kiek pavyko

t
*• 3. r.

»!

I

W.

t*

4. Grąžinti kainų ir medžiagų kontrolė 
visiems pagrindiniams produktams to
kiomis kainomis, kokios buvo tuomet, kai 
veikę OPA.

Tai turėtų būti atlikta darbininkų, 
farmerių ir smulkiųjų biznierių atstovų, 
kad būtų garantuojama farmeriams pa
gaminimo kainos arba-suteikiamos jiems 
subsidijos.

v

Numažinti kainas mašinoms, kurių 
farmeriai reikalingi; apsaugoti f ar me
nus nuo bankini nkų-geležinkelių magna
tų plėšikavimo.

5. Priversti visas- korporacijas ir ban
kus paleisti savo pinigus apyvarton — 
namų statybai, etc., —uždedant specia
liai .didelius taksus ant nenaudojamojo 
kapitalo.

Taipgi tegu vyriausybė suteikia pa
skolas smulkiesiems biznieriams ir pirk
liams tuo tikslu, kad būtų galima sulau
žyti Wall stryto bankininkų monopolis
tinė sistema.

6. Suteikti paskolas per vienerius me
tus po 23 bilijonus dolerių tokiems kos- 
tiumieriams, kaip Tarybų'Sąjunga, Bal
kanai ir visos kitos šalys, kurios yra pa- 
siryžusios atstatyti savo ūkį, — specialį 
dėmesį kreipiant į tuos kraštus, kurie 
labiausiai nukentėjo nuo vokiečių y* ja
ponų invazijų.

Tokia programa būtų galima labai 
lengvai pravesti, jei tik rfies sumažintu
me dešimties bilionų dolerių karinę pro
gramą, šiuo metu pasiekusią savo aukš
tumas.

7. Pakelti gyvenimo lygį visų dirban
čiųjų, pakeliant algas, sutrumpinant 
darbo savaitę, pagerinant mašineriją, 
paaukštinant 'tsocial security, numaži
nant kainas.

C—Taupyba greit tirpsta. Lygiai 25 
nuoš. gyventojų jau nebeturi jokių su
taupą (raporto pusi. 18).* * *

D—Užsieninė prekyba, paskutinis “pi
liorius0, tebepalaiko gamybą liglaikiniai 
ir tai sudaro 10 bilionų dolerių per me
tus mūsų krašto įeigų balansą.

Tačiau, prezidento raportas įspėja: 
taip visuomet nebus. Netgi šiuo tarpu 
užsieninė prekyba yra vyriausybės fi- 
nansuojarpa daugiau, kaip 50 nuoš.

Prezidento ekspertai įspėja: “Jei ne- 
^bus suteikiama daugiau kreditų, tai 
Jungt. Valstijų gaminių eksportas su 
šių metų pabaiga turės sumažėti (p. 
24).

Bet nelaimė su užsienine prekyba yra 
tame, kad vyriausybė neplanuoja atgai
vinti Europą, Aziją ir kolonijas ton, kad • 
jos pataptų mūsų kostumeriais, perkan- 

. čiais naudojamuosius daiktus.
Priešingai: Trumano-Marshallo dokt

rina patampa vis daugiau ir daugiau 
planu militarinčs pagalbos teikimui..

Europoje gi mes atsteigiame Vokieti
jos Ruhrą, o ne Vokietijos nuniokiotų 
karštų pramones.* *' *

Suėmus viską trumpai, ekonominis 
paveikslas susidaro toks:

Laukiniškas ir nevaržomas grūstų 
pelnagrobiavimas stumte stumia visą 
tautą į suirutę. Perkamoji pajėga ir tik
rosios pajamos mažėja, nešdamos ne
saugumą ir vis didėjantį skurdą.

. Pavyzdžiui: anglies kompanijos, pa- 
keldamos.27 c. už iškasimą anglies, ang
lies kainą pakelia vienu doleriu tonui.

Plieno trustas, mokėdamas už anglį 
vienu doleriu tonui daugiau, pakelia tarp 
$5-10 geležies tonui. '

Šis monopolistinis'plėšikavimas plečia
si ir tębesiplės dar labiau, paliesdamas 
kiekvieną mūsų krašte šeimą.

Pelnai nežmoniškai aukšt?— 1939 me
tais jie pasiekė (imant visą pramonę) 6 
ir pusę bilijono dolerių, gi 1|946 metais— 
21 bilionas dolerių; šiemet .apskaičiuoja
ma, pelnai pasieks apie 30 bilijonų dole
rių, — vadinasi, per aštuonerius metus 
pakils 500 nuoš.
’’Didysis Biznis žadėjo Amerikai, jog 
aukštesnės kainos 'suteiks daugiau pro
duktų. Bet aukštesnės kainos yrai-lydi
mos vis mažėjančios gamybos. Algqs. 
įperka vis mažiau ir mažiau, kuomet 
pelnai kyla. . x

Štai, ką mes siūlome Amerikai apsau
goti nuo artėjančias krizės.

1. Tegu prezidentas Trumanas paskel
bia taikos meto nepaprastą stovį krizei. 
kovoti.

Tegu bus sudaryta speciali komisija iš 
darbininkų, farmerių 'ir vyriausybės at
stovų SUPLANAVIMUI DIDESNĖS 
GAMYBOS IR PAKĖLIMUI PRAGY
VENIMO LYGIO, kaipo įmonės krizei ■ 
kovoti.

2. Tegu tokia įstaiga būva pasirengu
si tuojau paimti pagrindinius »prekybos 
monopolius, kurie dabar stovi kelyje į ' prieš trustų interesus. 
didesnės gamybos pasiekimą.

Tegu vyriausybė reguliuoja ir kontro
liuoja plieno, anglies, geležinkelių ir elek
tros pajėgos pramones kaipo visuomeni
nes įstaigas. * '

3. Tegu vyriausybė pradeda plačią gy
venamųjų namų statybą, kad laike seka- 
ipų dviejų metų būtų pastatyta nema
žiau trijų milijonų n^iujų namų. ,

Visa tai užtikrintų darbus milijonams 
žmonių medžio, metalo ir su jomis susi
jusiose,-pramonėse, taipgi . garantuotų ; 
rinką pirkliams ir nemonopolistiniams 
biznieriams visoje šalyje.

Šitie yra pasiūlymai tam, kad apsau
goti Ameriką nuo krizės.

Svarbiausias dalykas yra tas: palauž
ti paralyžiuojantį šalies ekonomiją plie
no trusto ir kitų panašių trustų veiksnį.

Ekonominė politika privalo būti vy
riausybės funkcija, ’ kurioje darbininkų- 
farmerių ir liaudies atstovai turėtų bal
są, atliekant visus svarbiuosius sprendi
mus.

Ši siūlomoji programa tbli gražu nėra 
socializmas, kurį kada nors mūsų tauta 
priims tam, kad pakeitus privatinių pel
nų sistemą sistema gamybai, skiriaūiai 
žmonių naudojimui.

'Mūsų planas nepaliečia jokios naci- 
jdnalizacijos ne monopolistinių arba 
smulkių biznių.

Ši programa iš tikrųjų taikoma, padėti 
'pirkliams' ir biznieriams kovoti prieš 
trustus, ’ .

Šis blaiviosios minties planas ^nepanai
kins krizių; jis nutolins krizes ir suteiks 
žmonėms pastogę, kuomet krizės audra 
užeis.

Kaip Eugene • Dennis, generalinis 
Jungt. Valst. Kompartijos sekretorius 
neseniai sakė: Tai yra liaudies reikalas

Tai yra darbininkai, farmerys, biznie
rius, pirklys, namų savininkas, GI — 
visi, susivieniję bendroje kovoje prieš tą
ją smulkią, galingą, bjaurią mažumą, ku
ri diktuoja visai tautai per savo mono
polius. -

Savaldyti monopolių* galę. »
Jie gimdo krizes, fašizmą ir karą.
Tegu vyriausybė suvaldo jų galią; 

svarbu, kad jie negalėtų valdyti pačios 
vyriausybės.

Pagalvokit!
tai nėra blaivi, patrijotinė min

tis?. r
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visi 7-tą fug-

CIevelando Žinios ' ' ' •
Šaukia Visos Šalies

Laisvės Gynimui

Spalių 25, 26 ir 27 čionai* 
bus plati, visos šalies maštabu, 
tarptautinė konferencija už at
eivių teises, Hollanden viešbu
tyje.

saukia Komitetas Gynimui 
Ateivių Teisių. Konferencijos 
ruošimo pirmininkais sutiko 
būti profesorius Robert Morse 
Lqyett ir Charles. H. Houston.

Visos organizacijos, kurios 
rūpinasi palaikyti demokratiją, 
kurioms apeina ateivių teisių 
apsaugojimas, privalo . siųsti 
delegatus.

Pritaria konferencijos šau
kimui 100 įžymių Amerikos vi
suomeniniam gyvenime veikė
ju \ 1

Atsišaukimai sako, kad tūks
tančiai ateivių nepiliečių gali 
būti deportuojami griežtai pra
vedant įstatymus, kurie Varžo 
ateivius.

Apie 10,000 jūreivių^ kurie 
lojaliai tarnavo laike karo 
Amerikai, dabar gali būti de
portuoti. z \

Daugeliui ateivių neduoda« 
pilietybės, popierų ir jie taipgi 
gali būti deportuoti, jei nebus 
kam ginti jų teises.

Ateivių Teisių Gynimo Ko
mitetas tais reikalais rūpinasi. 
Ši konferencija sustiprins ko
miteto pastangas, pagelbės jo 
darbui. Juo daugiau organiza
cijų dalyvaus joje, tuo stipres
nis bus šio komiteto balsas, - 
sėkmingesnės . bus jo pastan
gos.

Lietuvių darbininkų ir abel- . 
hai pažangiosios organizacijos 
privalo pasiųsti delegatus ir 
prisidėti prie to svarbaus dar
bo. ♦

CIevelando, Chicagos ir De
troito lietuviai, ypač, -privalo j 
pasiųsti gerą skaičių delegatų,,) 
nes jiems netoli.

Pasižymėkite—spalių 25 ir 
26, tai yra, šeštadienį ir sek
madienį, Hollanden Hotel, 
Clevelande. Rep,

PRIEDAS GELEŽINKE. 
LIŲ DARBININKAMS

V ' *
Chicago. — Valdinė tar

pininkų Emisija nutarė pa
kelti algą po 15 centų ir 
puse valaųdai milionui dar
bininkų, kurie atlieka įvai
rius geležinkelių darbus, 
bet netarnauja pačiupse 
traukiniuose. Darbininkai 
reikalavo 20 centų valandi
nio priedo. 1
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3 puslapis— Laisvė (Liberty, 
Lith. Daily), šeštadienis, 

Penkt., Rugs. 5, 1947.



AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS
CHICACOS ŽINIOS

—7-10-47— Mažosios Lietuvos Buities Romanas
Rašo Ieva Simonaityte —...........

(Tąsa)
Giedą susirinkimas. O (jrtė vaitoja:
— Dievas —šviesybė! Tai kodėl jisai 

mane, bėdoje esančių, nenori gelbėti?
Juk jis, visažinųs, visagalis, mato ir 

girdi, kas su manim daroma. Ar tai ne 
į dangų šaukianti neteisybė? Ir kodėl jis 
nebaudžia tų žmonių, kurie.mane taip 
skriaudžia? Kodėl leidžia mane kojomis 
trypti? Ar tik dėl to, kad mylėjau?

’— Kuo prasikaltau aš tau, tu dieve, 
kuriuo iki šiol taip pasitikėjau, kad ma
ne taip baisiai baudi?

Berods bais’ sunkūs yra vargai, 
Tik neketu baisėti...

atskamba iš surinkimo.
— Kokie vargai spaudžia .tuos, ten, 

troboje sėdinčiuosius ir savo didžiausioj 
pariziejus saulėj besišildančius? Jie to
kie šventi ir teisūs ten, kad visai užmirš
ta kitų kančias, ne: jie jų visai nesu
pranta! Rasi dar šiandien man sakyto
jas ausis pripasakos, kaip reikia , elgtis. 
Pragaro kančiomis grasins man už ma
no nedoriškumų. Argi aš tai taip nedoriš
kai ir elgiausi? Ne, aš tik mylėjau!

— Ale, Urtele, eikš pagelbėti, aš ne
valioju visko vieną atlikti. Kas dar da
ryti! O tu sėdi rankas'susiėmusi. O, Jė
zau, kas atsitiko? — nusigando Barbė, 

ne- 
ka-

skustuvo tveria. 0 antra atlenkus, juk 
sesuo, mokės atsibarti. “ ’

Kaip šilų viensėdijos bobelės žinojo 
pasipasakoti, taip ir buvo. Tikrai Urtė 
po Kalėdų parėjo prie Bintakių. ( '

Kaip gerai būtų buvę pas tėvus parei-
• ti! Nors mptina ir barė, ir ūdijo, bet mo
tinos širdis ir gailestį pažįsta. \ ‘

%
Kada šita nelaimė atsitiko^ tai ližė Ši-z 

monienė gana dažnai atsiminė anuos 
Urtės žodžius: — Jūs varote mane į pra
žudymų! — Gana dažnai lieja dabar Ši
monienė graudžias ašaras dėl savo duk
ters. Nebūt juk reikėję taip griežtai nu-. 

'įstatyti, kad nenorėjo Urtė eiti į Vai
čius, ir nebūtų juk reikėję taip varu 
siųsti.

Bet ir Urtė pati kalta. Jau tiek paau- 
, gusi buvo, kad galėjot suprasti, jog Sob- 

riukas jos niekada neves. Sobriai ūkinin
kai, turtingi, nori turtingos ir marčios.

— Ar negana savo dukteris mokinau 
neklausyti vyrų saldžiųjų žodžių! ,D'a- 
bar matau, kad visa kas į vėjų kalbėta. 
Ar “ne gana vedžiojau jas po surinkimus, 
kad įsidėtų į širdį, kų sakytojai sako. 
Visa kas veltui, — sunkiai atsiduso Ši- 
moYiienė ir nusišluostė skepętos kampu 
ašaras. •

Bet namo, pareiti Urtė pegalėjo dėl 
marčios, o kur kitur dingsi: reikėjo eiti 
pas seserį.

O Bintakių maža trobelė, menkai ir 
vietos. Tik viena stuba. per visų galų. Nė . 
stubelės neatmuštos. Nelieka pinigų len
toms.

— Kad tik danguje mes tiek vietos tu
rėtum, kiek pas iųane yra,-sakė Marė. Ji 
ne taip labai jau Urtės pareinant norėjo, 
bet tikėjosi šiek tiek gero iš jos turėti. 
Jūk Urtės ir dalelės keli grašiai taupy
mo kasoj, ir alga su visomis pasėlėmis...

Ir parsikraustė Urtė.
Pasistatė sdvo lovelę į tamsiausių ker

tę. Įnešė ruginių šiaudų iš skūnės, pri
murdė pilnų lovų, užtiesė pakulinę dro
bulę ir, pataisiusi savo guolį, pasisėdo 
ant lovos krašto.

Asloj roplioja jauniausioji Binfakie- 
nės dukrelė Marikė. Aplink jų šokinėja 
Jurgutis, jau keliais metais senesnis vai
kiūkštis.

Bintakienė, sėdėdama prie lango, lopo 
vyro kelnes ir barasi:

— Tas nevidonas vėl snukiu ardamas 
pareis.

— Juk pirma nemėgdavo jis gerti? -v 
paklausė Urtė ne iš smalsumo, bet, kad 
tik kų nors pasakius, nes šiaip gali 'Bin
takienė pamanyti, kad ji vėl “snukį su
sukusi.”

— Te/juk girtuoklis tikras jis nėra. # 
Bet, gaudamas, nestumia lašelio šalin. 
Vilkas patsai mielai įz stiklelį žiūri, tai 

' duoda jis ir darbininkui pasriubsnoti-/ O 
Jonis, kai tik' prisigeria, ir protų pame
ta. Anųdien parėjo iš turgaus nusipešęs, 
visas kruvinas. Su broliu, mat, susikibęs. 
Ūdijau jį, gėdinau: ' '

— Eini su broliu peštis, — sakau, — 
šunaky!

— Argi aš svetimų ieškosiu? — 
kirto jis man. Na, ir eik, barkis!

Linksma pasigirdo lauke dainelė: 
Taurelę gerdams dūmojau, 
Vom Berg bis uber die See: 
Kur šių naktelę nakvosiu, 
Du shoene Dorade! 1 ■

Įstragaliavo Bintakis į vidų, niekaip 
nebesuvaldydamas savo kojų.

— Aš tau pasakysiu, kur tu nakvosi: 
už angos tave išmesiu, biaure! Ar vėl 
tau gatvė per siaura buvo? Koks išveizi 
nusim&uriojęs! —> plūdo Bintakienė.

— Bl-bliurbas l-l-laikyk, o-o-o kad aš 
t-t-trenksiu su a-atkale, tai ir d-d-dantys 
išlėks! " . <

r— Kieno, ar tavo? Liežuvio nebe’ap- 
verčia,.ale koks dar: drųsa kaip ožio, jė
ga kaip ^gaidžio.

— Kad'Marė tylėtų, juk jis'atsigultų, 
ir būtų viskas gerai! — dejuoja Urtė.

’O Bintakis jau pasistojo eiti žmonos 
mušti. Bet kaip pasistojo, taip ir par
griuvo, kaip ilgas, gerai dar atsitrenkda
mas kakta į krosnies kampų. Urtė su
kniubo į patalus:

— Prie Bintakienės, girdėjau, ji par- • — Kur aš pakliuvau! Tik nematyti,
eisianti. į ■ • . i--

— Ak, prie Bintakienės! Na, dieve, 
saugok į tosios nagus pakliūti,! Ta tik 
Urtę gyvų be druskos suės.

— Bet kų daryti: skęstantis ir už

~ -- -------- ---- -----
pamačiusi Urtę kruvinų. L_ Ar tau 
gera, ar £ti virtai? Eikš, as įvesiu į 
marą, kas buvo?

— Sobriene mane mušė. *
-r- O ką tu jai padarei?
— Kai ji mane taip baisiai barė, 

pasakiau, kad jos sūnus niekšas.-, 
tai...

— Tu tikrų teisybę pasakei, jis dide
lis nibkšas! Tave prigavęs, jis'lenda da
bar prię manęs. Meilių- meiliausių žo
džių jis man žino pasakyti. Bet aš tam 
nelabajam jau savo nuomonę pasakiau. 
Aš visai tikiu, kad tuos pačius žodžius jis 
tau bus kalbėjęs. Ale aš Jam taip pasa
kiau, kad jis niekada jau nebedrįs man 

-į akis lįsti. O nuo Kalėdų eisiu šalin. Aš 
turiu eiti, kiek dabar darbo! Eifcš, aš 
nuvesiu tave į kamarų.

-— Ne, Barbele’, palik mane čia, rasi 
galėsiu numirti.

—- Nepaikuok, eikš, sakau. Dėl to tu 
nemirsi, o dėl Sobrienės antausio ir ne.

— Eik namo, duok man nusiraminti, 
rasi aš pareisiu.

Paliko Urtė vėl viena^-bet neilgai, — 
lyg tyčia atsiųstas, atsirado Stepas. Nu
stebo jis ir nusigando, pamatęs Urtę čia 
besėdint.

— Kas tau, Urtelę? kokia tu. atro
dai?! Kas ^au atsitiko, ar virtai, ar kas 
mušė? Eikš, aš nuvalysiu. '

Kokia gėda dabar! Dabar dar ateina 
jis, ir dar savo pagalbų siūlo. Ųętė no
rėtų, .kad žemė prasižiotų, jų gyvų pra
rytų. Malonumas tai būtų! ,Kiek ją Ste
pas Kilaitis perspėjo tik neužsidėti su 
Ūkininko sūnumi. Visa jis į vėjų kalbė
jo. O šiandien? Ir šiandien jis ateina, no
ri jai padėti. Ar šiandien jis prikaišios 
jai negerų jos elgimųsi? Ne, jis nieko 
nesako.

Atsimena Urtė, dar visai neseniai jis 
perspėjo jų: “Nesidžiauk su ūkininko 

'sūnumi/iš to nieko gero neišeis!” Neiš
ėjo, šiandien ji mato tatai pati. Ir šian
dien jis gali sakyti: “ar aš nesakiau!” 
Bet jis nieko nesako,

Tik vandens atnešė, nuplovė kraujų if 
nuvedė Urtę į virtuvę.

* * * • .

tai
ir

At-

GYVENIMO RATAS SUKASI
• — Tai tiek iš tos dailiosios Šimonikės. 

Nusmuko visas gražumas. Ak, tokia jau
na mergelė taip greit susitepė! Taigi, 
taigi, su tomis puikiomis, su tomis puoš
niomis daugiausia taip išeina.

— Ale ir prasimanyti su ūkininko sū
num, o fiar su Sobritį Miku!

— Na, taigi! O kų ji dabar darys?! 
Jaunoji Šimonienė ąnųsyk sako: — Nė 
prie angos neprisileisiu palaidūnės.! Visų 
Šimonių vardų apteršė. Tegu sau eina 
dabar, kur žino. Mokėjo prisivilioti ūki
ninko sūnų/ tegu, dabar moka jį ir laiky
ti.

kas daugiau dar atsitiks..
, Tačiau ausų užkimšti negalima: vai
kai klykia lenktynėmis, o Bintakienė kei
kia, barasi. '•

'(Bus daugiau)

Toliau Žino Daug Geriau
Tai yra neužginčijamas fak

tas, kad žmogus atytykęs iš ki
tur į trumpą laiką žino daug 
daugiau, negu mes č>a gyven
dami ant vietos. Jam įdomu. 
Pereina vieną, kitą, trečią 
įstaigą. Kreipia atydą ir ge
rai žino, ką parašyti apie tai, 
ar pasakyti kitam. O žmogus 
gyvendamas ant vietos mano, 
kad čia nieko tokio“ įdomaus 
'nėra ir visai nekreipia atydos 
į dalykus. ' . '

Juk ne vienas esame praėję 
pro “Vilnies” .įstaigą/‘3116 S. 
Halsted St. Rodosi, \ kas čia 
tokio. Namas paprastas, kaip 
ir visų kitų namai. Keletas 
knygučių įstatyta į langą. 
Nors ir gero turinio, bet labai 
žemų kainų palyginus su kny
gynų įstaigom. Matome, kad 
mergina, arba vyriškis sėdi 
-ofisukyj, atlikinėdami savo 
pareigas. Tai ir viskas.

Bet tikrenybėj visai kitaip 
yra. Dienraštyje “Vilnyje” 
patėmijau, kad šį vakarą yra 
kviečiamas Lietuvių Literatū
ros Draugijos 19 kp. lab.ai 
svarbus susirinkimas “Vilnies” 
svetainėje. Suprasdamas ir 
įvertindamas tą , susirinkimą 
ir turėdamas liuoso laiko nu
tariau atsilankyti. Pasiskubi
nau anksčiau, tai vienok ra
dau fronto duris uždarytas. 
Svetainė ant antro aukšto, ti^ 
rėjau eiti iš lauko pusės, at- 

užpakalto ant pirmo 
pasirodė -nepaprastos 
Plačios, didelės durys 
Nuo jų matėsi iš pa

baltos

Iš no-

ir
už

s6

O ant 
Prūsei-

Prūsei-

ėjus iš 
aukšto, 
šviesos, 
atviros, 
lubės ilgos apvalios
elektrikinės rolės, jos šviečia 
kaip saulės spinduliai.

Iš,’ tolo žiūrint iškylą kas 
ten tokis platus, margas, kaip 
jūrų banga, apsiverčia ir kur 
tai dingsta. Na, kas čia da
bar? žiūriu su nepaprastu 
susidomėjimu. ' Krutanti pa
veikslai, radar, ar atomines 
bombos ? Drąsiai einu artyn. 
Nagi, dienraštis “Vilnis” iš 
pažemės koki keturi lapai ant 
sykio iškyla^ ir taip aiškiai 
matyti, kaip veidrodyje, edi
torial ai, korespondencijos, ap
garsinimai, paveikslai, ir vėl 
kur tai dingsta. O ta mašina 

{kad ūžia, traukia, kliba, stu
mia, verčia, ir- toks keistas 
garsas. Jau užteks. Užsidė
jęs ant akių mėlyną kazirką 
Stšsiukėlis dirbą. Pirštus ap
simaustęs guminėmis triūbelė- 
mis. Kiek jam čia tų vynioji
mų \ antrašų, tvarkymų ir 
javinių! Sakau, juk tau 
kia mašinos! Jis sako, kad 
tų gerai. Jis“ sau maloniai

. siteikęs, *su 
skundų pas 
dh rimtas ir nuolaidus, ką tik 
klausk, visada atsako smagiai. 
Mergina, kuri su juo apsives, 
turės laimingiausį gyvenimą, 
kaip ir jo sesuo, kuri apsivedė 
su Al vikiu, labai pavyzdingai ir 
maloniai sugyvena. D a b a r 
klausiu įjo. kur čia tas “pasi
slėpęs žmogus tupi?” Sako, to
kio žmogaus nėra.

žiūrint iš šalies tos maši
nos—didžiausios ašys, kaip ant 
to laivo City of Grand Ra
pids, kuris plaukioja po Michi
gan ežerą. - Ir su tokia didele 
spėka stumia, apsiverčia ir 
traukia. O ten giliai matyti 
raidės,sutvarkytos kaip padla- 
gas, ant kurių verčiasi rdlė ir 
atspausdina ant sykio šešius ar 
aštuonius dienraščio" puslapius. 
O 'čia, vėl iš fronto didelė, ko
kių 8 pėdų paguldyta balto 
švaraus popierio rolė, ir. ją 
traukia, kaip kokios, plačios 
drobės audeklą į tą mašiną. 
KacP suprasti, čia jau reikia 
geros galVos. Kaip ta mašina 
ir atlieka tokį stebėtiną dar
bą! Ir kaip ta popięra nesu- 
trūksta! . Tik stumia ir stumia 
dienraštį iš apačios gatavai su- ’ v lankstytą, sutvarkytą taip, kad 
vos tik spėja glėbiais nešti į 
troką.

Sakau, na, ką jūs manote, 
nejaugi norite pralenkti'ii* 
Chicaįos “Tribūną”? - Stasiu- 
kėlis juokiasi) ir Sako. “Tribū
nas” turi keturias ir daug di
desnes mašinas, o mes . turime 
tik vieną. Bet “Tribūnas” ne
beturi jokios ateities. Juk ži

lę li- 
rei- 
bū- 
nu-

šypsena, jokių 
jį nėra. Visa-

note, kad pasaulis mainosi, 
ri kas to ar ne.

Jūs pirmutiniai žiedai į liau
ja žmonijos gyvenimų. Sako, 
gal“ ibūt ir taip. O kiek tokia 
mašina kainuoja?—klausiu .jo. 
Sako: astuoni tūkstančiai 
penki šimtai. Bet dabar jau 
tokių sumų jos nebegausi.

čia vėl apvali, didelė,
įvairiais instrumentais’ mašina 
stovi. O kiek tokia kainuoja? 
Sako, apie penki tūkstančiai 
dolerių, šalia tos ir vėl kita 
mašina. O kiek ana, ten ant 
pat ^galojcainųojajkur žmogus 
dirba? Ką jis ten, ar raides 
renka? Sako, ana biskį piges
nė. • O kaip šita, čia skersai, 
kur tas akiniuotas žmogus 
dirba? Sako, tas vyras yra 
Šolomskas, iš Brooklyn©. Ne
pažįstu jo. Bet esu tėmijęs 
spaudoje, kad jis yra labai ge
ras istorijos žinovas, 
katros mašinos dirba 
ka ?

X

Juokiasi ir sako:
ka čia nedirba. Na, tai kaip 
jis gyvena, visada švariai pa
sirėdęs ir visur dalyvauja? 
Sako, jis yra redaktorius ir 
ne bet koks, tai vienas iš lie
tuvių redaktorių Amerikoje 
yra geriausias. / Ne tik Ame
rikoje, bet ir užsienyje, su 
kuriais jis ’ėjo mokslus, visi 
pripažįsta, kad jis turi nepa
prastus gabumus' Ir už visus 
raštus, kurie iš čia išeina, jis 
yra atsakomingas.

Stebėtina, nors čia pat gy
venu ant vietos ir iki šiol ne
žinojau šitokios įspūdingos 
vilniečių įstaigos! Jų namas 
ir visi įrengimai, jeigu jie par
duotų dėl kokios nors priežas
ties, tai bile kompanija grieb-1 
tų už 50 tūkstančių dolerių.

Daug esu girdėjęs, buvęs 
parengimuose, kurie yra da
romi dėl “Vilnies” paramos. 
Šiandien tie visi žmonės, kurie 
remia ir aukoja “Vilnies” pa
ramai, tai linksmai gali ne 
tik pasidžiaugti, bet ir pasi
didžiuoti.

Bežiūrinėdamas ir įdomau
damas apie tas mašinas, pa
sijutau, kad pavėluosiu ir ant 
mitingo. Užlipau iki pusės 
laiptų ir vis girdžiu tų maši
nos garsų: “Jau užteks, jau 
užteks, jau užteks” ...”

Ant mitingo nepavėlavau, 
susirinkusių radau 32 — vy
ru ir moterų. Svetainė ne
didelė, bet gana švari, gali 
tilpti apie trys šimtai ypatų. 
O šilta ir dušnu! O tų bė
gančių ir svarbių reikalų ga
na 3a,ug. “Ūpas* pas visus pa
kilęs. Daugiausia čia dar
buojasi Jokubka, Jonas Bag
donas, John Pateckas ir kiti. 
Nutarta įkurti viešų kliubų, 
kuris sykiu būtų knygynas ir 
skaitykla: Kadangi permato
ma, jog daug žmonių savo

laisvo laiko neturi kur su
naudoti. Stumdosi ant kam
pų, arba lenda į kąrčiamas. 
Taipgi nutarta perstatyti vei
kalų. • Vietinis.

Edmonton, Canada
Aliejaus Kompanijos Apiplė

šia Farmerius

Leduc apylinkės farmeriai, 
vargę ant 'savo farmų nuo 20 
iki 40 metų‘ir įdėję daug triū
so, kol buvo ' nuvalyti laukai, 
šiandien pasijuto esu apiplėš
ti. Aliejaus kompanijos ren
giasi juos išstumti iš farmų už 
visai menkų atlyginimų.

Virš 400 farmerių susi/inko 
Calmer miestelyje apdiskusa- 
vimui savo padėties, taipgi pa
reikalavimui, kad jiems būtų 
žmoniškiau atlyginta už far- 
mas, kad jie galėtų įsikurti ki
tur.

Pasirodo/ kad labai didelis 
skaičius iš tų farmerių, dirbu
sių tas farrriųs nemažiau 30 
metų, buvo savininkai tiktai1 
paviršiaus žemės. Kas yra po ■ 
žeme, tai ne jų turtas. Jis pri
klauso valdžiai, CPR kompani
jai arba Hudson’s Bay kom
panijai, kurioms priklausė že
mė pirm, kuomet tie farmeriai 
užpirko. '

Tie farmeriai, kurie turi ir 
mineralines teises, gaus iš 
aliejaus kompanijos pustryli-

kos nuošimčių nuo išsemto 
aliejaus. Visi kiti — tiktai už 
žemę, kurių aliejaus šuliniai 
užima, štai, kokį atlyginimų 
jie gauna:

Arbitracinė taryba patvar
kė, kad už 10 akrų žemės 
farmerys turi gauti $1,400 
pirmais metais, o paskui po 
$300 kasmet nuomos uz tų že
mę. Kompanija per 20 metų 
tikisi išsisemti aliejaus už $5,- 
000,000. Tokiu būdu, 'farme
rys gaus $^,400, o aliejaus 
kompanija —$5,600,000.

Farmeriai susirinkime Išne
šė nepasitenkinimų tokiu atly
ginimu ir pareikalavo, kad už 
ketvirtadalį sekcijos būtų už
mokėta $24,000, kad farme
rys galėtų įsigyti farmų kitur. 
Jie skaito po $75 už viena 
akrų. Be to, $6,000 už pasiša
linimų ir $6,000 persikėlimo iš
laidų. O jeigu farmerys nu
tartų pasilikti ant farmos, sa
ko rezoliucija, tai jam turi bū
ti atlyginama po $4,000 už 
kiekvienų šulinį.

$5,600,000.

Rep.

Paryžius. - — Sproginiiį 
fabriko eksplozija Lamar- 
che - sur-Saone užmušė 6 
žmones ir sužeidė 12.

Veteranai visur skubi iš
keisti pinigais paskutinius 
savo bonus.

PASIRUOŠKITE MOKYKLOMS
Nelaukite paskutinių dienų, tuojau užsisakykite mo
kykloms medžiagą, taip kad rudens sulaukę tuojau 

galėtumėte pradėti mokyklas. Tuojau įsigykite 
šias knygas:

ENGLISH-LITHUANIAN 
SELF-INSTRUCTOR 

Parašė dr. J. J. Kashkevich
252 Puslapių. Kaina $2.00

# 1
. Tai rankvedys angliškai kalbantiems mokytis lietuviškai. 

Taipgi gali pasinaudoti lietuviai mokytis angliškai.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA 
Sutaisė dr. D. Pilka

Pritaikyta Amerikos. Lietuviams.
Kaina $1.00.

-Vaikų Mokykloms yra labai parankus rankvedelis.
LABAS RYTAS 

Parašė Juozas Jurginis 
Kaina 50c. 

Persiuntimą Apmokame.

Vaikam Įdomių pasiskaitymų knyga
JAUNUOLIŲ ŠVYTURĖLIS

Parašė R. Mizara '/ 
Kaina 50c.

Persiuntimą Apmokame.
Mokesti prašome prisiųsti kartu su užsakymu. 

Visos aukščiau sužymėtos knygos randasi dienraščio 
Laisves knygyne. Rašykite:

LAISVĖS ADM.
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

PR A NEŠIMA S
Po praėjusio vakacijų .periodo, mes grįžtame 
dirbti su platesniu produkci jos nusistatymu.

Dabartiniai planai suteikia daug daugiau dar
bo progų moterims...
ir iš anksčiau patyrimo nėra reikalaujama.

Ar JŪS galite būti be šio darbo-užtikrinimo, 
darbo-pastovumo ir darbo-pasitenkinimo, ku
ris dabar yra siūlomas? '

DARBO VALANDOS: 8 A. M. IKI 5 P. M.

CI.l E IT. PEABODY & CO., Inc 
Troy, New York
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PHILADELPHIA PA.
*

Įspūdžiai iš Laisvės Pikniko
- i Draugijų nariai ir viso’ mie

sto lietuviai masiniai rengėsi 
važiuoti j Laisvės pikniką. į 
Gloucester, N. J. Tačiau buvo 

l nuogąstavimo iš gamtiško at
žvilgio, nes šeštadienio ryti- 

t niai laikraščiai pranešė, kad
\ sekmadienį, rugpjūčio 31, bus

. oras nepastovus, su lietum ir 
perkūnija.

Bet, matyt, gamta moti
na susimylėjo ir pagailė
jo Laisvės ir pasiskubino, 
nes šeštadienį per kelius 
kartus žaibavo, , o perkūnas 
dievaitis pasispardė-pasitran- 
kė, o šiltas lietus gausiai nu- 
plovė-nušvarino visas dulkė- 

’ ktas pievas ir lankas, tarytum 
'.pasamdytas dėl laisviečių, kad 

švariais keliais važiuotų į 
.' pikniką.

Ot ir sekmadienis, toji di
džioji šventė. Nuo pat r^to 
buvo kiek apsiniaukę, net po 
valandos laiko nušvito ir sau
lutė be jokios baimės šypso
josi per visą dieną. Pasival
go pietus, nėra ko gaišuoti 
brangaus laiko, susėdome į 
mano limoziną su draugais 
Vogoniais ir Juozu Kiveriu ir 
marš į Laisvės pikniką.

Pasiekus vietą jau žmonių 
buvo pilna visur, kaip bičių 
avilyj. Nuotaika pas visus su 
šypsena ant veidų, galėjai ma-

NUGAROS SKAUDĖJIMAS 
PRIKELIA NAKTIMIS 

Padaro Jus Nuvargusiais, 
Susirūpinusiais ?

Žinoma, jūs rūpinatės, todėl, kad tie 
simptomai Rali būt iš priežasties inkstų 
neveiklumo, kurie nepilnai apvalo susida
riusius nuodinRumus kraujyje. Sudaro nu
garos skaudėjimus, erzinančius Ralvos skau
dėjimus. trūkumą miego dėl išbudimo nak
timis. jausmą pavargimo ir iškilimą akių, 
sunkumą ir nuovargį, kojų skaudėjimai ir 
net ligos, kurios gali būt gamtos pasarga, 
Kad inkstai reikalauja atydos.

Bet štai yra geros žinios: Raportai sa
ko. kad nauja gyduolė vadinama BU-CAL-O 
COMPOUND dabar suteikia, prakilnų ir lai
minanti palengvinimą . tūkstančiams, pagelbs- 
tinti jiems apsivalyti ibi paskutinio taip, 
kaip gamta skiria jiems atlikti. Sis ste
bėtinas vaistas dabar yra atliekamas vi
siems.

Neleiskit# savo sveikatai pablogėti nebandę 
BU-CAL-O COMPOUND. Tuojau supkite 
šią iškarpą į OREGON DRUG PRODUCTS. 
Box 762. Peekskill. N. Y. Bonka už $3 
(užsimokėsite laikanešiui) bus jums tuojau 
pasiųsta. .

Name ....... ................................... į.......................

Address ..............................................................

City ............................................. State...'........

s , !1

Svarbus Pranešimas į
Visiems gerai žinomas fil-;! 

! mininkas Jurgis Klimas, pa- 
► simojo didelio masto darbą! 
ir prašo visų mūsų drgani-! 

; zacijų su juom kooperuoti.

Jis turi filmą, kurią par-! 
! vežė Antanas Bimba iŠ Lie-! 

;! tuvos, sakosi, kad dar dau- 
I; gelyje kolonijų nebuvo ro-; 
j dyta ir yra svarbu, kad ją; 

! matytų. •

Antra filmą, tai pirmuti-; 
jnė lietuvių kalboje filmą,! 
j! labai graži, spalvota filmą,! 
I; užsivadina KUPROTAS; 
!; OŽELIS. Tai iš Lietuvos gy-; 
;! venimo, muzikalė komedi-! 
;!ja. ♦ !

Trečia filmą, tai iš Lietu- 
! vių Meno ir Kultūros Festi-!
valio, įvykusio Chicagoje,; 

; pereitą rudenį. x

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 įil- 
; mos, ir tuomet bus galima 
; sudaryti tą tinklą, su kurio 
! pagalba bus galima pereiti;
! visas lietuvių kolonijas. z

Todėl, draugai, rugpjūčio 
mėnesio susirinkimuose ap

karkite ir man tuoj praneš
kite, apie kurį laiką jums; 

; bus patogiau suruošti tin-! 
karną vakarą. Kaip tik pik-! 

; nikai pasibaigs, šis darbas; 
; turėtų prasidėti. Tad, drau-; 
; gai, praneškite, kada dar-; 
bas bus galima pradėti.

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

tyt, kad visi patenkinti die
nos saulėtu gražumu. / M A

Štai eastoniečiai draugai: 
Tilvikas, broliai Kauliai, Ged
vilai, švegždienė, Urbai. Di
delė atstovybė iš Brooklyno, 
Newarko, Baltimorės, Cheste- 
rio, Wilkes-Barres, Miners- 
villės ir kitų miestų. O jau 
pažįstamųjų, tai tiktai spėk 
ranką paduot ir komplimen
tą pasakyt.

Bū-tų didelė klaida nedaly
vavus tokiame masiniame 
sąskridyje. Tačiau vietinė 
publika užėmė pirmą vietą 
savo skaitlingumu, ir kas čia 
juos galėtų suskaityti, tuos 
kelius tūkstančius publikos.

Vietinis choras išpildė pui
kią programą su Amerikos ir 
Lietuvos himnais ir kitomis
dainomis. Tai taip mes at- 
šventėm tradicinį Laisvės 
naudai ir garbei sąskridį. Nie
kas nepaiso saujelės kryžiokų 
zaunų! Dienraštis Laisvė”turi 
tūkstančius simpatizuojančių 
draugų, senų ir jaunų ištiki
mų veteranų. Atėjus vakarui 
visi skirstėsi į namus su hu
moru, juokais ir dainomis, 
kaip kas mokėjo, ir buvo gera 
nuotaika dienos įspūdžiams.

Pastaruoju laiku dirbu prie 
savo amato kirpykloj — 
Pennsylvania Barber Shop, 
3140 Market St. Kas gyve
nate kaimynystėj — užeikite 
pasikalbėt, ypač Laisvės va
jaus reikalais, šapo j aš va
dinuos Vincent.

‘ V. J. Stankus.

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau sesers Marijonos Gel- 

dauskytės (po vyru Balanavičienė), 
gyveno Massachusetts valstijoj. Pra
šau atsišaukti sekamu antrašu; An
tanas Kukliauskas, R. D. 1, Sellers
ville, Pa.

Paulina Visockaitė, gimusi Lietu
voje, Žagarėje, pajieško Amerikoj. 
gyvenančio Andriaus Porukinsko. 
Prašome kreipkitės pas Vytautą 
Mauruką, 131 W. Girard Ave., She
nandoah, Pa. (205-210)

- - - - - - -- -

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD Moterų. 155 kp. susirinkįjnas 
įvyks rugsėjo 8 d._7:30 v. v. Lietu
vių salėje, 29 Endicott St. Malonė
kite visos dalyvauti ir naujų narių 
atsiveskite, yra daug svarbių reika
lų. _ a. W. • (206-207)'

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras bendrai su rusų 

choru rengia pikniką, 7 d. rugsėjo, 
Lenkų Taut. Parke, 415 — 16th 
Avė., kampas Speedway Ave., Ir
vington, N. J. Pradžia 12 vai. dieną. 
Bus puiki koncertinė7 programa ir 
šokiai. Įžanga 75c. Programą pildys: 
Sietyno Choras, Choro Jaunuolių 
Oktetas ir naujausia naujienybė — 
tai jaunimo Lyros Choras iš Phi
ladelphia, Pa. Valgių ir gėrimų nie
kam nebus stoka. Viskas pirmos 
rūšies. Kviečiame visus, jaunus, se
nus ir šeimynas. — Rengėjai.

(205-206)

MONTELLO-NORWOOD, 
MASSACHUSETTS •

Piknikas, pilnas įvairumų, įvyks 
rugsėjo 7 d. Pradžia 1 vaj. dieną, 
Liet. Taut. Parke, Montello. Dai
nuos Norwoodo Vyrų Choras, vad. 
St. Pauros; Montello Moterų Cho
ras, vad. Onos Mineikaitės. Bus pa
jų valgymo kontestas, grieš puikus 
orkestras, polkutes, valcus ir sukti
nius. Bus dainuojama lietuviškos 
liaudies dainos abiejų chorų bend
rai su publika. Kaip jaunimui taip 
ir senjjnui bus daug smagumo. — 
Kviečia Bendras Org. Kom.

(205-206)

NAUJI FUR COATS
Nauji visokios rūšies kailiniai 

(fur coats)

GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMOMIS KAINOMIS

Pilnas aptarnavimas visokiu 
darbu prie kailinių:

Pataisymai, Madų Perdirbimai 
ir Išvalymai.

WARRIS’ FUR SHOP
735 North Main St.BROCKTON 7, MASS. .

Telefonas Brockton 8*1246
Sulyg sutarties iš anksto, 
laikysime krautuvę atdarą 
vžJkarais ir sekmadieniais.

mm mmlmm mm mm mm mm mm mm mm.mm mmi

Minersville,.Pa REIKALINGOS MOTERYS

M •

Milwaukee, Wis COLUMBIA REKORDŲ DARBAS

kur yra su

i

*

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

Pradžia 1 vai. 
t

RONKONKOMA
8634 X

TELEPHONE ;
STAGG 2-5043

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

kad lietuvių 
mes turime 

pamokinančius mitin- 
Galima kai kada ir stu-

J. J. KAŠKIAUČ1US, M. Di 
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUxnboldt 2-7964 .1

'HioiinnmiiimmiiiiflmniiiiiiiiiinuiiniiiiiM

GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS .

Kas riori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užėiną ' ‘ 
pas "Graen Star Baf and’Grill,” nes žino, kad visados bUs patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI' SU GIVIAIS.
Geriausias Alus IJrooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Senesnioji lietuvių karta 
laipsniškai išmiršta. Artimame 
miestelyje Llewellyne mirė 
Ona Pauliukoniėnė, 17 d. rug
pjūčio. Palaidota 22 d. iš šer
meninės graboriaus Vinco Tu- 
cino. *

Pauliukonienės vyras mirė 
19 metų tam atgal. Paliko ją 
su keturiais vaikučiais—dviem 
sūnumis ir dviem dukromis. 
Moteris turėjo daug vargo, 
kol vaikus užaugiiro. Dirbo 
skalbdama kitur drapanas ir 
valydama namus, kad pasida
ryti sau ir vaikams pragyve
nimą.

Per pastaruosius 18 metų gy
veno su Jonu Burk' (Barkaus
ku) labai gražiai. Turėjo sa
vo namuką, visur apsodyta gė
lėmis ir įvairiais žolynais. Ka
da būdavo apsilankai pas 
juos, tai tartum į kokį rojų. 
Paliko nuliūdime Joną Burk, 
sūnus ir dukras. Dukros’vedę 
ir gyvena Detroite, sūnus Pet
ras namie, o Gomeris — New 
Jersey valstijoje.

Petras yra daug dii'bęs pro
gresyvių judėjime, bet dabar 
negali daug veikti, nes yra 
silpnos sveikatos. Kvėpavimo 
organai apgadinti. Velionė bu
vo laisvų pažiūrų ir pagal iš
galę paremdavo darbininkų 
judėjimą, kaip ir jos velionis 
vyras.

J. Burk jau buvęs našlys — 
jjs palaidojo dvi moteris. Nuo 
pirmos žmonos liko trys vai
kai, nuo antros du sūnūs ir 
duktė. Daug vargo matęs. Bet 
vaikai jau suaugę.

Po laidotuvių visus palydo
vus užkvietė į narius ir tinka
mai priėmė. Nuo savęs reiškiu 
velionės sūnums, dukroms ir 
Jonui Burkauskui užuojautą 
liūdesyje, o Onai amžinai ilsė
tis Amerikos žemelėje.

KĄ VEIKTI?
Man rodos, jog ne vien šio 

miesto lietuviams, bet visiems 
lietuviams būtinai reikia:

1. Daugiau rašinėti į savo 
spaudą. Mažai kada randasi 
žinių. Daug, svarbių įvykių 
neaprašome.

2. Reikia taipgi daugiau 
veikti, ypač orui atvėsus tu
rėtume pradėti. Teisybė, mū
sų kolonijos nedidelės, bet juk 
galima gauti pagelbos iš ki
tur.

3. Visų mažesnių kolonijų 
lietuviams reikia artimesnių 
ryšių su kitomis tautomis — 
rusais, latviais, Lietuvos žy
dais, taipgi geresnio ryšio 
darbo unijų veikimu ir politi
niu veikimu.

Kur lietuvių mažai, mes ga
lione surengti koncertus ir ki
tas pramogas pasikvietę kitų 
tautybių žmonių, 
jais geras ryšys.

4. Nežiūrint, 
skaičius mažėja, 
ruošti 
gus.
bose surengti ir pasikviesti ką [ 
nors aiškinti svarbiuosius po
litinius įvykius. Tokie mitin
gai pakeltų daugelio politinį 
supratimą, padidintų perspek
tyvas, tai mes geriau galėtume 
veikti.

Matthew A. , 
BUYAUSKAS

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

Nesivilkime, kad hies gau
name daug informacijų per 
radiją ir iš angliškų laikraš
čių. Dažnai mes gauname 
misinformacijų, o ne informa
cijų . Tas blogai į mus pa
veikia. H

5. Mums reikia kovoti prieš 
prastus įpročius — veltui lai
ko leidimą, neskaitymą knyglj 
ir laikraščių, nelankymą or
ganizacijų susirinkimų.

6. Mums taipgi reikia ne
pasiduoti apsileidimui, kurį 
mes dažnai klaidingai aiškina
me. Nenorėdami eiti pas 
skirtingai manančius žmones, 
kalbinti juos prie organizaci
jų, mes dažnai įtikiname sa
ve, kad mūsų kolonija prasta, 
kad joje nėra gerų, tinkamų 
kandidatų į mūsų, organizaci
jas.

Visur yra žmonių, kurie ga< 
Įima' prikalbinti į organizaci
jas, tik reikia pastangų, dar
bo.

Europai žygiuojant pirmyn.; 
astrej'ant kovoms, mūsų šalyje; 
reakcijai vis daugiau keliant 
galvą, mums reikia daugiau 
veikti.

Fabrikantai ir b^inkieriai 
negi pakels mums algas, duos 
juo daugiausia laisvės ir būklę 
pagerins, jei mes nesistengsi
me. Mūsų geresnė būklė reiš
kia jiems mažiau pelno, kaip 
mūsų prastesnė būklė reiškia 
jiems daugiau pelno, jie tad ir 
stengiasi, kad mūsų būklė bū
tų juo prastesnė.

Mes gi turime stengtis, kad 
mūsų būklė būtų nuolat geri
nama. Pirmeivis.

Kanada Neprisidės Prie 
Sutarties dėl Amerikinio 
žemyno Gynimo,

Ottawa. — Pranešama, 
jog Kanados valdžia nepri
sidės prie Jungtinių Vals
tijų sutarties su Lotyniškos 
Amerikos respublikomis dėl 
visų amerikinių kraštų gy
nimo išvien. Ta sutartis bu- 
vo pasirašyta tarp-ameriki- 
'nėję-konferencijoje Brazili
joj rugs. 2 d.

Chicago. — Grand džiūrė 
pradėjo tyrinėti maisto 
brangininkus.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager z
JOHN A. PAULEY

t

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniiidtas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mūs 

Pararnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Paikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
-yr-:-" n -/a ,

459 Grand Street, #
(Skersai nuo Republic Teatro) \

Montello, , Norwood ir 
Apylinke

Bendras Montello ir ■ Nor- 
wo.odo lietuvių organizacijų 
linksmas piknikas įvyksta-šį 
sekmadienį, rugsėjo 7 d., Lie
tuvių Tautiškam Parke", Mon
tello, Mass.
dieną.

Gerbiama lietuvių visuome
ne ! šis piknikas bus links
mas ir įvairus, taipgi labai 
svarbiam tikslui — organiza
vimui ir švietimui plačios lie
tuvių visuomenės.

Pačiam piknike bus graži 
dainų programa, Jurią pildys 
Norwoodo Vyrų Choras, va
dovybėj St. Pauros, ir Montel
lo Moterų Choras, vad. Onol 
Mineikiūtės. Bus dainuojama 
dvi liaudies dainos abiejų 
chorų bendrai, su visa pikniko 
publika, fai bus vienas milži
niškas .choras.

Bus kontestas mėlynių uogų 
pajų valgymo. Gros puikus 
orkestras polkutes, valcus ir 
įvairius suktinius. Massachu
setts lietuvių veikėjai pasakys 
ir prakalbėlių dienos klausi
mais, šu kuriais reikia kiek
vienam gerai susipažinti.

žodžiu, piknikas bus visais 
žvilgsniais įvairus, taip kad 
ir jaunimui ir suaugusiems bus 
daug ‘malonumo,

Iš visos Bostono apylinkės 
visi keliai lai-ved^, į Lietuvių 
Tautišką Parką, Montello, 
Mass.

Visus maloniai pasitiks Mon
tello ir Norwoodo organiza
cijų *veikėjos-Veikėjai.

Bendras Organizacijų 
Komitetas.

AMERIKOJ DIDŽIAUSIA 
KARINĖ ISTERIJA

Washington. — Sugrįžo 
iš Europos demokrat. kon- 
gresmanas Brook Hays, ku
ris per 7 savaites lankė į- 
vairius vakarinės Europos 
kraštus. Hays sako: “Ame
rikoje jaugiau isteriškai 
šnekama apie naujo karo 
pavojų, ųegu Anglijoj.”

BAR & GRILL
Lietuviška Aludė

, DEGTINĖ, VYNAS
< IR ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St, 

Brooklyn 11, N. Y. '

<

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

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

20 Merginų Reikia 
Prie 

Sustatymo Darbų 
Koretelių Pridėjimui \ 

Cementą vimui
Pakavimui

Robert Grant, Inc 
17 Simonds Road 
Fitchburg, Mass.

(208)'

VIENA ADATA OPERATORĖS 
Gera alga patyrusioms operatorėms 

, REIKIA MOKINIŲ
REIKIA SUKNELIŲ SIUVĖJŲ 

Gera alga patyrusioms suknelių siuvėjoms
NUOLATINIS DARBAS—NĖRA SEZONINIŲ 

ATLEIDIMŲ.
GEROS VALANDOS. VAKAC1JOS ALGA. 

LIGONINĖS IR APDRAUDOS PLANAS 
Linksmos Darbo Sąlygos 

KREIPKITĖS
MARVIN-NEITZEL OFFICE

5th and Federal Streets, TROY, N. Y.
(1 Block East of Franklin Square)

(208)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI 
DAILYDES

MOKAMOS UNIJINĖS ALGOS

KREIPKITĖS
* Edwin Moss & Son, Inc.

GRANT ST. & SUMMERFIELD AVE.
BRIDGEPORT, CONN.

Phone Bridgeport 3-7646 arba Bridgeport 4-4177
(212)

1 Biznieriai, Skelbkites
ii

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie' manęs dieną 

; ąr naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruoštu mū
sų šermeninė. Mūsų pa- f 
tarnavimu^ ir kainomis 
^būsite patenkinti.

Steven Augustine & Frank Sanko 
' SAVININKAI

USIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BRO O KLYNE v

PAUKŠTIENOS PIETQS SEKMADIENIAIS
« Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ Dt N AKT J 7 DIENAS SAVAITĖJE
282 UNION AVĖ. Br6oKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-9612

5 pusi., Laisvė (Uberty, Lith. Daily), Penkt., Rūgs, b, 1947
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Č. BROOKLYN, N. Y.

pra

kali-

arba

Valandos:
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

nuskambę-

Padėka

uz

ir

Mirė

PAMANĖ, KAD JAM 
PERDAUG ŠALČIO

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
linu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadieni {vyksta 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. t

moteriškų 
nariai ko- 
anti-semi- 
pietų per-

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

Visi
Vyturėlio

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

1 •<*'<*' t-

Maudantis prigėrusio Arth
ur Van Eritz’o kūnas ištrauk
tas iš Hudson upės prie 220th 
St., New Yorke.

PASKYRĖ, PINIGŲ NAUJAI 
LIGONINEI

Vai-
14 . m. įžanga ne-
Suaugusiems—$1.-

Newyorkieciai 
drabužių kirpėjai, 
miteto, kovai prieš 
tizmą, rugp. 28-tos
traukoje buvo sušaukę mitin
gą atvirame ore, kad sukelti 
pinigų siuvyklai Lenkijoje.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.EVergreen 7-6868 
221 South 4th Street

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

Tel. SOuth 8-5569

pasiuntė jį 
ir sekamą 

penktadienį ateiti iš naujo pa
pasakoti, kaip buvo su tuo ve
žimu ledo.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill Williams- 

burghe. Kampinis mūrinis ' nainas, 
labai gera bizniui. Kaina prieinama. 
Išsirandavoja dvi 'tuščios krautuvės, 
labai tinkamos Bar & Grill bizniui, 
apgyventa daugeliu lietuvių. Kreip
kitės pas: B. Zinis, 499 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Tel. EVergreen 
4-3487. REpublic 9-1506. (206.207) *

SUSIRINKIMAI 
BROKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas {vyks 
rugsėjo 4 d., Laisvės salėj, yisi na
riai dalyvaukite, pasižiūrėkite j mo
kesčių knygutę,' kad nesušispenduo- 
tumet. Dabar LDS vajaus laikotar
pis, naujų narių gavimui, tai atsi
veskite ir naujų narių. — M. Sta- 
kovas, prot. sekr. .

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni. «

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y

Didelis Išpardavimas!
Daimantai, Laikrodžiai, Platinumai ir Džiuleriai

Parduodami Labai Nužemintom Kainom..

GERI PIETŪS!
Kada norite geru pietų, 

kreipkitės Į

Lorimer Coffee Shoo
Frank Domikaitis

, Savininkas

ightingale
Fort

Jeigu Ištikro Mylite 
Muziką ir Dainą

Tuomet jums maloniausia 
vieta praleisti popietį ir va
karą rugsėjo (Sept.) 14-tą, 
bus su Vyturėliu, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo sa
lėje, Brooklyne. • Pradžia 3 
vai. po pietų. 

I
Tą dieną įvyks Vyturėlio 

pirmasis koncertas, kurio pro
gramoje dalyvaus visas Vytu
rėlio Ansamblis bendrai ir jo 
grupės ir solistai paskirai.
Turės ir svečią dainos, ir mu
zikos žymų solistą Igną Ku- 
biliūrfą iš Bostono.

Apie programą ir jos daly
vius teks plačiau rašyti atski
rai. Čia noriu tik priminti, 
kad ryžtingiems ir talentin
giems vyturiečiams būtų daug 
------- —-----------------------------

Girdėjot Lietuviu Laisves Radiją?

smagiau ilgas šiltų vakarų ir 
sekmadienių valandas praleis
ti praktikose, jeigu žinotų, 
kad mes jau laukiame koncer
to su gatavais tikietais kiše- 
niuje.

Vyturiečių koncertas turi di
džios svarbos mums visiems 
brooklyniečiams. Per daug 
metų buvo dedamos pastan
gos įsteigti muzikos grupę, 
bet, tai trūksta mokytojo, tai 
vėl nesiranda tikrų muzikos 
menininkų, kurie disciplinuo
tai, ryžtai siektųsi duoti 
Brooklyn© lietuviams ką nors 
rimto. Dabar susirado^abieji, 
beveik be pagalbos iš šalies 
susidarė gražus ansarpblis. Ir 
puikiai gyvuoja — gyvuoja 
mums. S.

Praėjusio sekmadienio, rug
pjūčio 31 d., LLRK programa 
skambėjo pilniau ir apvaliau. 
Daugiau buvo įvairumo ir gy
vumo. Ir dar daugiau jo rei
kia !

Programą, kaip ir išpuola, 
atidengė ir uždengė vedamoji 
liaudies daina: “Ant kalno 
karklai siūbavo/’ Sutartiniai 
choro balsai aidėjo melodin
gai, gražiai.

Visa muzikinė programos 
dalis buvo gyva. Ją bent tri- 
mi atvejais maloniai išpildė 
Amelija Jeskevičiūtė-Jungie- 
nė. Ir miela buvo klausyti 
jos lankstaus, skardaus solo 
alto balso, pianu lydimo Al
donos Žilinskaitės - Anderso- 
nienės. Mūsų Amelija sudai
navo tris dainas: “Liuosybės 
dainą,” “Aš bijau pasakyt” ir 
“Vai pūtė, pūtė.” Kiekvienos 
skirtinga gaida, skirtinga nuo
taika ir skirtingas klausbvų 
gautas įspūdis.

(Kaip gaila, kad neteko man 
girdėti užpraėjusio sekmadie
nio radijo! Bet ir be girdėji
mo esu įsitikinęs, kad muzi
kinę dalį sklandžiai, gludžidi 
išpildė Lelija Bastytė.

.mes ją girdėsime 
koncerte.)

Kita — ir labai gera nau
jiena: pirmą kartą 
jo šio radijo bangomis Stepo
no Večkio balsas. Ir visa kuo 
—savo skambiu brandumu, 
intonaciją ir dikcija, ir vidi
niu ryškumu—puikų padarė 
įspūdį. Spėju, kad Večkys 
turi būti geras dainininkas. 
Šiuo kartu jis nedainavo, bet 
patiekė įdomių pranešimų iš 
Lietuvos, iš Lietuvių Mokslo 
Akademijos, pagal suteiktą

prof. Bieliuko medžiagą.
Smarkiai varomas pirmyn lie

tuvių kalbos žodyno redagavi
mas. Vietovardžiai, asmenvar
džiai, skirtingų tarmių tyrinė- 
jimaš, senybės žodžių, liaudies 
posakių rankiojimas... Ištisi to
mai kalbos dalykų, visaip iš
sišakojusių. Ruošiamas Lietu
vos geografijos ir istorijos 
kursas. Platūs etnografijos- 
tautosakos skyriai, sumelodyti 
šimtai liaudies dainų, muzieju
je išstatyti archeologiniai eks
ponatai, senienų iškasenos. 
Plačiu mostu eina marksisti
nių klasikų redagavimas ir lei
dimas . . . Kaip linksma, kaip 
malonu!

Paskiau R. Mizara patiekė 
dar žiupsnelį žinių iš Lietuvos. 
Biržai:. auga linų ir siūlų kom
binato darbai; vaikų darže
liai, nauji- teatrai — kino ir 
dramos pastatai, ligoninės, 
poilsio ir kultūros parkas. 
Šiauliai:- atsinaujina vanden
tiekio statyba, remontai, mon
tažai viso ko, kas buvo vokie
čių sunaikinta.

LLRK nariai ir rėmėjai vis 
eina platyn, daugėja skelbi
mai, gyvėja oro bangos . . . 
Sekmadienį, rugsėjo 7 d., niū- 
varkiškio Sietyno Choro pikni
kas. . '

Iš sveikatos patarimų — ne- 
akstink ir nesVaigink nervu 
kokiais nuodingais vaistais. 
Vely pasilsėk, pasirink nega
dintą maistą, 'vitaminų, liau
kų preparatą.

* Kaip gerai būtų dažniau 
girdėti Steponą Večkį radijo 
programose! LLRK galėtų 
turėti tikrai gerą, gyvą, ener
gingą pranešėją. .

Jonas Kaškaitis

Šiuomi norime pareikšti dė
kingumą visiems palinkėju
siems mums laimės mūsų ve
dybų proga: už dovanas, po-' 
buvėjio dalyviams, sveikinu
siems laiškais ir Laisvei 
atžymėjimą.

Alięe (Shidlow)
Waino Tamm’ai.

Anthony Agnese, 23 metų, 
gyvenąs 336 Henry St., New 
Yorke, tapo areštuotas dėl to, 
kad jis policistui pasirodė tu
rįs perdaug ledo—net 11 di
džiųjų ketvirtainių. Suimta
sis aiškinosi, ’ kad ,jis radęs 
arklį traukiant vežimą be vai
ruotojo ir paėmęs pavairuoti. 
Kadangi Agnese buvęs truk
telėjęs, teisėjas 
namo išsimiegoti

Veteranai Per Dieną 
Išėmę 14 Milionu Dol

, Tokio Pikniko Niekad 
Pirmiau Neturėjome

Smagiai Svečiavęs!
Pas WilkesbarrieciusĮSPŪDŽIAI Iš PHILADEL- 

PKIEČIŲ PIKNIKO
Mes, centralbrooklynieciai, 

pereitą sekmadienį važiavome 
dviem busais į philadelphie
čių rengtą “Laisvės” naudai 
pikniką, -Važiuodami daina
vom visą kelią ir nuvažiavę, 
pamatėm iškabą: “Welcome, 
New York.” Ogi štai, žiūrim,., 
ir mergina vardu Angeline 
Klimo sėdi ant stalo ir laukia 
mūsų, brooklyniečių. Ir tuoj 
ji sušuko: “Hello, Brooklyn! 
štai jums trys stalai!”

. Mes jai padėkojom ir no
rėjom pabučiuoti ją, bet ne
drįsom. M^it, dar neturėjom 
tiek paėmę ant drąsos, kiek 
taikia dėl bučkių. Bet visgi 
greit susėdom aplink stalus. 
Mūsų gaspadinės — Bieliaus
kienė, ' Kvartūnienė, Juškienė, 
Gergelienė, Janauskienė, Žu
kauskienė ir kitos—tuoj .pa
dėjo dešras ir kitokius valgius 
ant stalų, vyrai tuoj atrito du 
pusbačkius alaus ir pradėjom 
piknikauti. • i;

Užkandus ir išsigėrus, man 
parūpo pavaikščioti po parką, 
po mases, kurių buvo gal apie 
ketvertą tūkstančių, Einu, 
ogi, štai, šaukia vienas drau
gas, kurio vardo neatmenu.

—Ko nori?—klausiu jį.
—Ar pažįsti draugą Pau

lių ?—jis manęs klausia.
—Pažįstu, bet tik jo niekad 

nemačiau, atsakiau jam.
—Kaip tai?—vėl jis klau

sia.
—Ogi iš jo raštų, kuriuos 

dažnai skaitau ir skaitydamas 
gėrėjuosi jo raštų ideologija, 
prasme, menu ir jumoru.

—Tai, štai jis, žiūrėk, — 
sako, rodydamas į Paulių.

—Sveikas - gyvas, drauge 
Pauliau! Malonios ’pirmos 
asmeninės pažinties,— tariau, 
sveikindamas jį.

—Sveikas, sveikutis, Juška! 
—jis man atsako.

' —O kaip mane pažįsti?— 
klausiu jo. *

—Iš paveikslo, kuris telpa 
Laisvėje,—atsako jis.

Tai taip ir susipažinau su 
draugu Paulium. Paskui pasi
kalbėjom, pasidalinom min
timis. Viens kitą paaksti- 
nom prie didesnio veikimo, 
prie rašymo'Hr, 'atėjus dau
giau pažįstamų, paskendom 
publikoje.

Bet, štai, žiūriu, stovi kitas 
pažįstamas. Tai philadelphie- 
tis draugas Smithas. Aš jam 
tik pakšt per petį ir sakau:. 
Sveikas, drauge Smithai!

—Sveikas, drauge* Juška!— 
atsako jis.

—Garbė jums, philadelphie- 
čiams, už tokį gražų ir t gerą 
pasidarbavimą šitam piknikui.

—--Ar'jūs taip manote? — 
klausia jis.

—Ne manom, bet matom ir 
žinom, kad viskas prirengta 
kuo puikiausiai, — atsakiau 
jąm. ‘ ...

—-Bet< drauge, žinok, kiek 
čia reikėjo agitacijos, iki vis
ką sudaręm į tvarką,—jis man 
vėl sako. •"

—Mes žinom, kad reikėjo 
agitacijos, ir už tai jums, 
drauge Smithai, priklauso 
garbė. Bet taipgi. reikia ži
not,' kad mūsų judėjime yra 
tokių agitatorių, kurie suagi
tavo tiek,darbuotojų, kad jau 
sutvarkė pusę pasaulio ir ne
užilgo visą sutvarkys,—paste
bėjo vienas šalia mūs stovin
tis draugas.

Mes visi pradėjom gėrėtis 
tuo pasakymu ir nutrūko mū
sų pasikalbėjimas.

Sugrįžus man prie', savo sta
lų,* piknikavom yisi labai 
linksmai ir pilnai patenkinti 
pikniku, dainuodami, parvą- 
važiavom namo.

Beje, Central Brooklyne yra 
keletas gerų darbuotojų, ku
rie puikiai dirba „ dėl tokių 
piknikų ir dėl kitokių mūsų 
judėjimo darbų., Jię yrą: J. 
Žemaitis, K. Bender, W. Sko- 
dis, P. Semen, M. Juškienė ir 
N. Beita, nuo kurio krautuvės 
ir busai išėjo.

Taigi,' Central Brooklyn© 
darbininkiškų kuopų vardhįta
riu visiems darbuotojams ir 
dalyviams didelį ačiū!

Jonas Juška

. Drąsiai galima sakyti,'kad & * mes niekad pirmiau neturėjo
me tokio pikniko, kokį turė
sime šį sekmadienį, 7-tą rug
sėjo. Neturėjome dėl to, kad 
neturėjome tokios vietos. O 
negavome tokios vietos dėl to, 
kad pirmiau nebuvome tokie 
įtakingi, neturėjome tiek 
draugų, kiek dabar turime.

Ko Galima Tikėtis Tame 
Piknike?

Lietuvių Komunistų Klubo 
bendrai su kitais brooklynie- 
čių kitimais rengiamame pik
nike Bus galima rasti štai ko
kie specialiai užsiėmimai (be 
specialių iškaščių) :

(Vaikams specialė vieta ir 
programa.)'

Irstytis valtimis ar pavaži
nėti motoriniais laivukais;

Plaukioti jūroje ar prūde, 
katrame geriau patiks;

žaisli chess (nusivežkite sa
vo lentas, nes gali pritrūkti) ;

Šokti per visą vakarą prie 
Art Hodes orkestrus (atsime
nate, tos pačios, kuri -per visą 
vidurvasarį grojo garsiojoje 
Camp Unity) ;

Matyti filmą;
Matyti ir girdėti Duke of 

Iron ir jo Calypso Trouba- 
dors programą;

Susitikti su kaunsilmanu 
Peter V. Cacchione, kurio 50 
metų amžiaus sukakčiai atžy
mėti klubai šį pikniką rengia. 
Pasveikinimai Cacchionei, pel
nas partijai.

Cacchionės pasveikinimui 
klubai nusimes naujų narių ir 
Daily Workeriui skaitytojų. 
Lietuviai komunistai norėtu
me pasirodyti lygiomis, jei ne 
geriau už kitus. Jeigu jūs 
vis vien jau nusisprendęs tap
ti- nariu, suteikite mums pro
gą jus supažindinti su kaun
silmanu Cacchione šiame pik
nike, pamatykite bile kurį iš 
jums žinomų kliubiečių.

Taipgi prašome įsigyti pas 
mus tikietą 'iš anksto, 
kams iki 
mokama. 
20.

Kelrod is
Piknikas bus prie 76th .St. 

ir ’ Beach Channel Drive, 
Rockaway. «

Patogumui vykstančių į pik
niką nuo 13 Graham Ave.

* z * ’ I

vienas bųsas iseis 9:30, kitkas 
11 vai. Arba galima važiuo
ti bile kuriuo iš sekamų kelių:

Long Island gelžkeliu iki 
Arverne, L. I. Eiti lig 75th 
St., Rockaway.

Green bus linijomis iki 77th

St., Rockaway.
Marine Park Bridge,, ir
'Cross Bay Bridge gatveka- 

riais.
Green busai, einantieji į 

Rockaway, galima gauti 
Brooklyne prie U ir Flatbush 
Avenues; prie Kings Highway 
ir Flatbush Ave.; prie I R T 
New Lots Ave. stoties.

Kviečia visus
L. Konri. Klubas.

CaradžiŲ Savininkai 
Turės Leidimus

Paskiausieji miesto nuosta
tai reikalauja, kad visi auto 
pastatymo ir taisymo garadžių 
savininkai įsigytų leidimus. 
Rugsėjo 2-rą, pirmą to patvar
kymo galiojimo dieną, leidimų 
departmentas gavęs 665 
šymus.

Le i d i m am s ap 1 i k'ąci j as 
ma gauti asmeniškai ar 
kais. Raštinės randasi 
White St., New Yorke,
Brooklyn Municipal Building. 
Room 700.. Iki spalių 1-mai 
visi privalės turėti leidimus 
arba užsidaryti .

Long Island s'laugybos mo- 
kyklosna^įstoja daugiau stu
denčių. Tai ženklas mažėji
mo merginoms darbų ir už
darbių kitur. Dėl ilgų darbo 
valandų ir mažų ligoninėse 
'uždarbių pastaraisiais laikais 
būdavo sunku priprašyti mer
ginas į tą darbą.

417 Lorimer Street 
Laisvės Name 

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

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

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas 

Darome ir Pritaikome Akinius

Frank ir Olga Reinhardt’ai 
smagiai praleidę šventes pas 
Aimučius, gyvenančius Wil
kes-Barre, Pa. t

Aimutis ten gyvena su vie
na savo dukra. Jo kita duktė 
Levosė Klnnienė ir sūnus Ed
vardas, oficierius, randasi čio
nai. Tai šio du ir pasikvietė 
šeimos gerus draugus Rein- 
hardtus ir Frank Bush, brook- 
lyniečius, nuvykti pas wilkes- 
barrietį Aimutį ir jo dukterį 
šventėms. Reinhardtas sako: 
visi grįžome pasitenkinę Ai- 
mučių maloniu priėmimu, įdo
miais pokalbiais ir vaišingu
mu. Rep.

Pirmą dieną po išduoto 
dimo atsiimti atleidimo iš ka
ro mokestį, atleidžiant išmo
kėtą 
buvę 
vyje. 
apie 
prie 
bankuose, 
virš $14,000,000, 
biama dar neoficialėse pavir
šutiniai suvestose rokundose.

bonais, miesto bankai 
faktiname apgulos sto-

Viena diena antradienį 
65,000 veteranų stovėjo 
langelių 652-se miesto 

Jiems išmokėta 
kaip skel-

New Yorko budžeto taryba 
nubalsavo $7,698,162 pasky
rų mie^tavajai ligoninių pro
gramai. Iš tų didžiausia su
ma, $4,863,300, dar pridėta 
naujajai Florence 
ligoninei, 163rd St. 
Washington Ave.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Kr J' r •’

Anthony Kessleris, 61

ir pavienių

Buvęs didis lietus prašalino 
kaitrą, bet ne kažin kiek at
gaivos davė, dieną po lietaus 
šutros buvo 89 nuošimčiai.

» DIDELIS SANDĖLIS IŠPARDAVIMUI 
STEBINANČIAI ŽEMOM KAINOM

Drs. Stenger & Stenger 
, Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

ROBERT LIPTON
Jeweler

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

tuSbin i a>njtuOŽf

metų 
amžiaus, gyveno 22 Judge St., 
Brooklyne, mirė rugp. 30 d., 
namuose. Kūnas buvo pašar
votas Bieliausko koplyčioje. 
Palaidotas rugsėjo 2 d., Fresh 
Pond krematorijoje.

Smarkaus lietaus pripiltas į 
skiepą vanduo buvo atėmęs 
gasą, elektrą, keltuvus ir van
denį "dviem 11 ir 13 aukštų, 
pastatams, prie E. 23rd St. .ir 
4th Ave., New. Yorke. Tik ’į 
kelintą dieną spėjo atstelgti.

REIKALAVIMAI
Reikalingas Counterman dirbti 

vakarais, Lorimer Coffee Shop. Ge
ros darbo sąlygos ir gera alga, nuo
latinis darbas, Kreipkitės tuojau: 
417 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

. (205-207)’ -

Nepaprastai Žemom Kainom!
Aukso, platinum žiedai, Kryžiai, Laketukai 

Branzalietai ir ^pilkos. 
Taipgi Links ir Pendants

*Jonas Pocevičius, 75 metų, 
amžiaus, gyvenęs 17 St. John’s 
Place, Ridgewoode, mirė rug
sėjo ,3 d. . Kūnas pašarvo
tas Bieliausko koplyčioje, 
660 Grand St., Brooklyne. 
Bus palaidotas rugsėjo 6 d., 
iš, Transfiguration bažnyčios, 
Maspeth, L. L Laidotuves 
prižiūri graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

♦

Paliko nuliūdusias: moterį 
Oną, 2 sūnus, Joną ir Juoza
pą; 2 dukteris, Anna Sadaki 
ir Victoria Palaninghi, ir du 
pavaikius.

Susirinkę į New Yorką Iff- 
gijonieriai ketvirtadienio >va- 
karą maršavo New Yorko 8- 
ta Avė. Bet tai buvo tik pasi
ruošimas didžiajam 30-tos pa
radui.

----------------- X------------- _
Sheffield firma taipgi pa

kels pieno, šokoladuoto pieno 
ir pasukų kainas pradedant 
rugsėjo 1-mą.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir ktajavus/g 
sudarau su* ame-L 
rikoniškais. Rei- 
kalni esant Ir^< 
padidinu toki o|||| 
dydžio, kokio na-, 
geidaujama. Tai
pogi atmallavoju 
{vairiom spalvom.

Kampai Broadway ir Stone Avė. 
prie Chauncey St., Broadway Line

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Shalins
(Shalinskąs)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel VJrgiiua7-4499

Compaktai, Perlai, odos dirbiniai paauksuoti džiuleriai ir 
daugybė kitokių daiktų ir daiktelių Nužemintom Kainom. 

Religijiniai daiktai, abrozdai ir stovylukės 
nužemintom kainom.

Ką Tik Jūs Pirkaite, Stebėsitės Kainų Nužeminimu.

6 push> Laisve (Liberty, Lith. Daily), Penkt., Rugs. 5, 1947




